
HAGYOMÁNYOK
Örök forrásoknál
Csete Balázs élete és munkássága

„Abban a nagyon keserű tudatban küldöm munkásságom jegyzékét — írja Csete Ba-
lázs Kaposvári Gyulának, a Damjanich Múzeum igazgatójának 1954. szeptember
12-én —, hogy különböző, de talán mégis belső okokból, soha nem járhattam tán-
toríthatatlanul hűséggel az egyéniségemnek legmegfelelőbb utat, hogy kitartóan csak
azon haladva, a leginkább elmélyülhettem s kiforrhattam volna. A piktúrától nem
lett volna szabad elpártolnom egy pillanatra sem s hogy mégis ezt tettem, ebből
ered minden csalódásom és bukásom. Kérészéletű s igen kétes, kicsinyes „sike-
rek" (?) miatt lemondtam arról a legtisztább emberi boldogságról, amit csak a
minden kísértésnek ellállani tudó, önmagunkhoz való hűség adhat. így hát önma-
gam által dúltam fel s pusztítottam el az életemet, amely csak kapkodásokból és
torzókból áll!"

Ezeket a keserű szavakat Csete Balázs halála előtt négy évvel írta le. S a levél-
hez mellékelt életmű jegyzék, s a pár oldalas önéletrajz több részlete pontos adatok-
kal és esetekkel szolgál, mintegy bizonyítandó e levél keserű, de tiszta fejjel meg-
fogalmazott igazságát. Az önéletrajz ugyanazon állomásai szerepelnek jószerint ben-
ne, mint az 1942-ben kiadott „örök forrásoknál" című regényesszének nevezett ön-
életrajzi fogantatású művében. Ám ez a 12 esztendővel korábbi mű, még tele van
optimizmussal, gazdag reménységgel. A regény hőse Kelemen Péter — valójában
Csete Balázs — megtalálja hosszas keresés és küzdelem után élete értelmét, s nem
festészetben, amelyre életét tette fel, hanem a pedagógiában. A regényes életrajz
így zárul: „összes művészi álmai a legnagyobb életművészetben, a nevelésben egye-
sültek. S hogy annyi Önkeresés és vívódás után idejutott, akkor találta meg végre
önmagát és akkor lett igazán boldog! Igen, Péter tanár úr boldogan szórta szét lel-
ke kincseit tanítványai között s így lett még gazdagabb életű!"

Mi történt e 12 év alatt? Ki is volt ez a megkeseredett ember, Csete Balázs?

1893. március 15-én Jászkiséren született, nagyszülei itt éltek, ő azonban szü-
letése után nem sokkal Szolnokra került. Édesapja csizmadia, majd vasúti fékező,
később malommunkás volt. Mikor a szolnoki Hungária Gőzmalom lisztrobbanás
miatt leégett, Pestre költöznek, ahol különböző malmokban kapott munkát. „Szüleim
teljesen vagyontalanok voltak, és iskoláimat csak úgy végezhettem el, hogy mindig
ingyenes és ösztöndíjas tanuló voltam" — írja büszkén önéletrajzában. Elemi és pol-
gári iskoláit Szolnokon végzi. Ez szüleinek nem kis áldozatába került, s hogy milyen
nehéz volt a napszámos létből való kitörés, a már említett regényesszéje is bizo-
nyítja. Így kezdődik: „Ha nem tanulhatok tovább, a Tiszának megyek! — zokogta

25



kétségbeesve Kelemen Péterke, aki a szolnoki elemi iskola negyedik osztályát kitűnő
eredménnyel végezte s a gimnáziumba szeretett volna menni." A gimnáziumból
csak polgári lett, majd 14 éves korától — mivel rajzban kitűnő volt — műszaki raj-
zoló az Államépítészeti Hivatalnál, Szolnokon. 19 éves, amikor kis pénzt össze-
gyűjtve pályázhat a kiskunfélegyházi Állami Tanítóképző Intézetbe, amely számára
rajztermeivel, könyvtárával a megnyílt paradicsomot jelentette. Tanárai méltányol-
ták tehetségét, nem iskolás rajzfeladatokat, hanem szabad kibontakozást vártak tőle.

