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„Gyermekkoromtól fanatikusa voltam mindennek, ami magyar és régi.” (Holló Valéria 1942.) 

 

 

 



 

 

 

A kiállítás bemutatása 

Az NKA Múzeumok Kollégiuma által támogatott időszaki kiállítás Magyar minta- 

Holló Valéria néprajzi kiállítás címen valósult meg a műgyűjtő halálának 120. évfordulója 

alkalmából.  A kiállításban új szempontból, a gyűjtő oldaláról mutatjuk be a Dobó István 

Vármúzeum néprajzi gyűjteményének egyik legjelentősebb egységét. Holló Valéria életútját 

meghatározták az 1920-as évektől az 1950-es évekig tartó korszak történelmi eseményei, 

ideológiái is, mint a Trianoni békediktátum, a két világháború közötti nemzeti szellem, illetve 

az 1950-ben bekövetkezett államosítás.  

A Holló Valéria és Szegedy-Maszák György által létrehozott magángyűjtemény 1368 

darabja 1952-ben került a Dobó István Vármúzeumba. A Kárpát-medence népművészetét 

reprezentáló tárgyak tájegységek szerint kerülnek bemutatásra a kiállítótérben. A múzeum 

legújabb gyarapodásából is válogattunk: a gyűjtő hagyatékból származó, Dr. Szemerkényi 

Ágnes és a Szegedy-Maszák család által felajánlott népviseleti és népi kerámia tárgyakat.  

A kiállításban hat fő téma került kidolgozásra, minden egyes témát nagy méretű 

szöveges és fotókkal ellátott tablókkal vezetünk be. A kor hangulatát idézik a nagy méretű TV 

képernyőn bemutatott kisfilmek, videók. A gyűjtemény tárgyain szereplő népművészeti 

motívumokból válogatott vászonra nyomtatott dekorációs elemek kerültek a vitrinek fölé, ezzel 

is érzékeltetve a magyar mintakincs gazdagságát, szépségét. Játékos elemként egy forgatható 

kockákból álló kirakó segítségével a látogatók az egyes tájegységek díszítőmotívumaival 

ismerkedhetnek. (kalotaszegi hímzés, gömöri fazekasság, Gyöngyös, Pásztó, Eger fazekassága, 

kalocsai viseletek, mezőcsáti fazekasság…) A kinagyított népviseletes képeslap fotófal 

lehetőséget teremt, hogy a vendégek megörökíthessék a kiállításban tett látogatásukat. 

Az installáció könnyen mozgatható elemekből áll, terveinkben szerepel, hogy 

vándorkiállításként ajánljuk a gyűjtőterületeken működő múzeumok számára. 

A külföldi látogatók a főszövegeket és a tárgyfeliratokat angol nyelven is olvashatják, a 

fordítást önkéntes segítségével valósítottuk meg.  

A kiállításhoz a Monguz Információtechnológiai Kft által fejlesztett Storytelling alkalmazás 

segítségével online virtuális tartalom is készült, amely a Vármúzeum honlapján elérhető.  

 

A virtuális kiállítás linkje: 

https://eger.story.qulto.eu/visitor/story/be0d75bc-59f7-4e36-8c62-64c4b0fc6c06/startPage 

 

 

Témák: 

1. Holló Valéria életrajza 

Holló Valéria 1902-ben született a Gömör megyei Harmacon, elemi iskoláit Nagyrőczén, majd 

Kolozsvárott végezte, végül Miskolcon érettségizett, kereskedelmi iskolában.  

1929-ben Budapestre költözött, önálló karriert épített ki: népművészeti boltot nyitott, 

alkotóként és kereskedőként bekapcsolódott a népi iparművészeti mozgalomba. A tárgyak 

gyűjtéséhez Györffy István és a korszak jeles néprajzkutatói adtak számára iránymutatást. 

https://eger.story.qulto.eu/visitor/story/be0d75bc-59f7-4e36-8c62-64c4b0fc6c06/startPage


 

 

Második férje Szegedy - Maszák György festőművész, Barabás Miklós dédunokája volt, aki 

támogatta őt a saját gyűjtemény létrehozásában. 

A második világháború után, 1950 szeptember 25-én államosították az üzletét és a 

gyűjteményét. Évekig alkalmi munkákból élt, 1957-ben Erdei Ferenc közbenjárására 

rehabilitálták, a Népi Iparművészeti Tanács Népművészeti Mintateremében kapott állást, itt 

dolgozott 1972-ig. 1977. február 25-én hunyt el Budapesten.  

