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Pethő László

BABAGYÁR ÉS BUGYLIBICSKA

Beszélgetés a népművészet mesterével, Holló Lászlóval

Ez az interjú évek óta készül. A tervét talán 
Pesten gondoltuk ki, majd Jászdózsán indí-
tottuk a diskurzust. Utána abbahagytuk és új-
rakezdtük. Néhány alkalommal használtuk a 
magnót is, máskor csak éppen beszélgettünk. 
Most megegyeztünk abban, hogy közreadjuk a 
dialógust.

– A felmenőid jászok voltak?

– Jászkunok. Apám 1896 májusában szü-
letett Besztercebányán. Nagyapám viszont 
Kiskunfélegyházán született és az ő apja is 
ugyanott. Nem voltak redemptusok. Eleim 
a XVIII. század második felében Kókáról 
költöztek Félegyházára, és kezdetben, két 
generáción keresztül töltötték be a kántorta-
nítói állást. Nagyapám, Holló László a helyi 
gimnázium igazgatója volt, testvére, Holló 
Lajos pedig 35 éven keresztül képviselte a 
várost az Országgyűlésben. Lánytestvére 
Holló Teodóra volt, akinek férje – Eyszrich 

György latintanár – sokat tett azért, hogy a szegény sorsú, később híressé lett író, Móra Fe-
renc tandíjmentességet kapjon. 

– Hogyan illeszkedik bele ebbe az alföldi-jászkun világba a felvidéki Besztercebánya?

– Apai nagyanyai ágon az Arad megyei, sváb Kernerek voltak a felmenőim, a két családot 
több házasság kötötte egymáshoz. Nagyanyám, Kerner Erzsébet volt a korábban említett 
Holló László második felesége. 

– Hogyan alakult édesapád sorsa és pályája?

Holló Mihály: Önarckép, 1919.
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– Holló Mihály korán árvaságra jutott, 
ezért már ötéves korában beíratták isko-
lába. 17 évesen lett az Országos Magyar 
Rajztanárképző Főiskola tanulója, és 
1914-ben már be is vonult katonának. 
Végigharcolta a négy évet, először a ke-
leti majd az olasz fronton, 1919 őszén 
pedig megkapta rajztanári oklevelét. 
Jófejű, jó rajzkészséggel rendelkező em-
ber volt, aki féltestvére, a Debrecenben 
híressé lett Holló László példáját követ-
ve szintén festőművész szeretett volna 
lenni. Úgy gondolta, hogy rajztanári ál-
lással kombinálva ez tisztes megélhetést 
jelenthet. Két évig tanított egy gimná-
ziumban, de súlyos összetűzésbe került 
az igazgatójával, így azután vége is lett 
tanári pályájának. A vita lényege az volt, 
hogy a menzán megmaradt ételt az apám 
a szegény gyerekek között szerette volna 
szétosztani, az igazgató viszont ezt nem 
engedte, a disznainak szánta.

– Mi történt vele a továbbiakban?

– Gödöllőre költözött, bekapcsolódott az ott szervezett Gödöllői Művésztelep tevékenysé-
gébe, ami azonban Nagy Sándor távozásával lényegében megszűnt. Megmaradt viszont az 
a kis üzem, amit a háború után a Mezőgazdasági Minisztérium támogatásával hoztak létre a 
kézművesség fenntartása érdekében. Apám neve gyakran szerepel a Magyar Iparművészet 
című folyóiratban. Akkoriban a népművészet és az iparművészet nem vált el élesen egymás-
tól úgy, mint a második világháború után. Czakó Elemér és Györgyi Kálmán  az 1920-as  
években szerkesztettek egy gazdagon illusztrált könyvet A magyaros ízlés címmel, amelyben  
összefoglalták a hagyományos népi kultúra továbbéltetésének fontosságát.
A Holló Műhelyben ennek szellemében készítettek dísztárgyakat, bútorokat, amelyeknek 
komoly visszhangja volt. Olyannyira, hogy az 1929-es Barcelonai Világkiállítás magyar 
pavilonjának berendezéséhez édesapám kapott megbízatást a bútorok elkészítésére. Ennek 
díszítését későbbi felesége, Nagy Katalin végezte.

Holló Mihályné: Festett láda (1953)
– Eddig egy szó sem esett a Jászságról. Hogyan és mikor került a kezdeményezés és a család 
kapcsolatba a vidékkel?

