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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 
 

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: 
Szüle Katalin a Települési Értéktár elnöke 
 

2. A javaslatot benyújtó személy vagy kapcsolattartó személy adatai: 
Név: Szüle Katalin 
Levelezési cím: 5137 Jászkisér, Bercsényi út  
Telefonszám: 06-30/516-7196 
e-mail cím: - 
 

II. A HELYI ÉRTÉK ADATAI 
 

1. A helyi érték megnevezése:  
Csete Balázs magyar etnográfus, rajztanár 
 

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása: 
 
Kulturális örökség, 
- emberi és szervezeti értékek 

 
3. A nemzeti érték fellelhetőségének helye:  

- Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény, 
- Jászkisér Város honlapja 

 
4. Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik: 

 
- Települési Értéktár 

 
5. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének 

leírása  
 
Életpályája 

Csete Balázs 1893. március15-én Jászkiséren született, ahol nagyszülei is éltek. Édesapja csizmadia 
volt, később - miután a család Szolnokra került - vasúti fékezőként, majd malommunkásként 
dolgozott. Csete Balázs az elemi és a polgári iskolát Szolnokon végezte. Kisdiákként - megismerve 
a Szolnoki Művésztelep alkotóinak munkáit - kötelezte el magát a művészeteknek. Festőnek 
készült, de álmai megvalósulatlanok maradtak: jött az első világháború, s ő bevonult katonának. 
1915. május 1-jén hadifogságba esett, ahonnan csak hosszú évek múltával, 1920-ban tért vissza. 
Hazaérkezve a tanári pályát választotta élethivatásul: 1921-ben polgári iskolai rajztanári oklevelet 
szerzett.  

Tanulmányait befejezve műszaki pályára készült, azonban időközben megrokkant édesapja 
megsegítése miatt állást vállalt a csepeli polgári iskolában, ahol közel negyed évszázadon át nevelte 
tanítványait a rajz és a népi kultúra megbecsülésére. A tanítás mellett azonban csakhamar 
kiállításokon szerepelt rajzaival, festményeivel.  
 
Az 1920-as évek második felétől került kapcsolatba a magyar néprajzi kutatással. Számos rajza 



került az 1930-as évek néprajzi és népművészeti kiadványaiba. A Néprajzi Múzeum közel ezer 
erdélyi és jászsági színezett és tusrajzát őrzi. A kor vezető néprajzkutatóival kerülhetett munkája 
révén mindennapi kapcsolatba.  
 
1943-ban lehetőség nyílt rá, hogy Kalotaszegen folytasson néprajzi gyűjtést. Ekkor már nem csak a 
rajzok készítését és adatolását tűzte ki céljául, hanem egy-egy témakör teljes és szöveges 
feldolgozására is törekedett.  
 
1945 előtt több könyve jelent meg, amelyekben a néphagyomány és a népművészet feltárásának és 
mindennapok életébe való eljuttatásának lehetőségeit vizsgálta.  
 
1948-ban Jászkisérre helyeztette magát, azzal a szándékkal, hogy szülőfaluja néprajzával 
foglalkozzon.  
 
Így írt erről: 
"Úgy érzem, hogy kifosztottságomban új életet kell kezdenem, és ismét a magyar művelődés 
érdekében, s ha lehet még fokozottabb mértékben új cél felé törnöm... Jászkisérre szülőfalumba 
helyeztettem magam, hogy a Jászság és főleg szülőfalum néprajzával foglalkozzam. Születésem 
percétől kezdve távol éltem tőle, hol mindkétági rokonságom lakik, s most egyszerre elfogott utána 
a honvágy, amelynek jogán küldetésemnek éreztem, hogy amennyire tőlem telik, belevigyem az 
életet a néprajztudományba. S most még jobban, mint bármikor, úgy érzem, hogy így zárul be 
méltóképpen életem köre: szülőfalumban."  
 