Kiállított tárgyak: családi fotók, dokumentumok, személyes tárgyak, mintarajzok. 

2. Gyűjtőutak, a műgyűjtő 

Holló Valéria 1922 és 1951 között bejárta a Kárpát-medence népművészetről híres vidékeit, a 

múzeumban fellelhető adatok szerint összesen 157 települést. A palócok és a matyók között 

fordult meg a legtöbbet, de számos alkalommal ment Erdélybe, főleg Kalotaszegre és a 

Székelyföldre, illetve az Alföldre, a Dunántúlra, és Kárpátaljára is.  

Szakmai tanácsokkal Györffy István, a magyar néprajz első professzora segítette, egyedül vagy 

a néprajztudomány nagyjaival (Bátky Zsigmond, Görffy István, Viski Károly, Madarassy 

László, Gönyei Sándor, Palotay Gertrúd, Tagán Galimdsán) járt gyűjteni. Segítségükkel kitűnő 

szakmai ismeretekre tett szert, kiváló érzékkel talált rá a ritka, már akkor is kuriózumnak 

számító tárgyakra, s felvásárlásával megmentette őket az elkallódástól. 

1935-ben férjhez ment, Szegedy-Maszák György festőművész, grafikus támogatta őt a gyűjtői 

munkában. Egyre inkább másodlagos céllá vált az üzlet számára való vásárlás, fontosabbá vált 

az immár közös gyűjteményük gyarapítása. 

A kiállításban nagy méretű térképen és fotókon szemléltetjük a gyűjtések helyszíneit. 

3. A műkereskedő magyar üzletasszony 

Györffy István javaslatára 1930-ban Magyar népművészeti műtermet nyitott a Remete úton, ezt 

követően Budapesten több helyszínen működtette üzletét. Rendszeres kiállítója volt a Budapesti 

Nemzetközi Vásárnak és az 1930-as években az Árumintavásároknak.   

Az üzlet mellett kosztümkölcsönzőt is létesített, ahol az eredeti viseletek másolatát lehetett 

kapni. Kosztümjeit többek között a Ludas Matyi című filmben is lehet látni. Eredeti 

népviseleteivel népies divatbemutatókon szerepelt.  Ezek közül a kiállításban a Nemzetközi 

Asszonyhét 1937-ben és 1938-ban megrendezett divatbemutatóját emeltük ki, ahol Holló 

Valéria eredeti népviseletei Zsindelyné Tüdős Klára népies tervezésű modelljeivel együtt 

kerültek bemutatásra.  

A divatbemutatók fotói nagy méretben kinagyítva szerepelnek, a kor hangulatát szemléltetik az 

1930-as évek népies divatbemutatóiról szóló filmfelvételek. A kiállításban elhelyezett TV 

készüléken futó videók között láthatjuk az erdeti, 1949-es Ludas Matyi színes film részletét is.  



 

 

 

4. Háziipar, népi iparművészet kibontakozása 

A gyűjtő és a kereskedelmi tevékenység mellett Holló Valéria saját maga is megtanult számos 

hímzés-fonás- és szövéstechnikát, illetve a szűrszabó mesterséget is. Iparművészként alkotói 

pályázatokon, kiállításokon vett részt. Alapító tagja volt a „Háziipari és Gazdasági Hitelintézet 

Rt." cégnek, melynek céljai között szerepelt a háziiparosok hitellel való ellátása, háziipari 

alapanyagok vétele és eladása, háziipari munkálatok szervezése. 

A népművészeti alkotókkal szoros kapcsolatot ápolt, a népművészeti boltban egy idő után már 

elsősorban hiteles másolatokat árult, a régi darabokat megtartotta saját gyűjteménye számára.  

A kiállított tárgyak Kapoli Antal, Soós Lajos faragópásztorok, Sasvári Ignác váci szűrszabó 

munkái, a velük folytatott levelezés dokumentumai. 

 



 

 

5.  Holló Valéria magángyűjteménye 

Visky Károly ismertetése szerint 1942-ben mintegy száz teljes női és férfi öltözetet tartalmazott 

a gyűjtemény a Nagy- Magyarország különböző néprajzi tájairól, ezek mellett szőttesek, 

hímzések, valamint mintegy 800 darab népi kerámia és 70 darab bútorféle is tartozott hozzá.  

