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PROGRAM PROGRAM

Levezető elnök: Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja

10.00–10.10  Köszöntő – Dr. Richly Gábor PhD, az MMA főtitkára

10.10–10.20  Megnyitó – Salamin Ferenc építész,  
az MMA Építőművészeti Tagozatának vezetője

10.20–10.45  Egy közös pályakép – Dr. Keserü Katalin 
PhD művészettörténész, professor 
emeritus, az MMA rendes tagja

10.45–11.10 �Művész�szüleim�hagyatékgondozása�–�digitálisan  
– Csete Örs életútkutató

11.10–11.30 Kávészünet

11.30–11.55 �Pécs�előtt.�Csete�György�pályájának�elfeledett�évtizede:�
1961–1970�– Dr. Haba Péter PhD művészettörténész

11.55–12.20  Mintából�anyagot,�anyagból�„szellemet”.�
Csete�(Lengyel)�Ildikó�textiltervei�a�60-as�
évekből�– Molnár Mária művészettörténész

12.20–12.45 �Szakralitás�Csete�Ildikó�művészetében� 
– Dr. Korzenszky Richárd OSB emeritus tihanyi perjel

12.45–14.00  Ebédszünet

Levezető elnök: Dr. Keserü Katalin PhD művészettörténész, 
professor emeritus, az MMA rendes tagja

14.00–14.25  Csete�György�orfűi�Forrásháza  
– Bali Bettina egyetemi hallgató

14.25–14.50 �A�tulipánvita�Major�Máté�hagyatékának�tükrében  
– Kovács Dániel művészettörténész, a Magyar 
Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központ munkatársa

14.50–15.10 Kávészünet

15.10–15.35 �Összetettség�és�ellentmondás�az�organikus�építészetben  
– Dr. Zuh Deodáth PhD filozófus, Eszterházy 
Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti 
és Művészetelméleti Intézet

15.35–16.00 �Csete�György�organikus�építészetszemléletének�
sajátosságai�– Sulyok Miklós művészettörténész, 
az MMA levelező tagja

16.00–16.30 Hozzászólások

2022. november 29.
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Levezető elnök: Dr. Solymosi-Tari Emőke PhD zenetörténész, 
az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője

10.00–10.10 �A�második�nap�megnyitása  
– Dr. Solymosi-Tari Emőke PhD zenetörténész,  
az MMA Művészetelméleti Tagozatának vezetője

10.10–10.35   A�motívum�működése�– Dr. Hoppál Mihály 
DSc néprajzkutató, professor emeritus

10.35–11.00  Csete�György�és�a�protestantizmus  
– Dr. Győri L. János PhD irodalomtörténész, 
gyűjteményi igazgató, Tiszántúli Református 
Egyházkerület Közgyűjteményei 

11.00–11.25  A�református�templomépítészet�elvei�és�egy�
megépült�példa:�Csete�György�kőszegi�temploma�
– Dr. Lőrincz Zoltán DSc művészettörténész

11.25–11.40 Kávészünet

11.40–12.05 �Csete,�az�„emberépítész”  
– Dr. Csontos Györgyi DLA építész

12.05–12.30  Nyelvemlékek,�jel-emlékek,�hajlítások.� 
Csete�Ildikó�és�Csete�György�nyelvtörténete  
– Prof. dr. Balázs Géza nyelvész, egyetemi tanár

12.30–12.55  Fénytengely�és�világító�sziromnyelvek.�Ornamentika�
és�nemzeti�formanyelvkeresés�Csete�György�
építészetében – Baldavári Eszter művészettörténész, 
a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi 
Dokumentációs Központ munkatársa

12.55–14.00 Ebédszünet

Levezető elnök: Kovács Dániel művészettörténész, a Magyar Építészeti 
Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ munkatársa

14.00–14.25  Csete�György�íja.�Egy�személyiség�morfológiai�
értelmezése�a�tervei�alapján – Rácz Zoltán építész 

14.25–14.50  Hagyomány�és�ornamentika�a�Cseték�művészetében 
– Dr. Jankovics Tibor DLA építész, a Csete Alapítvány 
kuratóriumának tagja, az MMA rendes tagja 

14.50–15.10 Kávészünet

15.10–16.00  Cseték,�avagy�a�„népiek”�nagy�generációja� 
– kerekasztal-beszélgetés.  
Résztvevők: Deák László építész,  
F. Kovács Attila építész, Jankovics Tibor építész, 
Kun Éva keramikusművész, Oltai Péter építész. 
Moderátor: Sulyok Miklós művészettörténész

16.00–16.20 Hozzászólások

16.20–16.30 Zárszó – Csete Örs életútkutató

PROGRAM PROGRAM

2022. november 30.
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IMPRESSZUM KÖSZÖNTŐ

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti Tagozata és Építőművészeti 
Tagozata, valamint a Csete Alapítvány kétnapos konferenciával tiszteleg egykori 
tagja, Csete György építész (1937–2016) és felesége, Csete Ildikó textilművész 
(1940–2018) életműve előtt.

Csete György a magyar organikus építészet egyik alapítója, a Pécs Csoport (1970–
1976) vezetője. Munkásságának alapeszméje a magyar anyanyelvű építészet 
keresése volt, amely a technicizált és uniformizált XX. század végi építészet 
elleni lázadást jelentette. Gondolkodásában nem kevésbé fontos helyet foglalt el 
az ökológia és az építészet összefüggéseinek kutatása.

