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Csete György munkásságát ismertető 
összeállításunk a Mester 75. szü le tés-
napja alkalmából készült. Nem terjed 
ki minden munkájának bemutatására, 
inkább az életmű lényegébe, az al-
kotásokban megmutatkozó építészi 
gon dolkodásmódba próbál betekin-
tést adni.* 

Csete György 1937-ben született 
Szentesen. Középiskolai tanulmánya-
it a Debreceni Református Kollégium-
ban végezte, 1961-ben a Budapesti 
Mű szaki Egyetem Építészmérnöki 
Ka rán szerzett diplomát. Tehetsége, 
egyetemi munkái felkeltették tanárai 
figyelmét, de származása miatt okta-
tói állást nem kaphatott, az egyetem 
elvégzése után azonban külső korrek-

torként alkalmazták. Így ismerte meg 
tanítványait, akik később Pécsre hívták 
alakuló csoportosulásuk szellemi ve-
zetőjének. 

A Baranya Megyei Tanácsi Tervező 
vállalatnál, majd az ÉVM Pécsi Tervező 
Vállalatánál Mischl Róbert igazgató és 
Eördögh István irodavezető minden 
lehetőséget megadott, hogy Csete 
energiáját a csoport építészeti arcula-
tának kialakítására, a közös szakmai 
munkára fordíthassa. Ez a formálódó 
építész társaság ebben az időben ke-
rült kapcsolatba Makovecz Imrével és 
Kampis Miklóssal, szervezeti megala-
kulásuk Pécsi Ifjúsági Iroda néven a 
paksi lakótelep tervezésének kezdeti 
időszakára (1972-73) tehető. Rotaprint 

sokszorosításban megjelentettek egy 
kiadványt, amelyben ismertették Cse-
te György nézeteivel azonosult építé-
szeti elveiket, deklarálva a magyar élő 
építészetet megteremtő alkotó közös-
ségek egyikének megalapítását.

A kiadvány első oldalán Kós Károly és 
Bartók Béla egy-egy gondolata olvas-
ható, felidézésük megkönnyíti Cse te 
mun kásságának, ars poe ticájá nak 
megértését.

CSETE GYÖRGY 75 ÉVES

Mert azt tanultam mindenütt, azt láttam minden nagy nemzetnél, hogy az apák dolgát folytatják az utódok… Ugyanezt 
látjuk északon és délen minden olyan nemzetnél, akihez mi tanulni járunk, hogy hazajőve – lebecsülhessünk mindent, 
ami a miénk – mert, hogy itthon nincsen készen akkora kultúra, akkora művészet, mint amilyent – hozhatunk könnyen, 
készen – külföldről. Mert nekünk azt előbb csinálnunk kellene. Mert össze kellene szednünk nagy fáradsággal az ország 
minden részéről a széjjelszórt köveket, hogy azokkal a magunk képére építhessünk. És ehhez hit is kellene, és nagy fa-
natizmus is, és rettenetesen sok munka…

Kós Károly

Az a kérdés mármost, hogy miként nyilvánulhat meg a paraszt zene hatása a magasabb művészetben?
1. Először is úgy, hogy a paraszt dallamot minden változtatás nélkül, vagy csak alig variálva, kísérettel látjuk el, esetleg 

még elő- és utójáték közé foglaljuk.
Az ilyen népdalfeldolgozásoknak kétféle, egymásba határvonal nélkül átmenő típusát figyelhetjük meg. Az egyiknél 

a kíséret és az elő-, utó- vagy közjáték másodrangú dolog, nem más keret, amibe a fő dolgot: a paraszt dallamot beléil-
lesztjük, mint a drágakövet a foglalatába. A másiknál éppen fordítva: a parasztdallam csupán a mottó szerepét játssza, 
és a fődolog az, ami köréje és alája helyeződik. A kétféle típust számtalan átmeneti fok köti össze; néha nem is lehet el-
dönteni, melyik elem uralkodó a feldolgozásban. Az azonban mindenkor nagyon fontos, hogy az a zenei köntös, amibe 
a dallamot öltöztetjük, a dallam karakteréből, a dallamban nyíltan, vagy burkoltan mutatkozó zenei sajátságokból legyen 
levezethető, illetve, hogy a dallam és minden hozzáadás elválaszthatatlan egység benyomását keltse…

2. A parasztzene hatásának másfajta megnyilvánulási módja ez: a zeneszerző nem használ fel valódi parasztdallamot, 
hanem ahelyett maga eszel ki valamilyen parasztdallam-imitációt. Lényeges különbség e közt és az előbb leírt mód közt 
tulajdonképpen nincs…

3. Végezetül még egy harmadik módon mutatkozhatik a parasztzene hatása a zeneszerző műveiben. Ha tudniillik sem 
parasztdallamokat, sem parasztdal-imitációkat nem dolgoz fel zenéjében, de zenéjéből mégis ugyanaz a levegő árad 
mint a parasztzenéből. Azt lehet mondani ilyenkor: a zeneszerző megtanulta a parasztok zenei nyelvét és rendelkezik 
vele oly tökéletes mértékben, amilyen tökéletes mértékben egy költő rendelkezik anyanyelvével. 

