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Akik személyesen is ismerik őt, emberi és művészi
életútját, tudják, hogy kora ifjúságától eljegyezte
magát a képzőművészettel. Végvári I. János festő-
művész tanítványaként diplomázott az esztergomi
Tanítóképző Főiskolán, majd az egri Tanárképző Fő-
iskola elvégzését követően rajztanárként és képző-
művészként folytatta munkáját. Tagjai közé fogadták
a legfontosabb országos művészeti szervezetek, kö-
zöttük a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesü-
lete, a Magyar Képzőművészek és Iparművészek
Szövetsége, a Magyar Grafikusművészek Szövet-
sége és a Magyar Vízfestők Társasága.
1980-tól tagja és mestere a velencei Nemzetközi
Grafikai Iskolának. Élete során sokat és sokfelé uta-
zott. Itáliai élményeinek képi lenyomata a Velence,
és a Montegrottói halásztanya. Tanult és tanított Ja-
pánban. A Távol-Kelet képi világa jelenik meg a Ji-
Sei, a Fák és az Ősz Japánban című metszeteken.
Linó- és fametszetei tanúsítják, megérdemelten
kapta meg a jogot ahhoz, hogy használhassa
japán monogramját is. Ez a pirossal nyomott jelkép
ott látható a japán témájú képek alsó sarkában.
1998-ban megalapítja és megszűntéig vezeti
a szőgyéni Nemzetközi Művésztelepet. Vezette
a hajdúnánási, a gyomaendrődi Nemzetközi Alko-
tótáborokat, valamint a Pedagógiai Intézet és a Me-
gyei Művelődési Központ bajnai Képzőművészeti
Táborát, melynek elválaszthatatlan része volt
a sokat látott Bajnai kert.
Az elmúlt két esztendőben készült képei, az Erdő
mélye és a Gyümölcsös Basa utca tanúsága szerint
szívesen és szeretettel jeleníti meg a szűkebb pát-
ria, Dömös és Esztergom tájrészleteit is.
Ezt a mozgalmas életformát két esztendővel ezelőtt
kényszerűen váltotta fel egy nem akármilyen küz-
delemmel terhes alkotói korszak, melynek termé-
szetes velejárója volt mindaz, ami a piros és fekete
színek uralta Ima című képein ölt testet.
E küzdelem egyes stációi jelennek meg szinte vala-
mennyi most bemutatott alkotásán. Ezek bizonysága

szerint sikerült a rá jellemző expresszivitás jegyében
újragondolnia és formába öntenie mindazt, amit
mostani helyzetében fontosnak tartott magáról, az
életről és az őt körülvevő világról.
Ez jelenik meg önarcképein éppen úgy, mint a Gol-
gota, a Golgotán, az Ecce Homo, az Ave Maria –
Gratia, és az Utolsó vacsora című képein. Saját ke-
resztjének súlyát érezve idézte fel Az eltávozottak
emlékére című metszeten, elhunyt művésztársai-
nak, Kollár Györgynek, Kollár Istvánnak, Végvári I. Já-
nosnak, Sipeki Gyulának, Erdélyi János Györgynek
az emlékét. E témakör összegzését adja a Halotti
beszéd diptichonja, a duplázott, bal oldalon kisebb,
a jobb oldalon nagyobb önarcképpel, és alatta
a Halotti beszéd mindannyiunk által ismert, „Látjá-
tuk feleim szümtükhel mik vogymuk. Isá por és
homou vogymuk ….” kezdetű szövegrészletével.
Másik kedvelt és visszatérő témája a szárnyalásra
vágyó ember, jelesül maga a művész, akit vágyá-
nak valóra válásában olykor külső körülmény, olykor
testének, lelkének esendősége akadályoz meg.
Az akadályok legyőzéséért folytatott küzdelem je-
lenik meg a gúzsba kötött, tövisektől sértett lázadót,
és a keresztre feszített Krisztust ábrázoló képeken.
Művein nem csak a vágyak és a győzelem remé-
nyében vívott küzdelem jelenik meg, hanem a vá-
gyak teljesülésének nélkülözhetetlen eszközei,
a szárnyalás szimbólumai, a Pegazus, Ikarosz,
a madarak és a repülők is. Ezek azonban az őket
igénybe vevő ember hiányában szárnyaikkal együtt
elvesztik létük értelmét. Linóján a szabadságot
szimbolizáló, a múzsáknak forrást fakasztó Pegazus
szárnyaszegetté válik és sír. Ikarosz vágyának ko-
runkbeli megvalósítói, a repülőgépek működnek
ugyan, de az emberiség gonosz oldalának felülke-
rekedésével nem a határtalan szabadságnak,
hanem a gyilkolásnak váltak eszközévé.
A Próféta-Intés kép prófétájában Szent Ferencet vél-
jük felfedezni, akihez kapcsolhatók a Madáráldozat,
a Madaras ember, a Madár után című alkotásai.