Csete Ildikó művészetszemléletét a gödöllői művésztelep alkotóközösségével 
való megismerkedése és az 1970-es évek finn iparművészete határozta meg. 
A gödöllői művésztelepen keresztül a kalotaszegi népművészethez, a finnek 
révén pedig az európai modernitáshoz kapcsolódott. Műveinek legfőbb témája 
és motívuma mindvégig a magyar népi textilornamentika művészi fejlesztése, 
a magyar múlt emlékeinek képzőművészeti-installatív feldolgozása maradt.

Konferenciánk feltárja a két alkotó munkásságának sajátosságait, elemzi 
művészetük kötődését az organikus építészeti felfogáshoz és koruk modern 
építészetéhez, művészetéhez. Előadást tart Balázs Géza, Baldavári Eszter, Bali 
Bettina, Csete Örs, Csontos Györgyi, Győri L. János, Haba Péter, Hoppál Mihály, 
Jankovics Tibor, Keserü Katalin, Korzenszky Richárd, Kovács Dániel, Lőrincz 
Zoltán, Molnár Mária, Rácz Zoltán, Sulyok Miklós, Zuh Deodáth. A konferenciát 
kerekasztal-beszélgetés zárja Cseték, avagy a „népiek” nagy generációja címmel.

A magyar organikus építészeten belül a Csete házaspár életműve önálló fejezet. 
A kutatás eddig a megérdemeltnél kevesebbet foglalkozott munkásságukkal. 
A Magyar Művészeti Akadémia és a Csete Alapítvány a konferenciával ennek az 
adósságnak a törlesztéséhez igyekszik hozzájárulni.

Sulyok Miklós művészettörténész,  
az MMA levelező tagja.

A konferencia szakmai felelőse:
Sulyok Miklós művészettörténész, az MMA levelező tagja.

© Magyar Művészeti Akadémia 
© Szerzők 

Kiadja a Magyar Művészeti Akadémia, 2022-ben 
www.mma.hu 
Felelős kiadó: Vashegyi György elnök 
Kiadványterv: Protzner György 

A címlapon Csete Ildikó tulipános mintája (1973),  
a hátlapon Csete György Forrásháza (1971).

Nyomdai munkák: Crew Kft., 1067 Budapest, Eötvös u. 9. 
Ügyvezető igazgató: Szamos Tamás
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DR. KESERÜ KATALIN PHD
művészettörténész,  
professor emeritus, az MMA rendes tagja

Egy közös pályakép
Csete Ildikó textilművész (Sátoraljaújhely, 1940 – Budapest, 2018) és Csete György 
építész (Szentes, 1937 – Budapest, 2016) 

Előadásomban összefogom, amit és ahogyan tudunk két kortársunkról, korszakokra 
bontva az életműveket, a korszakokat a közös jegyek alapján tematizálva, az ars 
poeticák rokonságát vizsgálva az építészet, valamint a textilművészet eltérő anyagai, 
technikái és funkciói ellenére. 

1.  (Az iparfejlesztés és tervezőképzés kora Magyarországon) Csete Ildikó 1959-től  
a Magyar Iparművészeti Főiskola hallgatója, 1961 és 1973 között a Goldberger 
Textilnyomógyár tervezője. Egyidejűleg férje, Csete György a Budapesti Műszaki 
Egyetem hallgatója (végzett 1961), majd az Országos Érc- és Ásványbányák 
Vállalat tervezője. 

2.  (Az alkotóközösségek kora) Csete György 1970-től Pécsett, Ildikó 1974-től az 
otthonukban dolgozik – együttműködés a Pécs Csoport építészei és iparművészek 
(belsőépítész, textiles, keramikus) „csoportja” között. A 70-es évek mindkettőjük-
nél az ideák, a kísérletek és az első remekművek ideje. A mindenség, a természet 
és a népművészet összefüggésében forma-, szerkezet- és jelentésazonosságok 
megfogalmazása: centrum, centralitás és egyúttal nyitott struktúrák 
megteremtése a (G. Semper-i) fal és az ornamens átértelmezése, felnagyítása 
útján. Csete György az építészet, Ildikó a dizájn fordulatának élén áll. (Problémák 
a mai terminológiában és az akkori ideológiafüggő megvalósításban.) 

3.  Csete György 1978 és 1988 között az Országos Környezet- és Természetvédelmi 
Hivatal, majd a szarvasi ARBOCOOP munkatársa: fal és tető egysége, azonossága 
a „hajlék” fogalma és változatai szerint – írás és kép egysége a textilen a magyar 
népművészet forrásgyűjteménye (Malonyay-kötetek) alapján. A természeti 
motívumok szimbolikus formáinak kibontása szakrális és profán épületekben és 
textíliákon a keresztény ikonográfia szerint.

4.  Az „írásos hímzést” továbbvíve Csete Ildikó középkori nyelvemlékek gót és 
rovásírásos „újraírására” vállalkozik, monumentális méretekben. Csete György 
(építésztársával, Dulánszky Jenő statikusmérnökkel) kápolnák és templomok 
sorát építi, más és más, újabb és újabb összefüggő térszerkezetek és (tér)formák 
kipróbálásával. Textiljeiket Ildikó készíti. A közösségre kiterjedő ars poetica 
jegyében ez a korszak az elismeréseké is (lehetett volna). (Teendők Csete Ildikó 
életművének méltó feldolgozása és érvényesülése érdekében.)