Mikor elvégezte a képzőt a Képzőművészeti Főiskola rajztanári szakára került,
festőnek készült. Ám közbeszólt a háború, és a második évfolyam kezdetén, 1914-
ben bevonult. 1915. május május 1-én fogságba esik, Turkesztánba viszik, ahonnan
1920 májusában kerül haza. Mint katonanövendék a III. és IV. évfolyam anyagát
egy év alatt elvégzi, s 1921-ben polgári iskolai rajztanári oklevelet szerez. Csepelen
jut álláshoz az állami polgári fiú- és leányiskolában, ahol rajzot, kézimunkát, néme-
tet és történelmet is tanít; majd kézimunka-és rajzszakfelügyelő lesz, s közben kiállí-
tásokon is szerepel rajzaival, festményeivel.

S itt álljunk meg életének ismertetésében. Keressünk magyarázatot idézett le-
velének keserű hangjára, s más egyébre is. A szegénysorsú, de tehetséges, jó eszű és
kitűnő rajzkészségű gyermek tanulni vágyik, gyermekkorától festőnek készül. Eb-
ben nagy szerepet játszik a szolnoki környezet, a művészek ittléte, majd a Mű-
vésztelep megalakulása után Szlányi, Olgyay és mások biztató pártfogása. A mindig
ösztöndíjból élő gyermek azonban nyilvánvalóan konzervatív ízlésű környezetben
nevelkedik. A polgári iskola, a tanítóképző rajztanárai nem művészek, az akadé-
mikus stílust, a pontos rajzot követelik meg, illetve értékelik munkáiban. Számára
a félegyházi prepaság a „felfokozott iramú szellemi dőzsölés" lehetőségét nyújtotta,
amely a rajzolással és festéssel egészült ki. „A képző ablakain át mindent megfestett
a kiskunfélegyházi tájból..., a rajzszertárban csendéleteket állítottak össze...,
arcképtanulmányaihoz tolongva jelentkeztek modellnek osztálytársai". Noha számos
fogást, elvet elsajátít, pl. „azt is tudta már, hogy a képet nem szabad befejezni tel-
jesen. . . , csak utalni kell a valóságra, nem pedig azt élethűen utánozni, lemá-
solni..." S még sok mást: a kompozíciót, a képkivágást, a kép teljességérzetét, és
még sorolhatnánk.

Ám ez a fejlődés, ez a szellemi éhségkielégítés a háború közbejöttével megsza-
kadt, ö t év fogság. Bár nyelveket tanul, hogy csillapítsa szellemi éhségét, elűzze az
unalmat, kimarad a képzőművészeti élet egy egész fejlődési korszakából. Számára
végig a Szolnoki Művésztelep impresszionisztikus festői jelentették a csúcsot a ké-
sőbbiekben is, mert maga ezt nem érhette el. A hazatérés után gyorsított ütemben
kényszerül elvégezni a főiskolát, hogy kenyérkeresethez jusson; s belekerülve a pol-
gári iskola konzervatív légkörébe, félig felkészülten, nem ráhangolódva a modernek-
re, el sem jutva nemhogy Kassákig, de a nála kevésbé modern századfordulós irány-
zatokig sem. Eszményképe Benczúr Gyula. Rendkívüli szellemi éhségét olvasmányai
is ezen a szinten elégítik ki: a klasszikus magyar irodalom — Petőfi, Arany —
mellett Reviczky, Vargha ©yula ad számára idézési lehetőségeket, azonosulást egy-
egy gondolattal, formával. Zola, Oscar Wilde, Puskin, Nietzsche külföldi tájékozódási
pontjai. Azaz nem ez a század, hanem a múlt századvég. A háború közbejötte nem
teszi lehetővé, hogy e fogékony években a világgal haladjon. Az alacsonyabb szintű
polgári, képzői évek egy konzervatívabb ízlést és ki nem érlelt művészi elveket sta-
bilizálnak. Ránkmaradt rajzai, művei ezt az ízlést, felfogást tükrözik. A kétségtelen
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tehetség megmutatkozik bennük, de a húszas—harmincas években e stílussal kiszo-
rult a képzőművészeti életből, s ezért erős a mellőzöttség érzése. Nem elpártolt a
piktúrától, nem belső okai vannak másirányú tevékenységének, hanem a körülmé-
nyek, a nehéz indulás, a közepes színvonalú iskolák, majd a háború, amely még az
utolsó lehetőséget is elveszi előle, megakadályozza, hogy eredendő hátrányát be-
hozza.

