
KÉPZŐMŰVÉSZET
„Én úgy dolgoztam, ahogy
egy embernek dolgozni kell!"
Kántor Sándor mondja életéről, munkájáról
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A fazekasok között él egy legenda, miszerint az ördög volt az első fazekas a föl-
dön. Akárhogy kínozta az anyagot a korongon, csak nem sikerült neki a formá-
zás. Bárhogy is próbálta, nem jutott eredményre. Ekkor elkeseredésében, tehe-
tetlen dühében sírva fakadt. A könnye ráfolyt a kezére, az anyagra, amelyik
egyszerre engedelmeskedett, alakult, formálódott a mester akarata szerint. —
Az eredethagyomány szép gondolata azt sugallja, hogy olyan tevékenység a fa-
zekasság, amelynek az alkotó munka során születik meg az eredménye —
emberi akarat, tehetség és könny által. Víz, agyag, tűz és emberi munka együt-
teséből jön létre az alkotás, ami a cserépben ölt testet.

A 84. életévében járó Kántor Sándor, a Népművészet Mestere, sok kisebb-
nagyobb díj és kitüntetés tulajdonosa ennek a mesterségnek a szerelmese, ebben
teljesedett ki eddigi élete. Az elmúlt évben ünnepelte a korong mellett eltöltött
70. évét.

Gyermekkor

Szüleim szegény emberek voltak, szegényparaszt család volt a mienk. Az apám
karcagi nagygazdáknál szolgált. Míg iskolába nem kerültem, én is kinn éltem
szüleimmel a tanyán. Nem tanyán születtem, hanem benn a városban, nagyapám
házánál.

Anyámat L. Nagy Juliannának vagy Luci Nagy Juliannának hívták. Nagy-
apámnak az apja került Karcagra Tiszalucról még a napóleoni időkben. 1810
körül. Tudom, mert sokat elmondták, hiszen hosszú életűek voltak az elődök is.
A nagyapám 1822-ben született itt Karcagon. A kórháznál levő Nagyvénkertben
volt 24 esztendeig kerülő. Azután 30 esztendeig volt lógercsősz. Erre a nagy tér-
ségre mindenfélét, szénát, szalmát raktak le. sokan itt is csépeltették el a gabo-
nájukat.

Az apai ág is szegény sorsú család volt. Apám a nagyapámat nem ismerte,
mert nagyon korán elhunyt. Az anyja összeállóit egy emberrel, akivel nem
esküdött meg. Hallottam apámat mesélni, hogy iskolába akarták járatni, de nem
ment. s nagybátyja — Kántor József — vette magához, akit utolsó szárazmalom
építő ácsként ismertek Karcagon, az csinált olyan szárazmalmokat, hogy azt
a gazdák négy lóval sem tudták szétrázatni — ő vette magához apámat, hogy
megtanítsa az ács és molnár mesterségre. Legutóbb a szélmalom bérlője volt,
a mellette levő molnárházban lakott. 1890-ben ebben a molnárházban tartották
apám esküvőjét az anyámmal.

Apám ott nőtt a nagybátyjánál. Jártak a gazdák őretni. Egyszer az egyik
gazda megkedvelte, elcsábította — apám vele ment. Ettől kezdve mindig dol-
gozott gazdáknál rendületlenül. Kis. alacsony ember volt, de egy zsák búzát —
85 kilogrammot — úgy vitte a vállán! Én nem tudtam ezt sohasem megcsinálni!
Anyám 16 esztendős, mikor megkérte apám. Apám 10 évvel volt öregebb. Meg-
kérte, hozzáadták. Első gyerekük egy lány volt. aki özvegyasszonyként 35 éves
korában halt meg. Én a második gyereknek jöttem, anyám 19 éves volt, amikor
születtem. Még utánam két lány született, de mindkettő meghalt, azután szüle-
tett az öcsém, Imre, aki még most is él.

