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A XX. századi magyar népi fazekasművészet talán legnagyobb, iskola- és hagyo-
mányteremtő egyénisége, a Nagykunság központjában, Karcagon jött a világra 1894. 
szeptember negyedikén. A Kántor család régi karcagi família volt: nagyapja 1822-ben, 
apja 1864-ben szintén itt született. Szülei a szegény sorsú alföldi emberek nehéz életét 
élték. Édesapja úgynevezett lógercsőszként kereste kenyerét, - lógereknek nevezték 
a település határában fekvő hatalmas szalma- és szénalerakodó helyeket. 

Kántor Sándor gyermekéveit a nagy széna- és szalmakazlak „városában" töltötte, 
hisz a lógercsősz apának fizetségként kis nádfödeles ház is járt. A csőszházikó való-
ságos gyülekezőhelye volt a karcagi kisparasztoknak, akik közül sokan még szemé-
lyes ismerősei, esetenként kárvallottjai voltak a nagykúnsági betyároknak, s a bujkáló 
szegénylegényekkel cimboráló szilaj pásztoroknak. A megszépítő emlékezet roman-
tikus színeivel tarkított történeteiket áhítattal hallgatta a kis Kántor Sándor. A város-
széli szerény hajlék egyáltalán nem tekinthető - mai divatos pszichológiai fogalom-
mal élve — „ingerszegény" környezetnek, minthogy a természet közelségén kívül 
szellemi eszmélésétől kezdődően magába szívhatta a gyönyörű alföldi népdalok 
dallamait, verseit és a népballadák, -mesék tiszta forrásból táplálkozó világát. 

A karcagi református elemi iskolában 1907-ben fejezte be tanulmányait. Szüleiben 
•határozott törekvés élt, hogy fiuk valamilyen mesterséget tanuljon, mely az akkori 
időkben a fölemelkedés első lépcsőfokának számított. A családi tanácsban több 
mesterség szóba került, például a cukrászság is. Végül, teljesen véletlenül, a tizenhá-
rom éves Kántor Sándor négy esztendőre Ácsi Kovács Jánoshoz szegődött el 
fazekasinasnak. Mestere mindössze négy évvel azelőtt telepedett le Karcagon, s 
egyike volt azon hazai fazekasoknak, akik a cserépkészítés minden szakmai fogását 
ismerték, d e a művészi szintig sohasem jutottak el. Kántor Sándor inasévei alatt tehát 
csupán az agyagművesség fortélyait — az anyag előkészítésétől a korongolásig, a 
mázazástól az égetésig - sajátíthatta el, Karcagnak amúgy sem volt előtte számottevő 
fazekashagyománya. 

1911-ben tette le a segédvizsgát. A fiatal Kántor Sándor — előrelátóan — úgy érezte, 
hogy még van bőven tanulnivalója. A debreceni iparkamarához fordult tanácsért és 
segítségért. Minthogy egy ideig nem jött válasz kérelmére, egyik nagybátyja összeköt-
tetései révén a pécsi Zsolnay gyárban vállalt munkát. Ott kapta kézhez — kissé meg-
késve — az értesítést arról, hogy fölvették az ungvári agyagipari szakiskolába, a mes-
terképző tagozatra. Ungváron fazekasságot, kályhásságot, vegytani ismereteket, 
kerámiaszobrászatot és festészetet tanult, s ott szerezte meg a művésszé válás alapjait. 
Az ungvári szakiskola elvégzése után Homonnán, Kassán, Mágocson (Baranya me-
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gye) és Debrecenben is megfordult a neves fazekasműhelyekben, hogy tudását 
elmélyítse, művészi látásmódját kiszélesítse. 

Az első műhelyalapítás gondolatát megakasztotta a világháború kirobbanása. 1914-ben 
azonnal besorozták, á m a fegyveres szolgálat helyett előbb lóápoló lett Cegléden, majd 
lőszergyári munkás Csepelen. 1916-ban frontszolgálatra alkalmasnak nyilvánította a 
sorozóbizottság. Katonai kiképzést Prágában kapott. 1917-től az összeomlásig több harcté-
ren szolgált. Szinte az utolsó órákban, 1918 októberében súlyosan megsebesült: karját 
sokáig n e m tudta mozdítani. Budapesten gyógyították meg. 