Bartók Béla

* A válogatás, a munkák összerendezése, 
és a hozzájuk fűzött elemzés szubjektív 
szemlélet alapján történt, ami óhatatlanul 
magában hordozza a tévedés, vagy a félre-
értés lehetőségét. Erre az esetre a szerzők a 
Mester és az Olvasók megértését kérik! 
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ORFŰ
A 70-es évek elején meginduló mecse-
ki szénbányászat az egykori falut, 
Komlót rohamos ütemű fejlődéssel 
várossá növelte. A település sokasodó 
lakosságának ellátása egyre nehe-
zebb volt. Az egyik legnagyobb gon-
dot a megnövekedett ivóvízigény ki-
elégítése jelentette, mert a helyben 
meglévő készletek nem voltak elég-
ségesek. Lehetséges megoldásként 
felmerült a Mecsek északi részén, Orfű 
község közelében feltárt gazdag 
karsztvízkészlet hasznosítása. A meg-
valósításhoz meg kellett oldani a víz 
mélyből történő kinyerését, majd el-
juttatását a mintegy tíz kilométerre 
fekvő városhoz. A vizet a forrást befo-
gadó barlangba telepített, többfoko-
zatú szivattyúrendszer emelte fel, a 
továbbításra célszerű volt kihasználni 
a csaknem a célig vezető természetes 
barlangrendszer adta lehetőségeket. 
Az ehhez szükséges műszaki rendszer 
üzemeltetéséhez, valamint a szivaty-
tyúk számára elektromos energiát adó 
transzformátorállomás befogadásá-
hoz szükség volt egy ipari épületre is.

A kis mecseki faluhoz közeli, erdő 
borította völgyben elhelyezendő üze-
mi épület megalkotása műszaki és 
építészeti szempontból egyaránt ne-

héz, felelősségteljes feladat volt. En-
nek a kihívásnak tett eleget Csete, 
ami kor a civilizációtól távoli környe-
zetben, a szokványos épületformáktól 
elszakadó, elvont, de mégis naturális 
épületszobrot tervezett.

A „ház” a föld mélye és a kozmikus 
magasság között feszülő tengelyre 
körszimmetrikusan szervezett. A ten-
gely a felső felülvilágítón át a fénybe, 
lent a mélység sötétjébe torkollik. Az 
alsó, vasbeton épületrész a Föld ős-
anyagai; a víz és az olvadt kő felszínre 
bukását imitálja. A faszerkezetű felső 
rész, akár egy virág vagy űrhajó, a Föld-
től való elszakadás illúzióját kelti. A táji 
környezethez való kötődést a termé-
szeti formák régmúlt időkből ismert 
megjelenítéseinek mai transzformá-
ciói szolgálják, az épület külső és belső 
felületén megjelenő díszek alakjában. 
Az épületben az embernek és a termé-
szetnek ebben a sajátos funkcióban 
megtestesülő, különös kapcsolata a 
földi lét természeti elemei és az ember 
alkotta világ összefonódásaként és 
elkülönüléseként manifesztálódik.  

A centrális szimmetria, a csúcsba il-
lesztett felülvilágító, és a gondolatéb-
resztő szimbolizmus Csete munkássá-
gának folyamatosan használt építé-
szeti eszközei csakúgy, mint a terve-
zett épület környezetéhez való szerves 
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illeszkedése. Az utóbbit szolgáló 
mértékadó elemek köre a kiterjedés 
mértékétől függően változó. A köz-
vetlen környezetből a táji, a természe-
ti és az építészeti adottságok a meg-
határozók. Tágabb körben a Kárpát-
medence őslakói, a honfoglaló és le-
telepedő magyarság hagyományok-
ban megőrzött kultúrájának emlékei, 
főként formai és díszítőelemei szolgál-
nak alapul. Legteljesebb kiterjedés-
ben pedig mértékadó a világminden-
ség, a Föld, a Hold, a Nap és a Galakti-
ka, illetve a barlangok világa, a föld és 
a vizek, az óceánok mélye.

Az épületnek szinte teljes egészé-
ben a tervek szerinti megvalósítása, az 
építőipar akkori viszonyai között, ki-
sebbfajta csodának számított. Ez egy-
részt a tervekből sugárzó szellemiség 
hatásának, másrészt az alkotó szándék 
és az emberekben rejlő intelligencia 
szerencsés egymásra találásának volt 
köszönhető. Ipari épületként, amely 
egyben a magyar szerves építészet 
emblematikus alkotása is, elfoglalta 
méltó helyét az egyetemes építészet-
történetben, 2005-ben műemlékké 
nyil vánították. Ma már nem szolgálja 
eredeti rendeltetését, de látogatható. 
Állapota kielégítő, bár eredeti karak-
terét a külső faburkolatot takaró fém-
lemezborítás jelentősen átformálta.
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 PAKS
A Pécsi Tervező Vállalat mint az akkori 
területfelosztás folytán illetékes terve-
zőiroda, megbízást kapott a Pak son 
épülő atomerőmű szolgálati lakótele-
pének tervezésére. A feladat a város-
rendezés, az intézmények és lakóépü-
letek terveinek elkészíte volt, beleért-
ve a megvalósításhoz szükséges mű-
szaki munkarészeket, köztük a nagypa-
neles lakóházak és elemeik terveit is. 

A tervezés tulajdonképpen az épí-
téssel egy időben történt. Meglévő 
típusépületet kellett a megadott hely-
színre adaptálni. A panelépület annyi-
ra sivár volt, hogy magát a kivitelezőt 
is megrémítette, ezért valamilyen, le-
hetőleg egyszerűen végrehajtható 
be avatkozást várt, ami legalább a há-
zak megjelenésén javít anélkül, hogy 
a gyártás ütemében fennakadást 
okozna. Ekkor került az épületek kavi-
csolt homlokzatának fe lületébe a fe-
hérre festett, mélyített minta.