Vegyük elő írásait. Mert ez az a terület, ahol próbálkozott a művészettel a fes-
tészeten kívül. Ugyanezt az ízlést, eszmevilágot, stíluseszményt hordozza minden
sora. Mikor hazatért a hadifogságból így ír: „Nekivágott — t. i. Kelemen Péter — az
új magyar és európai irodalom gyönyörű rengetegének, amelyekről még csak hírt
sem hallott a hadifogságban". S itt hosszú névsor következik, belőle csak néhányat
idézünk: Spengler, Wells, Einstein, Bergson, Proust, Gide, Du Gard, Slaswothy, Rey-
mont, Ortega, Huxley, O'Neil, s a magyarok közül Szabó Dezső. Ez is inkább a múlt
század eseményeit hordozó névsor, semmint az igazi kortárs irodalom. Az avan-
gardríak vagy a nyugatosoknak nevét nem említi 1942-es kötetében. Minden össze-
függ neveltetésével, azzal amelyről már szóltunk.

Szépírói munkássága azonban más hatások alatt állott inkább. Az örök forrá-
soknál és a Mesél az Élet című elbeszélés kötetei, s az ezekből készült kivonat, az
Emlékek, illetve több kisebb írása, amely főként pedagógiai folyóiratokban jelent
meg — erős pedagógiai szándékokat tükröz, sajátos korstílust követ. Az ifjúságnak
szánta; szépségeszményt hordozó, szóvirágos, rajongó stílusban írta. Nem hatja át
egyéni jelleg. Szerepjátszó, erőltetett könnyedségű írások ezek, mert úgy vélte: az
ifjúságot ez fogja meg, ez élteti, s így lehet számukra beadni keserű pirulákat. „A
serdültebb ifjúságnak" ajánlott könyvei jószándékuk ellenére is elavultak ma már, s
éppen az ifjúság utasítaná el magától az efféle modatokat: „Legelőször szavalgatott
mézes rímek gyöngyöznek a lelkemre..." vagy „Magyari szépségek e házban van-
nak is és kapok is belőlük, mert azokat fajszeretetem varázsereje minden bizonnyal
előcsalogatja."

E stílust már a maga korában is rosszul megcélzott és vélt ifjúságigény volt, s
csak a naivabb ifjúságot vonzotta, azokat, akik éppen környezetét alkották Csete
Balázsnak is. A polgári iskolák nevelt jeti és nevelői; csupa jó akaró, tanulni vágyó,
képzett pedagógus és tudásra vágyó, de hazulról kevés indítást kapott gyerek.
Nem csoda, ha éppen ezek — néha eszmeiségüknél fogva is — elavultak gyorsan a
fényes szelek más stílusú és igényű korszakában vagy éppen az ötvenes években.

Csete Balázs nem tudta beteljesíteni ifjúkori álmát: nem lett festőművész, sem
író, sem igazi szépséget alkotó, másokat gyönyörködtető ember. Ha álmai nem
is teljesültek, és keserűséget is érzett effelett, más területen maradandót alkotott.

