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Vezérfonal az úton
Beszélgetés Holló Barna képzőművésszel

„Nem választott magának csillagot, azaz egyetlen – divatos – irányzatnak sem kötelez-
te el magát” – idézzük Banner Zoltán művészettörténészt, aki az immáron több mint 
három évtizede Nagyváradon élő és alkotó képzőművész 2005-ben megjelent összegező, 
mérföldkő-kötete elé írt előszót. Holló Barnára az a József Attila-idézet sem igazán jel-
lemző, hogy „az én vezérem bensőmből vezérel”, mert hívő és gyakorló katolikusként a 
Teremtő alkotó szándékának kivitelezője csupán, aki Erdély keleti szegletének kincseit a 
hajdani tűzfelelősök hitével óvja Nagyváradon is. Itt szinte emberöltőnyi idő elteltével 
úgy sáfárkodik az örökséggel, hogy közben az egyre gyarapszik, miként a szeretet: minél 
többet ad belőle, annál több lesz.

Az alábbi vallomásos beszélgetés címe akár Otthontól – hazáig is lehetne, ha 
Gyimesközéplok, Csíkország nem jelentene mind a mai napig kifogyhatatlan kincsesbá-
nyát. Mert a kapcsolat, lélekben bár, mindenképp állandó kötelék. Küldetéses Ariadne-
fonállal kezében érkezett a Körös partjára, és ez a fonal eltéphetetlen, oda-vissza örökké-
való.

Életfonal tizenkét kérdésben

– A szülőföldtől Váradig – mit jelent számodra ez az út?
– Gyimesközéplokon születtem 1951 nyarán, az isten háta mögött, mások szerint. De 

mint kitüntetett helyszíne az életemnek, melynek varázsa örök rejtély marad számom-
ra, egyszerre jelenti a kezdetet és a véget. Természetesen ilyen megfogalmazásban az ott 
eltöltött negyed évszázados életemet, melyet nem lehet elfelejteni, helyezem előtérbe 
minden túlzás nélkül, mert sorsom fonalát maradéktalanul az ottani életvitel alakította 
ki. Jelenlegi, nagyváradi mindennapjaimra vonatkozóan talán az emberi sorsfordulásra 
jellemző és ezzel kikerülhetetlen igazságokra való rátalálás a helyes kifejezés. Ez kerül 
előtérbe. Ilyen távlatokban ki merem jelenteni, hogy nem lehet teljes egy életút, ha nem 
sikerül megtapasztalnia az embernek az érem mindkét oldalát, és főleg annak egymás-
rautaltságát. Fölteszem a kérdést: lehet, hogy Krisztus tanításai és példabeszédei révén 
is ezeket a tézisszerű eseteket követhetjük nyomon? Szorongatott helyzetben érzem oly-
kor magam, és különösen akkor, amikor kétszeresen is különbséget kell tennem olyan 
körülmények között, amelyek a sorsom alakulásával is kapcsolatosak. Még a gyerekko-
romhoz kötődő dal jut eszembe ilyenkor, melyre sokatmondó szövegét énekelve sokat 
táncoltunk anélkül, hogy mondandóját firtattuk volna. A „Két út áll előttem, melyiken 
induljak” kezdetű dalról van szó, melynek jelentéstartalmát mai fejemmel, mai gondol-
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kodásommal már sokkal tágabb rálátással tudom értelmezni. Lehet, hogy itt kapnak 
létjogosultságot a Váradon eltöltött éveim, és ebben fogalmazódhatnak meg.

– Találtál-e itt, Váradon e kötődést nyomatékosító kapcsokat?
– Mint említettem, ha nem mindig jutunk el életünkben arra az értelmi szintre, hogy a 

számunkra negatív töltetű jelenségeket jobbító szándékkal belefoglalhassuk az életfona-
lunkba, hogy mindezt az egyensúlyunk megtartásáért tegyük, akkor nem volt értelme 
az egésznek, nem volt értelme az életünknek. Egy boldog családi fészekben felnevelked-
ve még ma is elvenen él bennem, amit apám elemi iskolás éveim folyamán tudatosított 
mind bennem, mind más, arra fogékony osztálytársaimban: az önszigor szerepét az 
alakulásunkban. Az a tett akkor még egyfajta edzési gyakorlatnak számított, de nem té-
vednék, ha azt mondanám, hogy ma már mindenkiben a lét–nemlét szigorú törvényét 
erősíti. Úgy fogom fel az itteni mindennapjaimat, mint egy-egy újabb próbatételt, mint 
egy újabb kihívást a sorstól, s majd szünetet tartva egy kicsit minden kezdődik elölről, de 
mindig próbálkozás marad. Időnként elgondolkoztat a miért, de megedződtem. 