Az apámmal kevés bajom akadt, mert keveset volt otthon. Soha meg nem vert.
Anyám gondoskodása alatt éltem otthon. Én azonban önálló voltam. Az apám
keveset beszélt, szótlan természetű embernek ismertem. Nem mondott cifra
mondatokat, szűkszavú volt. Egyszerű tőmondatokban beszélt. Az anyám nagyon

Irókázás a műhelyben, mellette felesége, a korongon F. Szabó Mihály dolgozik
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A tanuló- és munkahely igazolása A Zsolnay-gyárban eltöltött idő
a Betegsegélyző Pénztári könyvben - igazolása a Betegsegélyző

Pénztári könyvben

kedves volt hozzám — azt mondják az ösmerősök, hogy engem szeretett a leg-
jobban. Én ezt nem tudom, de mióta emlékszem, engem nem csókolt meg soha-
sem. Komoly volt hozzám. Mások mondták, hogy engem szeretett a legjobban.

Gyerekkoromból néhány dolog élesen megmaradt az emlékezetemben. Akkor
még cséplőgéppel csépeltek. Aratás után behordták a búzakereszteket nagy asz-
tagba. Egy nap jött a hír, hogy jön a gép! Húzatták, 6—8 lovat fogtak bele.
Engem, mint gyereket minden érdekelt. Természetesen a gép körül is ott voltam,
bár nem szívesen látták ott a gyereket. De mindig ott lábatlankodtam, mert
érdekelt. Két napig csépeltek. Két nap múlva reggel, mire felébredtem, már
jóformán elment a gép. A tanyaudvaron 12—12 zsák fel volt rakva mágiába.
Nem volt otthon senki, mindenki elment. Odamegyek, nézegetem, látom, hogy
ólom van rajta. Levágtam róluk a plombákat. mert azt láttam, hogy ha ezek
nincsenek rajta, akkor sem folyik ki a zsákból a búza. Ez géprész volt. Jött
a gépész érte, látták, hogy mi történt. Én eldugtam a tanya tövébe egy gödörbe
a plombákat, s ráhúztam a földet. Figyeltem, hogy beszélték, hogy ezt nem
csinálta más, mint gyerek. Kérdezték, de én letagadtam. Közben a tyúkok is
felébredtek, kikapartak az eldugott plombákat. így kitudódott, hogy én voltam,
de nem vertek meg.

Mindig önálló voltam. Egyszer vásárba mentünk be Karcagra a tanyáról.
Felöltöztetett engem is az anyám. Az apám fogta a kezem, hogy megyünk a vá-
sárba. Megfogta a kezem, én meg elrántottam. Megint megfogta, megint elrán-
tottam. Nem engedtem magam vezetni. Akkor azt mondta: eriggy, kutya, ha
ellenkezel! De nemcsak ezzel voltam így! Nekem mondhattak akármit, én nem
szóltam egy hangot sem. Csak a dolgok felett elgondolkoztam, és magamnak
megtartottam, ahogy jónak találtam. Mikor beszéltek, én hallgattam, hallgattam,
nem szóltam egy szót sem. De bennem volt minden család, minden szomszéd,
az egész utca, az iskola, a tanítóval.

Erős igazságérzetem volt. Eldöntöttem magamban, hogy ez vagy az a helyes.
Már felnőtt voltam, a katonáéktól is elkerültem, mikor rájöttem, hogy ez így
nem mehet tovább. Engem egy iskolás gyerek is be tud csapni, ha ez így marad.
Észrevettem, hogy hazudnak az emberek, én meg az igazat mondom. Énnekem
muszály volt rosszabbnak, rosszabbnak lenni, beilleszkedni. Annyira igazságos
voltam, hogy nem tudtam hazudni. Hat éves koromban hazahoztak, hogy fel-
adnak az iskolába, de nem vettek be, mert szeptember negyedikén születtem.
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így csak majd a másik évben mentem. Tanítóim közül Papp Ferencet szerettem
a legjobban, ő tetszett a legjobban, mint férfi. Komoly ember volt, komolyan
beszélt. Nála szerettem tanulni és tudtam is.

Nem volt az iskolában barátom. Félrehúzódó, csendes gyerek voltam. Nem
szerettem a durva játékokat. Hiába hívtak, nem mentem. Én inkább rajzoltam
addig. Nem is tudtam kedvesen társalogni a gyerekekkel.