Bárdos István

KÁNTOR  J ÁNOS  KÉPE I
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Ezek tragikumát fokozza a vörös kereszt vagy az X
betű, mely a szabadságot szimbolizáló madarak
fészkében a tojás helyét foglalja el.
Kántor János tudatosan vállalja az alkotó ember
küzdelmekben gazdag útját. Tudta és tudja, hogy
alkotó ember csak az lehet, akinek személyiségé-
ben egymástól elválaszthatatlan egységet képez
a műveltség, a magas szintű szakmai felkészültség,
az igazság kutatása és az igazság kimondása iránti
elkötelezettsége, mi több, az ebből adódó követ-
kezmények vállalásának erkölcsi fedezete.
Tudjuk, mióta ember az ember, az igazság kimon-
dása valós veszélyekkel jár vagy járhat. Ezért öltjük
ilyenkor magunkra a bolond vagy a bohóc ironikus,
abszurd álcáját.
A bolond vagy a bohóc, a clown képében aztán
hol a megtűrt, hol az elzavart betolakodó figurájá-
ban áll előttünk. Olykor a vezeklő áldozatot, olykor
pedig a gunyoros démont formázza, aki vagy ma-
gasra szökken jókedvében, vagy a mélybe zuhan.
Kántor önarcképeinek sorában mindkettő helyet
kap. A bolond marad képének igazságát nem ő,
hanem szép metszésű betűkkel írt szöveggel, Sha-
kespeare Lear királyának bolondjával mondatja ki.
A teljes szöveg hosszabb, de a képen olvasható
rövidebb változat is tartalmazza a lényeget, mely
szerint: „Ki pénzért szolgál …./ Elhagy, …/ A vész-
ben egyedül./ …, a bolond marad,/ …/ Futó bo-
londdá lesz a gaz,/ Gazzá bolond soha.”
Másik kedvelt maszkja a Bohóc. Nem véletlenül,
mert mint valahol írja, művész „és bohóc földre csa-
pódó bukott angyal és saját tökéletlenségével tisz-
tában lévő, de akkor is felröppenő SZÁRNYKÉSZÍTŐ”.
„Az ítélők, Káinok, Júdáspénz-kuporgatók között és
ellenükre ő a vén Bohóc, az, aki eltakarja a gonosz-
ság üres tekintetét, és MARAD, mert ez a dolga,
ez a küldetése…”
Magam sem kívánhatok mást neki, mint azt, hogy
maradjon közöttünk és alkosson, mert akkor, ha
teste nem is, de lelke fiatal marad.

(Esztergom, TÁR-LAK Szalon, 2014. április 2.)
( h t t p : / /www. e v i d . h u / k u l t u r a / i t em /941-
k%C3%A1ntor-j%C3%A1nos-k%C3%A9pei-a-
t%C3%A1r-lak-szalonban)
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