
Csete György Kossuth-, Ybl- és Prima Primissima Díjas alkotó-építészmérnök, a magyar organikus 

építészet elindítója, a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme kitüntetés birtokosa. A Budapesti 

Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szenátusa 2011-ben aranydiploma adományozásával 

ismerte el értékes mérnöki tevékenységét. 

1937-ben született Szentesen. Csete Ildikó iparművésszel kötött házasságából két fia született. A 

Debreceni Református Kollégiumban végezte középiskolai tanulmányait, majd a Budapesti Műszaki 

Egyetem Építészmérnöki Karán 1961-ben szerzett oklevelet. Tanított a pécsi, a budapesti és az 

innsbrucki egyetemen. 

A magyar népi építészet elhivatott követője, Kós Károly és Lechner Ödön örökségének folytatója. Az 

organikus mozgalom ősképe az a gondolat, hogy olyan épületeket, tereket kell építeni, amelyek 

kapcsolatot teremtenek, egyensúlyt tartanak föld és ég, fény és sötétség között. Ennek egyik első 

példája az 1970 és 1974 között, titokban megépült orfűi Forrásház, melyet már 2002-ben 

műemlékké nyilvánítottak.  

Életművében különös, kitüntetett helyet foglalnak el a templomok, mint olyan menedékek, 

hajlékok, amelyek nem egy embernek, nem egy családnak, hanem nagyobb közösségeknek teszik 

lehetővé az összejövetelt, együttlétet. Templomait Halászteleken, Ópusztaszeren és Beremenden 

barátjával Dulánszky Jenő statikussal és Csete Ildikó iparművésszel közösen tervezte. Fő művei közé 

sorolható a honfoglalás 1100. évfordulójára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 1991 

és 1998 között végzett folyamatos tervező és építő munkája. Ennek során készült el a kéttornyú 

Ökumenikus kápolna, a Világmagyarság Hajléka, a Mamutfenyő ház és a tíz pavilonból álló jurta-

szerű épületegyüttes. Az épületekben közös, hogy összemosódni látszanak természetes 

környezetükkel, s mindegyikben fellelhető az organikus építészet alapképlete, a hajlított szerkezet, 

mint építészeti ősforma. 

Alkotó tevékenységének csúcsteljesítménye a debreceni Tégláskert református temploma, 

melyben felidézi Erdély faszerkezetes építészetét: a fatorony ritka és szép építészeti jelkép, melyről 

egy egész országot neveztek el. Erdélyt hívták így: „fatornyos haza”, majd később a kifejezés egész 

Magyarországra kiterjedt. 

Iskolateremtő építészeti munkássága mellett figyelemre méltó publicisztikai tevékenysége is. 

Írásaiban szépírói igénnyel, komplex látásmóddal teremt kapcsolatot az építészet és a 

társművészetek, valamint a magyar történelmi és népi hagyományok között. 

Közéleti tevékenysége is jelentős. Alapító tagja a Magyar Megújulási Mozgalomnak, tagja a Százak 

Tanácsának, elnöke a Közakarat Egyesületnek, 1992 és 1994 között tagja a Művészeti Akadémiának, 

1993-ban a Lechner Ödön Társaság alapítója. A Corvin-közi szabadságharcosok is kitüntették. 

Csete György világszínvonalú építészetében fellelhetőek a magyar népi sajátosságok, és 

megélhető az ember és a természet mélységes egysége. Vallja, hogy az építészet – de minden más 

emberi tevékenység – lényege, hogy van-e benne szív, vagy nincs. „Ha nincs szív a regényedben, 

vagy a versedben vagy a házadban, akkor minek dolgozol? Ha nem tudsz a többieknek jobbat 

mondani, vagy meleget adni, akkor minek csinálod?” A jó építész a szeretet sugárzását építészeti 

formába tudja önteni. Mi itt Ópusztaszeren érezzük ezt a sugárzást. 