Inasévek

1907-ben, 13 éves koromban végeztem el a hatodik elemit. Egyszerű, szegény
szüleim votlak, mégis azt akarták, hogy a gyerekeik valamire vigyék. Arról is szó
lehetett volna, hogy tanuljak tovább. A bizonyítványaim igazolják, hogy jó
tanuló voltam. A szüleimnek tehetsége nem volt, hogy engem tanítassanak.
A református egyháznak volt egy alapítványa, amelyiken öt jól tanuló gyereket
taníttathattak a református gimnáziumban. Irtunk is kérvényt az alapítványnak.
De mind kisgazdák gyerekeinek adták. Túl szegény voltam ahhoz, hogy meg-
kapjam. Hogy nem volt továbbtanulásra lehetőség, arról folyt a szó, hogy tanu-
lónak kell beadni. Az anyám érdeklődött a cukrászdában, a nagy fűszerüzletben,
de egyedül csak Ács Kovács János fazekasnál volt felvétel. így lettem 1907
őszén fazekasinas. A mesterem 1930-ban jött Karcagra Szentesről. Kovács szép
férfitípus volt, szép fekete tömör bajusszal, fekete kis apró szemmel. Nekem
tetszett. Amúgy azonban az sose volt igaz, amit ő mondott, azt sose csináltuk,
hanem amit a felesége mondott, az igen! Ez úgy lejáratta előttem, hogy én nem
néztem embernek.

Én ott laktam náluk. Télen-nyáron minden reggel öt órakor felkeltettek. Eh-
hez úgy hozzászoktam, hogy mindig megtartottam később is. Este 11 óránál
hamarabb sohasem feküdtünk le. A mesterem korongozásban nem volt első-
osztályú. Bizonyos dolgokat tudott csinálni csak, de a díszítéssel hadilábon ál-
lott. Én meg nagyon szerettem csinálni. Ezt észrevette, de mindig rámkiabált,
hogy igyekezz, igyekezz mert mindjárt este lesz! Mindig molesztált, hogy gyor-
sabban dolgozzak. Egyszer aztán hozzáfogtam vadul csinálni. Azon vettem észre
magam, hogy gyorsan is úgy megy, mint lassan. Azóta is csak gyorsan tudok dol-
gozni, nem is vagyok képes lassan csinálni.

Előfordult, hogy mire a mesterem felébredt, már ott volt a korongon egy
olyan edény készen, amit azelőtt még nem csináltam. Végtelenül örült neki. De
mindig lehordott ő is és a felesége is a sárga földig. — Pár éve Szentesről kaptam
egy levelet. Egy öregasszony írta. Mondta, hogy van neki szép Kántor-féle
cserepe, ö k rokonságban állottak Kovácsékkal. Minden évben hazament vagy
az ember vagy az asszony. Arról írt az öregasszony, hogy mindig vittek nekik
valamit. Otthon arról beszéltek, hogy én milyen kedves, aranyos vagyok, és mi-
lyen dolgos. Ügy dicsértek engemet. Most tudtam ezt meg csak, mert a műhely-
ben nem volt nyugvás. Ajándékba az én edényeimet vitték.

Karcag mezőgazdasági város lévén, minden háztartásban nagy szerepe volt
a cserépnek. A zománcos edény még nem terjedt el, a kőedény ritka volt, por-
celánt csak úri házaknál használtak. A parasztházaknál nem is volt más, csak
vas- és cserépedény. Emlékszek rá. hogy gyermekkoromban a cséplőgépek
tanyáról tanyára jártak. Az volt a szokás, hogy a cséplőgép 10 munkásának ebé-
det adtak a tanyán. Még azt is tudom, hogy inas koromban mindig csináltunk
erre a célra tányérokat, tálakat.

Inas koromban volt egy képviselőválasztás. A jelöltekre nem nagyor emlék-
szem. Nem tudom, hogy kit választottak meg, de dr. Szabó Zoltánnak SJO tála*
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kellett csinálni fölírással, az én mesteremnél rendelték meg, én írtam mind-
egyikbe: Éljen dr. Szabó Zoltán. Birkapörkölt volt, abban adták fel, aki megette,
elvitte a tányérját. Ilyen szerepe is volt Karcagon a cserépnek!