A feladat további része egy tovább-
fejlesztett épülettípus tervezése volt. 
Csete felismerte: ki kell törni a dogmák 
szorításából, tartalmában és szellemük-
ben megújult lakóépü leteket kell ter-
vezni a lakótelepeket jellemző arcta-
lan szürkeség kiváltására. Ez a szándék 
vezette a lakóházak és közintézmé-
nyek elhelyezését, alaprajzaik elrende-
zését, tö megeik, homlokzataik kiala-
kítását. A felületi minta mellé ennek 
megfelelően formált log gia-oldalfal, 
erkélykorlát és bejárati építmény tár-
sult. A formák a kárpát-medencei ősi 
kul túrák emlékeit idézik. Fel ismerhe-
tők bennük a szatmári fejfák alakjai, 
valamint a magyar díszítőművészet 
gazdag formatárában fellelhető növé-
nyi-organikus elemek. A há zak elkezd-
tek kiemelkedni a földből, és a régi falu 
feletti dombon messziről is jól látha-
tóan virulni kezdett a „tulipán”.

A hatalom heves reakciója az Élet és 
Irodalom hasábjain, Major Máté hosz-
szantartó vitát kiváltó cikkében mani-
fesztálódott. (A vitát az Ország építő 
2012/4. száma teljes terjedelmében 
kö  zölte; érdemes megjegyezni, hogy 

aktualitásából semmit sem vesztett.) 
A vita, és különösen az után, hogy Ma-
jor professzor a két világháború közöt-
ti reakció erősödésével, majd a fasizá-
lódással állított párhuzamot (ÉS 1975. 
okt. 11. Itt a tulipán), a kísérlet megsza-
kadt. Valószínű, hogy nem az építésze-
ti formálás volt a hatalom legnagyobb 
gondja. A fejlesztett típusban a panel-
lakások alaprajza is átalakult: főzőfülke 
helyett konyha, kamraszekrény helyett 
éléskamra, valamint étkező épült; elég 
nagy ahhoz, hogy a hagyományos 
ma gyar lakóházhoz hasonlóan a csa-
ládi együtt létek legfőbb helyisége le-
hessen. A lakótelepekben megteste-
sült kaszárnyamodellen, az individu-
um elfojtásán és az emberi kapcsola-
tok lehetetlenné tételén, az önálló 
létfenntartás kel lékeinek kizárásán 
esett csorbát az önkény nem viselhet-
te el. A feladat befejezését másra bíz-
ták, a pécsi építész közösséget a 
munkákból kizárták. A politikai nyo-
más kényszerítette ki később a cso-
port finomabb eszközökkel megszer-
vezett feloszlatását. A kísérlet eredmé-
nye azonban – ha torzóként is – máig 
látható. Szerepe a kozmopolita, konst-
ruktivista dogmák lebontásában és a 
magyar szerves építészet kibontakozá-
sában elvitathatatlan. 

A „tulipános vita” során felrémlett a 
népi–urbánus szembenállás szelleme. 
Az épületeken megjelenő motívumok 
létjogosultságát Major professzor a 
paraszti kultúra retrográd volta okán 
vitatta, noha e minták eredetében a 

„népi” formavilág nem lemásolt modell. 
Földrajzi adottságaink miatt és törté-
nelmünk folyományaként ez az egyet-
len autentikus eszköz a régmúltban 
gyökerező kulturális hagyományaink 
közvetítésére. Csete építészeti forma-
nyelvébe ezek az ele mek a Bartók által 
leírt transzformáción át épültek be. 
Kutatásai az építészeti hagyományok 
mellett, a bútorok és egyéb használa-
ti eszközök, valamint a díszítőművé-
szet formavilágára is kiterjedtek. A 
mo tívumok megismerésében, feldol-
gozásában állandó partnere felesége, 
Csete Ildikó textiltervező iparművész.
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Csete György: Orfű forrásház

HALÁSZTELEK
Az 1970-es években a Pécsi Ifjúsági 
Irodában több kör alaprajzú, faszerke-
zetes épületet terveztek, ilyen például 
Oltai Péter Pécs-Balokányligeti Ifjúsági 
háza, Kistelegdi István siklósi, illetve 
harkányi ravatalozója. Utóbbi nem 
va lósult meg, ám alapelrendezését 
hordozó teherhordó konstrukciója 
ké sőbb Ha lásztelken kelt életre. Ha-
lásztelek a Csepel szigeten, Tököl kö-
zelében található, itt épült fel Csete 
tervei alapján az Árpádházi Szent Er-
zsébetnek szentelt katolikus templom.

 Csete a templomépítészetben az 
ókor óta használatos térelemet, a ku-
polát idézi meg, szokatlan módon a 
terep szintjére fektetve. Nincs külön 
gyülekezeti tér és szentély, a minden-
ség egy osztatlan, szabályos félgömb 
alakú tér képében borul a gyülekezet 
és pásztorai fölé. A legfelső, szabadon 
maradó nyílást acélváz keretbe foglalt 
üveg felülvilágító zárja. Utat enged a 
fénynek, kijelöli a kupola tengelyét, 
létrehozza a fény-tengelyt, a transz-
cendens kötődést lélek és test, Isten 
és ember között. A beáradó napsugár, 
mint mobil fényforrás, fényárnyék-já-
tékot indukálva dinamizálja a végte-
len nyugalmat árasztó belső teret. 

