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Kántor Sándor szerepe a Nagykunság fazekasságában

A karcagi fazekasok közül a legnagyobb hatású alkotó Kántor Sándor volt, aki megala-
pozta a helyi fazekasság máig tartó országos hírnevét. A Népművészet, Háziipar című fo-
lyóirat méltatása szerint: „Kántor Sándor nem Karcag fazekasa. Nem szűk környezetének
emlékezet csupán; a tájegységek sokféleségének szín- és formavilágát örökítette át mun-
káiba. Csak addig másolt munkássága kezdetén, amíg szükséges volt az új ismeretekhez.
Azután, amikor már a tiszafüredi, tótkomlósi, gyöngyöspatai, mezőtúri, vásárhelyi tálasok-
tól mindent megtanult, a saját belső törvényeinek vetette alá az anyagot, hogy a „föld" az
ő tenyeréhez igazodjék."1

Kántor 1894. szeptember 4-én született Karcagon.2 Édesapját nagybátyja, Kántor József
vette magához, ő volt az utolsó helybéli szárazmalom-építő ács. Édesanyja, Luci Nagy Ju-
lianna, akinek családja az 1810-es években költözött Tiszalúcról a Nagykunság főváro-
sába.

Elemi iskolai tanulmányait 1907-ben fejezte be. Ezt követően szeretett volna továbbta-
nulni, ezért meg is pályázta a református gimnázium alapítványi támogatását. Családjának
anyagi helyzete miatt azonban ezt a támogatást nem nyerte el. így került az akkori egyetlen
karcagi fazekas műhelyébe, Ácsi Kovács Jánoshoz tanulónak. Kántor Sándor 191 l-ben, 17
évesen szabadult. Már ekkor sem elégedett meg a mesterség alapfogásaival, tudását gyara-
pítani akarta, ezért megkereste a debreceni iparkamara titkárát, Szávay Gyulát, hogy se-
gítse továbbtanulásában. Szávay értesítését be sem várva jelentkezett a pécsi Zsolnay porce-
lángyárba, ahol korongosként dolgozott.

1912 márciusától decemberig dolgozott Pécsett, amikor megkapta az értesítést, hogy
felvették az ungvári Állami Agyagipari Szakiskola mesterképző tanfolyamára. Az ungvári
iskola, de a Zsolnay-gyár is erős alapot adott ahhoz, hogy az elkövetkezendő időben a maga
választotta úton fejlessze tudását; kiléphessen a „csak mesterség" szűk keretéből. Ungvár
után Homonnára került Mondik János fazekashoz, majd Kassán Balló Ferenc kályhagyá-
rában dolgozott kályhásként. Innen Debrecenbe ment Tóth János kályháshoz. Majd rövid
munkanélküliség után Baranyamágócson Marath József kályhásnál kapott munkát.

A fiatal Kántor Sándor ekkorra már úgy érezte, megszerezte a szükséges ismereteket
ahhoz, hogy mesterségében helyt tudjon állni.3 Megérlelődött benne az önálló műhely ala-
pításánakgondolata, amikor közbeszólt a háború. 1914-ben besorozták, de fegyveres szol-
gálatra nem tartották alkalmasnak. Munkaszolgálatosként a csepeli lőszergyárba került be-
tanított munkásnak. 1916-ban azonban alkalmasnak minősítették a frontszolgálatra. A prágai
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kiképzést követően 1917 márciusában az olasz frontra vezényelték, ahol 1918. október 28-án
olyan súlyos karlövés érte, amely majdnem kettétörte egész későbbi pályafutását. 1919-ben
Budapestre utazott, ahol karját meggyógyították.