Kovácsnál 3—4 inas és egy segéd dolgozott a műhelyben. Többnyire mezőtúri
alkalmazottak voltak. Volt nagyszalontai, belényesi tanulója is. Jól ment az üz-
let. A műhelyben sokminden készült.

A műhelyben nagy volt a fegyelem. Az öregnek a konyhájából egy kis ablak
nyílott a műhelybe. Mindig mindenkit látott. Már szólt is, ha valami nem tet-
szett neki. Ott étkeztünk. Azt ettük, amit a mester, csak mindig kevés volt.
Nekem nem is annyira, mint volt még két inas — az egyik a sógorának a gye-
reke — annak nem volt elég. Éppencsakhogy nekem is elég volt.

A piacon rendszerint az asszony árult. Ha nagy volt a forgalom, olyankor
engem ottmarasztott, hogy segítsek. Egyébként felvittük az árut, kipakoltunk,
és mentünk is haza dolgozni. Piaci napon fél négykor, négykor keltünk, zsákba
felpakoltunk, a hátunkra vettük és indultunk. Én annyira kívántam az alvást.
A műhely a város szélén, az Anyagipari Szövetkezet mögötti részen volt. A Liget
utcán jöttünk mindig fel, a Madarasi úton a gimnázium oldalába tértünk át,
mert ott volt jó járda. A gimnáziumot akkortájban építették, a bejárat kiugró
részét akkor csinálták. Mikor itt mentünk az úton — én nem hittem volna, hogy
ilyen is van —, de menet közben elaludtam, és nekimentem a kiálló oszlopnak.
Azt tudom, hogy a ló tud menet közben aludni, de hogy az ember is képes erre,
azt magam tapasztaltam.

Nekem a cseréppel való kapcsolatom sokkal korábban kezdődött, mint ahogy
fazekasinas lettem. Nálunk is sok cserépedény volt a konyhán. Cseréptányér,
cseréptál volt abban az időben minden parasztháznál. Gyermekkoromban még
nem volt vízvezeték Karcagon. Voltak jóvizű kutak, oda jártak az emberek
cserépkorsóval. Néha ezek el is törtek. Én mindig csodálkoztam, mikor ilyen
törött edényt láttam. Mellettünk lakott egy csizmadia. Esténként elmentünk

Kántor Sándor — 1936-ban Pihenő a ház előtt 1930-as évek
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A Népművészet Mestere (1953) Kántor Sándor a Icurongon urrosl
(boroskancsót) készít (1950-es évek)

hozzájuk tanyázni. Láttam, hogy veszi a csizmát, benne van a sámfa, oszt húzza
kifele. De hogy csinálják ezt a korsóval meg? Ezt nem tudtam elképzelni. Mikor
fazekas lettem, akkor láttam, hogy megy ez. Azt mondom, hogy megkedveltem
ezt a munkát a sokoldalúságáért. Az anyag nagyon engedelmes. Megkedveltem
és még most is kedvelem. Elkezdtem tanulni, és még mindig tanulom. Eszembe
jutott már többször, hogy biztos engem más munka így nem tudott volna
lekötni.

Továbbtanulás

Jó tanuló voltam az iskolában, szerettem tanulni. Az bennem volt, hogy tanulni
kell, tovább tanulni. Továbbtanulási lehetőség két helyen kínálkozott, Székely-
udvarhelyen az Állami Anyagipari Iskola és Ungváron egy Mesterképző Iskola.
Mikor felszabadultam. Debrecenben előadtam Szávay Gyula iparkamarai tit-
kárnak, hogy én szeretnék tanulni, de erre nincs anyagi lehetőségem. Ö meg-
ígérte, hogy segít az állami támogatás megszerzésében. De én már nem hittem
az embereknek. Vagy lesz belőle valami vagy sem — így gondolkoztam. Elmen-
tem a nagybátyámhoz, aki korábban is segített, megkértem, hogy írjon a ne-
vemben egy levelet, mert én szeretnék tanulni, igaz. hogy a Kamaránál ígéretet
kaptam, de abból vagy lesz valami vagy sem. — Azt mondja, hogy írok Zsol-
naynak. Ez március elején volt. Jött nemsokára a válasz, hogy mehetek. Tizen-
hét és fél éves koromban Pécsett voltam Zsolnaynál, mint segéd.