CSETE ÖRS
életútkutató 

Művész szüleim hagyatékgondozása – digitálisan
Apám, Csete György építész 2016-ban, édesanyám, Csete Ildikó textilművész 
2018-ban távozott az égi világba. Művészek voltak, legalábbis egész 
életükben a művészet bűvkörében éltek, töprengtek, szenvedtek, játszottak,  
szerettek, alkottak.

Művész szüleim e földi világban hagytak közel száz megvalósult magán-, 
illetve középületet, valamint több száz textíliát. Budán, az egykori Nárcisz 
utcai lakásukban, a hagyatékban ránk maradt sok ezer rajz és terv, hatezer 
könyv, harmincötezer dia és papírfénykép, ezernyi levél, mintegy százharminc 
kiállításuk meghívói és plakátjai, félezer róluk szóló sajtómegjelenés, másfél 
száz egyedi textilmunka, majd száz tanulmány és megnyitóbeszéd szövege, 
tucatnyi személyes tárgy, ruha, naptár, telefonnotesz, villanyszámla, egy ládányi 
kitüntetés, egy-egy gyermekkori hajfürt és megannyi más emlék. Tárgyak 
és dokumentumok, amelyek anyagi természetükből adódóan esendőek: jó 
esetben két-három nemzedékkel élik túl alkotójukat, egykori tulajdonosukat. 
Titkok hordozói: magyarázhatnák az életművet, indokolhatnák a gesztusokat, 
válaszokat adhatnának kérdésekre. Foszlányok, töredékek: Csete György és Csete 
Ildikó életének és művészetének puzzle-darabkái. 

Szüleim nem rendelkeztek arról, hogy mi legyen a sorsa ennek a százöt 
folyóméternyi polcot megtöltő életútkirakósnak. Legegyszerűbb volna az egészet 
kidobni, itt és most, egy gonddal kevesebb, legfeljebb odaát kell majd egyszer 
számot adni erről. De az sem biztos, hogy sokkal jobb volna, ha ránk maradt 
tárgyaik, dokumentumaik egy közgyűjteménybe kerülnének – nagy eséllyel ott 
porosodnának egy raktárban mások feldolgozásra váró hagyatéka mellett.

Soha nem fog kiderülni, mit ábrázol a nagy kirakós?

Persze, hozzáláttam a feldolgozáshoz: évek óta rakom, rakom művész szüleim 
életének óriási puzzle-jét. Az eseményeket és a szereplőket közelről ismerő tanú 
tudásával, az emberi életsorsokból könyveket alkotó etnográfus tapasztalatával, 
a gyermek szeretetével. 

Előadásomban erről a hagyatékfeldolgozó munkáról számolok be.
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DR. HABA PÉTER PHD
művészettörténész

Pécs előtt
Csete György pályájának elfeledett évtizede: 1961–1970
A Csete György életművét méltató írások szinte kivétel nélkül az 1970 körül 
formálódó Pécs Csoport tagjaival megvalósított tervekkel kezdődnek. A szerzők 
könnyedén átlépnek azon a közel tíz éven, amelyet Csete György a műegyetemi 
diploma megszerzése (1961) és a Baranyatervnél elnyert állása (1970) között 
töltött el az Érc- és Ásványbányászati Tervező Iroda (ÉRÁTI) építészeként, 
elsősorban különféle ásványfeldolgozó üzemek, illetve a hozzájuk kapcsolódó 
kisebb középületek, szociális létesítmények, lakóházak tervezésével. Ezekről 
az épületekről a szaksajtó nem írt, mint ahogyan Csete György maga sem 
hangsúlyozta az 1960-as évekbeli alkotói periódusát, talán azért, mert a későbbi, 
nagy hatású munkák szempontjából ezeket már nem találta igazán lényegesnek, 
vagy mert e munkák modernizmusa túlságosan idegennek tűnt, távolinak az 
organikus építészet elveitől. Érthető tehát, hogy Csete György méltatói sem 
fordítottak figyelmet erre az időszakra, s tíz év munkája lassanként teljesen 
homályba merült.

Az előadás az 1960-as évekbeli alkotások vázlatos áttekintésére vállalkozik az 
építész hagyatékában – egyelőre rendezetlenül, hiányosan – fellelhető anyagok 
(fényképek, rajzok, rövid leírások stb.) alapján. Mindazonáltal az épületek 
előzetes vizsgálata is világossá teszi, hogy bár Csete György számára ez az 
évtized elsősorban az alkotói útkeresést jelentette, építészete már ekkor is sok 
szállal kötődött az aktuális szakmai kérdésekhez és jelenségekhez. Az épületek 
kompozíciója élénken reagál a szocialista realizmus utáni hazai építészet 
megújulási törekvéseire, mindenekelőtt a helyi természeti sajátosságok és 
építési hagyományok iránti érzékenységet előtérbe állító úgynevezett másik 
modernizmusra, illetve arra a tendenciára, amely az elementáris tömegformákon 
és a takaratlan szerkezeti elemeken alapuló expresszív formavilágot részesítette 
előnyben. Ez utóbbi nyilvánvalóan szorosan összefügg Csete György ipari építészeti 
feladatainak természetével, a technológiai és gazdaságossági kötöttségekből 
eredő szigorú konstruktivitással is.