– Biharban úgy mondják, kalapot hord az, akinél a döntés feltétlen joga van. Te hogy 
állsz ezzel? Hoztál-e kalapot magaddal?

– Talán azzal kezdeném, hogy a kalapot nem én egyedül hordom, az biztos, de nem is 
zavar, mert azt ki kell érdemelni, azt nem véletlenül találták ki. Vannak dolgok, amelyek 
nem tőlünk függnek, és mint mondtam az elején, a legfontosabb egy ember életében a 
belső egyensúly megtartása. Most utólag is csak csodálni tudtam, tudom édesanyám-
nak azt a végtelen türelmét, ahogyan a történések szabta helyzeteket mélyen, sok-sok 
küzdelem árán, belső egyensúlyának elvesztése nélkül élete utolsó percéig bírta és ta-
núsította. Ha nem gondolok másra, mint magamra, és az anyai intő mondatok mottója 
– „Százszor kell neked mondani valamit” – mai napig is visszhangzik a fejemben, gon-
dolom, ez nem véletlenül történik. Hogy miért emeltem ki ezt a kis epizódot? Mert ma 
már apaként, de mint képzőművész is nap mint nap megtapasztalom, hogy nem az a 
fontos életünkben, miként alakult a sorsunk, hanem az, hogy hogyan éltem azt meg, és 
itt – ha nem is hízelgő számomra – szintén egyik családtagom spontán, de figyelemre 
méltó megállapítását, a csetlő-botló jelzőt emelem ki. Mindkét „intelem” pontosító, és 
az irányomban megnyilvánuló odafigyelésről szól, csak az irányuk nem azonos. A lé-
nyeg az, hogy elfogadom mindkét figyelmeztető intésnek a jobbító szándékát, mert hála 
Istennek, a szakmámból kifolyólag tett búvárkodásaim révén megvilágosodnak olykor 
előttem azok a fontos összetevői az életnek, ami a megtett út szerepét illeti. Visszatérve 
a kérdésedre, hogy ki hordja a kalapot, amit mifelénk koronának mondanak: talán az, 
aki úgy tesz, ahogyan érez, illetve úgy érez, ahogyan tesz belső egyensúlya megtartása 
érdekében. Ezért marad nagyon tanulságos – s nemcsak számomra – egy örök igazság 
kérdése nagyon tanulságos: vajon miért kényszerülnek az emberek a világ minden táján 
– a fejlődés érdekében – olyan pályára, ahol egymással szembekerülve elvesztik gyer-
meki tisztaságukat? Gondolom, ezek után már könnyű következteni, ki hordja a koro-
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nát. Nem kerülhetem ki a kérdésedre a választ. Minden gyerek megkoronázva születik, 
és ezen megállapításomat még jobban alá tudom támasztani Molnár V. József – kiváló 
kutatói munkásságának eredményeként tett – kijelentésével és megállapításával, misze-
rint minden gyermek az Isten tenyerén indul. 

– Találtál-e itt-hon ott-hont?
– Gyimes és Biharország összehasonlításában mit fogalmazhatnék meg? Két teljesen 

eltérő tájegységről van szó, ugyanakkor sok-sok egyedi eset összehasonlításakor figye-
lemre méltó azonosságokra is van példa. A gyimesi embernek a se itt, se ott, azaz a ki-
vetettség érzetével hosszú ideig együtt kellett élnie, ezért a magárahagyatottság tényével 
megbékélve görgette maga előtt az életet. Sajátos útját kellett választania az identitásá-
nak. A sors paradoxonja, hogy amint egy kicsit is fellazultak ezek a feszültségek, elszaba-
dulnak azok a felemás és egyáltalán nem indokolt – ezt zárójelbe tettem – viselkedések, 
amelyek a divat, a megfelelés szándékával az identitászavar képzetét és – nem túlzok, ha 
úgy fogalmazok – a talajvesztettség érzetét vetíti elénk. Biharországban a helyzet telje-
sen más. A megfelelés szándékát és annak hátrányát csaknem háromszáz éve kínlódik 
kijavítani, nem kis áldozatok árán, kisebb-nagyobb eredménnyel. És talán ez a folya-
matos küzdelem hat élete éltető erejeként, sok-sok lélekben égő parázsként. Ezt a meg-
állapításomat nem másra alapozom, mint arra a különleges képességre, amit nyomon 
követek mindennapjainkban. 