A Zsolnay-gyárban

Aki egy karcagi fazekas műhelyből oda került, ahol 7 órakor kezdenek, egy óra
az ebédidő, nyolc és fél órás a munkaidő, annak jó! Zsolnay Miklós — az öreg
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— aki főrendi házi tag volt, minden pénteken, amikor fizetés volt, lejött a mű-
helybe, de csak úgy, hogy átszaladt a gyáron. Szétnézett. Ha előfordult, hogy
mi a munkaidő végén már pakkba, felöltözve voltunk, akkor mondta: Kidobják
maguk a pénzt az ablakon? Még öt perc volna a munkaidő végéig és már nem
dolgoznak?

Én a korongozó üzembe kerültem. Először boroskancsókat csináltam. A díszí-
tést külön műhelyben készítették. Ezeket nem is mindet díszítették. Kívülről
szürke volt. A Dunántúlon a kocsmákban ezeket használták. Az üzemben 58
korongos dolgozott. Én a fiatalok közé tartoztam. Ott ilyen korú tanulók voltak,
mint én. Sok volt közöttük a nem magyar anyanyelvű. Ösmeretséget kötöttem
lányokkal is. akik ott dolgoztak az üzemben. Voltak ott cseh lányok, szüleik
a bányában dolgoztak, azok révén a festő műhelyben is megfordultam. Délben,
ebédidő alatt mindig elmentem szétnézni, hogy mit csinálnak. Ahol laktam al-
bérletben. Wisinger Jakabnak hívták, az égető mester volt. Megismerkedtem
az egész üzemmel, úgyhogy majd Ungváron, mikor kértek, hogy tartsak egy
előadást a Zsolnayéknál tapasztaltakról, mindenről be tudtam számolni.

Az ungvári iskolában

Jött egy papír, hogy a Magyar Kereskedelmi Minisztérium havi 50 korona se-
gélyt engedélyezett, hogyha novemberben elfoglalom a helyem az ungvári
Anyagipari Szakiskolában. Azonnal felmondtam, és elindultam Pécsről Ungvárra.
Ott jelentkeztem Papp János igazgatónál, aki vegyészmérnök volt. Az iskolában
tanított Harmath Ödön festőművész, Petridesz János szobrászművész, Hrisli volt
a kályhás, a korongos meg Oppe Antal. Órarend szerint mindenki tanított.

Az ungvári tanulásnak nagy haszna volt. Ami a legjobban tetszett nekem;
az a vegyészeti laboratórium. Ezt Papp János vezette. Megtanultam az összes
elemet, megtanultam azok vegyjelét, olvadási hőfokát. Milligrammokban mér-
tünk, rekeszekben olvasztottuk meg. Volt egy kis kemence, ott kísérleteztünk.
Hat hónapig tartott az ungvári mesterképző tanfolyam. Ott igyekeztek mindent
bemutatni. A szobrászatot is. Adtak mintákat, hogy csináljam meg. Megcsinál-
tam. A rajz is jól ment, csak a festészettel volt bajom.

Önálló utakon

Az első világháború sebesüléséből felgyógyulva kezdtem munkához. Nem volt
egy vasam sem. A szüleim szegények voltak, de nem is voltam az az ember,
aki a szüleire támaszkodik. Én legfeljebb csak adni szerettem, de kérni soha!

Mit lehet csinálni? Na, mondom, itt van Bucsa. Báró Spingler 16 000 hold.
Nagybirtok ez, biztos van ott munka, öt kastélyszerű villa volt, ahol a tiszt-
tartók, meg az intézők laktak. A tiszttartóhoz mentem először. Schwarcz nevű
volt. Mondom, hogy szeretnék szétnézni, illetve ajánlkozók munkára, dolgozni
szeretnék. Ha itt van javításra váró cserépkályha, szívesen megcsinálom. Kapott
rajta. Kocsit adott, végignéztük. 22 darab cserépkályha volt rossz. Az egyik
beütve puskatussal, a másikba belelőve. Minden ki volt" rámolva, ki volt fosztva.
Megegyeztünk. Egy hónap alatt végeztem a munkával.