MOLNÁR MÁRIA
művészettörténész

Mintából anyagot, anyagból „szellemet”
Csete (Lengyel) Ildikó textiltervei a 60-as évekből
Az utóbbi időben a hagyaték feldolgozása kapcsán előkerült Csete Ildikó 
iparművész számos textilmintája, amelyeket a Goldberger-gyárban tervezett az 
1960-as évek második felétől. A gyárat 1948-ban államosították, és kezdetét vette 
a tervutasításos rendszer, amely magában foglalta azt is, hogy meghatározták 
a mintarajzolás teoretikus irányát és lehetőségeit. Ennek ellenére az ábrázolási 
lehetőségek az 1960-as években a szocialista realizmus elvárásai mellett is új 
irányokat vettek, igaz ugyan, hogy a tűrt kategóriában. A képzőművészetben 
és az iparművészetben a „nyugati” hatásokat ismerték és feldolgozták. 
Az iparművészetben, ezen belül Csete Ildikó ’60-as évekbeli mintáiban 
megtalálhatjuk-e ennek a kvázi nyitottságnak a jeleit, az úgynevezett alternatív 
irányzatokhoz kapcsolódó formanyelvet?

Az előkerült minták a megrendelő kívánságait figyelembe véve is koncepcionális 
vizuális gondolkodást mutatnak. Melyek azok a struktúrák, amelyek 
a munkákat rendszerben láttatják? Tekinthetjük-e ezeket a rajzokat Csete 
Ildikó 1970–80-as évekbeli munkáinak előképeiként, illetve sajátos formavilága 
felfedezhető-e ezekben a munkákban?

A minta, a mintázat mint visszatérő díszítmény nem csupán formai díszítőelem, 
hanem egy kor, illetve korszak szellemi és társadalmi lenyomata is lehet. 
Meghatározza az emberek mindennapjait, használati tárgyait, a divatot. A vizuális 
hatások a tudatos és a nem tudatos befogadó felé is közvetítik a korszellemet.
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BALI BETTINA
egyetemi hallgató 
 

Csete György orfűi Forrásháza
Előadásomban Csete György egyik legmeghatározóbb épületének, az orfűi 
Forrásháznak a rövid bemutatására és értelmezésére teszek kísérletet. Ehhez 
a szakdolgozatomhoz végzett kutatásaimat használom fel, amelyeket az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen, művészettörténet szakirányon végeztem. 

A Forrásház (1970–1974) a magyar organikus építészeti mozgalom egyik 
legkorábbi műve, már magában hordozza annak később kikristályosodó eszméit. 
Ezen belül a Pécs Csoport jelképépületének is tekinthető, hiszen az alkotói 
közösség által vallott elvek a természettel való összhangról és a népi építészeti 
tanulságok felhasználásáról elsődlegesen jutnak érvényre benne. 

Emellett az épület Csete György életművén belül is fordulatot jelent. Az egyetemen 
elinduló szellemi útkeresés csak a pécsi évekkel teljesedhetett ki, ekkortól Csete 
vezetésével élénk szellemi bázis szerveződött az együtt dolgozó építészekből. 
Ennek a közös munkának is emléket állít az orfűi alkotás.

A Forrásház mélyebb elemzése során kiderül, hogy az épület nemcsak 
a magyar organikus építészet keretei között jelentős, de Csete György személyes 
világlátásának is esszenciáját adja. Az itt is kifejezésre jutó, sajátos mitológiává 
fejlődő hajlékeszme mélyen gyökerezett Csete gondolkodásában, későbbi 
munkásságát is alapjaiban hatotta át. A geodetikus kupola alkalmazása pedig azt 
mutatta meg, hogy az építész nemcsak a múlt felé, hanem a kortárs kísérletek 
irányába is tájékozódott. 

Ezeken kívül pedig olyan különleges hatásokra is rámutathatunk az épület 
kapcsán, mint az űrutazás gondolata, amely Csete és nemzedéke számára a világ 
kinyílását jelentette, és amely nemcsak gondolati, de formai inspirációval is 
szolgálhatott számára.

A Forrásház egyedülálló jelkép, az 1970-es évek elejétől kibontakozó változások 
építészeti megfogalmazása. Mélyebb megismerésével közelebb kerülhetünk 
a magyar organikus építészet alapgondolataihoz és Csete György világlátásának 
megértéséhez.

DR. KORZENSZKY RICHÁRD OSB
emeritus tihanyi perjel 
 

Szakralitás Csete Ildikó művészetében

„Mi van túl minden tarkaságon?

Világon, virágon, ruhákon?”

(Babits Mihály: Zöld, piros, sárga, barna…)

 

A textil befed, véd.

A textil öltöztet, átlényegít.

A textil titkot rejteget.

A textil kifejez: örömöt, bánatot.

A textil jelez: hová tartozom?

A művészet lényege, hogy összekapcsol:

összeköti az „innen”-t és a „túl”-t. 



1716

ELŐADÁSOK – „TULIPÁNFÁK TORNYÁN”ELŐADÁSOK – „TULIPÁNFÁK TORNYÁN”

KOVÁCS DÁNIEL
művészettörténész, muzeológus,  
Magyar Építészeti Múzeum  
és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ

A tulipánvita Major Máté hagyatékának tükrében
A tulipánvita háború utáni építészetünknek, s egyúttal a szocialista Magyarország 
társadalomtörténetének egyik legérdekesebb fejezete. Az 1970-es évekre a magyar 
építészet beleszürkült a házgyári tervezés világába; a kibontakozó alternatívákat 
csírájában fojtotta el a politikailag beágyazott vezetők által dominált építészeti 
sajtó és szakma. Ebben a közegben az is megtörténhetett, hogy Csete György 
és a Pécs Csoport mai szemmel ártatlannak tűnő paksi kísérlete, az atomerőmű 
lakótelepének népművészeti ihletésű mintákkal való díszítése zsigeri ellenkezést 
váltott ki Major Máté építész akadémikusból, a hazai építészeti közélet 
meghatározó alakjából és a funkcionalizmus állhatatos hívéből. 