1952-ben Jászkisérre költözött, és az általános iskolába rajzot tanított. 1953-ban egyéves 
szabadságot kapott, gyűjtőmunkája folytatására. A Néprajzi Múzeummal és a Népművelési 
Intézettel kapcsolatban állva rövid idő alatt gazdag, s a néprajztudomány számára rendkívül értékes 
néprajzi anyagot tárt fel. Jászkiséren töltött évei alatt több száz rajzot készített a településről, 
valamint a környékbeli jászsági településekről. 1955-ben nyugdíjba vonult, s folytatta a néprajzi 
gyűjtést és a rajzolást 1958-ban bekövetkezett haláláig.  

A néprajz iránti elköteleződése 

A néprajz iránti érdeklődése korán felébredt. Művésszé érése idején jelent meg a Malonyay Dezső 
által szerkesztett monográfiasorozat, ami nagy hatást gyakorolt rá. Maga is mind többet foglalkozott 
a népművészettel. Eleinte szülőföldjén, majd egyre távolabbi vidékeken végzett adatgyűjtést és 
készített rajzvázlatokat. A harmincas években szinte az egész országot bejárta. Ismereteit 
olvasmányos formában, saját rajzaival illusztrálva az ifjúság számára gyűjteményes kötetben adta 
közre. Mint pedagógust élénken foglalkoztatta a népi kultúra értékeinek, elsőrendűen a magyar 
népművészetnek a megismertetése az ifjúsággal. Ezért szorgalmazta az iskolai múzeumlátogatások 
rendszeressé tételét, az iskolai múzeumok létrehozását, a népművészet tantárggyá emelését, a 
rajztanárok részvételét a falukutató mozgalomban. 

Számos rajza került az 1930-as évek reprezentatív néprajzi és népművészeti kiadványaiba, többek 
között “A magyar népművészet és A magyarság néprajza” című kötetekbe. Főként a népi bútorok és 
a viselet díszítőkultúrája kötötte le a figyelmét. Jászsági gyűjtésével 1930-ban elnyerte az Egyetemi 
Nyomda és a Néprajzi Múzeum által meghirdetett néprajzi pályázat kiemelt első díját. Szakmai 
tevékenységére tekintettel Ortutay Gyula 1950-ben a Jászberényi Múzeum megüresedett igazgatói 
állására javasolta, bár eredménytelenül. 

Csete Balázs néprajzi munkásságának legjelentősebb területei közé tartozik a kalotaszegi gyűjtés. 
Erdély visszacsatolása után, 1942-ben felkereste a kalotaszegi falvakat, és fáradhatatlan 
szorgalommal gyűjtötte adatait, készítette rajzait. Számos, a legapróbb részletre is kiterjedő 



rajzvázlatot készített elsősorban az utcaajtókról és a fejfákról. Adatgyűjtése a fafaragás vizsgálatán 
túl kiterjedt a népszokások, a népi vallásosság, a temetés témakörére. Kutatómunkájának 
központjául Nyárszót választotta, innen járt át – jobbára gyalogszerrel – a szomszédos falvakba. A 
háború miatt azonban kalotaszegi gyűjtőútjainak folytatásával végleg fel kellett hagynia, 1944-ben 
maga is menekülésre kényszerült. Kalotaszegi gyűjtéséből egyetlen jelentősebb publikáció látott 
napvilágot még 1942-ben: a nyárszói temetés leírása. 

1945 előtt több könyve jelent meg (Örök forrásoknál, vagy a Faluról falura, házról házra című 
műve), amelyekben a néphagyomány és a népművészet feltárásának, és a mindennapok életében 
való eljuttatásának lehetőségeit vizsgálta. Bár az 1940-es években több tanulmánya állt megjelenés 
alatt néprajzi szakfolyóiratainkban, írásai 1945 után nem jelenhettek meg. 

Erdélyben készített rajzainak egy jelentős része a háború következtében elkallódott, csepeli tanári 
működése alatt létrehozott gazdag iskolai gyűjteménye pedig teljesen elpusztult. 1952-ben 
Jászkisérre költözött és a helyi általános iskolában rajzot tanított. 1955-ben nyugdíjba vonult, s 
folytatta a néprajzi gyűjtést és rajzolást 1958-ban bekövetkezett haláláig. 