1919 őszén tért haza szülővárosába, több éves mesterségbeli gyakorlattal, de pénz nélkül.
Ekkor elvállalta a Karcag városához közeli bucsai Springer kastély huszonkét rossz cserép-
kályhájának a javítását. A munkával egy hónap alatt végzett, s a kapott pénzből egy elhalt
debreceni fazekasmester özvegyétől megvette élete első korongját, s annak valamennyi szer-
számát. 1920-ban iparengedélyt váltott, s a városi közbirtokosság téglagyárában megkezd-
hette a munkát. 1925-ben a közbirtokossági téglagyárból egy városszéli műhelybe költö-
zött, majd 1929-ben megvásárolta a Bethlen utcai telket. Itt a régi épületeket lebontva új
házat és műhelyt épített. Korábbi mesteréhez hasonlóan évekig ő is csak használati edénye-
ket készített, folyóedények kerültek ki keze közül, majd 1924-ben rátért a díszedények ké-
szítésére. 1925-ben munkáit kiállította az Iparcsarnokban, ahol az Országos Ipartestület
bronzéremmel tüntette ki. Ezután számos kiállításon szerepelt. 1928-ban a Jász-Nagykun-
Szolnok vármegyei ipari és mezőgazdasági kiállításon Szolnokon, szintén bronzéremmel
jutalmazták. A helyi közvélemény a Karcagi Napló tudósításából értesülhetett arról, hogy
Szolnokon kilenc helyi iparos vett részt a kiállításon. Közöttük kapott helyet Kántor Sándor
agyagmunkáival, vázáival és díszedényeivel.4 1929-ben Kaposváron az Országos Mezőgaz-
dasági és Ipari Kiállítás és Vásáron aranyérmet nyert. Az 1930. évi Orosházi Mezőgazda-
sági Ipari és Kertészeti Kiállításon a Szegedi Kereskedelmi és Iparkamara arany oklevéllel
jutalmazta.5

1937 újabb nagy sikert jelentett Kántor Sándornak, ekkor kapta meg az ezüstkoszorús
mesteri címet, amelyet elsősorban művészi kályháival érdemelt ki. Sikereit a Debrecenben
megrendezett Tiszántúli Ipari Kiállítás és Árumintavásár keretében zajló iparos- és mester-
versenyen újabbakkal gyarapította - a kiosztott nyolc aranyéremből egyet Kántor Sándornak
ítéltek.

Az 1927. év döntő változást hozott, ekkor találkozott a szintén karcagi születésű néprajz-
kutatóval, Györffy Istvánnal. Kántor ekkor még nem találta meg saját stílusát, olyan edé-
nyeket készített, amelyekhez hasonlót a pécsi Zsolnay gyárban állítottak elő. Györffy irá-
nyította figyelmét Tiszafüred fazekasságára, amely a századfordulón jóformán kihalt. Bő
forrásként szolgált az ottani anyag, sokat lehetett belőle meríteni. Ebben az időben kezdte
tanulmányozni, elsajátítani az ottani edények gazdag motívumkincsét és kompozíciós rend-
szerét. Felkereste a régi füredi fazekasok utolsó képviselőit, Márki Istvánt és Molnár Sámuelt.
A fazekasok özvegyeitől pedig régi tányérokat vásároh, amelyeket mintának használt.6

„Kezdetben pontosan, mívesen másolt. Majd e munka közben lassan ébredt benne a fel-
ismerés, hogy nem holt, hanem újjáteremtésre vágyó anyag birtokába jut. A felismerést tett
követte. Nem nyugodott bele a nagyszerű hagyaték kizárólagos ismétlésébe, keresni kezdte
a továbblépés lehetőségeit. Ez az egyszerű tény határozza meg Kántor Sándor helyét, szere-
pét és jelentőségét a fazekas népművészek közt, de azon túl is az egész népi ipannűvé-

4 Karcagi Napló. 1928. 65. sz.
5 Sajtos Anett: A karcagi fazekasság története és Kántor Sándor életműve. 1992. (kézirat)
6 Füvessy Anikó: A Kántor-példa. In: Őrsi Julianna (szerk.): Kulcsemberek. Túrkeve. 2002. 120. p.
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szetben."7 Munkásságában tehát a másolást hamarosan az újjáformálás, az újrafogalmazás
követte. Nem pusztán reprodukált, hanem alkotott a tiszafüredi stíluson belül, „Kántor-stí-
lusban". Miután Kántor Sándor a közbirtokossági téglagyárból a Bethlen Gábor utcába köl-
tözött, 1930-ban kemenceépítési engedélyt kellett kérnie, s csak ezután építhette fel udvarán
égetőkemencéjét. 1936-ban készített miskakancsói és menyecske formájú pálinkás butellái To-
kióba is eljutottak kiállításra.