Megjelenik a Csete munkásságát 
mindvégig jellemző sajátosság: az 
épület szerkezeteinek egyetlen elem-

be sűrítése. Az elkülönülő tartószerke-
zetek, falak, födémek, tető helyett, a 
külső és belső tér közé egyetlen hártya 
feszül, melynek két oldala nem más, 
mint az épület homlokzata, illetve 
belső terének látványa. Mindebből 
következik, hogy nincs érzékelhető 
határ az épület külső és belső forma-
világa között. A felületen átüt a konst-
rukció, és dimenziójában, ritmusában 
ehhez igazodva jelenik meg a díszítés. 
Ez a sajátos szerkezet a külső és belső 
tereknek is teljes értékű határolója. Az 
alapforma végtelenül egyszerű, a 
meg oldás mégsem válik sematikussá. 
A szerkezet érzékelhető dinamizmusa, 
a hozzá hangolt felületi struktúra, a 
részletek gazdagsága bontja emberi 
léptékűvé. Ebből következik, hogy 
Csete épületeinél a hagyományos ér-
telemben vett belsőépítészet az épí-
tészeti kialakítás része. A berendezést 
mindig maga tervezte meg. Ahogy 
munkái túlnyomó többségében, itt is 
felesége és alkotótársa, Csete Ildikó 
kézzel festett textiljei teszik teljessé a 
belső téri installációt. 

Csete itt alkalmaz először teljes egé-
szében fa szerkezetet, bizonyítva épí-
tészi képességének és állandó terve-
zőtársa, az építész-statikus Dulánszky 
Jenő bravúros konstrukcióalkotásának 
remek együttesét. A kupola felületbe 
simuló váza ragasztott fatartóként 
kialakított körszeletek sorából áll, meg-

döntve és egy félgömb függőleges 
tengelye körül elforgatva. Legfelső 
pontjukkal egy kör alakú nyíláshoz, 
opeionhoz illeszkednek. Metszéspont-
jaikban úgy harapnak egymásba, hogy 
alsó és felső síkjuk egy-egy homogén 
gömbfelülethez simul. A met széspon-
tokban összekapaszkodó fatartók így 
egy önmagában stabil térbeli rácsszer-
kezetet alkotnak, amely képes a rá 
nehezedő terhek viselésére. Előképek 
hiányában a szerkezet erőjátékának 
megállapítása, a fatartók méretezése, 
beemelésük és összeillesztésük tech-
nológiájának kidolgozása Dulánszky 
Jenő találmányértékű munkája volt.

A fatartók üzemben előregyártva 
készültek az összeillesztésükhöz szük-
séges rovásokkal együtt. Helyüket és 
formájukat a gyártmánytervek tartal-
mazták, melyek elkészítése abban az 
időben, számítástechnikai eszközök 
hiányában, Csete munkatársaitól (Be-
rendi Péter) páratlan térlátást és maga-
biztosságot igényelt. A tartókat ideig-
lenes alátámasz tás után kézi szerszá-
mokkal feszítették össze úgy, hogy a 
találkozási pontjaikban kiképzett ro-
vásoknál egymásba süllyedjenek. Az 
összefeszítést Dulánszky vezényelte, 
aki Csetével és a templom későbbi 
plébánosával együtt maga is részt vett 
a munkában. A szerkezet végül hibát-
lanul összeállt, rendeltetését ma is 
maradéktalanul ellátja.
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ÓPUSZTASZER
Ha az ember két sorban ágakat szúr 
egymás mellé a földbe, majd ezeket 
meghajlítva egymáshoz erősíti, széná-
val vagy leveles ágakkal fedi, hajlékot 
készít magának. Az etimológiai azo-
nosság magától értetődő.

A feszítésből eredő formák vizsgála-
ta jelentős szerepet játszik Csete épí-
tészetében, valamint építészelméleti 
tanulmányaiban. 1986-ban Innsbruck-
ba hívták tanítani, ahol az ottani egye-
tem építészhallgatóival végzett tér- és 
formakísérleteket. Ezek során íjat fe-
szítettek, léceket hajlítottak, kon káv és 
konvex formákat alkottak. Az elemek 
sorolásával tereket modelleztek, vagy 
összeillesztésükkel dinamikus struk-
turált felületeket hoztak létre. Magyar 
diákokkal a Hortobágyon gya korolta 
a régmúlt idők építéstechnikáit, sárból 
kemencét, vagy ahogy ő nevezi, a  
kenyér templomát építették meg; nád-
ból kunyhót hajlítottak „hajlítottak”.

„A szerves építészet alkotásai a hajlék 
szavunk analógiájára szerveződnek, 
nyilván nem mind, de a többségük igen. 
Ilyen az ősi pentaton dallam kép lete is: 
emelkedő-ereszkedő. Olyan, mint egy 
domb, vagy egy szénakazal. Porból van 
és porrá lesz, hogy bibliai hasonlatot 
mondjak. Ki állíthatja azt, hogy új hajlék 
a megszokott „házhoz” (falak és azon 
egy tető) hasonlítson, és ne egy fához 
vagy kőrakáshoz?

A hajlított szerkezetű hajlék építészeti 
ősforma, amely a természet egyik őstör-
vényét, az eróziót, másrészt a pen tató-
niát is kifejezésre juttatja. Piramisforma 
és zenei forma egyszerre. Az organi kus 
építészeti tér alapképlete.” (Csete Gy.)

