
� Az Ernst Múzeumban megrendezett Textil falikép
’681 címû kiállítás vízválasztónak tekinthetô a magyar
textilmûvészet világában, ugyanis addig soha nem
látott módon kizárólag textilmûvészek által készített
munkák kerültek bemutatásra. Az itt bekövetkezô
szemléletváltás eredményezte a tértextil mûfajának
fellendülését, háttérbe szorítva a designszemléletû
ipari textiltervezést. Csete Ildikó mûvei az 1960-as,
1970-es években nem egyedi alkotásokként és nem is

az ipari termelésben gyártott textilekként, hanem kis
szériás kollekciókként jöttek létre, egyesítve a kéz -
mû vesség és az ipar lehetôségeit. Technikája, a szita -
nyomat ezt tette lehetôvé.
Forrásukat tekintve Csete Ildikó motívumai ebbôl

az idôszakból két nagy csoportba sorolhatók: egy -
részt népmûvészeti minták, másrészt természeti ké -
pek alapján készültek. A népmûvészeti ihletésûek to -
vábbi két részre bonthatók, láthatunk példát lemásolt
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Textilre vitt hagyomány
A népmûvészet megjelenése Csete Ildikó munkásságában

Csete Ildikó: 
Sûrített írásos / 
Ildikó Csete: 
Thickened traditional
‘written’ embroidery 
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mintákra, illetve saját, stilizált motívumokra népmû -
vészeti elôzményekkel. Az eleve stilizáltnak tekint -
hetô népmûvészeti motívumok felhasználásának és

Csete stilizálásának célja azonos: saját kora gondol -
ko dásából fakadó, új vizuális rendszereket hozni létre
síkban és (belsô) terekben. A tulipános sorozat ebbôl 
a szempontból példaértékû, ugyanis a népmûvészet
mellett a korszak struktúraelvû mûvészeti tenden ci á i -
nak (pop-art, újgeometrikus mûvészet) hatása is fel -
fedezhetô rajtuk.
A népmûvészettel való megismerkedés egyik forrá -

sának egyértelmûen Malonyay Dezsô köteteit2 te -
kinthetjük, de ennél egy sokkal közvetlenebb és in -
tenzívebb módon is kapcsolatba került Csete Ildikó a
népi hagyományokkal. Férjével, Csete György épí -
tésszel az 1960-as évektôl fényképezôgéppel járták
Magyarország különbözô tájegységeit, így doku men -
tálva a helyi népmûvészet sajátosságait. Amíg férje a
paraszti építészetbôl merített ihletet organikus épü -
leteihez – kiemelném az orfûi Forrásházat 1974-bôl,
amely formájával és díszítményeivel egyértelmûen
hirdeti a népi ornamentika hatását –, addig ô felfe -
dezte a népi „viseletgyártás” fontos jellemzôit, mint
például a természetes, növényi anyagok, a lenvászon
és a tiszta, keveretlen alapszínek használatát, a virág -
motívumokat és azt a természetközeli szemléletet,
melyet következetesen beépített saját mûvészetébe.
A népmûvészet 20. századi újrafelfedezésének ered -

ményeképp létrejött a Fiatal Népmûvészek Stúdiója3
Csete Ildikó és férje aktív közremûködésével. A moz -
galomba bekapcsolódó mûvészek célja a hétköznapi
tárgykultúra megreformálása a népmûvészet segítsé -
gével, a paraszti hagyományok beépítése a magasmû -
vészetbe, az építészetbe, a képzô- és iparmûvészetbe.
Maguktól a parasztemberektôl tanulták meg a tárgy -
készítés és a díszítés technikáit, hagyományait, de túl -
lépve a kézmûvesség elsajátításán, kutatásuk tár gyát
képezte a népzene, a tánc és a falusi életforma. 
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Csete Ildikó: Sárközi fôkötôk motívumainak felhasználásával
készített terítô és függöny (étkészlet: Kun Éva). 
Egykori TÁÉV-üdülô, Fadd-Dombori / Ildikó Csete: 
Tablecloth and curtain with patterns inspired by motifs 
from the Sárköz ethnographic region (dinner set: Éva Kun). 
One-time holiday resort of Tolna County National Building
Company, Fadd-Dombori
1978, filmnyomott lenvászon



A régi kalotaszegi varrottasnak hagyományosan há -
rom fajtája létezik: írás után varrott, szálán varrott és
vagdalásos. Csete Ildikó az írás után varrottat vette
mintául az úgynevezett sûrített írásos és pólyás textile -
ken. A varrottas mintázata eredetileg – fôleg, ha „tö -
mött mintájú” írás után készült – összefolyik a sze -
münk elôtt, Csete, erre rájátszva, még sûrûbb mintá -
zatot hozott létre a többszörösen egymásra nyomott
írással. Ezt ellensúlyozva végül a zsúfolt kompozíció
letisztul, megjelenik tényleges formájában a minta az
elnevezésével kiegészülve. Az eredeti „író” kézírásá val
készült felirat kontrasztot hoz létre a motívum egye -
disége, megismételhetetlensége és a modern techni -
ka (a filmnyomás) között, amellyel végtelen számban
lehet elôállítani a mintát, akár az ország összes laká sá -
ban is megjelenhetne. Csete Ildikó személyesen nem
élt ezzel a lehetôséggel, textiljei kis darab szám ban ké -
szültek, mégis egy új vizuális minôséget hozott lét re,
egyrészt a népmûvészet egyedi elemeibôl, másrészt
az iparmûvészet sokszorosító eljárásaiból.
A motívumok elhelyezését illetôen kihasználja a