Különösen kiemelkedő a palóc és a matyó népművészeti anyag Holló Valéria szívéhez a 

szülőhazája és környéke állt a legközelebb: 1942-ben a matyó és keleti palóc részekről 

származó népművészeti kiállítást rendeztek az Iparművészeti Múzeumban.  

A kb. 3500 darabból álló kivételes gyűjteményt 1950-ben az üzlettel együtt államosították. 

A kiállításban tájegységenként csoportosítva, vitrinekben mutatjuk be a tárgyakat (Matyók, 

Bükkalja, Felvidék, Dunántúl, Erdély, Alföld, Gyimes, Moldva, Kárpátalja) 

 

6. A gyűjtemény „továbbélése” a Dobó István Vármúzeumban 

Az államosított gyűjtemény jelentős része 1952-ben az Egri Múzeumba került (1368 db). 

1985-ben a Szegedy-Maszák családtól újabb 500 darab tárgyat sikerült vásárolni. A válogatott 

népművészeti textíliákból, népviseleti darabokból 1986-ban kiállítás nyílt Magyar népviseletek 

és hímzések címmel, s azóta számos időszaki és vándorkiállítás mutatta be a hazai és határon 

túli nagyközönségnek a gyűjtemény kiemelkedő darabjait. 

2022 tavaszán a Szegedy-Maszák család birtokában maradt tárgyak nagy részét (158 db) Holló 

Valéria menye dr. Szemerkényi Ágnes a Dobó István Vármúzeumnak ajándékozta.  

A Dobó István Vármúzeum a gyűjtemény digitalizálásával és online gyűjteményi adatbázisban 

történő közzétételével a kutatók és érdeklődők számára széles körben hozzáférést biztosít. 

http://opac3.eger.monguz.hu/online-collection/-/results/init 

 

Hasznosulás értékelése 

Látogatószám 2022. április 13-tól 

 Holló Valéria 

április               1 976     

május              2 557     

június              3 637     

július              3 454     

            11 624     

  

 

 

 

http://opac3.eger.monguz.hu/online-collection/-/results/init


 

 

A kiállítás célcsoportjai: 

A kiállítás célcsoportjai: az egri általános iskolák diákjai és a művészeti oktatásban tanuló 

diákok, a Dobó István Vármúzeum látogatói, a Heves Megye Népművészeti Egyesület tagjai, 

a néprajzi, valamint a vártáborok résztvevői, az Eger Vára Barátainak Körének tagjai. 

A kiállítás tematikája többek között a kézművesek számára kínál olyan tartalmat, amelyet 

munkájuk során hasznosítani tudnak. A látogatók között szerepeltek a Hevesi Háziipari 

Szövetkezet, illetve a Heves Megyei Népművészeti Egyesület tagjai, illetve a Lorántffy 

Zsuzsanna hímzőkör tagjai Sárospatakról. Az MTA VEAB Kézművesipartörténeti 

Munkabizottsága is szakmai látogatást tett 2022. júniusában. 

 

Kapcsolódó programok 

2022.április.13.  

Kiállításmegnyitó 

A kiállítást Dr. Szemerkényi Ágnes néprajzkutató nyitotta meg, közreműködött Okos Tibor 

népzenész. 

2022. május 14.  

Emlékhelyek napja- kurátori tárlatvezetés 

http://emlekhelyeknapja.hu/nemzeti-emlekhelyek/Eger/egri-var/ 

2022. június 25.  

Múzeumok éjszakája 

Tematikus bemutatók a kiállításban, Császi Irén és Zábrátzky Éva kurátorok  

- Pásztorok öröksége- a pásztorművészeti tárgyak, viseletek a Holló Valéria gyűjteményben- 

Zábrátzky Éva etnográfus 

- Magyar minta- Eger környéki viseletek Holló Valéria gyűjteményéből- Zábrátzky Éva 

etnográfus 

- Hamisítvány, vagy eredeti? - műtárgy-gyűjtés a Palócföldtől Erdélyig - Császi Irén 

etnográfus 

https://muzej.hu/muzeum/dobo-istvan-varmuzeum 

2022.06.27-30. Mesterkedő néprajzi tábor 

A Mesterkedő egy hetes néprajzi, napközis tábort azon általános iskolás gyermekek 

számára kínáljuk, akik fogékonyak a népi kultúra tárgyi és szellemi örökségének 

megismerésére, továbbörökítésére. A tábor témája minden évben a múzeumunk aktuális 

időszaki néprajzi kiállítása. Ebben az évben a Magyar minta- Holló Valéria kiállításunkat 

dolgoztuk föl. A táborban 16 kisiskolás ismerhette meg a tárgyiasult és a digitális kiállítást.  