Majornak az 1975 szeptemberében az Élet és Irodalomban megjelent cikke 
nyomán váratlan és széles vita bontakozott ki az építészet mibenlétéről, a ház 
és a nemzettudat kapcsolatáról. Nagy László költő mellett a vitába építészetünk 
és közéletünk számos alakja bekapcsolódott. Csete oldala és a pártját fogók 
természetesen vesztésre voltak ítélve, hiszen Major a legmagasabb szinten 
rendelkezett jó kapcsolatokkal. A vita azonban tagadhatatlan bizonyítékául 
szolgált annak, hogy van igény és van tehetség is az alternatívák felmutatására – 
még akkor is, ha ez a hatalomnak nem tetszik. 

A Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 
múzeumi gyűjteménye őrzi Major Máté irathagyatékát. Az igen nagy mennyiségű 
dokumentum részleges feldolgozása a közelmúltban kezdődött meg. Ennek során 
került elő az a dosszié is, amelyben Major a tulipánvitával kapcsolatos anyagokat 
gyűjtötte össze. Az ide tartozó iratok, levelek, feljegyzések eddig ismeretlen, 
személyes értelmezési lehetőséget kínálnak Major álláspontjához és a vita 
egészének tanulmányozásához.

DR. ZUH DEODÁTH PHD
filozófus,  
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Képzőművészeti  
és Művészetelméleti Intézet

Összetettség és ellentmondás az organikus építészetben
Csete György életműve az egyik legjobb példája annak, hogy az organikus 
építészet változatos és sokszor ellentmondásos forrásokból kiindulva hoz 
létre emberi környezetében erős hatásokat kiváltó művészi egészet. Ennek az 
összetettségnek és az ezen belül azonosítható látszólagos ellentmondásoknak 
azonban legtöbbször produktív hatásait figyelhetjük meg az épület összhatása 
és jelentésközvetítő szerepe tekintetében. A népi építészet józansága, illetve 
az űrtechnika elevált technicizmusa ugyanúgy képes kiegészíteni egymást, 
mint amennyire megütközést kelthet az egymás mellé helyezésük. Első látásra 
hasonló gondolatokra vezethet az is, ha a városszerkezetek átalakítását és 
a hagyományos kálváriadombok jelentéses tereit hozzuk közel egymáshoz, 
amelyben a hagyományos természeti-szakrális térformálás egyházi értelmezése 
mintegy a társadalmi térhasználat makettjét nyújtja. Ezeknek az elemeknek az 
összefüggése azonban sem az organikus építészet kétrétű meghatározásával 
(természeti formák és lényegi funkciók egysége), sem pedig az összetett 
építészeti struktúrák és nyelvek produktív ellentmondásaival nem kerül lényegi 
konfliktusba. Az építészeti feladatok Vitruvius óta egyesítettek problematikus 
elemeket, és éppen ez adta mind a komplex feladat nehézségét, mind pedig annak 
inspiratív erejét.
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DR. HOPPÁL MIHÁLY DSC
 néprajzkutató, professor emeritus 
 

A motívum működése
Csete Györgyöt és feleségét, Csete Ildikót jó fél évszázaddal ezelőtt ismertem 
meg. Volt egy közös barátunk, aki bemutatott minket egymásnak. Így aztán 
amikor 1976-ban Csete György meglátta az általam szerkesztett Folklór Archívum 
című folyóirat fejfarajzokat tartalmazó számát, s benne a csónak alakú szatmári 
fejfákat, akkor Paksra tervezett házainak díszítőmotívumait azonnal felfedezte, 
és beragasztott egy fényképet. Ezeknek az oldalaknak a xeroxmásolata adja 
a tanulmány első részét. 

A barátság okán többször előfordult, hogy én nyitottam meg Csete Ildikó ki-
állítását (1977-ben és 1978-ban például Kun Évával együtt állított ki). 1993-ban 
pedig a házaspárnak közös tárlata nyílt Hódmezővásárhelyen. Ennek a kiállításnak 
a meghívóján a képek jól mutatják a motívumok működését, azt az egyedi stílust, 
amely a művész házaspár munkáit jellemzi.

Végül néhány fotót is bemutatunk, amelyeket az előadó maga készített. Köztük 
olyan fényképek is szerepelnek, amik azokon a március 15-i találkozókon 
készültek, amelyeken a Csete házaspár mindig megjelent.

SULYOK MIKLÓS
művészettörténész, 
az MMA levelező tagja   

Csete György organikus  
építészetszemléletének sajátosságai
Előadásomban számba veszem Csete Györgynek, a magyar organikus építészet 
egyik alapító mesterének nézetrendszerét. Keresem a specifikumokat, 
amelyek megkülönböztetik őt az irányzat más képviselőinek építészeti és  
művészeti nézeteitől. 

