Igyártó Gabriella
Barátainak Elka, maga az intézmény, aki a népművészetben alkot, szervez nem csupán itthon,
hanem határon túli területeken, sőt nemzetközi szinten is széles körben ismerik a nevét. Ez az
ismertség nem csupán pozíciójának, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége igazgatójának
szól, hanem fáradhatatlan energiájú személyiségének, amivel a köz, a közösség érdekében
„teszi a dolgát”. A Mesterségek Ünnepe harmincöt éve minden évben megrendezésre kerül,
sokszor hihetetlen nehézségekkel kellett szembenéznie, gondoljunk csak a legutóbbira, a
pandémia

okozta

lezárásokra,

amikor

a

biztonság

megtartása

érdekében teendő

óvintézkedések gátolták a fesztiválszervezést, mégis elszántságának köszönhetően sikerült
megtalálni azt a formát, amiben az ikonikussá vált rendezvény megőrizhette folytonosságát.
Nem adja fel, tárgyal, szervez, odamegy, messzi tájakra is, hogy csodás és egyedülálló
népművészeti kincsestárunkat bemutassa, megismertesse, megszerettesse és összekapcsolja
más vidékek, más kultúrák alkotó művészeivel, közönségével. Kapcsolatokat keres,
szövetségeket köt, meglát mindent, ami hazánknak, nekünk magyaroknak értékes, érdekes
lehet és mindig eléri, hogy ezek az értékek idekerülhessenek, a magyar alkotók és a magyar
közönség értő tekintete elé. Ugyanilyen energiával keresi és építi az országhatáron belüli
kapcsolatokat, együttműködéseket különböző képviseleti szervezetekkel és intézményekkel.
Általa a Népművészeti Egyesületek Szövetsége fontos és megkerülhetetlen partnere lett a népi
kultúrát,

magyarságunk

gyökerének

megismerését,

megtartását,

visszatanítását

és

elterjesztését célul tűző más intézményeknek, állami és civil szervezeteknek. Ennek
köszönhető, hogy számos további jelentős szakmai orgánumban tölt (vagy töltött) be vezetői,
tanácsadói pozíciót.
Tevékenységét a Magyar Művelődési Intézet Néptáncosok Szakmai Házában kezdte, majd az
országos

civil

szervezethez,

a

Népművészeti

Egyesületek

Szövetségéhez

kerülve

bekapcsolódott annak munkájába, felsőfokú tanulmányainak, szervező- és kommunikációs
képességének, nyelvtudásának köszönhetően hamar elismert vezetője lett. Mindeközben a
Mesterség és Művészet folyóirat felelős szerkesztője is volt. Jelenleg a Hagyományok Háza
Tanácsadó Testületének, a Népi Iparművészeti Tanácsnak, a Magyar Népművészeti
Tanácsnak és a Csoóri Sándor Alap Tanácsadó Testületének a tagja. Alelnöke a
Folklórfesztiválok Magyar Országos Szövetségének, a Nemzeti Kulturális Alap Kulturális
Fesztiválok Kollégiumának elnöke öt évig, jelenleg a Népművészeti Kollégium tagja.

Mindezen tevékenységei közül leglátványosabbak és szinte mindenki által ismertek az
országos és nemzetközi fesztiválok, amelyekben főszervezői, koncepció alkotói szerepeket
vállal.
Igyártó Gabriella személyes ambíciói összeforrtak a népművészeti tárgyalkotó és
előadóművészi szakma érdekeivel. Személyes ismertségének növekedésével nő magának a
hagyományőrző magyar kézművesiparnak az ismertsége. Ha elutazik New Yorkba, vagy
Kirgizisztánba, a szakma utazik. Hosszútávú kapcsolatok szövődnek az országok és
tájegységek

között,

magyar

kézművesek,

divattervezők,

előadóművészek

kötnek

gyümölcsöző, tovább fejlődő külföldi kapcsolatokat, vagy értékes, különleges kézműves
portékák érkeznek Magyarországra és kerülnek díszként, ékszerként, vagy értéket hordozó
használati tárgyként magyar otthonokba. Különös érzékenységének köszönhetően a külföldi
kapcsolatokban mindenhol rátapint azokra a területekre, amelyek a legérdekesebb és valóban
tovább fejleszthető, hosszútávú együttműködéseket képesek megalapozni, amin keresztül a
magyar kultúra befolyhat a helyi köztudatba és növelheti ismertségünket a világban.
Hálásak lehetünk az igazi hagyományokon alapuló népi kézművesség fennmaradásáért,
súlyának gyarapításáért kifejtett tevékenységéért.
Szakmai hozzáértését és tevékenységének fontosságát több díjjal is elismerték már korábban.
Megkapta a Wlassics Gyula díjat és a Pro Turismo díjat. Budavárért Emlékéremmel,
Bessenyei díjjal és a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével is kitüntették. Leginkább
hozzáillőnek a mostani, Magyar Örökség Díjat tartom. Harmincöt év lelkiismeretes
munkájával kiérdemelte. Gratulálok Elka!
Vincze László