http://emlekhelyeknapja.hu/nemzeti-emlekhelyek/Eger/egri-var/
https://muzej.hu/muzeum/dobo-istvan-varmuzeum


 

 

 A tárlat tematikájához igazodva öt múzeumi órát, hét műhelymunkát, négy virtuális 

kiállítást bemutató foglalkozást dolgoztunk ki. Az egyes tábori napok alkalmával egy-egy 

tájegységet ismerhettek meg a muzeológus kollégák segítségével a gyerekek. Bemutattuk a 

virtuális kiállítás szerkezeti felépítését, témaköreit, kipróbálhatták a wordwall játékokat 

okostévé segítségével. A szerzett tudás rendszerezésére és elmélyítésre az online játékok 

szolgáltak. A délután során tárgyalkotó foglalkozáson vehettek részt. Pedagógiai célunk a 

társadalomtudományi szemlélet és gondolkodás kialakítása és fejlesztése, más kultúrák 

ismertetése és elfogadása volt. A tágabb történelmi, kulturális környezet megismerése alapvető 

feladta a múzeumunknak, amelynek helyi identitást formáló ereje van. Kapcsolódó tanórák: 

hon- és népismeret, történelem, magyar- nyelv és irodalom, ének-zene, rajz- és vizuális kultúra 

és informatika. A tábori programok megtartásában két muzeológus, egy múzeumpedagógus 

vett részt. (Császi Irén, Zábrátzky Éva etnográfusok, Földi Viktória múzeumpedagógus) 

Az első nap megismerhették az időszaki kiállítást. Holló Valéria életét, gyűjtőterületeit 

tárgykereső játékokkal mutattuk be. Délelőtt a palóc tájegység területére kalandoztunk, a saját 

kulturális táj bemutatása révén. Délután a Kárpát-medence főbb fazekasközpontjait ismerhették 

meg. Agyagból formázhatták meg a mezőcsáti Malac butykos mását, amely a Luca-napi 

szokásokhoz kapcsolódik. A második nap a Matyó és Bükkalja gyűjtési terület műtárgyait, 

néprajzi kincseit ismerhették meg részletesen. Három műhelymunka segítette az elmélyítést: 

Matyó mintakincs segítségével önálló könyvjelző tervezése, növényi festék készítése 

gyapjúfonál színezéséhez és a tardi keresztszemes motívumok továbbéltetése gyöngyszövés 

segítségével. A harmadik napon a Dunántúl, Sárköz vidékének tárgyi világát mutattuk be. A 

tájegységre jellemző mértanias hímzésmotívumokat gyűjthettek, melyet a délután során 

drukkolás technikájával egy terítőre vihettek fel. A negyedik napon Erdély néprajzi értékeit 

mutattuk be a Holló Valéria gyűjtése alapján, látogatást tettünk egy egri műtárgykereskedésbe. 

Délután a Várműhely kemencéjében a hagyományos erdélyi kürtőskalácsot süthették meg. 

Péntek délelőtt a magyar cifraszűr táji jellegzetességeit ismerhették meg. Torba Ildikó 

szűrrátétkészítő népi iparművész által tervezett papírzsebkendő tartót vagdalásos technikával 

alkothatták meg.  

A tábor zárásaként a virtuális kiállítás online játékaiból vetélkedőt rendeztünk. A szülők 

számára egy vásári komédiát adtak elő a gyerekek, ahol a különböző mesteremberekre jellemző 

kikiáltókkal a héten készített tárgyaikat árusították.   

Földi Viktória 

osztályvezető, múzeumpedagógus 

 

 



 

 

 

A kiállítás megnyitója 2022. április 13. (Fotó: Szinok Gábor) 

 

A Mesterkedő tábor résztvevői 2022. 

 

 



 

 

Tervezett program: 

Senior Akadémia- Az Eger Vára Barátainak Köre szervezésében- 2022- október 19.  

A Magyar Minta- Holló Valéria kiállítás bemutatása, előadás a műgyűjtőről. 