– A harmincas évek közepén a jászárokszállási plébános vetette fel a gödöllői műhely Árok-
szállásra való telepítésének gondolatát. Apám számára elfogadhatónak látszott az ajánlat, 
hiszen a falu nem volt messze Pesttől, olcsóbb volt a munkaerő, így a közel 20 fős kisüzem 
új székhelye Árokszállás lett. Anyámnak nem tetszett mindez, de mivel földművelésügyi 
minisztériumi támogatással és kölcsönökkel létrejött a „babagyár”, így ha nehezen is, de 
elfogadta, vagy inkább tudomásul vette a váltást. A babagyárat a Kossuth Lajos utca 2. szám 
alatti emeletes ház földszintjén rendezték be. Ettől kezdve bő tíz évig működött itt a játék- és 
bútorkészítő üzem, amely a háborút is túlélte. 

– Mi történt a családdal és az üzemmel a háborút követő években?

– Nagyjából ugyanolyan megrázkódtatások és megpróbáltatások érték családunk tagjait, mint 
sok tízezernyi sorstársunkat. Lakásunkat elvették, kiraktak bennünket a falu közepéről egy 
gazdaház szoba-konyhás részébe, ahol az istállót később műhelyként mi használhattuk. 

Étkező (Jászdózsa, 1990)
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Ráadásul akkorra a Népszínház utcai la-
kásunkat is el kellett adnunk, így a család 
nagyon nyomorúságos körülmények között 
tengette napjait. A babagyár 1950-ben nem 
kerülhette el az államosítást, és attól kezd-
ve Fatömegcikk- és Játékáru KTSZ. néven 
üzemelt. Elvették a gépeinket, apám kezé-
ből természetesen kivették az irányítást. Az 
üzem kézműves és díszítőművészeti profil-
ját lassan megszüntették, helyette inkább 
gyümölcsös ládákat készítettek, igazán eh-
hez értettek. A kezdetekben anyám ugyan 
bent maradt, de később neki is felmondtak.

– Mi lett a népművészettel? Esetenként 
akár a politika kedvencévé vált. Például 
Rákosi Mátyás 60. születésnapjára renge-
teg „népművészeti” tárgy készült.

– A népművészet egyre inkább a politika 
által elfogadott, sőt támogatott terület lett. 
A Népi Iparművészeti Múzeumban van egy 
Holló Mihályné által 1953-ban festett tuli-

pános láda, ami példája a felemás helyzetnek. A gépeinket elvették ugyan, de 1953-ban mégis 
anyámat kérték fel, hogy készítse el az államosított üzemben az előbb említett ajándékládát, 
mert arra otthon nem is lett volna lehetősége.

– Megannyi tortúra után hogy sikerült újjáéleszteni a bugylibicska gyártását és forgalmazását?

– A Gyöngyösi Háziipari Termelő Szövetkezet tagjaiként indult meg a termelés a paraszt-
ház istállójában. Péter bátyám, aki időközben szerszámkészítő lett, műszaki felkészültsé-
gének köszönhetően olyan félautomata esztergapadot állított üzembe, amelyen újraindul-
hatott az egyik sikertermékünk, a bugylibicskák gyártása. A hatvanas években volt olyan 
év, amikor 100 000 db ún, könyvjelző bugylibicskát készítettünk. A gyártás nem volt túl 
bonyolult, egy ezermester parasztember a feleségével és szomszédjaival bepengézte az 
apámék által készített nyeleket, amelyeket anyám néhány festőlánnyal előzőleg megdíszí-
tett. A kisméretű bugylibicskák bolti ára kezdetben három forint ötven fillér volt, ennek 
munkabér hányada pedig 87 fillér, amelyet a három fő művelet között igazságosan osztot-
tak el. Egy kis haszon származott abból, hogy a bugylinyeleket olcsóbb tűzifából állítottuk 
elő és egy drágább fűrészáru anyagtérítését kaptuk kézhez.

Hartai falitéka tisztítás közben (1817)

– Meddig sikerült fenntartani és kihasználni 
a kedvező helyzetet?