A két világháború között és utána néhány éven át a tiszafüredi hagyományok irányítot-
ták munkásságát. Ezt változatos virág- és levélornamentika, madárábrázolás, előkarcolt ro-
zetták, egyszerű pontvonalból összetevődő díszítmények jellemezték. A negyvenes, majd
az ötvenes években Tiszafüred mellett természetesnek tűnt, hogy elsősorban az azzal sokban
rokonságot mutató Mezőcsát hagyományait kezdte tanulmányozni. Megismerkedett a dí-
szítőelemekkel, a szerkesztési elvvel és a színezéssel. Domanovszky György megállapítása
szerint: „A díszítményekkel gazdaságosan bánt, nagy szabad felületeket hagyva. Kialakí-
totta saját mezőcsáti stílusát, amely sokban eltér az előképektől."8 Az e korszakában készí-
tett tányérokra és tálakra jellemző, hogy a középen, az edény tükrében ülő madár körüli vi-
rágkoszorú a hagyományosnak megfelelt, elrendezése azonban újszerű volt. Ugyanez az új-
szerűség volt jellemző a peremen futó virágfüzér és a középen lévő rozetta elhelyezésére is.

AII. világháborút követően a Kántor-műhely elsősorban a kályhásság igényeit elégítette
ki, ahol ekkor több mint húszan dolgoztak.9

Mezőcsátot Pásztó és Gyöngyös követte. E műhelycsoport anyagának feldolgozásában
újszerűt jelentett számára, hogy a két központ mesterei főképpen ecsettel dolgoztak. Kántor
szintén mesterien bánt az ecsettel, de az innen vett motívumokat általában nem ecsettel,
hanem írókával rajzolta edényeire. Úgy vélte, mindhárom központ forma- és stílusvilágát
be tudja illeszteni az ekkorra már kialakult saját stílusába. E munka során nem vált eklekti-
kussá, hanem a különböző központok anyagát egymásba ötvözte.

A hagyományos gyöngyösi és pásztói edények díszítése ugyan szegényesebb volt, mint
akár a tiszafüredieké, akár a mezőcsátiaké, ám Kántor kezén az ilyen stílusban készült da-
rabok is hasonló gazdagságot mutattak.10 Kántor munkásságának egészében megfigyelhető,
hogy a különböző fazekasközpontok elemei, szín- és formavilága nem összekeveredve
érvényesültek, hanem mindig megtartották eredeti jellegüket.

Érdeklődéssel fordult más fazekas centrumok hagyományai felé is. Egyes edényein meg-
figyelhetők a sárospataki kerámia jellemzői. Domanovszky György véleménye szerint e köz-
pont fazekas hagyományainak tanulmányozásában feltételezhetően csak a megismerés új-
donsága vezette. „Ily jellegű munkái kisszámúak, és inkább másolatnak számitanak."" Ugyan-
csak tanulmányozta az alföldi műhelyek formakincsét is. Számos olyan darabot készített,
amelynek több központban is megvolt az előképük. A többnyire zöld színűek között olyan
jeles formákat találunk, mint a három, hat, vagy tíz hordóból álló hordókulacs, de készített
gyertyamártót, gyertyatartót és más fennálló edényeket is.

7 Domanovszky György: Kántor Sándor. Budapest, 1977. 12. p.
8 Domanovszky György: Kántor Sándor. Budapest, 1977. 35. p.
9 Füvessy Anikó: A Kántor-példa. In: Őrsi Julianna (szerk.): Kulcsemberek. Túrkeve. 2002. 121. p.
10 Domanovszky György: Kántor Sándor. Budapest, 1977. 32. p.
11 Domanovszky György: Kántor Sándor. Budapest, 1977. 37. p.
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Csaknem három évtizedes munkássága elismeréseként 1953-ban az elsők között kapta
meg a Népművészet Mestere címet. Ezt követően Kántor Sándort nagy kihívás elé állítot-
ták, megbízták, hogy a brüsszeli világkiállításra készítsen olyan tárgyakat, amelyek jól tük-
rözik a magyar fazekasság szellemét. E kiállításon a nagyobb méretű miskakancsók mellett
újszerű figurális edényekkel jelentkezett. „Sosem látott formákat úgy oldott meg, hogy né-
zőjükben fel sem merül annak gondolata: ilyen népi előzmények nem is voltak."i: Az eddig
sosem látott formák közül kiemelkedett madársorozata, amelynek darabjait változatos for-
mában, alig ismétlődő díszítésekkel készítette el. E madaraknak valójában nem volt népi
előzményük, mégis megfogalmazásukban, formavilágukban, díszítésükben, az apró részle-
tekig megfigyelve a magyar fazekasművészet szellemét sugározták. Különösen a dísztár-
gyaknak készített madarakba sikerült némi mozgást vinni.