A Képzőművészeti Főiskolán töltött évei, a fogságban megtanult nyelvek, a
hazatérés utáni széleskörű irodalmi tájékozódás, s mindenek fölött a festészet —
ahogyan ő írja: a szépség szeretete — lehetővé tették, hogy mindezt pedagógusként
mások számára átadja. 1940-ben Az iskolám az én váram címmel összegyűjtött pe-
dagógiai írásait teszi közzé. Két évvel később írja le önéletrajzi regényének vé-
gén azt a már idézett részt, amely szerint a nevelést tartja a legnagyobb életművé-
szetnek, egyben művészi álmai megtestesítőjének is, s úgy véli élete értelmét találta
meg önmaga és tudása tanítványai közötti szétosztásában.
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Tudjuk, a pedagógia olyan életmű mint a színész, az előadóművész alkotása:
látható, tapintható, maradandó nyomot nem hagy, legfeljebb néhány generáció emlé-
kezik egy-egy pedagógusra, mások nem emlékezve a forrásra, nem keltik életre az
elvetett magot. Alázat s nem hivalkodás szükséges igazi betöltéséhez. Csete Balázs
rendelkezett ezekkel az erényekkel.

Vázoljuk most fel módszerét, hogy igazi életművét megmérhessük. Csete Balázs
kitűnően képzett rajztanár volt, aki olyan korszakban szerezte meg ismereteit, ami-
kor az ipar- és képzőművészetben, az építészetben felfigyeltek a népművészetre,
keleti kapcsolatainkra. S ha ezt nem is mindig helyesen értelmezték, a magyar nép-
művészet értékeit összegyűjtötték, és a magyaros stílus megteremtésén fáradoztak.
(Lechner Ödön, Kós Károly, Körösfői-Krisch Aladár, Toroczkai Wiegand Ede, Ma-
lonyay Dezső, Huszka József.) A faluról főiskolára került Csete Balázsnak termé-
szetes közege volt mindez, így a rajzoktatásban, a művészet megszerettetésében
nagy szerepet szánt a népművészetnek. Eleinte a Malonyay — kötetek és más kiad-
ványok, folyóiratok anyagát felhasználva készített oktató táblákat, az egyes vidékek
stílusát bemutató népművészeti tablókat — aprólékos rajzzal, s szecessziós betűk-
kel. Mint kézimunkát is tanító tanár, a népművészet egyes ágazataiban igyekezett
jártassá tenni fiúkat, lányokat (hímzés, faragás). Hasonló tablókat készített repro-
dukciók felhasználásával, rajzmásolatokkal a különböző művészeti korszakokról,
nagy festőkről, szobrászokról, s mindenek előtt az építészeti stílusokról.