Vajon az itthon és külföldön is meglehetősen egységesnek tekintett magyar 
organikus építészeti mozgalom valóban egységes volt-e? Milyen szerepet 
töltött be Csete annak létrejöttében, melyek voltak építészetszemléletének 
sajátos, másokétól különböző vonásai? Felfogásának talán legfontosabb 
sajátossága a magyar nemzeti – ahogyan ő nevezte, a magyar anyanyelvű 
– építészet megteremtésére irányuló szándéka. Előadásomban kimutatom, 
miként erednek nemzeti építészetfogalmának gyökerei a magyar szecesszióból, 
elemzem természetfelfogását és annak összefüggéseit technikaszemléletével, 
megvizsgálom szerepét a Pécs Csoport létrejöttében és működésében.
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DR. GYŐRI L. JÁNOS PHD
irodalomtörténész, gyűjteményi igazgató,  
Tiszántúli Református Egyházkerület Közgyűjteményei

Csete György és a protestantizmus
A protestantizmus fogalma alatt a 16. századi reformáció nyomán létrejött 
spirituális és kulturális hagyomány gazdag szövevényét értjük, amely közel fél 
évezrede hazánkban is meghatározó gondolkodásmódot jelent. Csete György 
a nyilatkozataiban sohasem kérkedett felekezeti kötődéseivel, de nem is hallgatta el, 
hogy bár szentesi evangélikus családban született, iskoláztatása révén a kálvinizmus 
hagyományai talán még közelebb álltak hozzá. A protestantizmus két fő irányát 
közelről ismerte tehát. 

Osztályidegen szülők gyermekeként került az akkor egyetlen hazai protestáns 
tanintézetbe, a neves Debreceni Református Kollégium Gimnáziumába, ahol 
1956-ban érettségizett. Az itt töltött négy esztendő során tudatosult benne, hogy 
aki osztályidegenként érvényesülni kíván a szocialista világban, annak, legyen 
bármilyen tehetséges, kétszer annyit kell felmutatnia, mint versenytársainak. Hatott 
rá a történelmi református kollégiumok alulról szerveződő önkormányzatiságának 
gyakorlata, a tanórák egyhangúságán túlmutató, a tehetség kibontakoztatását 
szolgáló önképzőköri hagyomány, valamint a kisebbségi lét élményéből táplálkozó 
minőségeszmény. A magyar neveléstörténet e protestáns értékeit az 1950-es évek 
történelmi kényszerei a debreceni iskolában még inkább fölerősítették. A társadalmi 
kiközösítés így vált Csete György debreceni diáknemzedéke számára egy életre szóló 
inspiráló élménnyé. Történelmi távlatokból szemlélve, a félreállítások ellenére, Csete 
Györgyöt akár még szerencsés embernek is tekinthetjük.

Az előadás elsősorban a debreceni diákévek tanulságait veszi számba, de hogy 
mindennek hatása hogyan élt tovább Csete György építészetében, az további 
alapos szakmai elemzés tárgyát képezheti majd. Annyi azonban neveléstörténeti 
szempontból ma is kimondható, hogy az általa képviselt szigorú munkaetikának, az 
önmagával szembeni hajthatatlan következetességnek, a nemzeti gyökerek tudatos 
vállalásának, alkotásai letisztult formavilágának bizonyára protestáns gyökerei 
is vannak. Talán nem véletlen, hogy az utóbbi jellegzeteségek legpregnánsabb 
megnyilvánulását éppen a debreceni tégláskerti református templom épületén 
figyelhetjük meg.

DR. LŐRINCZ ZOLTÁN DSC
művészettörténész  
 

A református templomépítészet elvei és egy megépült 
példa: Csete György kőszegi temploma
Luther a torgaui Schlosskirche felszentelésekor a következőket mondta: „Ez az új 
ház azért épült, hogy ne más történjen benne, mint igéje által a mi Urunk szóljon 
hozzánk, és mi vele beszélhessünk imádságban és énekben.” Ezzel a mondattal 
a reformátor a templomot mint a találkozás helyét (Haus der Begegnung) jelöli 
meg. A templomnak van egy nagyon is gyakorlati funkciója, azaz gyülekezeti 
hely: domus ecclesiae. Fekete György belsőépítész szerint az új templom viszont 
„az emberi bizakodás legreménykeltőbb épített csodája”. Ezen a ponton érdemes 
megvizsgálni, mit mondanak minderről a reformátorok, a hitvallási iratok, 
a dogmatikai-liturgiai művek. 

A Második Helvét Hitvallás a XXII. fejezetben, az egyházi szent összejövetelekkel 
kapcsolatban mondja: „Az összejövetelek helyei legyenek tisztességesek. […] 
Isten egyházának mindenben megfelelőek.” A reformáció korában a belső 
architektúrát alakították át, az ellenreformáció korában pedig próbálták menteni 
a már meglévőt. A mai templomépítészetre is nyilvánvalóan befolyással van az, 
amit az egyik 1713-ban keltezett építési engedélyre írtak a hatóságok: „non ad 
instar Ecclesiae, sed ad formam domus Ordinariae”, azaz nem hatalmas templomot 
építhettek, hanem egyszerű lakóházat. A lesújtó határozat viszont több 
szempontból tanulságot rejt a jövő számára. A reformátusság a Csikesz Sándor 
és Ravasz László által olyan fontosnak tartott „családiház-szerű” templomával 
szemben szívósan ragaszkodik a kor által nyújtott és tiltott templomképhez. Az 
adiaforikusnak deklarált hellyel szemben mégis ott van a „megszentelt” hely 
megkülönböztetett jellege. Ordasi Zsuzsanna és tanítványai a Károli Gáspár 
Református Egyetemen szorgosan igyekeznek dokumentálni az utóbbi tíz év 
református templomépítészetét, s ezekből a kutatásokból jól láthatók a modern 
és kortárs törekvések.