Több, az építésnek ezt az ősi formá-
ját idéző lakóházat tervezett az ország 
különböző településein (Bonyhád, 
Dunaújváros, Solymár, Budapest, Szol-
nok). Legismertebb közülük Kátai Mi-
hály ötvös Szentendrén épített háza, 
melynek főhomlokzata több később 
tervezett épületén megjelenő forma 
előképét hordozza.

Ebből az építészeti alapgondolatból 
eredeztethetők összetettebb rendelte-

tésű, több elemből komponált épüle-
tei: a szarvasi Ciprus Csárda és a Bala-
tonszentgyörgy határában álló Gulya 
Csárda. Ezeket az épületeket a szim-
metria és a centralitás uralja, hajlott 
tetőzetük szinte a terepcsatlakozásig 
süllyed. A fény útja és a szimmetria 
tengelye egybefonódik az üvegezett 
felülvilágítón vagy a többnyire félhen-
geres homlokzati bevilágítón át.

Dulánszky egyszer egy kis modellt 
készített. Egy kemény lapon négyzet 
alakban négy, pálcikákból összerakott, 
trapéz alakú rácsozat állt, alsó sarkaik-
kal egymáshoz kapcsolódva. A rácsok 
felső részére erősített zsinegek egy 
középen elhelyezett kicsiny csörlő 
dob jára tekeredtek. Dulánszky a csör-
lő karját két ujjával megforgatta, és a 
zsinegeket addig feszítette, míg a rá-
csok annyira meghajoltak, hogy éleik 
összeértek. A hajlított konstrukció és 
a hajlék konstrukciójának azonossága 
magától értetődő. 

A hajlított szerkezetek működésé-
nek titka, hogy hajlításkor a tartók 
elő feszített állapotba kerülnek, s mi vel 
ez az igénybevétel éppen ellentétes a 
terhelések által kiváltottal, a normál 
alapállapotú tartókkal azonos terhe-
lést lényegesen kisebb keresztmetszet-
tel képesek elviselni. Ez a titok a szerke-
zeteknek könnyed eleganciát, az épü-
leteknek pedig a hajlításból eredő, ősi 
formát idéző alakot kölcsönöz.

Ez a technológia újabb lehetőséget 
kínált Csetének hagyományokat ku-
tató, plasztikus építészeti törekvései-
nek megvalósítására. Az ebből kibon-
takozó forma először a kőszegi Csillag-
templomnál jelent meg, melyet az 
Ópusztaszeri Nemzeti Parkban álló 
épületegyüttes követett, ez utóbbi 
Csete egyik tartalmában és megjele-
nésében leggazdagabb alkotása.

Az épületek közül a kőszegi kápol-
nával rokon Erdők Temploma, a Világ-
magyarság temploma, és a Jurta-falu 
házai a Dulánszky-féle favázat hajlító 
technológiával épültek. A hajlításba 
vont elemek négyzetes vagy sokszö-
gű alapformára rendezettek, és az 
épületek tömegét ezt követő cikkekre 
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bontják. A faváz képlete a cikkelyek 
belsején kirajzolódva emberi léptékű 
mezőkre osztja a felületen végigfutó 
faburkolatot.

A hajlék-épületek csúcsaira csillag-
formát imitáló felülvilágítók kerültek 
Lechner szecessziós fémdíszeivel ro-
kon, szinte kalligrafikus toronydíszek-
kel. A külső felületet alkotó bitumenes 
zsindely lehetőségeit kihasznál va, a 
természetből vett, tört színekből for-
mált minták oszt ják a földtől induló 
hajlott tetőket, a XIX. század fordulóján 
épült színes, mintás kerámiafedések-
hez hasonlóan. Lenyűgöző a kör nye-
zet és az épü lete ket felvezető elemek 

– hidak, kerí tés, zászlók, harangláb – 
alakításától induló, és a legapróbb 
elemek formálásáig szin te mindenre 
kiterjedő, gon dos figyelem. A belső 
terekbe funk cióhoz iga zodó berende-
zés készült. A díszítésében honfoglalás 
kori motívumokat felidéző bútorzatot 
maga Csete tervezte, és a látványt itt 
is Csete Ildikó textiljei színesítik.

Csete jelenléte a munkálatokban a 
kiállítások tematikájának kidolgozásá-
ban való részvételtől kezdve egészen 
a kivitelezésben Dulánszkyval együtt 
végzett effektív munkáig terjedt. Bizo-
nyára ennek eredménye a mindenre 
kiterjedő folytonosság, s a tar talom, a 
formák, a szerkezetek, az anyagok és 
színek tökéletes harmóniája. 

Az épületegyütteshez tartozó Ma-
mutfenyő-pavilonban egy ezerötszáz 
éves mamutfenyő törzsének szelete 
látható, elősegítendő történelmünk 
évgyűrűkbe rendezett mélyének, az 
időnek mint negyedik dimenziónak 
látványként való érzékelését. Impo-
záns mérete folytán már nem pusztán 
múzeumi tárgy, hanem a befogadó 
épület szerves része. Az épületet – ta-
lán éppen e különleges tárgy egyedi-
sége miatt – Csete a többitől eltérően 
formálta. Ez nem hajlított favázú „haj-
lék-ház”. Alakja nem dombot vagy 
szénakazlat idéz, hanem homorú ol-
dalával a mélyből magasba törést, az 
ég felé való megnyílást érzékelteti. 
Körülöleli a belsejébe zárt lét- és idő-
szimbólumot, de szabad utat enged 

számára az öröklét, a mindenség felé.
A homorú hajlású épülettömeget, 

mint az épületeibe zárt mondanivaló 
kifejező eszközét, Csete már a Füzéren 
épült temetőkápolnánál is felhasznál-
ta. A tetőház homorú formálásának 
dinamikája a debrecen-tégláskerti 
templomnál újra megjelenik. 