Madár alakú edényeinél az egyetlen, ami megegyezik, a kerek talp. Testük tojásdad, de nem
azonos formájú; található köztük majdnem gömbölyded. Olyan, amelynek a háta enyhén,
hasi része pedig erősen ívelt. Mindez abból adódik, hogy ezek különböző mozgásban áb-
rázoltak. A díszítéshez két lehetőség adódott: a tollazatot vagy erősen stilizálva, plasztikával
érzékelteti, vagy a formához hasonlóan teljesen elvonatkoztatva, éppen csak némi utalás-
sal él. Kántor Sándor ez utóbbit választotta: madár alakú darabjain a fej és farok kivéte-
lével nincs plasztikus dísz, minden festett. A szárnyak vagy hegyes mandula alakúak, vagy
végük kissé ívesen fölfelé hajlik. Legszélesebb pontjukon párhuzamos vonalakkal két részre
vannak osztva; a széles kerekded rész félköríves díszítésű, a hegyesedő másik fél változatos,
pont-vonal rendszerekből alakított festést kapott. A test egyéb díszeinek elhelyezése pedig
mindegyiken más-más, de minden eleme a tiszafüredi motívumkincsből származik.

A későbben készült kerámiatyúkokról elmondhatjuk, hogy ritkán állnak talpon, a testük
többnyire kis karimán nyugszik. Fejük megoldása a korábbiakhoz hasonlóan függőleges
vagy vízszintes, farkuk pedig fogóként szolgált. A hátuk kivágása kerek vagy ovális, amely meg-
oldással használati edénnyé, tálszerű formákká váltak. Madáralakjai tehát nemcsak díszek,
hanem funkcióval is rendelkeztek. Díszítményük írókázott, szárnyuk megoldása a korábbi-
aknál valamelyest egyszerűbb.13

Ember alakú tárgyainak készítéséhez már voltak előképei, hisz számos tiszafüredi, me-
zőcsáti stílusú miskakancsót készített maga is. A miskák mellett az ember alakú edényei
részben italtartók, részben tállal egybeépített tartóedények. Ez utóbbiak álló vagy ülő nő-
alakok, amelyek előtt tál vagy más alakú edény van elhelyezve. Az ilyenek között találunk
ülő alakot, amelynek tál van az ölében, illetve álló alakot, előtte hombárszerű edénnyel.
Antropomorf edényei közül a legjellegzetesebbek a karcagi bíró meg a bundás paraszt, va-
lamint a ködmönös asszony alakját idéző darabok. Ezeket a változatos női- és férfifigurá-
kat sorozatban készítette.

Az 1958. évi Brüsszeli Világkiállításon Kántor Sándort a zsűri Grand Prix-vel díjazta.
A belgiumi sikereket követően különösen ülő és álló női és férfialakjai, valamint állat- és
madár alakjai lettek népszerűek. Ezek mellett azonban továbbra is készített egyéb dísz- és
használati edényeket. Számos alkotása magyarországi köz- és magángyűjtemények mellett
eljutott Angliába, Kínába, az Amerikai Egyesült Allamokba.