1919 őszén került haza Karcagra. Pénz és műhely nélkül, a legnagyobb kilátásta-
lanságban tengődött , amikor a pusztabucsai Springer-kastély cserépkályháinak meg-
javításával bízták meg. A munkadíjból vásárolta meg egy elhunyt debreceni fazekas-
mester műhelyének fölszerelését, s 1920 tavaszán a karcagi téglagyárban kapott 
helyiségben kezdhette meg munkáját. Évekig háztartási edényeket készített, ám ennél 
sokkal többre vágyott! A benne szunnyadó művészi adottság, tehetség további mun-
kára sarkallta a fiatal mestert. Öt esztendő múlva, 1925-ben fazekasmunkáival bronz-
érmet nyert az Iparcsamok által szervezett kiállításon. 

Életének, művészpályájának sorsdöntő esztendeje volt 1927. Ekkor ismerkedett 
meg a szintén karcagi Györffy István néprajzkutatóval, aki fölhívta Kántor Sándor 
figyelmét az egykor káprázatosan gazdag, de addigra már lényegében kihalt 
tiszafüredi népi fazekasművészet forma- és motívumkincsére. Az inasévek, a mű-
helyalapítás és a szakmai tudását szilárdan megalapozó iparos korszaka után végre 
ráléphetett a művészi pálya ösvényére. Kántor Sándor fényes tehetsége révén hama-
rosan továbbfejlesztette a füredi fazekaskultúrát: színvilágban, motívum- és forma-
kincsben egyaránt. A híres miskakancsók, tányérok,tálak, butellák mellett ízig-vérig 
önálló Kántor-formák (karcagi bíró, subás asszony stb.) jelzik az alkotó képzeletvilá-
gát, újat teremtő szenvedélyét. 

A két világháború közötti pályaszakaszában nem csupán a tiszafüredi hagyomá-
nyokkal való találkozás hatott termékenyítően mesterünkre, - noha talán ez volt a 
legerősebb. Stílusa magábaolvasztotta Mezőcsát, Pásztó, Gyöngyös, később Sáros-
patak fazekasközpontjainak azon művészi elemeit, amelyeket saját egyéni látásmódja 
szempontjából szükségesnek tartott kerámiába álmodott mondandója alátámasztásá-
ra. Alkotásai messze túlmutattak az egyszerű másolás (reprodukálás) keretein. Művei 
egy nagy művészegyéniség senki máséhoz nem hasonlítható sajátos „átírások" ame-
lyekben ott izzik az alkotói lélek szenvedélyes tüze. 

Kántor Sándor megjelenésével, életmódjával, életvitelével is alaposan elütött attól a 
környezettől, melyben dolgozott. Igen sokat olvasott. Rendkívüli beleérzőképes-
séggel igazodott el az irodalom és a művészetek világában. Szinte csalhatatlanul 
tudott ráérezni a művészi szépre, jóra, igazra. 1929-től dolgozott híres Bethlen Gábor 
utcai műhelyében. Télen-nyáron a pitvarban aludt. Reggelenként a szabadban mosa-
kodott (télen természetesen a hóban!), s idős koráig intenzíven edzette testét erőfej-
lesztő gyakorlatokkal. Vegetáriánus koszton élt. 

1945-ig is számos rangos elismerést kapott a szegedi és debreceni iparkamara 
aranyérme, az országos iparegyesület ezüstkoszorúja, az iparügyi minisztérium ezüst-
érme, a kaposvári iparkamara aranyérme, ám pályája igazából a második világháború 
után teljesedett ki. Azon ritka népművész egyéniségek közé tartozott, akik még 
idősödő korban is képesek voltak a megújulásra, a művészi továbbfejlődésre. A 
politikai szempontból méltán „átkos" ötvenes évek a magyar népművészet reneszán-
szának tekinthetők. A kulturális apparátusban kiváló szakemberek is tevékenykedtek, 
mint például Széli Jenő . 1953-ban először osztották ki a Népművészet Mestere kitün-
tetést, melyet Kántor Sándor is megkapott . A fővárosi központtal m ű k ö d ő Népművé-
szek Háziipari Szövetkezetének alapító tagjai között szintén ott találjuk mesterünket. 
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E szövetkezet tette talán a legtöbbet a századunk első felében már haldokló magyar 
tárgyi népművészet föltámasztásáért, hiszen az ország minden táján fölkutatott idő-
sebb és fiatalabb tehetségeket igazi alkotóközösséggé szervezte. 