– És végre megvan a hely?
– Szerencsés embernek vallhatom magam, mert sohasem gondolkodtam ideálok-

ban. Élem a mindennapjaimat, de úgy, hogy a percre szabott esélyeimet lehetőleg ki-
használjam. Ha bele is nyugodtam abba, hogy a Gyimesekben szőtt álmaimat már csak 
elmékeimben élhetem tovább, nem tettem le róluk. Meg kell jegyeznem, hogy a szak-
mámnak köszönhetően az Isten teret biztosított számomra ahhoz, hogy ne vesszek el 
teljesen a süllyesztőben. Lehet, hogy nem ilyen válaszra számítottál, de ha úgy vesszük, 
valahol mindenkinek előbb vagy utóbb szembe kell néznie a valósággal. Ide illik az idé-
zet: „Mivégre születtünk a világra? Hogy szolgáljunk.” 

– Szárba szökkent-e az otthonról hozott mag? Hiszen feltarisznyálták a távolba utazót. 
Te mit hoztál Váradra?

– Természetesen a szüleim körültekintő, nagy odafigyeléssel követett hozzáállása for-
málta ki bennem e nagyon bonyolult, de annál szebb művészi életet. Hasonlóan: nem tu-
dok elég hálás lenni mind a feleségemnek, mind a családomnak azért, ahogyan kemény 
szakmai megtapasztalásaimra sarkalltak. Lehet, hogy ide illik, lehet, hogy nem, de meg-
jegyzem, hogy a feleségem vagy akár a lányom nem mindig simogató véleménynyilvání-
tása igenis célravezető volt. Egy-egy megállapításuk számomra mindig megvilágosította 
a másik utat akkor, amikor nem is az volt betájolva gondolatban. Így tehát ők motiválták 
mindig a holtpontokról való biztos elmozdulásomat. Mondhatom, Nagyvárad immár ko-
moly, meghatározó szerepet játszik az életemben. Tény, hogy a hivatásomnak élve nagyon 
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sokszor kerülök olyan helyzetbe, ahol az időtényező igenis pozitív, s ha Isten is segít, akkor 
megtalálom a helyes megoldásokat. És ezeket a megpróbáltatásokat mindig magányosan 
kell megélnem. De azért azt mondhatom, hogy néha eredményesen kerülök ki belőlük. 

Hogy a szüleim emléke, akár a rájuk emlékeztető tárgyak, de méginkább az elevenen 
bennem élő lelkük ad egy-egy lökést a továbblépésre, az nyilvánvaló. Hála Istennek, sok 
igaz barátra is szert tettem itt Váradon, akik bármikor hajlandóak egy-két perc erejéig, sőt 
néha többre is, közös dolgaink egyeztetésére. Szerintem az egész attól szép, s ez a szakmá-
ban is rejlik, hogy a törekvések, ha eredményesek, akkor az új keresése formában tart. 

– Itthonról mégis, mégis haza…?
– Ez nagyon sok összetevőből áll. Először is a kérdések özöne támad felém, és hogyha 

az első válasz nem talál, a többi már csak tapogatózásként hathat mindaddig, amíg a 
visszacsatolás csak formális. Szerintem nincs sok értelme ezt a kérdést feszegetni, mert 
még mindig úgy érzem, hogy ha hazamegyek (és ezt nem is olyan régen meg is tapasz-
taltam), a volt szomszédaim, barátaim, falus feleim részéről a rokonszenvet mindig 
meglelem. A visszacsatoláshoz kapcsolódva még azt szeretném elérni, hogy az apám 
neve is fémjelezze gyökereiben megújuló gyímesi kultúra vívmányait. Mert gondolom, 
sokan osztják velem azt a véleményt, hogy a csaknem huszonöt éves tanítói, szervezői, 
nevelői munka, amit a gyimesi emberekért tett, az nem volt hiábavaló.