Ópusztaszeren az elvont üzenet 
megjelenése mellett az épület sajátos 
formájában a benne rejlő szerkezet is 
kirajzolódik. A halásztelki templom-
hoz hasonló konstrukció fa tartóele-
mek sorolásán és egymáshoz kapcso-
lásán alapul, ám ezek nem körívek, 
hanem egyenes gerendák, amelyek 
kettesével, egy szabályos tizenkétszög 
csúcsaiból indulnak szétnyílva és meg-
döntve a magasba, ahol a következő, 
negyedik, szemből emelkedővel egy 
csúcsban záródnak. Eredményként 
egy forgási hiperboloidba foglalható 
alakzat született, aminek felületét 
egymáshoz kapcsolódó oldalú delto-
idok alkotják. Az eltérő tömeg ellené-
re az épület nem különül el az együttes 
többi elemétől, hiszen ezeket a térel-
választó hártya külső és belső felüle-
tével egységesen kezeli. A hajlék kifor-
dított, fejtetőre állított változataként 
hangsúlyt ad karakterüknek.

Az 1999. augusztus 11-i napfogyat-
kozáskor a Hold árnyéka éppen az 
Ópusztaszeri Emlék-parkon vonult át. 
Az egykori Pécs Csoport építészei csa-
ládjukkal együtt a templom lépcsőjén 
ülve nézték a természeti tüneményt. 
Ez az élmény tette teljessé az éppen 
elkészült épületek varázsa és az újbó-
li találkozás által kiváltott megrendü-
lést. Ekkor még Blazsek Gyöngyvér és 
Dulánszky Jenő is velük lehetett.
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BEREMEND
Csetét 1989-ben meghívták egy nem-
zetközi tervpályázatra, amelynek tár-
gya egy Ausztria, Magyarország és 
Szlovénia modern képzőművészetét 
bemutató múzeum volt. A múzeum 
Graz belvárosában, a Pávakert nevű 
területen épült volna fel. Csete pályá-
zati koncepciója sajátos módon illesz-
kedett környezetéhez: alaprajzában 
és tömegében pávát imitáló épületet 
tervezett, melynek leghangsúlyosabb 
eleme, a páva „nyaka”, egy henger 
alaprajzú, felfelé ívesen szűkülő vas-
betonhéj szerkezetű torony volt. A 
torony falán tollazatot idéző alakzat-
ban áttört nyílás kapott helyet. Tekin-
tettel arra, hogy a múzeum nem épült 
meg, a tervpályázat eredménye szá-
munkra érdektelen, a tervezett torony 
azonban Csete későbbi munkáiban 
több alkalommal visszaköszön. A szer-
kezet eredetét Csete egy írásában a 
vesszőkasra agyagból tapasztott, majd 
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cseréppé égetett kemencében (kishe-
gyesi Kemencekápolna) jelöli meg. A 
táborok egyikében tanítványaival 
maga is épített ilyet. Ezzel rokonítható 
tornyokkal épült fel 1998-ban a Csete 
és Dulánszky által tervezett Megbéké-
lés Kápolna a Bere mend község mel-
lett emelkedő domb tetején. A kápol-
na elrendezése az ópusztaszerihez 
hasonló: kupolaszerű centrális gyüle-
kezeti tér; előtte, a bejáratot közrefog-
va áll a két torony, amelyek azonban 
nem fából, hanem a közelben bányá-
szott kőből és a beremendi cementből 
kevert, előre gyártott vasbetonelemek-
ből épültek. Mindössze kétféle elem 
készült, az egyik sorolásából a liturgi-
kus teret, a másikból a két tornyot ál-
lították össze. 

„Mindenütt abból kell építeni, ami ott 
van. A tanyák helyben kiásott földből és 
vályogból készült falakkal, ott termett 
náddal vagy szalmával épültek, és ha 
gazdájuk meghalt, meg haltak ők is, 
utánaroskadtak, visszatértek az anya-

földbe. Ezen elv alapján készült a bere-
mendi Megbékélés Kápolna is: kőből, 
cementből, betonból, de miből másból 
is, hisz mögötte a kőbánya, távolabb 
pedig a cementmű.” (Csete Gy.)

A kápolna azon a helyen áll, ahon-
nan a polgárháború elől hazánkba 
menekült délszláv állampolgárságú 
magyarok, szerbek, horvátok és né-
metek hallgatták a fegyverek dörgé-
sét. Reménykedve vártak a megbéké-
lésre, a visszatérésre, életük folytatá-
sára vagy újrakezdésére. 