– Nagyjából addig, amíg irigyeink nem tá-
madtak. Ettől kezdve viszont a legkímélet-
lenebb eszközöket vetették be velünk szem-
ben. Az akkori kenyéradó gazdánk, az Egri 
Háziipari Szövetkezet feudális viszonyokra 
emlékeztetően ragaszkodott a bicskák gyár-
tási jogához, sőt mi több, saját termékének 
tekintette és a gyártást saját embereinek kí-
vánta átadni. Mondvacsinált ürüggyel fel-
mondtak nekünk, és Czuczai Sándor műsza-
ki vezető minden irányban lezárt sorompót 
állított elénk. Megkérte a házipari szövetke-
zeteket, hogy ne vegyenek fel bennünket, a 
megrendelőket pedig arra, hogy ne rendelje-
nek tőlünk árut.  Arra viszont nem számított, 
hogy a megrendelők között akadnak jóérzésű 
emberek is.

– Ez így virágnyelven hangzik. Mit jelentett ez konkrétan? Kik voltak a jóérzésű emberek?

– A Népművészi Vállalatnál jól ismertek minket, ők ajánlottak menekülési-kitörési lehetőséget. 
Közvetítésükkel kapcsolatba kerültünk Nemez- és Rostfeldolgozó Háziipari Szövetkezettel, 
amelynek központja a Síp utca 3. szám alatt működött. A szövetkezetet a Joint alapította, hogy 
a holokauszttúlélők számára biztosítsanak kézműves jellegű munkát és vele együtt némi jö-
vedelemkiegészítést. A Népművészeti Vállalat ajánlása nyomán megkerestük Fülöp Miklós 
elnököt, aki készséggel fogadott bennünket. Rögtön érzékelte, hogy jól forgalmazható, tisztes 
hasznot biztosító termékkel jelentkeztünk. 

– Ezt az üzletet már te bonyolítottad. Hogyan alakult a te pályád?

– 1945-ben születtem.  1963-ban végeztem a jászapáti gimnáziumban, és osztályidegennek 
minősült bátyámmal ellentétben engem érettségi után rögtön felvettek a Kertészeti Egyetemre, 
amit el is végeztem.

– Miért lettél diplomás kerttervező létedre kézműves-népművész bedolgozó?

Holló László
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– 1969-ban kaptam meg az oklevelemet, és egyáltalán nem találtam vonzónak az akkori 
1850 forintos fizetést, amivel a Kerttervezési Tanszéken maradhattam volna. Ráadásképpen 
az akkor szinte kizárólag lakótelepekre szakosodott tervező vállalatok ajánlata sem volt jobb, 
egyszerűen nem volt kedvem sematikus kerteket tervezni. Végül a tradicionális népi kézmű-
vességet választottam élethivatásul.

– Úgy tudom, hogy 1968-ban a család áthelyezte székhelyét Jászdózsára.

– Igen, akkor komoly reményt adott az, hogy Dózsán megvehettünk egy házat – ezt, ahol 
most beszélgetünk –, és itt rendezkedtünk be népművészeti termékeink gyártására. Kezdetben 
szinte csak bugylibicskát készítettünk, így azután a helyiek a műhelyünket egyszerűen csak 
„Budligyárnak” nevezték. Lassan, de szépen fejlődtünk: az asztalosmunkákra Jákóhalmáról 
szerveztünk embereket, Péter bátyám Jászapátin épített egy komoly faesztergályos műhelyt, a 
díszítő festők inkább a helybeliekből kerültek ki. Nemrégiben összeszámoltam, hogy az utóbbi 
ötven évben csak a dósai műhelyben, közel száz embernek adtunk munkát.

– Melyek voltak a Holló Műhely legsikeresebb kezdeményezései és bemutatói?

– 1982-ben a Fővárosi Művelődési Házban a Népművészeti Vállalat rendezett egy nagyobb 
kiállítást, melyen a Jászdózsai Holló Műhely és a Jászárokszállási Hímző Háziipari Szövetke-
zet munkáit mutatták be. Ott felvonultattuk azokat a bútorokat és egyéb tárgyakat, amelyeket 
akkoriban készítettünk. 1989-ben megkaptam a Népművészet mestere címet, amit egyfajta 
szakmai visszajelzésként és elismerésként fogadtam.  10 évvel később a Lakáskultúra című 
folyóirat készített velünk egy összeállítást. A cikkben példaként olyan enteriőröket mutattunk 
be, amelyekkel mintegy illusztráltuk, hogy miként lehetne berendezni az általunk készített bú-
torokkal házainkat és lakásainkat. 

– Feltételezem, hogy nem raktárra akartatok termelni. Akadtak megrendelőitek?