Kántor Sándor már elmúlt hatvan esztendős, amikor megbízást kapott egy sok da-
rabból álló kollekció elkészítésére a brüsszeli világkiállításra,melynek reprezentálnia 
kellett a hazai népi fazekasművészetet. E hatalmas munkája középpontjában az 
ember- és állatfigurák álltak. Zseniális alkotói vénájának is nagy kihívás volt e föladat, 
minthogy alig voltak előzményei népi fazekasművészetünkben az ilyen szokatlanul 
nagyméretű kompozícióknak! Nem túlzás, amikor azt mondjuk, hogy az 1958-as 
brüsszeli expo világszenzációja volt a bemutatott Kántor-anyag: nyalka csikósok, 
„tűzről pattant" lányok, menyecskék és asszonyok, kocsisok és kövér kofák, állatfigu-
rák csodálatos együttese! A népi figurális alakábrázolás olyan darabjai ezek, amelyek 
nemcsak díszítő tárgyak, hanem mindegyiknek önálló funkciója, szerepe is van 
(italtaitó, gyümölcsöstál stb.), vagyis megőrizték használati értéküket. Kántor Sándor 
méltán nyerte el a világkiállítás nagy aranyérmét, a Grand Prix-t. 

A világraszóló brüsszeli bemutatkozás után tovább folytatta értékteremtő munkáját. 
A figurális formakincs újabb és újabb gazdagításán kívül a karcagi műhely ontotta a 
hagyományos Kántor-kerámiákat: tányérokat, tálakat, kulacsokat, butéliákat, korsó-
kat, teás-, boros- és kávéskészleteket. 1970 őszén a budapesti Műcsarnokban gyűjte-
ményes kiállításon mutatták b e gazdag munkásságának páratlan remekeit. 1978-ban 
„a népi iparművészeti hagyományok továbbfejlesztésében elért eredményeiért" 
Kossuth-díjjal tüntették ki, Kántor Sándoron kívül eleddig csak id. Kapoli Antal kapta 
meg a népművészek közül. Ugyanabban az esztendőben a Néprajzi Múzeumban a 
látogatók ezrei gyönyörködhettek csodálatos kerámiáiban. 

A sorstól - tehetségén kívül - kiváló egészséget, hosszú alkotó életet kapott. Nagy 
barátja és tisztelője volt az ezerarcú természetnek és élővilágnak. Karcagi kertjében 
gyönyörű virágok pompáztak, gyümölcsfáit saját maga nevelte, oltotta és szemezte. 
Már idős korában, az 1950-es évek végén kezdett el méhészkedni, s még 90 évesen is 
vándorolt méheivel akácra és napraforgóra. 

Műhelyében nemzedékeket tanított-nevelt a fazekasság művészi és mesterségbeli 
fogásaira. A Kántor-iskolából került ki id. Szabó Mihály (akivel később több mint 
húsz esztendeig közös műhelyben is dolgozott), Kun Gazda Ferenc (veje), Tóth János 
(unokaveje), Szűcs Imre, Kovács László,. Sz. Nagy István, hogy csak néhányat említ-
sünk a legjelesebbek közül. 