modern technika lehetôségeit, ennek segítségével a
minták struktúráját letisztult, szimmetrikus formá -
ban alkotja meg. Az írás után készült, fehér színnel
nyomott motívumok távolról nézve egymás alá és
mellé rendezett geometriai alakzatoknak, téglalapok -
nak tûnnek, szabályosságukat csupán a véletlenszerû -
en elhelyezett élénkpiros, szív alakú pólyás díszítmény
töri meg. A színek és minták váltakozása adja a kom -
pozíció már-már zenei ritmusát. 
Szintén a kalotaszegi anyagok közé tartoznak a pó -
lyás vagy más néven Kós-írásos motívummal díszített
textilek. A kalotaszegi írásos minták sûrû, körformát
betöltô, gazdag ornamentikájából stilizált kisgyer -
mek alakot hozott létre. A gyermek motívuma vissza -
térô elem Csete munkásságában, az anyaság szimbó -
luma. A hajdani parasztházak belsô tereit rendszerint
a nôk alakították, uralták, hagyományosan ôk készí -
tet ték a használati tárgyak jelentôs hányadát, a texti -
leket is beleértve. Ennek jeleként tûnnek fel újra és
újra mûvein a paraszti társadalomban alapvetô nôi
funkció, az anyaság emblémái.
A nôiség kérdése többszörösen is felbukkan Csete

Ildikó munkásságában, a pólyás textilek mellett a sár -

közi mintás és a tulipános sorozat központi eleme köz -
vetlenül vagy közvetetten a nô. A pólyás és a sárközi
mintás textilek központi motívumairól (bepólyált,
körbeölelt gyermek) egyaránt az anyaságra asszociál -
hatunk, annak ellenére, hogy vizuálisan nem jelenik
meg nôalak a textilen. A sárközi mintás függönyök,
terítékek elkészítésekor szintén Malonyay gyûjtését
vette alapul, a sárközi fôkötôk díszítményére fóku -
szálva. A más mûvészeti ágakkal való együttmûködés
külön érdekes ezeknél a daraboknál, melyeket kis szé -
riás kollekciónak is nevezhetünk. A textilek egyediek,
ugyanis az egykori TÁÉV (Tolna Megyei Állami Épí -
tôipari Vállalat) Fadd-Domboriban épülô üdülôjébe
készítette megrendelésre. Az építész, Jankovics Ti -
bor kérte fel Blazsek Gyöngyvér belsôépítészt, Kun
Éva keramikust és Csete Ildikót az enteriôr kialakí tá -
sára. A kapcsolat közvetlen, az építészek mind a Pécs
Csoport tagjai voltak, melyet Csete György veze tett.4
Jankovics számos középületet tervezhetett akkoriban,
így Csete Ildikó több megrendelést is kapott lakás -
textíliák készítésére. A koncepciót közösen, szorosan
együttmûködve alkották meg, ennek eredménye az
üdülô mind formailag, mind esztétikailag egységes 
és harmonikus képe. Az épület szépen illeszkedik a
„mérsékelten” organikus építészet irányvonalába, fel-
és kihasználva a paraszti építkezés természetközeli
hagyományait. Az épület formájához illeszkedô, fél -
köríves formát képeznek a textileken látható díszít -
mények. A sötétbarna háttéren megjelenô, a sárközi
fôkötôk mintáinak formavilágát követô stilizált mo -
tívumok dinamikus összhatást keltenek: a háttérbôl
kiemelkedô fehér színükkel, illetve a szerteágazó ke -
rekded végzôdésükkel – ami jelen esetben gyermek fej
is lehet – határozzák meg az örvénylô mozgás hatását
keltô kompozíciót. A minta egyszerû, letisztult struk -
túrája lehetôvé tette volna a gyári kivitelezést is, Cse te
mégis a kézmûvesmegoldást választotta, mint min -
den más esetben. A textileket saját maga készítette a
tervezéstôl a kivitelezésig, még a festékkeverést is ô
végezte, a munkájában pedig csak tervezôtársaival
egyeztetett, a megrendelô nem szabott feltételeket a
mûvészi munkálatokkal kapcsolatban. A minta és a
kompozíció személyre szabott voltának tudható be,
hogy nem lett sorozatgyártott termék a sárközi min -
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Komlós függöny. 
Arany Bárány sörözô,

Zalaegerszeg / 
Ildikó Csete: 