A templom tornyain felszakadó át-
törések a barbár pusztításra, a falvak-
ban szétlőtt házakra és templomokra, 
azok tornyaira emlékeznek. A gyüle-
kezeti tér alakjában rejlő kövirózsa és 
a tornyok, s az előttük álló kereszt 
bim bózó csúcsdíszei az élet, az újjá-
születés jelképei. A felülvilágítókon 
beáramló fényben a nemzetek sokszí-
nűségét, a megbékélést és az összetar-
tozást szimbolizálva itt is Csete Ildikó 
színpompás zászlói tündökölnek.
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KISKUNMAJSA
Egy, a beremendihez hasonló torony 
és párja, egy ágyúgolyó roncsolta 
cson  katorony a Kiskunmajsa – Maris-
pusztán épült ’56-os kápolna bejárata 
előtt is áll. Testén, amely leginkább egy 
lövedék alakját formázza, gépfegyver-
sorozatok és lövedékek ütötte lyuka-
kat imitáló nyílások sorakoznak. A 
kápolnába lépőre sötét mennyezet 
borul a csillagok képével, vagy talán 
golyóütötte lyukakkal. A szemközti 
falon kerámialapokat helyeztek el az 
1956-ban kivégzettek neveivel, oltár-
képként áll a szabad természetre nyí ló 
kerek ablak, kereszt alakú osztásán 
feszülettel. Előtte Csete Ildikó oltárterí-
tőjével fedett egyszerű, négylábú 
asz tal van. Építészeti eszközökkel elő-
adott, megrendítő tisztelgés ez az el-
hunyt szabadságharcosok, és a kápol-
na talapzatában nyugvó Pongrátz 
Ger gely, valamint bátyja, Ödön emlé-
ke előtt.

Kiskunmajsa, 
'56-os hősök kápolnája, 2002 

(Zsitva Tibor felvételei)
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DEBRECEN
Csete György legutóbbi megvalósult munkája a debreceni Tég-
láskertben felépült református templom. Önvallomásának erre 
vonatkozó részét a debreceni vasútállomás II. világháborús 
bombázására és annak áldozataira való emlékezéssel kezdi. A 
templom épületében rejlő, sokrétegű szim boli kát részben ezek 
az emlékek adják. Vallomásából kiderül, hogy ezzel a munkájával 
köszönetét kívánta kifejezni a szeretett városnak és a Református 
Kollégiumnak, hogy befogadta, és diákként itt tanulhatott. 

A tető-ház templom a fa harangtornyok bartóki transzformá-
ciója, a torony és a négy fiatorony ennek mai építészeti nyelven 
való megjelenítése. A környezet a kerített templomokra utal; a 
bejárathoz vezető, a templomot kerülő rámpa a kálváriát idézi. 
A kompozíció magába olvasztja a Szabolcs-Szatmártól Erdélyig 
terjedő tájegység református templomépítészeti hagyománya-
inak legjellemzőbb elemeit. Az épület a tervező akaratához híven 
a református hitben tömörülő, kiterjedé sében országhatárt nem 
ismerő népesség összetartozásának jelképe.

A templom osztatlan terű fedélként borul a gyülekezet fölé. A 
szokásos fénytengely itt is a szobor-templom centrális szimmet-
riatengelye. A fény a betlehemi csillagot imitáló csil láron, és az 
üvegasztal alatti átlátszó födémszakaszon át jut az altemplom-
szerűen kialakított alsó térrészbe. 

A nyolcszög alaprajzú épületet hatá roló tetőszeletek három-
szögek. A Füzérnél és Ópusztaszernél látott kon káv idom érzetét 
a posz tamens domb, a tető háromszögei, az élekre állított fiator-
nyok és a főtorony fokozatosan emelkedő, kitérő síkjai keltik.

Az installáció és a belső dekoráció a református liturgiához il-
lően visszafogott, a tetőfalak fehérre színezettek. A szerkezetet 
belülről fedő burkolatot osztó, finom plasztikájú rácsozat a fia-
tornyok és az oldalsíkok áthatásának formájából indul, és terül 
szét a gúla formájú tér lefelé bővülő tendenciáját követve. Ez a 
felülettagozás talán egy korábbi gesztus új alakban való megje-
lenése, amely egyazon gondolatként, különböző formákban az 
orfűi Forrásháztól kezdve végigkíséri Csete munkáit. 

Itt, és a követkető oldalpáron: Debrecen, Tégláskerti  református templom, 2001–2006 (Zsitva Tibor felvételei)
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CSETE GYÖRGY ÖNVALLOMÁSÁBÓL
„Az organikus építészetnek számos ága-boga 
ismert. Én ide számítom a földházakat, nap-
energia-házakat, a szél- és geotermikus ener-
giát felhasználó építményeket és sok más kí-
sérletet is. Az építészeti mozgalom számos 
szerkezeti, formai, térbeli újítást hozott már 
eddig. Többnyire szép és jó művek születnek, de 
ennél többre van szükség: szintézist kell terem-
teni az organikus formák és a technikai civili-

Az Országépítő lapjain Csete György ről 
szólva ki kell térnünk Ma kovecz Imrével 
való kapcsolatára is. Aki járatos a magyar 
élő építészet történetében, tudhatja, 
hogy ez a viszony nem mindig volt fel-
hőtlen. Méltatlan dolog ennek okait 
ku tatni, még inkább, mint jelenséget 
minősíteni. Többen, több alkalommal 
próbálták a feszültséget feloldani, több-
nyire sikertelenül. Csete György 2011 
áprilisában Jankovics Tiborral Makóra 
utazott, hogy megtekintse Makovecz 
hagymakupolás für dőjét. Elismerését 
egy köszöntő levélben fejezte ki, ame-
lyet Makovecz válaszlevelében öröm-
mel fogadott. Köszönet a Teremtőnek 
az alkalomért, hogy a két Mester, még 
Makovecz Im re életében egy emléke-
zetes levélváltásban (Országépítő 2011/1.) 
megbékélhetett egymással. 