Csete Balázs 1944-ben kiadásra előkészítette a Kalotaszegi kapuk és utcaajtók gyűjteményét, de 
nem élhette meg annak megjelenését. A magyar néprajz és Néprajzi Múzeum 1989-ben az egyik 
adósságát törlesztette, amikor Selmeczi Kovács Attila gondozásában, szép kivitelben megjelentette 
Kalotaszegen készített, s közel 40 éven át lappangott rajzokat. Könyvtárát, kiadatlan munkáit és 
rajzainak egy részét végrendeletében a Damjanich János Múzeumra hagyta. Halála után Jászkiséren 
a Győri János és Győri Jánosné által vezetett, Csete Balázs nevét viselő helytörténeti szakkör 
folytatta a helyi néprajzi gyűjtést. 

(Az idéztetek és képek a Selmeczi Kovács Attila gondozásában megjelent: Csete Balázs: Kalotaszegi 

utcák és kapuk c. könyvéből, valamint Csete Balázs: A jászkíséri gyermek élete a születéstől a 

házasságig c. T. Bereczki Ibolya által szerkesztett könyvből származnak). 

6. Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett 

Csete Balázs szakmailag képzett, gyermekszerető pedagógus volt. Méltán lehetünk büszkék 
munkásságára. Emlékét iskolánk névválasztásával is szeretnénk megőrizni. Iskolánk jelképeként is 
kalotaszegi gyűjtéséből származó horgas rózsa motívumot választottuk, kézírásos aláírásából pedig 
betűstílusát használtuk fel. 

Csete Balázs 

“Édes szülöttje a magyar alföldnek, aki élő és érző valakinek, 
valaminek hiszi és látja az imádott magyar földnek minden 
göröngyét. Kutatója, rajzolója, gyűjtője a veszendőbemenő, 
haladó magyar művészeti és lelki szépségeknek, érdekeknek. 
Gyalogosan járja minden nyáron a magyar falukat, ahol 
pásztorfaragásokat, hímes rokolyákat és bútorokat rajzol és 
tőrülmetszett magyar szólásokat gyűjt. Mindenütt szívesen 
látott vendég, amolyan modern táltosa, igrice ő ennek a 
szenvedő, hitevesztett magyar világnak.” 

 



 

Szüle Katalin:  

Csete Balázs életéről 
 

Városunk híres szülötte 1893. március 15-én született Jászkiséren. Szüleivel Szolnokra költözött, 
ahol elvégezte az elemi és polgári iskoláit. 
 
A Szolnoki Művésztelepen sokszor megfordult, hiszen rajztanárnak készült, a nagynevű alkotók 
hatása meghatározta élete hivatását.  
 
Kiskunfélegyházán elvégezte a Tanítóképzőt, de visszajárt a Művésztelepre, hogy festészet iránti 
észségeit minél jobban erősítse. A Képzőművészeti Főiskola rajztanári szakán tanult tovább. 
 
Az I. világháborúban frontszolgálatot teljesített, orosz fogságba esett Moszkvában, majd 
Turkesztánba került, ahonnan 5 év múlva sikerült hazatérnie. 
 
Tanulmányait befejezve 1921-től a csepeli Államilag Segélyezett Községi Polgári Fiú- és 
Leányiskola rajztanára lett egészen 1948-ig. Pályája során mindig törekedett a népművészet iskolai 
oktatására. A népművészeti értékek tudatosítására terveket, rajzokat dolgozott ki. 1930-ban az Ifjú 
Polgárok Lapjában meghirdetett néprajzi pályázaton elnyerte a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda 
első díját, amely nagy ösztönzést adott a további munkájához. 
 
Az ország számos vidékein gyűjtőmunkát végzett, de 1943-43-ban eljutott Erdélybe, Kalotaszeg 
környékére is. Munkáit szinte fényképszerű gyönyörű rajzaival készítette, melyek így megmaradtak 
az utókor számára. Sok, sok közülük tudományos néprajzi kiadványokban jelent meg, például a 
Magyarország Néprajza köteteiben. 
 
Mélyen érintette az elcsatolt területek sorsa, igyekezett rajzaival, munkájával maradandó emléket 
hagyni. 1944-ben az összegyűjtött anyagok bombatámadás következtében megsemmisültek. 
 