– Motívumrendszer is volt a batyuban annakidején. Ezek most már váradiakká lettek?
– Itt már szakmai dolgokról is beszélhetünk. Gondolom, az életem fonalát a szak-

mámhoz kapcsoló példákra gondolsz. Ha igen, hát elmondhatom, hogy széltében-hosz-
szában átszőnek azok a gyerekkoromhoz kapcsolódó élmények, amelyek indulásomat 
a szakmámban nagyon is meghatározták. Itt olyan példákra gondolok, mint a gyimesi 
táj, az ott élő emberek és azok szokásai, az ottani páratlanul érdekes és gazdag viselet-
kultúra. Ezek mind a mai napig tetten érhetőek az alkotásaimban. Szerencsés embernek 
mondhatom magam, mert természetesen átitatódva az otthoni légkörrel, az mint egy 
kiapadhatatlan forrás oltja szomjam nap mint nap. Csupán az zavar, hogy már nem él-
nek a szüleim, mert – a távolság ellenére is – egy-egy részletkérdés megbeszélése velük 
pótolhatatlan újratöltődést jelentene ma is. Nem lehet figyelmen kívül hagyni azt a tényt 
sem, hogy édesapám nagy türelemmel várta azt a percet, amikor az általa fontosnak 
tartott (de velem is mindig egyeztetett) néprajzi gyűjtéseit egy közös kiadványban sike-
rül megjelentetnünk. Hát ez az én elfoglaltságomnak vagy talán a nem kellő odafigye-
lésemnek köszönhetően nem született meg. Mondanám, hogy (még az idén) doktori 
témámban szeretném ezt a gyűjtést mint annak oszlopos részét bemutatni. Amúgy: ha 
a gyimesi hímes tojások díszítőelemeire gondolok, már nem egy írásombam, sőt képző-
művészeti alkotásomban is az ő gyűjtésére alapoztam. 

– Tehát itt vagy otthon, de az ott-hon továbbra is meghatározó?
– Hogy mennyiben új az ott-hon? Mivel szójátékkal éltél e kérdés kapcsán, hadd fo-

kozzam én is ennek hatását. Nagyváradra szellemi újjászületésem itt-hona, de jelentheti 
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az emberi élet legnagyobb problémáját is, azt, hogy az egyénnek az érem másik oldalát 
is meg kell ismernie, hogy tisztábban lásson életében. Kezdetben hősiesen igyekeztem 
magam irányítani az új helyzetemben, de később egyre inkább az Istenre hallgattam. Fő-
leg a szüleim elvesztése után tapasztaltam meg, hogy a megoldásokat mindig a Minden-
hatótól kaptam és kapom. Ez egyszerre nagy felelősséget is jelent számomra, de ugyan-
akkor sok erőt is ad a munkámban. Itt meg kell mindenképp említenem, hogy nem 
azért fogalmazok így, mert kényelmesebb álláspontra helyezkedtem, hanem inkább az 
ébredés érzetét sikerült megtapasztalnom, és azt szeretném tolmácsolni. Természete-
sen sokat köszönhetek a családomnak, és kitüntetett módon a feleségemnek, akit mint 
egy rendkívüli képességekkel megáldott embert tudhatok magam mellett immáron har-
minc éve. A legnagyobb nyugalmat továbbra is a gyerekeim jelentik, még akkor is, ha 
ebben az eszeveszett hajszában, ami az életüket jelenti, meg-meginognak.

– Szőttesek és grafikák, szakma és hivatás vagy inkább művészet?
– A művészetemről érdeklődsz, a szőttesekre és a grafikákra gondolsz. Beszéljünk 

először a grafikákról, ha megengeded, mert a grafika mint műfaj megelégszik olykor 
egy pillanatnyi benyomás leképzésével is, és ily módon az állandóan változó helyzetet 
a formanyelve révén mutatja. A szőttesek egy alkotói állapot alapérzetét hivatottak ér-
tetni, közvetíteni. Ne haragudj a pontosításért, de műfajilag (mivel mindkettővel foglal-
kozom) sikerült egy számomra elfogadható rálátást találni. Visszatérve az általad felál-
lított sorrendre, rögtön megértettem a lényegét, mert a Kontraposzt című könyvünk, a 
lányommal közösen készült és szerkesztett műhelyalbumunk adott rá alapot. Ebben a 
könyvünkben valóban – egy kronológiailag is felállított sorrend alapján – a szőtteseim 
érvényesülnek az elején. Itt természetesen még a fiatalos akarat mint hajtómotor moti-
válta az ebben a műfajban való látásmódot, alkotási módot. Meg kell jegyeznem, hogy 
mindezek a szőttesek soha nem születtek volna meg gyimesi életem vagy (a kolozsvári 
egyetem textil karán) Szentimrei Judit sokrétű útmutatása nélkül. Ugyanúgy a csíksze-
redai légkör, a családi háttér, valamint a nagyváradi családi fészek pozitív hozzáállása is 
hatott. Manapság a textilben való gondolkodásom sokkal differenciáltabbá vált. Így a 
hagyományos megfogalmazási formákat a progresszív művészeti, plasztikai szempon-
tok alapján gondolom végig. 

