
HAGYOMÁNYOK

Csete Balázs szemével
—Erdélyről
56 tusrajz kalandos utazása

Újabb szép és értékes anyaggal gazdagodott a jászkiséri Csete Balázs hely-
történeti gyűjtemény. Történt ugyanis, hogy két évvel ezelőtt Dr. Ikvai Nándor
a Művelődési Minisztérium osztályvezetője Petőházán, egyik ismerése révén,
Erdélyben készült Csete rajzokat fedezett fel. Általa értesült Győri János jász-
kiséri tanár lelkes helytörténeti kutató.

Homályos értesülések vannak, miként kerültek a 41x51 cm nagyságú tus-
rajzok Petőházára Ivancsics Nándorékhoz, akiktől végül 75 ezer forintért meg-
vásárolhatta a község az 56 darabból álló kollekciót. Természetesen a minisz-
térium, termelőszövetkezet és a tanács segítségével.

Szaktelke — 1 8 8 8
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Annyi az elmondásokból kiderült, hogy ezeket a rajzokat Balázs bácsi egyik
tanítványának ajándékozta, aki később a papi hivatást választotta. így ahová
a sors rendelte, a rajzok is vándoroltak Afrikától Ausztriáig. Végül az Ő örök-
ségéből került a petóházi családhoz.

Csete Balázs 1893. március 15-én született Jászkiséren a Kisfaludy utcá-
ban. Szülei szegények jobb munkalehetőség reményében Szolnokra költöztek.
Itt járt elemi iskolába. Sokat barangolt a Tisza mellett, ahol gyakran rajzolga-
tott. Abban az időben jó néhány kiváló festőművésszel is találkozott, akik fel-
figyeltek tehetségére. Segítségükkel került a kiskunfélegyházi Tanítóképzőbe,
majd a Képzőművészeti Főiskolára. Azonban az I. világháború közbeszólt. A
harcok során orosz hadifogságba került. Hazatérése után befejezte a főiskolát
és a csepeli polgári iskolába rajztanári állást kapott.

Nyári, tavaszi és téli szüneteit felhasználva országjáró körutakra indult.
Kutatta az akkor még feltáratlan vidéket. így jutott el 1941 és 43 között Er-
délybe, Kalotaszeg és környékére.

KÉSZÍTETTE:

Zsobokl díszek

48



Mint a Faluról-falura, házról-házra című könyvében írja: "Bejártam Kalo-
taszeg tündérszép harmincnégy faluját." Ezekben a községekben ekkor mégfel-
lelhetó volt az ősi magyarság középkori művészetének ritka maradványa. Fő-
leg reformátusok lakták e csodálatos vidéket. Délről a gyalui havasok széle,
nyugaton Vlegyásza és a Meszes hegyvonulatai szegélyezik.

Miklós Dezső háza Nyárszón
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A damosi templom

Nyárszón a Miklós családnál három
nyarat töltött. Ezen a vidéken készítette
a most előkerült tusrajzokat. Csete Ba-
lázs a legapróbb részletig kidolgozta a vi-
lág legszebb faházait, templomait, fara-
gott léckerítéseit, leveles, galambbúgós
kiskapuit. De nemcsak a rajzolás érde-
kelte, hanem a beszéd, a nyelv ékes szó-
lása, mert "az erdélyi magyar nyelv min-
den fogalomra és tárgyra tudott szóruhát
szabni"- mint írta. Az öltözködés sem
hagyta hidegen, hiszen itt volt csak iga-
zán népviselet, de a tánc és a gyermekjá-
tékok is közel álltak szívéhez. Ezutóbbi
olyannyira, hogy 1957-ben a Jászkunsá-
gi füzetekben megjelent Jászkiséri gyer-
mekjátékok címmel egy tanulmánya. Az
országosan is kiemelkedő munka ekkor
még úttörő jellegű volt. Addig nem foglal-
koztak a gyermekek életének e fontos és
meghatározó mozzanatával.

Erdélyi útjain mindig szívesen fogadták a tiszta szívű embert. Sok-sok es-
tét eltöltött közöttük. A gyökerekhez tért vissza, ahonnét tiszta forrásból me-
ríthetett a maga és a néprajztudomány számára.Sajnos azonban az ország min-
den részéről összegyűjtött anyag jó része a második világháborúban megsem-
misült. A csepeli iskolát, ahol tanított, lebombázták, vele együtt sokéves mun-

káját is. Ekkor elhatározta, hogy újra kezdi
életét, de már a Jászságban, ismét a magyar
művelődés érdekében. Először Jászárokszál-
láson, majd 1949. elején szülőfalujába Jász-
kisérre került. Ott az egyik rokonánál, Szü-
le Józsefnél a Damjanich utcában lakott. Tíz
termékeny évet mondhatott magáénak.
Jászkisér néprajzilag az ország legjobban
feltárt, feldolgozott községe lett.

Csete Balázs 1958. február 24-én Jászki-
seren halt meg. Végrendeletében a szolnoki
múzeumra hagyta könyvtárát, többezer ol-
dalas kéziratát, rajzait. A jászkiséri temető-
ben nyugszik a néprajztudós és kiváló tanár.

Zsobokl kapu -1933 Tarpai Zoltán
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