A Senior Akadémia, a szépkorúak részére rendezett programsorozatunk tudományos-

ismeretterjesztő előadásokkal, felfedező és alkotó foglalkozásokkal várja majd az 55- 60 év 

fölötti érdeklődőket. Célunk, hogy úgy mutassuk be a kiállítást, Holló Valéria törekvéseit, 

művészetét valamint a gyűjteményt, hogy az mindenki számára könnyen felfogható, világos, 

érthető legyen. 

Pedagógiai program 

Az ismeretátadás gyermekek részére múzeumpedagógiai foglalkozások során valósul meg. A 

pedagógiai programterv célja Holló Valéria munkásságán keresztül megismertetni Kárpát-

medence néprajzának világát az általános és középiskolás diákokkal.  Az ismeretátadás két 

formáját szeretnénk biztosítani a diákcsoportok számára: múzeumi óra és műhelymunka, amely 

népviselet, fazekasmunkák és pásztorművészet tematikákra épít. A múzeumpedagógiai 

program 2022 szeptemberében indul. Helyi óvodás és iskolás csoportoknak október 10-21-ig 

tematikus hét keretében ajánljuk ki a foglalkozásokat. 

Az NKA támogatásnak köszönhetően a múzeumpedagógiai foglalkozáshoz egy palóc csanak 

másolatát sikerült beszerezni Tóth Lóránt fafaragótól. 

A Dobó István Vármúzeum nagyrendezvényein (Végvári Vigasságok, Egri Vár Napja) 

tárgyalkotó foglalkozások és családi segíti az ismeretátadást. A minden hónap első pénteki 

napján megrendezett VárCsaládiKör rendezvényünk decemberi tárgyalkotó foglalkozása a 

Magyar minta kiállítás bemutatására épít.  

 

Sajtómegjelenések 

 

Nyomtatásban is megjelent sajtóhírek: 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2022/04/tulipantos-lada 

https://orszagut.com/kepzomuveszet/article-2859 

Helyi sajtó, média: 

https://www.heol.hu/helyi-kultura/2022/04/magyar-minta-cimmel-neprajzi-tarlat-nyilik-az-

egri-dobo-istvan-varmuzeumban 

https://www.heol.hu/helyi-kultura/2022/04/hollo-valeria-neprajzi-gyujtemenye-lathato-az-

egri-varmuzeumban 

http://www.tveger.hu/2022/04/14/neprajzi-kiallitas-nyilt-a-varmuzeumban/ 

https://magyarnemzet.hu/lugas-rovat/2022/04/tulipantos-lada
https://orszagut.com/kepzomuveszet/article-2859
https://www.heol.hu/helyi-kultura/2022/04/magyar-minta-cimmel-neprajzi-tarlat-nyilik-az-egri-dobo-istvan-varmuzeumban
https://www.heol.hu/helyi-kultura/2022/04/magyar-minta-cimmel-neprajzi-tarlat-nyilik-az-egri-dobo-istvan-varmuzeumban
https://www.heol.hu/helyi-kultura/2022/04/hollo-valeria-neprajzi-gyujtemenye-lathato-az-egri-varmuzeumban
https://www.heol.hu/helyi-kultura/2022/04/hollo-valeria-neprajzi-gyujtemenye-lathato-az-egri-varmuzeumban
http://www.tveger.hu/2022/04/14/neprajzi-kiallitas-nyilt-a-varmuzeumban/


 

 

https://egriugyek.hu/eger-ugye/eger-dobo-istvan-varmuzeum-hollo-valeria-kiallitas-husvet-

program 

Híradás a kapcsolódó programokról: 

https://egerinfo.com/2022/06/14/a-dobo-istvan-varmuzeum-is-keszul-a-muzeumok-

ejszakajara/ 

https://eger.ezalenyeg.hu/helyi-ugyeink/uj-kiallitas-es-husveti-programok-a-hosszu-

hetvegere-ezt-kinalja-most-az-egri-varmuzeum__-233621 

https://muzej.hu/muzeum/dobo-istvan-varmuzeum 

https://mindenamieger.blogspot.com/2022/04/regeszettol-zokni-csataig-taborok-az.html 

Múzeumi honlap 

https://egrivar.hu/hu/kiallitasok-22/kiallitasok-a-varban/magyar-minta-hollo-valeria 

 

A kiállítás megvalósításához az NKA Múzeumok Kollégiuma 1 900 000 Ft támogatást 

nyújtott. 

 

Eger, 2022. 08. 13.  

 

Zábrátzky Éva         

pályázati felelős, etnográfus      
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