A II. világháború utáni történések mélységesen megviselték. 1948-ban visszatért a Jászságba,  
először Jászárokszállásra, majd 1949-ben Jászkisérre. Itt Szüle József és kedves felesége adott 
otthont számára, így folytatta tovább munkáját, mint rajztanár. 
 
Látva a település még össze nem gyűjtött néprajzi hagyományait, igyekezett pótolni ezt a 
hiányosságot. Megszületett egy kitűnő munka, „A Jászkiséri gyerekek élete születéstől a 
házasságig” címmel, mely 1952-ben készült el. (1993-ban T. Bereczki Ibolya és a Damjanich János 
múzeum jelentette meg.) Jászkiséri gyermekjátékok füzete, melyben a gyerekek által elkészített 
játékok sora látható, névvel, és életkorral jelölve, is ebben az időben készült. Ezek a játékok ihlették 
a Csete Balázs Honismereti Szakkör tagjai által, játszóházi foglalkozásokon készülő játékokat még 
a mai napig is. 
 
A haza iránt érzett szeretetét, tiszteletét „Az örök forrásoknál” c. könyvében írta meg. „Faluról-
falura, házról-házra” c. könyvében betekintést ad az ország tájegységeinek népi kultúrájába. A 
Jászkiséri tájszótár 1957-ben készült el, sajnos önállóan a mai napig nem jelent meg, de adatait az 
Új Magyar Tájszótár hasznosította. 
 
Csete Balázs 1952 és 1957 között a Szolnoki Damjanich János Múzeum munkatársa volt. 
Személyes barátság fűzte Kaposvári Gyulához a múzeum igazgatójához. Könyvtárát, kéziratai egy 



részét és a rajz tanmenetet végrendeletében a múzeumra hagyta, de a néprajzi múzeumban is 
megtalálhatóak munkái. 
 
Kalotaszegi fafaragások címmel 1990-ben Selmeczi Kovács Attila és a Néprajzi Múzeum jelentette 
meg a gyönyörű fafaragásokról szóló könyvet. 
 
1958. február 24-én vett végső búcsút tisztelve szeretett tanárától az iskola tanári kara és az összes 
tanulója. Búcsúztatója a református templomban volt, mivel a templom cintermében ravatalozták 
fel, és búcsúztatták. Hosszú sor kísérte végső nyughelyére a Jászkiséri református temetőbe. 

 
 

7. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelentető források listája (bibliográfia, 
honlapok, multimédiás források) 
 

- https://csetebalazs-iskola.hu 
 

- https://hu.wikipedia.org › wiki › Csete_Balázs 
 

- Jászkunság 35. évfolyam, 2. szám (1989. május)  
 

 
8. A helyi érték hivatalos weboldalának címe: 

www.jaszkiser.hu 
 
 

III.  MELLÉKLETEK 
 

1. Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuális dokumentációja 
- csatolt fényképek, művek képei, rajzok 
 

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok, 
támogató és ajánló levelek 
- Szüle Katalin a Csete Balázs Helytörténeti Gyűjtemény gondozója, a Települési értéktár 

elnöke javasolja és támogatja Csete Balázs Települési Értéktárba felvételét; 
- a Damjanich János Szolnok Megyei Múzeum vezetése támogatja a helyi értéktárba 

történő felvételét. 
 

3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek, és filmek felhasználására vonatkozó 
hozzájáruló nyilatkozat: 
 
- A javaslat mellé csatolt képek és cikkek az interneten megtalálható nyilvános anyagok. 
 
 
Tisztelettel Kérem a Települési Értéktár Bizottságot, hogy a fent leírtak alapján, hogy Csete 
Balázs magyar etnográfust, rajztanárt, Jászkisér szülöttét vegye fel a Települési Értéktárba. 
 
 
 

 

 



 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
 

Csete Balázs tusrajzai a Néprajzi Múzeum rajzgyűjteményéből  
 
 

 
 



 
 
Ivócsanak és a csanak kiterített mintája, Csete Balázs tollrajza,  
 



 
Kanászkürt mintája, Csete Balázs tollrajza, 

 