12 Domanovszky György: Kántor Sándor. Budapest, 1977. 59. p.
13 Kántor Sándor madár alakú edényeit részletesen elemzi Domanovszky György: Kántor Sándor. Budapest, 1977. 49-56. p.
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Kántor Sándort 1978-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, s ekkor lett Karcag város díszpol-
gára is. Élete és munkássága során nemcsak cserépedényeivel és egyéb munkáival alkotott
maradandót, hírnevét kiváló tanítványai is öregbítették. Műhelyében számosan tanultak:
Somogyi Zsigmond, Várkonyi András, Pálfi Imre, Tüdős Kálmán, Szabó Mihály, Katona
Béla, Kovács Lajos, M. Tóth Sándor, Kungazda Ferenc.14 „Pálfi Imre fiatalon, 19 éves korá-
ban Tiszafüreden halt meg, apja Karcagon edénykereskedéssel foglalkozott."15 A karcagi
Ipartestület mesteri törzslapjai szerint M. Tóth Sándor 1946. január 15-1949. december
23-ig tanonc, majd 1949. január 24-március 5-ig segéd volt. Kungazda Ferenc 1945. novem-
ber 1-1948. december 27-ig tanonc volt, majd 1949. január 24-től segédként dolgozott az
1930-ban a Bethlen utcában épített Kántor-műhelyben. Ugyancsak Kántor Sándor segédje
volt ifj. Bende Lajos (először 1944. február 7-1944. október 7., ezt követően 1945. április
24-július 15-ig, majd 1946. november 13-1947. július 28-ig), Herceg István (1944. február
14-május 5.), Bende Aladár (1945. november 2-1946. február 13-ig, majd 1946. március
1-1946. július 15-ig) és Varga Lajos (1945. február 5-1946. július 27.) Kántor jeles tanít-
ványai közül ifj. F. Szabó Mihály és Sz. Nagy István Karcagon, Szűcs Imre Tiszafüreden,
Kovács László pedig Kalocsán lettek fazekasok.

F. Szabó Mihályt (1912-2003) Kántor Sándor 1926-ban felvette műhelyébe inasnak. Az
1930-as években Badar Balázsnál, majd az 1940-es években magániparosként dolgozott.
Az 1954-ben Kántor Sándorral együtt budapesti központtal hoztak létre egy olyan szövet-
kezetet, amelyből kifejlődött a HISZÖV. 1965-ig dolgozott Kántor Sándornál, s az ekkor
készült edények jó része „Kántor-Szabó" aláírással készült. 1965-től a fiával közös műhely-
ben készítette edényeit, amelyekkel rendszeresen részt vett a Gerencsér Sebestyén Faze-
kaspályázatokon. 1990-ben kapta meg Karcag város Pro Űrbe kitüntetését.

F. Szabó Mihály fia, ifj. F. Szabó Mihály (1944-2009) szintén a Kántor műhelyben kezdte
a szakmát. 1959-ben lett tanuló, s itt együtt dolgozott az édesapjával. 1965-től élete végéig
az apjával közösen épített saját műhelyben alkotott. Munkássága során egyrészt a tiszafü-
redi, a mezőtúri és a mezőcsáti fazekas hagyományok, másrészt a Kántor-Szabó cserepek
képezték azt a kettős gyökeret, melyből kiindulva alakította ki saját stílusvilágát. Emellett
nagy hatást gyakoroltak rá a 16-17. századbeli magyar cserepek is, melyeket pompás szín-
világ, gazdag ornamentika jellemez. Ezek az edények a hajdani debreceni fazekasság emlé-
kei mellett az egykori várásatások során talált edénytöredékek alapján készültek.

Sz. Nagy István (1949-2012) mindig büszkén vallotta magát Kántor Sándor tanítványá-
nak. 1967-ben került a híres karcagi fazekas műhelyébe, s ekkor lépett be a budapesti Nép-
művészek Háziipari Termelőszövetkezetbe, ahol 1975-ig dolgozott. 1975-től a Karcagi Nép-
művészeti Agyagipari Szövetkezet tagja lett, melynek 1976-1986 között művészeti vezetője
volt. Tíz évig tanított a karcagi Szakmunkásképző Intézetben. 1986-1987-ig Kalocsán szabad
szellemi foglalkozású fazekasként dolgozott, majd 1987-1990 között a mezőtúri Badar
Balázs Emlékházban. 1996-tól a debreceni Kós Károly Művészeti Szakközépiskolában taní-
totta a fazekasságot az érdeklődőknek.

14 Somogyvári Imre: A karcagi fazekasok története 1768-1918. é.n. 10. p. (kézirat)
15 FüvessyA.nikó: A Kántor-példa. In: Őrsi Julianna (szerk.): Kulcsemberek. Túrkeve. 2002. 121. p.
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Munkássága során mindvégig Kántor-stílusban készítette főképpen fennálló edényeit.
Az általa példaképként is tisztelt mester munkái közül elsősorban a tiszafüredi fazekas-
központ stílusában készült miskakancsókat, tányérokat és tálakat készített. Ezt a stílust ta-
nítványainak is megtanította.