Túl a nyolcvanon is számos kiállítását rendezték szerte az országban. Szülővárosa 
díszpolgárává választotta világhírű fiát és 1982-ben megnyílt a Kántor Sándor Tájház 
(Erkel Ferenc utca 1.), melyben az életmű legszebb darabjai találtak végső otthonra. 
Alkotómunkáját szinte utolsó napjáig folytatta. Kilencvenöt esztendős korában, 1989. 
október 23-án hunyt el. Karcagon helyezték örök nyugalomra. Minden idők egyik 
legteljesebb, legsokrétűbb, legmagasabb művészi kvalitású életművét hagyta ránk. 
Munkássága mérföldkőnek számít az egész magyar tárgyi népi iparművészet történe-
tében több szempontból is. Mindenekelőtt azért, mert fényesen bizonyította, hogy 
nem csupán átmenthetők, hanem tovább is fejleszthetők klasszikus értékű, az ősi 
tiszta fonásból származó fazekashagyományaink. Másrészt e magas és tiszta erkölcsi-
esztétikai tartalmat sugárzó munkák nagyon is beilleszthetők a modern városi és 
falusi lakáskultúrába, minthogy díszítő és használati funkciójuk egyaránt van. 

Kántor Sándor alkotásai a világ minden tájára eljutottak, s öt világrészben hirdetik a 
magyar népművészet rangját, színvonalát. 

Irodalom: A K.: Karcag híres embere, Képes Újság 1964. 19. sz. - Domanovszky 
György: Kántor Sándor, a Népművészet Mestere kiállítása; Az 1970-es Műcsamok-
beli tárlat katalógusa. - Domanovszky György. Kántor Sándor, Budapest, 1977. -
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Ferenczi Annamária: Beszél a tájház névadója; Véletlen tette világhírűvé, 
HétfőiKálmán Gyula Hírek 1982. november 15. - Gőz József. Hárman a korong 
mellett, Képes Újság 1986. 2. sz. - Kálmán Gyula. Méhész a népművészet Kos-
suth-díjas mestere, Méhészet 1978. 6. sz. - Kántor Sándor háza, Népszabadság 
1982. október 31. - Koczogh Ákos: Kántor Sándor népművészről; Amit csak 
agyagból formálni lehet, Új Tükör 1978. május 21. - Koczogh Ákos. A nagydíjas 
emlékháza, Új Tükör 1983. 34. sz. - Somogyi Árpád-. Kántor Sándor arcképéhez, 
Népszava 1978. április 15. - Szabadi Sándor. A korong nagymestere, Képes Újság 
1978. február 11. - Szilvási Csaba Mestemézőben; A karcagi holdas, Magyar Ifjú-
ság 1984.19. sz. 

Hálás köszönetemet fejezem ki Kun Gazda Ferenc karcagi fazekas népi iparmű-
vésznek, aki fontos adatokkal segítette e megemlékezés összeállítását. 

Nehéz elhinni, hogy már t ö b b mint három évtizeddel ezelőtt végleg eltávozott kö-
rünkből egy halkszavú, nagytudású és hallatlan akaraterővel rendelkező tudós kuta-
tó, aki néhány éves munkálkodása alatt olyan sokat tett a magyarországi cigányság 
népi műveltségének, nyelvének, történetének megismertetéséért. Első és életében 
utolsó munkájának megjelenése között mindössze öt év telt el, mégis kiemelkedő 
hely illeti meg a legjelesebb cigány néprajzkutatók között. 

Messziről indult, hogy eljusson ahhoz a legnagyobb magyarországi nemzetiséghez, 
melyet élete utolsó pillanatáig szolgált: a cigánysághoz. Budapesten született (1924. 
május 16.), majd hadapród iskolában érettségizett és a Ludovika Akadémiára került. 
1944-ben az utolsók között avatták tisztté és nemsokára francia hadifogságba került, 
ahol a kegyetlen körülmények között tüdőbajt szerzett, mely végül is életét követelte 
meg. Hazajövetele után elvégezte a jegyzői tanfolyamot, de nem sokra ment vele, 
hiszen falvaink ilyen tisztségét megszüntették. Különben is életének jelentős részét 
kórházakban töltötte. Itt tanulta meg a cigány nyelvet. A Korányi Tüdőbeteg Gyógy-
intézetben (Budakeszi) Bárányi Dezső balassagyarmati cigányprímástól a kárpáti 

Kálmán Gyula 

Erdős Kamill 70 
születésnapjára 

Oláh(tAach) cigány nok. Bercel, Nógrád 
megye (Erdős Kamill felvétele, I960.) 

12 