Curtain with hop motif.
Arany Bárány Beer
House, Zalaegerszeg
1985, filmnyomott
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tás textilekbôl, mivel az üdülô paramétereihez, sajá -
tosságaihoz lett igazítva, mind a formát, a funkciót és
az ornamentikát illetôen.
Szintén népi hagyományokból merítenek és meg -

rendelésre készültek a komlós mintázatú textilek. Az
elôfestett lenvászonból készült párnákra és teríté kek -
re Csete a sötét háttérre arannyal nyomta a mintát,
mely indaszerûen tekergô, vastag száron csüngô sti li -
zált komlótermésekbôl és a zalai fehérhímzésnél hasz -
nált tulipán ötvözetébôl született. A minta finomsá gát
a komló és a tulipán kisebb, geometrikusnak tetszô
díszítménye adja, ami szintén a zalai néphagyomány
sajátja. A függönyökön hosszanti elrendezésben, sö -
tétbarna színben ismétlôdik az elôbb leírt motívum,
így az áttetszô lenvászon anyagon átszûrôdô fény még
inkább kiemeli.
A legkiforrottabbnak mind forma, jelentés és funk -

 ció szerint a tulipános sorozatot tekinthetjük. Szintén
otthon, kis darabszámban gyártotta le a függönyök -
bôl, terítékekbôl, párnákból és ingbôl álló együttest,
kiegészítve egy négy darabból álló szettel, melynek
az Átváltozás címet adta. A fehér alapon megjelenô,
erôteljes színekkel ellátott, nagy minták variálha tó -
sága olyan tudatos rendszerelvû tervezésre vall, ami
a design sajátja. A tulipán egyértelmûen Csete egye -
di motívumának tekinthetô, de gyökere a népmûvé -
szet bôl ered. A virágot absztrahált formában jeleníti
meg a mûvész, láthatjuk madárnak, sasnak vagy gyer -
me két körbeölelô nôalaknak is. Jelentése: anya és
gyer meke kettôse, ahogy a cím is mondja, az ég felé
törô ma darak sokaságává átváltozva. A minták for -
máján kívül a színátmenetek – élénkpirosból a na -
rancssárga kü lön bözô árnyalatain át a citromsárgába
– is jelzik e négy különálló részbôl álló mû összetar -
tozását.
A tulipán egy olyan alapvetô népi motívum, mely

az idôk során mintegy a népmûvészet szimbólumává
és egyben a legelterjedtebb magyar motívummá nôt -
te ki magát. Bekerült a populáris mûvészet világába,
tehát célszerû megvizsgálni a kortárs képzômûvészeti
irányzatok szemszögébôl is. Míg Nyugaton a kapi ta -
lista berendezkedés és a fogyasztói társadalom a pop-
art szimbólumai közé sztárokat, ikonikus termékeket
emelt, addig Csete Ildikó hazánkban, még ha nem is
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szándékosan, de létrehozott egy olyan motívumot,
mely értelmezhetô (ha nem is klasszikus értelemben
vett) pop-art alkotásként. A formát tiszta, élénk szí -
nekkel nyomja a textilre, egyszerû, világos struktúrát
hoz létre a tulipánmotívum szabályos egymás mellé
helyezésével, ami a pop-art eszköztárát idézi. Ahogy
a pop-art alkotások, úgy az ô mintája is eltér a meg -
szokott és közhelyes ábrázolásoktól. 
Az 1960-as évek végétôl meginduló neoavantgárd

irányzatok, és azon belül is az Iparterv-csoport5 al -
kotóinak festészete és Csete Ildikó tulipános sorozata
közé párhuzam vonható. A korban a képzô- és ipar -
mûvészeket maga köré csoportosító budapesti Fé szek
Mûvészklub és Galéria egyaránt biztosított az Ipar -
terv-csoport és Csete Ildikó számára kiállítási lehe tô -
séget, innen az ismeretség6. Csete tulipános sorozata
éppúgy illeszkedik a pop-art vizuális világába, ahogy
Tót Endre, Konkoly Gyula, Keserü Ilona adott mû -
vei a hatvanas, hetvenes évekbôl.
Csete Ildikó 1960-as, 1970-es évekbeli munkássága

olyan komplexitást mutat, melyet a technikai és gon -
dolati szinteken túl érdemes tágabb összefüggésben
értelmezni, úgymint a hazai textilmûvészeti vagy a

nemzetközi iparmûvészeti színtér. A kérdés, hogy
Csete Ildikó miért nem vált ún. branddé, külön fi -
gyelmet érdemel, oka az akkori gazdagsági-politikai
berendezkedésben és a személyes választásokban ke -
resendô. 
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A fotókat a mûvész örököse bocsátotta rendelkezésünkre Csete
Ildikó albumának (Püski Kiadó, 2015) képanyagából.

Csete Ildikó: 
Átváltozás I-II-III.
(részletek) / 
Ildikó Csete:

Metamorphosis, I-II-III
(details)

1977, filmnyomott
lenvászon, a teljes
méret egyenként: 
300x140 cm
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