– A kilencvenes években egy miskolci orvos rendelt lakásába általunk készített bútorokat. Egy 
pécsi megrendelőnek kívánságára egy egyedi sarokszekrényt készítettünk. Több tucat ilyen 
megrendelőnk akadt, de tartósabb, állandónak nevezhető kapcsolat nem alakult ki velük. Az 
utóbbi másfél-két évtizedben – nem kis részben a belvárosi környezetnek köszönhetően – gyak-
rabban fordultak és fordulnak meg a Vitkovics Mihály utcai üzletünkben külföldi vásárlók. Ők 
persze nem bútorokat vásárolnak, hanem kisebb, emléktárgynak minősíthető alkalmatosságo-
kat: díszdobozokat, tükröket, festett tojásokat, fénykép- és mécsestartókat.    
  
– Az idén tavasszal a Nemzeti Szalon által a Műcsarnokban rendezett kiállításon szerepelt 
három munkád, ami önmagában is rangot és elismerést jelent. Úgy tetszik, hogy egyedül te 
képviselted a Jászságot, sőt egyben Jász-Nagykun-Szolnok megyét.

– Én magam megkérdeztem a tudományos kurátort, hogy a felajánlott tárgyaimból mit 
szeretne kiállítani és ő a tékákat választotta. A pesti bolhapiacon akadtam rá egy 1884-ben 
festett, Konrath Hirsch feliratú, Hartáról származó falitékára, amelyet meg is vettem, főleg 
azért, mert nagyon kedvelem azt a festési módot, amelyet Hartán gyakoroltak. Az 1800 
évek táján átvették a komáromi festettbútor-stílust, később tovább is fejlesztették, és ami 
fontos, szinte minden darabot évszámmal is elláttak. Tehát a hartai bútorfestés fejlődése 
teljes mértékben nyomon követhető. Az alkalmazott díszítmény világos, áttekinthető az 
egyes díszítményelemek szabályosak. A hartai mintákat másolni is szeretem, mert nagyon 
szépen patinázhatók. Nézegettem az újonnan vásárolt tékát a műterem ablaka előtt, és a 
surló napsütésnél feltűntek olyan repedések, amelyek felismerhetővé tették az 1884-es 
dekoráció alatt az 1817-es díszítményt. A Műcsarnokbeli kiállításra elkészítettük a téka 
1884-es és az 1817-es állapotának másolatát, majd az eredetit szakszerűen restauráltuk. A 
kiállításon így tehát az eredeti tékát és annak két másolatát mutattuk be. A hagyományos 
tárgykultúra továbbéltetésének egyik követendő példája a régi darabok másolása. Sajnos 
nem sűrűn követik ezt a gyakorlatot.

Siklódi kapu, akvarell (2005) – Holló Anna fotója
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– Mit gondolsz a népművészet megmaradásáról és tovább éléséről?

– Az ez évi Műcsarnokbeli újkori népművészetünket bemutató kiállítás reménnyel tölt el, 
sok fiatal tartja élethivatásának a hagyományos kézműves tevékenység folytatását. Fontos-
nak tartanám, hogy a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem oktatói és hallgatói fokozottabb 
mértékben tekintsék ihlető forrásnak a hagyományos népművészetünket. A régi mesterségek 
fennmaradását célirányosabban kellene anyagilag támogatni. Társadalmunk egészének és a 
kis közösségeknek egyaránt célul kellene kitűzni a régi technológiák továbbéltetését.

– A család művészethez való kötődése folytatódni látszik, hiszen lányod szintén művészi pá-
lyát választott.

– Anna lányom 1981-ben született, a nyolcvanas évek közepén az óvodában figyeltek fel 
rajz készségére, ezért került rajztagozatos általános iskolába, majd a Képzőművészeti Szak-
középiskolába, ahonnan egyenes út vezetett a Képzőművészeti Egyetemre. Itt a Képgrafika 
Szakot végezte el. A családban mindannyian örültünk szakmai sikereinek, díjainak, kiállítá-
sainak, és nem is kell arra gondolnunk, hogy esetleg beteljesedhet nagybátyám, Holló László 
jóslata, mely szerint egy életre szóló fakírságot vállal az, aki művésznek megy. Anna sikeres, 
diplomamunkáját a KOGART Galéria vette meg, könyveket illusztrál, folyamatosan egyéni 
és kollektív kiállításokon vesz részt. Besegít a családi vállalkozásba, a megvásárolt tárgyak-
ra, kérésre, harmonikusan illeszkedő feliratokat készít. 