Ekkor kezdte iskoláját, a csepeli polgárit saját várává tenni, rajzszertárát egye-
dülálló módon kiépíteni, könyvtárát művészeti könyvekkel kiegészíteni. Nagyhatású
kiállításokat rendezett, szemléltető eszközökből, saját műveit (rajzok, festmények)
és vásárolt festményeit pedig az iskolának adományozta. Egy idő után nem elégedett
meg a könyvekből kimásolt népművészeti anyaggal, maga kezdett ilyeneket gyűjte-
ni, majd felismerve ennek jelentőségét, felkereste a Néprajzi Múzeumot rajzaival.
Ö maga így ír erről: „Tájfestő barangolásaim során mélységesen megragadott a ma-
gyar népművészetnek minden elém kerülő megnyilatkozása, úgyhogy megörökíteni
kezdtem őket, kezdetben csupán azért, hogy rajztanításomat színezzem, gazdagítsam
velük. Amikor pedig azon tűnődtem, hogy mely rajztanítási módszeres egységekben
és miként, milyen célkitűzéssel és magyarázatokkal tegyem ezt, akkor elmélkedé-
seim — a magyar népművészet művelődésben értékét és jelentőségét illetően — ho-
vatovább mind nagyobb mértékben lépték túl a közelebbi s közvetlenebb pedagógiai
célkitűzéseket, s már jó mélyen behatoltak a magyar ipar- és képzőművészet terü-
letére is, hogy a magasrendű művészetekben mily szükséges és áldott hatása lehetne
a magyar népművészetnek? És ekkor harminc tőlem telhető tökéletességgel meg-
munkált népművészeti lappal a hónom alatt a Néprajzi Múzeumba siettem, és talá-
lomra — bevallom hogy bátortalanul — bekopogtattam egyik ajtón. Viski Károly
professzor úrral találtam magamat szemben, akinek népművészeti festményeimet
megmutattam és megkérdeztem tőle, hogy a múzeumnak lehetnék-e népművészet-
kutató külső munkatársa? Nagyon kedvesen mondta: — Ilyen emberre várunk már
régen, mint a kollega úr! — és rögtön bemutatott Bátky Zsigmond igazgató úrnak
is." Ez volt az indulása néprajzi gyűjtőmunkájának is. Állandó harcot vívott benne
a festő és a tanár, illetve a festő és az egyre erősödő néprajzos. „A kétfajta hűség-
nek sokszor nagy lelki válságokat előidéző harca volt ez, s lészen is már mindhalá-
lig" — írja 1954-ben. A pedagógiai véna — hogy használ a szépségek összegyűjtésé-
vel, átadásával másoknak — s a magyar népi kultúra felismert és tudatosult jelentő-
sége legyőzi az időből kissé kiesett festőt. Ügy véli, a népművészet „a magyar nép-
nek nemzetmozgató kincse", ezért kötelessége missziót vállalni.
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A Néprajzi Múzeum irányításával — 1954-től immár külső munkatársként — rajzok
tucatjait készíti terepen felfedezett, be nem gyűjtött tárgyakról. Ismerkedik Tolna,
Baranya megye népművészetével, s Gunda Béla hívására Kalotaszegre is ellátogat,
hogy többször visszatérve résztvegyen a nyárszói munkába, megörökítse ceruzával,
tollal a népművészet legszebb darabjait. A sárközi Váralján már nem elégszik meg
a tárgyak megörökítésével, pontos néprajzi gyűjtést is végez, feljegyezve a termi-
nusokat, a tárgy életére, használatára vonatkozó adatokat. Tótkomlóstól a Balaton
mellékig, a Tiszavidéktől Kalotaszegig, a Dél-Dunántúltól a Palócföldig, s a szülő-
földtől a Jászságtól s a Tiszavidéktől a lakó- és munkahelyig Csepel községig gyűjt,
készíti múlhatatlan értékű rajzait. Közben várában, iskolájában gyűjti műveit, s
fejleszti tovább a szertárat. A Néprajzi Múzeummal való szoros kapcsolat egy csepeli
múzeum alapításának gondolatát is megérleli benne. Az oktatás segédanyagaként a
helyben begyűjtött tárgyakat tudatosan gyűjteménnyé gyarapítva eljut oda, hogy
1938-ban egy Községfejlődési Kiállításon való anyagbemutatás után bejelenti a köz-
ségnek múzeumalapítási szándékát. Megértőkre talál, s a lakosság segítségével még
nagyobb gyűjtésbe fog, főként Makádon. Régi bútorokat, eszközöket, szerszámokat,
bábsütő mintákat ajánl fel a lakosság, s Csete Balázs házról-házra járván diákjaival
együvé hordja. Olyannyira sikeres munkája, hogy a község kijelöli egy építendő
múzeum helyét, sőt a tervrajzát is elkészítteti, megfelelő összeget is megszavaz.
Közben, 1939-ben megjelent „Faluról-falura, házról-házra..." című néprajzi kötete,
amely színes útirajzokat, élményszerűen leírt találkozásokat, egyben szakszerű
adatolásokat tartalmaz, s rengeteg rajzot Kalotaszegtől Zaláig, a Palócföldtől Bara-
nyáig. A Néprajzi Múzeum is megbízza komolyabb munkákkal. Elismert tanárrá,
szakfelügyelővé és községi közéleti emberré válik. Hogy mindez nála a pedagógiával
milyen mértékben forrott össze, azt mutatja könyve ajánlása: „A magyar ifjúságnak,
hogy szeresse a magyar földet, a magyar népet és a magyar szépet!". Ekkor találta
meg helyét és élete célját, ír regényt a művészetről, s zárja ezt a pedagógia
himnuszával...

S ekkor jön ismét a nagy fordulat, a háború, amely már egyszer elakasztotta
reményteljesen induló művészi pályáját, megsemmisítette a hosszú és nehéz küzde-
lem eredményét.