– Ezek szerint Váradon is megvan a kalap-korona?
– Itt a hely szelleme kötelez. Korábban (az „új ott-hon” kapcsán) az ébredés megta-

pasztalását említettem. Ehhez hozzá kell fűznöm, hogy különösen az alkotói láz, a belső 
fűtöttség megérintéséhez az alázat a legfontosabb. Alázat Isten és az emberek felé, mivel 
hajlamosak vagyunk mindig abból meríteni erőt, hogy csakis, csakis a kikényszerített 
akaratunkat toljuk előre, azt szeretnénk minél hamarabb érvényesíteni, ez a cél. Eddig 
minden nagyon szép, de mi van akkor, amikor olyan feladatokat kapunk a Teremtőtől, 
hogy felelősséget kell vállalnunk mások tettéért is. Legyen szó apaságról, netalán állam-
elnöki munkáról, papi teendőkről vagy csak egyszerűen tanítói hivatásról. Itt a bölcs 
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döntéshez csak az alaposabban megélt, megtapasztalt cselekedetek a nyomravezetőek. 
Ezért vallom az alázat, a tisztelet megadó szerepét fontosnak mindenféle tevékenység-
ben, nemkülönben az alkotásban. 

– Azok a gyermekrajzok, amelyek nyomtatásban is megjelennek, közkinccsé lesznek. 
Ezek milyen hozadékot jelentettek számodra, illetve – ha nyomon követted a sorsukat 
– azok alkotóinak?

– Értem! Jelen esetben Hervay Gizella Kobak könyvére gondolsz, és meglepetésként 
ér, mert koraérett fogékonyságomat, mármint ami a gyermekvilág keresését illeti, ezzel 
tapasztaltam meg. Manapság, jó három évtized távlatából nézve az akkori szerencsé-
met, nem kis szerénységgel azt mondom, nem lehetett véletlen, hogy Hervay Gizella 
megtette azt a fáradságos utat a Gyimesekig. Ha e találkozás előzményeit is nyomon 
kívánom követni, közös kapocsként jelenik meg a Napsugár szerkesztősége és annak ki-
váló szerkesztői csapata. Kolozsvári diákéveim alatt évről évre kihasználtam mindazo-
kat a kifutási lehetőségeket, melyeket az egyetemi város nyújtott, belekóstoltam mind 
a képzőművészet, mind a zene Kolozsvár adta lehetőségeibe. A Magyar Opera bedol-
gozójaként olykor a színművészet és az irodalom kulisszatitkaiba is bepillanthattam, és 
ezáltal a művészetek teljes palettájára ráláttam.

Ha időben visszaforgatom azokat a történeteket, semmi csodálatra méltó nincs ab-
ban, hogy Nagyvárad számomra inkább Vár-ad lesz, és nem csak nagyváros.

Visszatérve a Kobak-könyv adta élményekhez, ma is csak azt mondhatom, hogy az 
akkor egy izgalmas, őszinte csapatmunka volt. Mind a gyimesközéploki általános iskola, 
azaz szüleim tanítványai részére, mind számomra. A feladat nem üres játékot jelentett, 
hanem sok-sok igyekezetet. Több mint háromszáz darab guase technikával készült fest-
ményből kellett Deák Ferenccel, a Kriterion Könyvkiadó grafikusával kiválasztani azt a 
néhányat, ami végül megjelent.

Azóta, sajnos, Kobak és édesanyja csak lélekben, hitem szerint álmaikban idézik fel 
azokat az izgalmas perceket, azt a két hetet, amelyet Gyimesfelsőlokon a készülő rajz- és 
festménygyakorlatok követése jelentett. 

Istennek hála, immárom harmincöt év távlatából tudom, hogy mind a mai napig Lász-
lónak, Péternek, Ildikónak, Elvirának és a többi, mára már anyukaként és apukaként élő 
alkotónak ereklyeként őrzött tárgyává vált a Kobak-könyv.

– Zárszóként: 2007 elején új horizonok tárultak elénk az unióban…
– Új élet az EU-ban – művészi elvárásokra való reagálásomra annyit mondhatok: azt 

kívánom, hogy kerüljenek a helyükre az emberi értékek, és legyen már egyszer vége a 
kirakatéletnek. Szeretek türelmesen várni, ha látom az alagút végét. Ez segít a munkám-
ban, s köszöntöm a jövőt.

Tüzes Bálint

dialógus