Születésnapi köszöntőnkhöz többen 
is készítettek a 75 éves Cse te György-
gyel vagy munkatársaival interjút, 
küldtek köszöntő leveleket. Ezek, mi-
vel tartalmuk nem illeszkedett a be-
mutató tematiká jához, most nem ke-
rülnek közlésre. Aszerkesztőség kö-
szönetet mond készítőiknek fárado-
zásukért. 

Összeállításunk szerkesztői a Csete 
György és Du lán szky Jenő című köny-
vet, a Magyar Élő Építészet című kiállí-
táskatalógust (1985) és a Pécsi Ifjúsági 
Iroda 1973-ban készült kiadványát 
használták forrásként. A fényképeket 
Cse te György, Zsitva Tibor és Csete Örs 
készítette. A grafikák Deák László mun-
kái az 1973-as kiadványból.

záció felkínálta eszközök között is, egyébként 
a világ romlását, szennyeződését látva csapdá-
ba kerülünk, kö zeledik az idő, amikor a hagyo-
mányos energiaforrások kimerülnek, nem lesz 
több szén meg olaj. Hála Istennek! Eltűnik az 
elégetésük során felszabaduló hullaméreg is. 
De megmarad a Nap. A kimeríthetetlen, tiszta 
energiaforrás, az élet működtetője. A Fény. A 
sötétség tehát tűnjön el. Veszített.”
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az alkalomért, hogy a két Mester, még 
Makovecz Im re életében egy emléke-
zetes levélváltásban (Országépítő 2011/1.) 
megbékélhetett egymással. 

Születésnapi köszöntőnkhöz többen 
is készítettek a 75 éves Cse te György-
gyel vagy munkatársaival interjút, 
küldtek köszöntő leveleket. Ezek, mi-
vel tartalmuk nem illeszkedett a be-
mutató tematiká jához, most nem ke-
rülnek közlésre. Aszerkesztőség kö-
szönetet mond készítőiknek fárado-
zásukért. 

Összeállításunk szerkesztői a Csete 
György és Du lán szky Jenő című köny-
vet, a Magyar Élő Építészet című kiállí-
táskatalógust (1985) és a Pécsi Ifjúsági 
Iroda 1973-ban készült kiadványát 
használták forrásként. A fényképeket 
Cse te György, Zsitva Tibor és Csete Örs 
készítette. A grafikák Deák László mun-
kái az 1973-as kiadványból.

záció felkínálta eszközök között is, egyébként 
a világ romlását, szennyeződését látva csapdá-
ba kerülünk, kö zeledik az idő, amikor a hagyo-
mányos energiaforrások kimerülnek, nem lesz 
több szén meg olaj. Hála Istennek! Eltűnik az 
elégetésük során felszabaduló hullaméreg is. 
De megmarad a Nap. A kimeríthetetlen, tiszta 
energiaforrás, az élet működtetője. A Fény. A 
sötétség tehát tűnjön el. Veszített.”
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FONTOSABB ALKOTÁSOK

1970–1974 • Orfű, Forrásház
1970–1975 • Paks, Atomerőmű lakótelepe
1977–1979 • Halásztelek, Árpádházi Szent 

Erzsébet templom
1980 • Füzér, Kápolna
1979–1988 • Lakóházak (Bonyhád, Buda-

pest, Dunaújváros, Kiskőrös, Solymár, 
Szentendre stb.)

1985 • film Lechner Ödönről
1981–1985 • Szarvas, Ciprus csárda
1988–1989 • Balatonszentgyörgy, Gulya-

csárda (Sánta Gáborral)
1991–1998 • Ópusztaszer, Nemzeti Törté-

nelmi Emlékpark, Erdők temploma és 
múzeuma

1991–2001 • Velencei Biennálé Magyar 
Háza, épületrekonstrukció, arany 
mozaik feltárása, Olaszország

1994–1996 • Kőszeg, református Csillag-
templom

1996–1998 • Beremend, Megbékélés 
ökumenikus kápolna

2000 • Milleniumi emlékhelyek (Cserépfalu, 
Mártély, Medgyesegyháza)

2002 • Kiskunmajsa, ’56-os hősök kápolnája
2004 • Hódmezővásárhely, Hód-tavi csata 

emlékkápolnája (Szalai Ferenccel és 
Csete Ildikóval)

2004 • Szarvas, Lovasközpont
2006 • Kishegyes, Kemencekápolna
2001–2006 • Debrecen, Tégláskerti refor-

mátus templom

1971-től állandó tervezőtársa Dulánszky 
Jenő (1936-2000).

DÍJAK, ELISMERÉSEK

1990 • Magyar Művészetért díj
1992 • Ybl Miklós-díj
1997 • Kossuth-díj
1998 • Vasbeton-építészeti díj (Dulánszky 

Jenővel)
1999 • Magyar Örökség díj (Csete Ildikóval)
2005 • Prima primissima díj
2007 • Debreceni református Kollégium 

Bethlen Gábor-díja (Csete Ildikóval)
2008 • Debrecen város Borsos József 

nívódíja
2010 • Magyar Művészeti Akadémia 

aranyérme
2013 • Magyar Érdemrend középkeresztje  

a csillaggal
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