A múzeumalapítás lázában égő pedagógus keserűen írja: „De nemsokára meg-
érkeztek az angol rádióban előre beharangozott bombák. Megérkezésük előtt
segítséget kértem a Néprajzi Múzeumtól, legalább a makádi tárgyak egyrészének az
odaszállítására. Két altiszt egy kis kocsin el is vitt egyet-mást — Manga János vette
át sebtében írt jegyzékünkkel együtt. A többi anyag az iskolával együtt teljesen
megsemmisült. A háborús események nemcsak ezt a múzeumalapító tervet, hanem
gyönyörűen berendezett és általam ajándékozott főként nép- és képzőművészeti
képanyaggal díszített iskolámat is megsemmisítették." Oda lett a rajztár, a sokéves,
áldozatos munka eredménye, gyűjtött festészeti anyaga, s saját alkotásai.

1948-ig még maradt régi iskolájában, de a romokon itt nem tudott új életet
kezdeni, „kifosztottságában", vára romjain. S ekkor kezdődött élete harmadik, új,
sok szempontból legtermékenyebb korszaka.

Ezt írja új, nagy elhatározásáról: „Úgy éreztem, hogy kifosztottságomban új
életet kell kezdenem, és ismét a magyar művelődés érdekében, s ha lehet még foko-
zottabb mértékben, új cél felé kell törnöm... Jászkisérre, szülőfalumba helyeztettem
magam, hogy a Jászság és főleg szülőfalum néprajzával foglalkozzam. Születésem
percétől kezdve távol éltem tőle, hol mindkét-ági rokonságom lakik s most egyszerre
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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."

A szülőföld adott hát új erőt, hogy felismert hivatását a pedagógiában, néprajz-
ban, a művészetek megszerettetésében folytathassa minden kudarc ellenére is.

Jaszkiséri tanárságának éveiben olyan témát választott magának a népművészet
mellett, amely ismét segítségére volt a pedagógiában is, ugyanakkor a pedagógia is
gazdagította szempontjait a néprajzi kutatásokban. Itt a gyermek élete, a gyermek-
játékok gyűjtése állt munkássága középpontjában. A pedagógiai szempontok mellett
teljesebbé tette ezt a kutatást Kresz Mária 1948-ban megjelent munkája a kalotaszegi
Nyárszó gyermekéletéről. Ö is gyűjtött együtt Kresz Máriával e községben, figyelte
a szakember munkáját, szempontjait, s ezt megtoldva a pedagógus, s a falusi, vidéki
világba született ember megfigyeléseivel kitűnőt alkotott. „A jaszkiséri gyermek
élete a születéstől a házasságig" című, 1952-ben készült munkája Országos Néprajzi-
és Nyelvjárásgyűjtő Pályázaton díjazott, kiemelkedő mű, amelyből a Damjanich
Múzeumnak csupán részletet — a gyermekjátékokat — sikerült 1956-ban kiadni.
Azóta is keresett, s mintául használt mű. A gyermek életéről úgy is képet ad, hogy
napi táplálkozásukat feljegyzi az ötvenes évek elején, a múltról is társadalmilag
érzékeny képet alkot. Munkája gyűjteménye a gyermekmondókáknak, gyermekkel
kapcsolatos babonáknak, hiedelmeknek, a gyermek és ifjúkor szokásainak, s a
paraszti környezet nevelő erejének, a gyermekjátékok nevelő hatásának. E munka
kiadása elsőrendű kötelességünk lenne. Mindez azonban még kevés e pedagógiai
fogantatású, széles körű gyűjtőmunkáról: a gyermekjátékok — amelynek készítése
a rajzórák egyik nagy feladata, sikerélményt okozó fogása volt — készítését és a
gyűjtést is megszervezte. Kaposvári Gyulával együtt megyei pályázatot hirdetnek
gyermekjátékok készítésére, leírására. Több száz játék kerül a Damjanich Múze-
umba — fájdalom a törékeny apróságok közül az ide-oda költözésbe sok megsemmi-
sült, mégis a múzeum játékgyűjteményének értékes részét alkotja. Rajzban is számos
múlandó darabot, főként a fontos típusokat megörökítette. S tárgygyűjtésbe is fogott:
a gyermekélet tárgyait, ritka típusú gyermekállókák, járókák, s ülcsik kerültek be
az ő révén a múzeumba, majd egy részük vissza a szülőfaluba a róla elnevezett
kiállító hely emlékkiállítására. Gyűjtési szempontjai teljesen modernek: nemcsak
az archaikumokra figyel, hanem gyűjti, feljegyzi a gyermekjátékokban a technika
változásait, annak lenyomatát is (traktorok, repülőgépek, fegyverek a csutkaökrök,
hagyományos formájú sárjátékok, babák mellett). Aprólékos megfigyelései a gyer-
mekjáték kutatásának alapjait szolgálhatják.