Csete György kőszegi református temploma a kortárs szakrális építészet, és 
ezen belül a református templomépítészet remek példája. Van a térben egy 
olyan szimbolikus elem, a csillag, amit az építész következetesen alkalmazott. 
A többfunkciós épület fő szintje liturgiai, istentiszteleti hely. Az alatta található 
tér a gyülekezeti ház szerepét tölti be, s egyúttal kulturális funkciókat is ellát, 
például kiállítótérként szolgál. A neves építész ezzel az épülettel is beírta a nevét 
nemcsak a magyar, hanem az európai organikus építészet történetébe is.
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DR. CSONTOS GYÖRGYI DLA
építész, egyetemi docens,  
Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Csete, az „emberépítész”
Csete György építészeti művei megkerülhetetlenül hozzátartoznak a magyar 
építészettörténethez, csakúgy, mint nagy hatású, mégis inkább rejtetten maradt 
műhely- és iskolateremtő munkássága, építészoktatói tevékenysége. Az építész 
és a nem reguláris emberépítő énje azonban szorosan összetartozik, egyik sem 
értelmezhető maradéktalanul a másik nélkül.

Csete György világ- és társadalomjobbító indíttatása már akkor is karakteresen 
kirajzolódott és a fiatalok körében határozottan megnyilvánult, amikor a híressé vált 
Pécsi Ifjúsági Iroda vezetőjeként működött.

Sajátos, a magyar gyökerekből, a hagyományokból táplálkozó, ugyanakkor 
jövőbelátó, korszerű világszemélete összművészeti kísérleteiben nyilvánult meg. 
Tevékenységének központja egy későbbi időszakban külföldre helyeződött át, az 
innsbrucki egyetem vendégprofesszoraként tanította az ottani hallgatókat.

Kísérletező tanítói attitűdje hazatérése után sem változott: a hagyományos népi 
kultúra alapelemeinek felhasználásával a magyar területek és történelmünk kiemelt 
pontjait megjelölő szakrális és hétköznapi emlékeket, emlékműveket állíttatott 
a nyári táborok részvevőivel, s miközben építve tanított, maradandó értékszemléletet 
közvetített.

Az „emberépítész” hatóterülete így igen szerteágazó: a hortobágyi kemencétől az 
innsbrucki természeti installációkig terjed, s az argentin–magyar közösség tagjaitól 
az indián kisfiún és az „yblös” egyetemistákon át egészen a háborús veteránokig.

PROF. DR. BALÁZS GÉZA
nyelvész, egyetemi tanár,  
Színház- és Filmművészeti Egyetem, Partiumi Keresztény Egyetem

Nyelvemlékek, jel-emlékek, hajlítások
Csete Ildikó és Csete György nyelvtörténete
Csete Ildikó és Csete György művészetében a nyelvész is talál közös gondolatokat. 
Merthogy mind Csete Ildikó, mind pedig Csete György ki is nyilvánította a nyelvi 
ihletést. Csete György ezt a hajlítás szóban és gesztusban, Csete Ildikó pedig az 
ómagyar nyelvemlékek felé fordulásban. 

Csete György hívta fel a figyelmemet a következőkre, de le is írta: „Építsük 
fel szavakból építészettörténetünket, Árpád vezérlő fejedelem és Attila király 
fapalotáját azokból a szavakból, amelyek fennmaradtak. […] Elég kimondani: 
hajlék, s látjuk magunk előtt égre nyitott, bennünket óvó, védő kupoláját, 
őseink házát-templomát-panteonját, […] amely kör vagy ellipszis, sokszög vagy 
négyzet, a mindenség vagy a föld geometriai jelképe, amely fölé a középpontot 
is meghatározó, égre nyíló kupolacsillag borul. […] A szerves építészet alkotásai 
a hajlék szavunk analógiájára szerveződnek. […]  Ilyen az ősi pentaton dallam 
képlete is: emelkedő-ereszkedő. Olyan, mint egy domb vagy egy szénakazal. […] 
Mi a természet nyomán alkotunk – mondotta Bartók” (Csete 2011).

Csete Ildikó megszólaltatja, képpé fordítja-formálja a nyelvemlékeket. Kezdve 
Szent István intelmeivel. Latinul íródott – Csete Ildikó rovásírásra fordította. 
Az alkotói gesztusban benne van a középkori scriptor munkája és alázata. 
A kompozíciók sora folytatódott az Ómagyar Mária-siralommal, a Halotti beszéd 
és könyörgéssel. Pannon-tengeri töredékek címet viseli az írás-képírás-rovásírás 
töredékeit feldolgozó munkája. Ezután következett a Tihanyi alapítólevél, 
az első magyar mondat és félszáz helynév képi, sőt térképi megálmodása. 
Ezeréves dokumentált, írott nyelvi örökségünk kezdeteit alkotja-írja újra 
a művész: archaikus írásbeliséggel, középkori kódexeinkre emlékeztető 
írásképhagyománnyal, művészi-képi asszociációkkal: hajlításokkal, kanyarokkal, 
kiegészítő tárgyakkal. 
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BALDAVÁRI ESZTER
művészettörténész, muzeológus,  
Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ 

doktorandusz,  
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Történelemtudományi Doktori Iskola