Hazajöttem, a téglagyárban kértem egy épületet műhelynek, mert nem volt
hol dolgozni. Szerszámokat Debrecenben vettem egy elhalt fazekas mesternek
az özvegyétől: korongot, mázőrlő követ, mozsarat. Ezzel kezdtem hozzá a mun-
kához. Akkor még a gyárak nem termeltek, nagy szükség volt a cserépre. Sem
vas-, sem porcelánedény nem volt. A cserépnek néhány évre újra nagy becsü-
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léte lelt. Mikor észrevettem, hogy a cserépnek befellegzett, akkor volt az első
kiállításom Budapesten. A kiállításra azért mentem, mert úgy gondoltam, hogy
be kell mutatkoznom, hogy mit szól a közönség ahhoz, amit csinálok. Kaptam
egy bronzérmet. Nem dobtak el, elösmertek! 1926-ban kezdődött meg a nem-
zetközi vásár. Mindig ott voltam ezután ezeken a kiállításokon.

1927-ben jött oda hozzám Győrffy István. Addig nem ösmertem. Karcagi szü-
letésű, a nagyapja itt szűrszabó volt. Nézte a dolgaimat. Még akkor ingadoztam.
Engem nagyon lekötött, amit Zsolnaynál láttam. Sok szép, egyszerű dolog volt
ott. Finom formák és díszítések. Nekem ezek tetszettek. Ezekből kezdtem csi-
nálni. — Győrffy nézegette, nézegette a dolgaimat. Észrevette minden bizony-
nyal, hogy nem vagyok valami bőbeszédű. Elkezdett ő aztán kérdezgetni. Mond-
ja, hogy itt a környéken, Tiszafüreden az ország legszebb kerámiáját csinálták
mind formában, mind díszítésben. Ez most a századfordulóval kihalt. — Azt
mondja, mit szólnék hozzá, hozzáfognék? Van egy érdekes dolog — Miskákat
kellene csinálni. Hat helyre kiadtam, de sehol sem tudták megcsinálni! Hozott
mintát, hogy csináljak belőle öt darabot. Megcsináltam. Győrffy István aztán
is sokat segített, rendelkezésemre bocsájtotta a Néprajzi Múzeum anyagát, hogy
tanulmányozzam. Elmentem Tiszafüredre is. Ott még éltek öreg fazekasnék.
Azokat felkerestem, tőlük szereztem meg tányérokat. Amit nem adtak, annak
a mintáját jól megnéztem, elraktároztam magamban. Más múzeumokban is
találtam sok füredi tányért.

Munkám karcagi megítélése érdekesen alakult. Egy komám cukrász volt a
nagy cukrászdában, amelyiknek Vikol Sándor volt a gazdája. Bejárogattam
hozzá. Megismerkedtem a tulajdonossal. Vikol nagyon kedves volt, jól el tud-
tam vele beszélgetni. Azt mondta, hogy ha én csinálok valamit, ő ott a kirakat-
ban helyet ad neki. Lássuk, mit szólnak hozzá. Akkor, eleinte a Zsolnay-féle
darabokat csináltam, a díszítést a magam ízlése szerint tettem rá. Az is szolid,
egyszerű volt. A Polgári Leányiskola igazgatója Horváthné volt. Ő írta az első
cikket rólam a Karcagi Hírlapban. Kb. 30 sor lehetett. Föltétlenül művészi
hajlamú ifjú — írta — nem tudjuk a további törekvéseit, de üdvözöljük. Ez
1922—25 között jelent meg.