Rékassy Csaba: DH mester rajziskolája
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Idő múltával gyarapodik népművészeti anyaga is a szülőföldről: romladozó
házak, kapuk, kerítések, korhadó kutak, galambdúcok, foszladozó subák, szűrök
menekülnek meg ceruzája s leírása nyomán a feledéstől.

Kaposvári Gyulától instrukciókat, Papi Lajostól — aki akkor népművelési
felügyelő, s kezdő szobrászként figyel a művészi törekvésekre is — biztatást,
segítséget kapott. A néprajzi kutatásokat szélesebb körűvé teszi K. Kovács László,
Molnár Balázs figyelme a Néprajzi Múzeumban, s az állattartás, fogatolás, a jász-
kiséri táplálkozás, viseletkutatás is választott témájává válik .

Belekezd másik nagy művébe, a „Jászkiséri tájszótár"-ba, amely 1957-ben el is
készül, pontos hangtani lejegyzéssel, s majd kétszáz rajzzal, amely az egyes tárgyak
(pl. szekér) hű mása, s az alkatrészek neveinek a címszón kívüli forrása. Ezt a
munkát Szépe György 1958-ban lektorálta, de sohasem jelent meg, mint díjnyertes
pályaművet tartották számon, s dolgozták bele az „Űj Magyar Tájszótár"-ba. Témáit
nem sorolom tovább, de a babonáktól a műemlékekig, a földműveléstől a nyelv-
járásig, Borsos Sándor betyártól az elemi csapások listájáig mindent gyűjtött,
s készítette elő szülőfaluja néprajzi monográfiáját, amelyet már nem volt ideje
megjelentetni, saját képeivel, ábráival kiadni.

1958-ban halt meg, mint köztiszteletben álló tanár s néprajzkutató. Hagyatékát
a Damjanich Múzeumnak adta, ahonnan élete utolsó éveiben sok segítséget kapott.
Adattárunk és tárgygyűjteményünk értékes részét alkotja sok gyűjtése, félig kész
munkája, s rajzai. A Néprajzi Múzeumban a rajztár jelentős részét teszik ki értékes
művei, s az Etimológiai Adattár 40 kéziratát őrzi.

Maradandót alkotott a néprajzban. Módszere komplex volt. Művészi és peda-
gógiai indíttatású; kitűnő rajzai a konkrét tárgyakban való gondolkodást tették
számára lehetővé; művészi érzéke, képzettsége pedig segítette a legjobb darabok
feltalálásában, középpontba állításában. Igazi értéket hagyott ránk. Falusi, vidéki
idíttatása lehetővé tette, hogy komplex módon szemlélje a népéletet, észrevegye a
szociális bajokat is, s ennek hangot is adjon. Életműve tárgyközpontú, még akkor
is, mikor már elsősorban vagy nagyobbrészt a szövegekre figyel, leírást készít. A
gyermekjátékok, művészileg értékes darabok középpontba állítása határozza meg
mindig a leírás módját, a cikk szerkezetét. Hogy írói stílusát mennyire kötötték az
ifjúsági lapok korigényei, azt mutatja, hogy kéziratban maradt munkái, nagyobb
lélegzetű összefoglalásai kristálytiszta, szép nyelvű munkák, mentesek a kedélyes-
kedo, gyermekeknek szánt szájbarágós stílusfordulatoktól. Ugyanakkor bőven élt a
népnyelvi fordulatokkal. Az 1950-es években induló, akkor kevés kiadási lehetőséget
bíró Országos Nyelvjárási- és Néprajzi Pályázatoknak elsőszámú alakjai közé
tartozott s a szakma egyre erősödő megbecsülését élvezte. Falujában pedig mind
szaporodó tanítványai szereztek neki tekintélyt.