Szűcs Imre 1962-ben lett a karcagi Kántor Sándor tanítványa. Számára a Kántor-műhely-
ben töltött időszak a tanulás és útkeresés éveit jelentette. 1972-ben készült el Tiszafüreden
saját műhelye, amelyben azóta is dolgozik. Az 1970-es évektől színvilágában egy visszafo-
gottabb, motívumkincsében egy összetettebb stílus jelent meg. A fehér alapon zöld és fe-
kete színösszeállítás míves,- szerkesztett vagy szabad rajzú virágcsokrokkal, madarakkal a
jellegzetes és összetéveszthetetlen Szűcs-stílust teremtette meg.

Az általa készített edények között a régi, hagyományos füredi tálak, szilkék, bütykösök,
butellák, miskakancsók, valamint a változatos méretű és funkciójú tyúk- és kakas figurák
egyaránt megtalálhatók. Termékskálájában napjaink igényeit is kielégítő ét- és italkészletek
gazdag választéka jelentős helyet foglal el. Magyarországon és külföldön több mint száz
kiállításon ismerkedhettek meg művészetével. Az elmúlt évtizedek alatt számos rangos
díjban és kitüntetésben részesült. 1987-ban kapta meg a Népművészet Mestere címet. Szak-
tudását először feleségének, Nagy Erzsébetnek, majd két lányának, Andreának és Juditnak
adta tovább. Mindhárman népi iparművészek, Andrea 2002-ben kapta meg a Népművészet
Ifjú Mestere címet.

Az 1956-ban Karcagon született Kovács László szintén Kántor Sándor műhelyében is-
merkedett meg a fazekassággal. Iskolai tanulmányai alatt minden nyári szünetet a Kántor-
műhelyben töltött, ahová az általa tisztelt és becsült Sz. Nagy István segített neki bejutni.

A Kántor-műhelyben tanulta meg a szakma alapvető fogásait, főképpen a korongozást.
1975-ben megvált a Kántor-műhelytől és átkerült F. Szabó Mihályhoz. Karcagi évei alatt
is a hagyományos formákat és típusokat készítette, s már ekkor elhatározta, hogy ezek mel-
lett főképpen a konyhai edényekre helyezi majd a hangsúlyt. Az általa elképzelt és elké-
szített edényeknél mindig arra törekedett, hogy a régi formákat megőrizze és megtartsa, de
a mai technikai viszonyokat is figyelembe vegye. Ezekhez a kísérletekhez volt szüksége
számára egy önálló műhely megteremtése, amelyre Kalocsa városában nyílott lehetősége,
ahol jelenleg is él és alkot.

Mindhárom jeles Kántor-tanítvány, akik maguk is a Népművészet Mesterei lettek, mun-
kásságára jellemző, hogy szerzett tudásukat és saját maguk által kialakított stílusukat nem-
csak maguk művelik. Mindhárman számos tanítványnak adták át tudásukat, ismereteiket.
Elég itt Sz. Nagy István és Szűcs Imre tanítványára, az azóta ugyancsak Tiszafüreden alkotó
Nagyné Török Zsókára és munkásságára utalnunk. Emellett a Szűcs család fentebb em-
lített tagjait, illetve Kovács László tanítványát, Madár Helgát említhetjük meg, akik szintén
jeles fazekasmesterekként dolgoznak.

Összegzésképpen megállapíthatjuk, a 20. század egyik legnagyobb hatású fazekasa a
karcagi Kántor Sándor nemcsak edényeivel, kerámia tárgyaival tette ismertté és híressé a
karcagi fazekasságot. Munkássága során nagy figyelmet szentelt a mesterség megőrzésének,
megtartásának. Jeles tanítványait is megtanította a maga által magas szinten művelt szakma
fortélyaira, amivel a Kántor-műhely és annak szellemisége fogalommá vált. Hatása azonban
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nemcsak a tanítványok alkotásaiban fedezhető fel, hanem az ő tanítványaik alkotásaiban
is. Kántor Sándor tehát nemcsak saját korában hatott az alföldi fazekasság alakulásában,
hanem hatása túlélte őt, számos napjainkban alkotó fazekas munkásságában is tetten érhető,
mégha ezek az alkotók személyesen nem is ismerték őt.
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