– Hogyan tudnád összefoglalni röviden a Holló Műhely tevékenységét?

A Holló Műhely egyik legfontosabb értékének tartom, hogy az általunk készített tárgyak 
anyagukban, szerkezetükben, formájukban, funkciójukat és díszítményüket illetően a népi 
hagyományainknak megfelelnek. Sokat másoltuk a Kárpát-medence számos festett bútor-
központjának darabjait, Komárom, Harta, Hódmezővásárhely, Kalotaszeg, Homoródalmás 
stb. festett munkáit. Az egyes bútorközpontok díszítményeinek átértékelésével alakítottuk ki 
a jászdózsai Holló Műhely stílusát. Szeretnénk, ha a műhely tudása és gyakorlata a Magyar 
Értéktár részévé válhatna.

Bojtos Gábor

„MILYEN JOGON LÖVÖLDÖZ ÁRVAI DETEKTÍV ÚR?”
Jászsági sorsok, 1944 – 1945

„Az első év reményt hozott, azt hitték, nem dőlt el még semmi. Annyi minden lehetett volna, 
amiért érdemes élni, várni, hinni!”1

Az utóbbi években számos olyan munka jelent meg, amely az 1944-45-ös éveket állította 
vizsgálata középpontjába.2 

Mi magunk is közöltünk korábban néhány forrást a malenkij robot jászsági 
eseménysorából,3 most pedig a második világháború utolsó éveiből frontszolgálatról és 
hősi halálról, deportálás előli bújtatásról, megcsalatásról, egyéni bosszúról, atrocitásokról, 
kegyetlenkedésekről olvashatunk azokban a levéltári iratokban, amelyek egy pokoli 
időszakot idéznek fel.

Tudnunk kell azonban, hogy például a megszálló szovjet hadsereg erőszakos 
ténykedésének az idő előrehaladtával egyre kevesebb nyomát találjuk a forrásokban, és ez 
nem annak köszönhető, hogy a polgári lakosság szenvedései hasonló arányban csökkentek 
volna, hanem inkább a kommunista párt fokozatos térnyerésének (a rendőrségen belül is), a 
szovjetizálás erőteljesebbé válásának.

1. Szekeres Lívia, Tarján Aurél és Kiss Ferenc kálváriája4

Az alábbi tragikus történetet özvegy Szekeres Simonné Viola Borbála (1893–1987) 
azon kérelméből ismerjük, amelyet lánya, Szekeres Lívia (1919–1945) hagyatékának 
visszaszerzése érdekében írt a Belügyminisztériumnak.

Szekeres Lívia férje, Tarján Aurél (1914–1943)5 munkaszolgálatosként vesztette életét 

1 Földes László: 45-ös blues
2 A teljesség igénye nélkül: Korunk, 2015/5. sz., 1945 – Korszakhatár? Levéltári közlemények, 86. Főszerkesztő: 
Mikó Zsuzsanna. Budapest, 2015., „Törvényes” megszállás. Szovjet csapatok Magyarországon 1944-1947 között. 
Szerkesztette és a bevezető tanulmányt írta: L. BALOGH Béni. Budapest, 2015., Magyarok 1945-ben. Évkönyv 
XXI. Szerkesztette: RAINER M. János. Budapest, 2015., Váltóállítás. Diktatúrák a vidéki Magyarországon 
1945-ben. Szerkesztette CSIKÓS Gábor–KISS Réka–Ö. Kovács József. Budapest, 2017., Csönge Attila: A Magyar 
Kommunista Párt Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 1944-1946. In: Zounuk – A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Levéltár Évkönyve 20. Szolnok, 2005. 173-215. Mindenképpen meg kell említenünk Török Ferenc 
3 Bojtos Gábor: Adatok a malenkij robot jászsági eseményeihez. In: Jászsági Évkönyv, 2017. Szerkesztette: Pethő 
László. Jászberény, 2017. 55-73. 
4 Az esetet említette: CSŐSZ László: Konfliktusok és kölcsönhatások. Zsidók Jász-Nagykun-Szolnok megye tör-
ténelmében. Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára Közleményei 12. Szolnok, 2014. 
222.
5 Tarján Aurél Tarján Nándor budapesti ügyvéd és Pollák Ilona fia volt. Fényképészsegédként dolgozott. 1942. 
április 15-én házasodtak össze Budapesten. Tarján Aurél szüleinek haláláról: Ujság, 1938. március 31. 10.