A karcagiak akkor vettek cserepet, hogyha volt egy pesti vagy külföldi roko-
nuk, ismerősük, és azok írtak, hogy vegyenek nekik. Maguknak nemigen vásá-
roltak. Előfordult, hogy idegenek kerestek. Bécsben kapták a címemet, hogy
Kántor Karcag. Kérdezték, hogy hol lakok, senki sem tudta őket útba igazítani.
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Már mentek el, mikor a temetőnél próbálkoztak. Éppen Sütő tanítóval akadtak
össze, az vezette aztán el hozzám őket. Ez a szemlélet a munkásságom iránt
sokat változott. 45-ben megváltozott ez is, de sokszor most is úgy van, mint
ezelőtt. Engem Pesten és külföldön többen ismernek személyesen, mint itthon.
Most is Béke-dijjal tüntettek ki. 1953-ban elsők között kaptam meg a Népmű-
vészet Mestere kitüntetést. A tiszafüredi cserép megújítása és továbbalkotása
a munkásságom gerince. Emellett azonban más tájak hagyományvilága is érde-
kelt, így fordultam a gyöngyöspásztói fazekasság felé. Találtam egy olyan
könyvet, amelyik a pásztói cserépről közölt képet. 12 tányér volt benne. Nem
voltak színesek, csak a szövegben írták le a díszítésüket, színezésüket. Ez volt az
elindulás, az alap. Egerben és Miskolcon a múzeumokban találtam néhány darab
eredetit. A többit mind magam alkottam újjá. Ugyanígy vagyok a sárospataki
kerámiával is. Szeretem csinálni, érdekel a színvilága és a formája.

Ha itt van a szó, egy másik szenvedélyemről is hadd beszéljek, a méhészke-
désről. Pici gyermek koromban ismerkedtem meg a méhekkel. Tőkés Imre
bankigazgató tanyáján laktunk akkor. Apám ott volt mindenes — ez a cserháti
tanyáján volt. Nagy tanya volt ez, a hátuljához volt ragasztva egy 20—25 mé-
teres féltetős deszkaépület, az eleje nyitott volt. Ebben állottak a méhkasok.
Kb. 40 család méh volt itt. Minden héten kijött a gazda megnézni a méheit. Én
mint kisgyermek, mindig mentem vele, néztem, hogy mit csinál. Érdekelt na-
gyon. Adott nekem is lépesmézet. 55 cm-es cseréptálat telerakott hulladék lé-
pesmézzel. Amit itt láttam, az megkapott, mert nem mindennapi, hanem külön-
leges volt.

A másik emlékem az Ács utcai szomszédunkhoz, Böjti János bácsihoz köt.
Nagyszerű ember, kitűnő mesélő volt. A méhekről is sokat tudott, maga is mé-
hész volt. Itt még jobban megszerettem. Ez bennem maradt. — Majd csak az
1950-es években kezdtem el magam is méhészkedni. 1953-ban vettem 8 családot
a szomszédtól. Azóta van méhem. Nagyon szeretem csinálni, jó megnyugtató
foglalatosság.

Én sosem hittem magamról, hogy jaj, milyen nagy ember vagyok. Én úgy
dolgoztam mindig, ahogy az embernek dolgozni kell. Barátokat nem tudtam
szerezni. Volt néha, hogy elbeszélgettem sokat egynémelyik emberrel. Ritkán.
Nem voltam olyan természetű. Olvasni viszont nagyon szerettem. Tudományos
könyveket, szépirodalmat vettem a kezembe. Olyan keveset olvastam így is.
Rájöttem, hogy azokat a könyveket, aki írta, nem mindennapi ember — leg-
alábbis tud valamiről érdemben írni, és ezzel érdemes eltölteni az időt. Arra
jöttem rá, hogy az írásból többet kapok, mintha akárkivel beszélnék. Az én
környezetemben, társadalmi körömben nem volt olyan ember, akivel mindent
meg tudtam volna beszélni. Olvasmányaim az orvosi könyvek mellett Mikszáth,
Jókai, a franciák közül Zola, Victor Hugó, Verne.

Kántor Sándorban az alkotó, a felismert igazság mellett kitartó, keményen dol-
gozó evibert tiszteljük, akinek a munka és a hivatás egy tőről fakadó, naponta
megújuló öröm. Ezt sugározzák a kezéből kikerülő tárgyak is. Cserepei lakásunk
díszei, hagyományunk, örökségünk jelenlevő tanúi. Ha századok múlva korunk-
ról vallatják az utódok a fennmaradt emlékeket, hisszük, hogy a Kántor csere-
pek hitelesen közvetítenek változó világunkról, tovább élő örökségünkről a jövő
érdeklődő emberének.

Karcag. 1978 telén Lejegyezte: BELLON TIBOR
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