Fénytengely és világító sziromnyelvek
Ornamentika és nemzeti formanyelvkeresés Csete György építészetében
Csete György egyedi, misztikus formavilága az építészetben kevésbé jártas szemlélőt 
is megragadja. Művei olyan párbeszédre invitálnak, amely az építészet kezdetei óta 
él ember és természet között. Az építész a századfordulón elinduló szecessziós törek-
vések közül a természettudomány fejlődésében és a nemzeti formanyelv keresésében 
talált inspirációs forrásokra. Olyan mesterek nyomdokain járva, mint Lechner Ödön 
és Kós Károly, a magyaros formák legősibb megnyilatkozásait kereste, népművészeti 
és régészeti tárgyak díszítőelemeit felhasználva. Az organikus szemléletmód ezt 
az ősi nyelvet és az építőanyagok kiválasztásán túl azok megformálási lehetőségeit 
tárta fel számára. A századforduló építészei gyakran követték a korabeli régészeti 
ásatások eredményeit, illetve megörökítették hazánk különféle tájainak népi és 
paraszti épületeit, használati tárgyait. A kereszténység felvétele előtti időkből 
származó tárgyakat gyakran az ázsiai művészettel rokonították, ezért a szecessziós 
mozgalom építészeihez hasonlóan Csete György érdeklődését is felkeltette 
a Kelet motívumvilága. De vajon ez a sokszínű díszítőművészeti és anyaghasználati 
tárház milyen kompozíciókat eredményezett az építész alkotásain? A centralitás 
építészetben és díszítőművészetben meghatározott szerepe, a szecesszióhoz kötődő 
elődök gondolkodásmódjának megismerése és továbbvitele határozta meg Csete 
különleges formanyelvét, aki a szimbolikus népi formákon túl a természettudo-
mányos jelenségeket gyakran matematikai viszonylatban is tanulmányozta,  
például a fraktálgeometria és a kristályszerkezet formaalakító tényezőit.  
Az előadás ezek nek a jelenségeknek és inspirációs forrásoknak az ornamentikában 
való megnyil vánulását mutatja be Csete György épületein keresztül.

RÁCZ ZOLTÁN
építész 
 

Csete György íja
Egy személyiség morfológiai értelmezése a tervei alapján
Mindig másról beszélt, arról, amiről akart. Egyszer egy rendezvényen én ve zet-
tem vele a beszélgetést, és bármit kérdeztem, egész más irányba indult.  Öntör-
vényű, mániás? Igen. Az épületei egylényegűek, és a rajzai is mind ugyan arról 
szólnak, sokszor ismételve, vég nélkül. A feladatom először a rajzai bemu tatására 
vonatkozott, majd életművének morfológiai tanulmányozására módosult. A kettő 
nem zárja ki egymást, így össze is kapcsolom. Csete György, mint egy klasszikus 
építész, rajzban gondolkozott és beszélt, és nagyon sokat. Kevés szavú, szerény, 
visszahúzódó ember volt, ezért meglepő, amikor rajzai végtelen tömegével szem-
besülünk. A tudósok figyelmeztetnek: a rajztesztek pszichoterápiás felhasználása 
mélylélektani képzettség nélkül nem lehetséges. Mégis egy kolléga és egy barát 
is mást-mást lát az építészeti rajzokból, és a személyiség titkait is feltárhatja. Itt 
egy egyirányú, töretlen életpálya rajzolódik ki, amelynek  nincs enek rejtelmei, 
mert mindent magától elmond. Legfeljebb mi nem tudtunk róla, mert nem figyel-
tünk rá eléggé, vagy nem kerültek nyilvánosságra  a rajzos gondolatok. 

Ötven év elmúltával végigpásztázva az életművén, feltűnt nekem egy vonulat, 
a bekuckózásból kitárulkozás, a domború otthonosságból a homorúvá kifeszülés. 
Azt hittem, ez az én „építészpszichológus” felfedezésem, és azért ez igaz is lehet. 
A rajzait nemrég végignézve azonban azt láttam, hogy maga is sokat foglalkozott 
ezzel a kérdéssel, mondhatni, folyamatosan. Közben egyfolytában a biztos 
középpontot kereste. Építészete gondolatközlő, metaforikus művészet. Forrása 
a természet, a népművészet és a történelem. A kifejezés nála egyértelműen 
formai alapú, ez ad lehetőséget számára az elbeszélésre és a hasonlatok révén az 
érzelemkeltésre. A szépség és az általa keltett öröm pedig a forrásokban rejlik. 
Kevés háza áll, de ha csak hármat épített volna – Orfű Forrásháza, Szarvas 
Ciprus fogadója, Beremend Megbékélés kápolnája), akkor is egy teljes életművet 
köszönhetnénk neki. Végigkövetjük, miről mesélnek metaforikus művei, és 
közben áttételesen személyiségét, sorsát is jobban megismerjük.
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építész,  
a Csete Alapítvány kuratóriumának tagja, az MMA rendes tagja

Hagyomány és ornamentika a Cseték művészetében
Hazai építészetünkben az 1970–80-as évek körül feltámadt a modernizmus által 
szalonképtelennek nyilvánított ornamentika iránti érdeklődés. Csete György és az 
általa irányított Pécs Csoport volt az egyik kezdeményezője annak a folyamatnak, 
amely újból jelentős szerepet tulajdonított az ornamentika alkalmazásának az 
építészetben. Szorosan köthető hozzájuk Csete Ildikó textilművész munkássága, 
aki számtalan esetben közreműködött egyes ikonikussá vált épületek belső  
tereinek kialakításában.

A Csete György építész és Csete Ildikó textilművész munkásságában tapasztalható 
szimbiózis úgy jöhetett létre, hogy munkásságuk egyrészt népi hagyományaink 
legmélyebb rétegeiből táplálkozott, másrészt alkotótevékenységük során képesek 
voltak inspirálni egymást. Mindketten hozzá tudtak adni valami többletet a közös 
munka minőségéhez.
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