S térjünk vissza bevezető soraihoz, a keserű hangú levélhez. A sikerekhez
vezető új úton miért írhat mégis így? Mellékelt önéletrajzában a mind magányo-
sabbá váló ember egy sor sérelmet is felemlít. Leírja, hogy nemcsak a sors, de az
emberi megnemértés is tizedelte munkáit. Jóllehet, segítséget kap a Néprajzi
Múzeumtól, de a Magyarság Néprajzába készített illusztrációit név szerint nem
említik, csak felhasználják. így tettek a külföldnek szánt, Magyarság Néprajza után
megjelent idegennyelvű kötet illusztrációival is. Bekerült rajzait keresve ráébredt
arra, hogy azok egy része lelkiismeretlen kezelés miatt elveszett. A csepeli gyűjte-

31



menye nem az ő nevén fut a Néprajzi Múzeumban, különben is a felajánlás ellenére
csak töredékét szállíttatta be Manga János.

Másik nagy sérelme, hogy az egyre szaporodó népművészeti kiadványok a rajzot,
rajzait — amelyek kitűnő darabokkal gazdagítanák a magyar népművészet anya-
gát — nem tekintik a szakemberek a tárgyakkal egyenrangúnak, pedig hát nem
lehet mindent a múzeumokba szállítani. S legfőbb sérelme, hogy a gyermekjátékok,
a gyermek élete, élete új korszakának fő műve reménytelenül küzd a megjelente-
tésért. Ekkor véli úgy, hogy erejét szétforgácsolta, s művészként lehetett volna
igazán valaki, akkor, ha hű marad ifjúkori álmaihoz.

Mi ma másképpen látjuk.
Tudjuk, hogy néprajzi munkássága milyen érték. Egyre növekvő a súlya. A

Jászság — amely korábban néprajzilag kutatatlan terület volt — azért nem szol-
gálhat etnikus összehasonlításra is alkalmas anyaggal, mert elmulasztották a korai
gyűjtéseket, miközben a Jászság más területekhez képest erősen polgárosodott. Nos,
Csete Balázs anyaga igazi, archaikumokban gazdag gyűjtés, s noha tárgyakban
kevés a bevitt anyag, rajzaiban, festményeiben megelevenednek. A Szolnok megye
népművészete című új kötetünk bőven élt az ő rajzaival, azok tárgyi, művészeti
tanulságaival. De úgy érezzük, hogy gyűjtött anyagát kötelességünk is kiadni.

S végül írjuk le: nem tudjuk, Csepelen hányakat nevelt fel a szépség élevezetére,
kézügyességre. De tudjuk, hogy Kiséren sok tanítványa emlékezik rá, s legfőképpen
vannak tanítványai akik ápolják szellemét, folytatják munkáját a szülőfalu s ma
már az erre a mintára szerveződött szakkörök az egész szülőföld feltárását.

Szellemében kis múzeumot, baráti közösséget hoztak létre, akik nemcsak sírját,
szülőházát látták el táblával, s nevére keresztelték szakkörüket, szakköri házukat,
hanem pályázatok sorával teszik teljesebbé félbemaradt életművét. Az, hogy a
Magyar Néprajzi Lexikon nem emlékezik rá, az, hogy közölt publikációi alól
hiányzik a rajzoló, a tárgyat felkutató művész neve — őt keserűvé tehette. De
tanítványai, s mi akik tudjuk értékét, még igazságot szolgáltathatunk e sokat próbált,
de töretlen hitű alkotó embernek.

Szabó László
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