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Az aradi születésű Tóth Árpád családjával
1889-ben telepszik Debrecenbe. Itt végzi közép-
iskoláit, majd tanulmányait 1905-től a budapesti
tudományegyetem bölcsészeti karán folytatja.
1909-ben tér vissza, ahol a Debreceni Független
Újság színikritikusa, majd a Debreceni Nagy
Újság rendes munkatársa lesz. 1913-ban a Nagy
Újság megszűntével költözik újra Budapestre. A
huszadik század eleji magyar líra egyik legna-
gyobb mesterét ezek az évek kapcsolják közvet-
lenül Debrecenhez. Hogy mi mindent jelentett
életében, írói munkásságában ez az emlékeze-
tében is mindig vissza-visszatérő időszak, azt úgy
vélem Önök nálam sokkal jobban tudják. Szűkre
szabott életében verseiből négy önálló kötet jelent
meg, s egy a műfordításaiból, amely tevékenysé-
gét költészetével egyenrangúnak ítélik. Monográ-
fusa a „legfájdalmasabb magyar elégikus, leg- Tóth Árpád szobor - részlet
gáncstalanabb és leglelkiismeretesebb modern versművészünk" -ként aposztrofálja Tóth
Árpádot, aki „... bizonyos értelemben mindvégig gyermek maradt, kívül a felnőttek
társadalmán, s főleg távol azoktól a nyersebb, valóságos erőktől, amelyek emberi sorsokat
formálnak."

Lakatos Aranka Debrecenben született, életé, munkássága ide kötődik, ő maga is a
félszázados jubileumát ünneplő Tóth Árpád gimnázium diákja volt. Gyerekkorában
édesanyjával a Nagyerdőn sétálva, meg-megálltak a költő síremléke előtt. Az Erdő,
táblába vésett két sorát nosztalgiával idézi:

Jó így csendesen nézni áfákat,
Érezni a derűt, mely mindent áthat;

Debrecenben felállított szobrai között éppen a Nagyerdőn helyezte el a város Györfi
Sándorral készített II. világháborús emlékművét.

A nyolcvanas évek végétől a Nyíregyháza-sóstói illetve a Mezőtúri Alkotótelepek
állandó résztvevője. Mindkét kolónia a viaszveszejtéses bronzöntés műhelye. Ennek a
mintázási-öntési eljárásnak a legnagyobb előnye, hogy a bronzszobor öntőformáját maga
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felállított Tóth Árpád emlékmüve leleplezése alkalmával.

- 1 9 7 -



LAKATOS ARANKA SZOBRÁSZMŰVÉSZ

a művész készíti, így kikerülhető a homokformázás minden szakmai és technikai
nehézsége, időigényessége. Eredménye viszont egy sokkal szebb, érzékenyebb és
vékonyabb felületű öntvény. Mivel az eljárás során a megmintázott viasz formáját teljes
egészében felveszi a rákent samott, majd égetésekor a kifolyt viasz helyére öntött bronz -
a művész a legaprólékosabb, finomabb, lírai formázást is véghezviheti.

Lakatos Aranka mestere ennek a technikának, melynek révén belső invenciója szerint
alakíthatja anyagát. Legalább olyan nyitott formai kérdésekben, mint ahogy Tóth Árpád is
volt a versformák alakítása terén. A költő a nevéhez kapcsolt nibelungizált alexandrinustól
a magyaros versalakokig több veresformában kipróbálta magát. Számos stilisztikai
eszközt használt, a halmozott jelzős szerkezetektől az alliterációkig, hangutánzó,
hangfestő szavaktól az enjambement-ig.

Lakatos érmeken, kisplasztikákon mintázza légies nőalakjait, gazdagon burjánzó vege-
tációját. Talán legerősebb oldala a portré. Szelíd empátiával közelít modelljéhez, átérezve
annak teljes karakterét. Lakatos nagy erénye, hogy összességében képes megidézni
modelljéről azt a képet, benyomást, amely ismereteink révén mindannyiunkban él.

Hogy csak művészportréit említsük, Krúdy, Kölcsey, Holló László, Márai, Dali külön-
bözőségükkel bizonyítják, milyen magas fokon képes átélni alanyának személyiségét.
Mindegyik mű más és más, eltérőek annyiban, amennyiben modelljeik különböznek
egymástól.

A közönség számára igényelt külső hasonlóságok mellett a művész tökéletesen
érzékelteti alanya belső jellemzőit. Mintázásának finom modulációval teremti meg azokat
az asszociációkat, amelyek felvillantják előttünk a személyiség belső jegyeit.

Ez az az alkotói sajátosság, elmélyülő megközelítési mód Tóth Árpád műfordításainál
is követhető. Mint ahogy Lakatos Aranka mélyed bele egy-egy megformálandó
művészember életébe, életművébe hogy annak jellemző jegyeit plasztikába ültetve
teremtse meg annak szobor-egyéniségét, úgy szívja magába a költő választott francia,
német vagy angol költőjének egyéniségét, versének szóképét, ritmusát, hangulatát
tökéletes fordításaihoz. Gondoljunk csak Goethe Vándor éji dalára, vagy Verlaine Őszi
chansonjára, illetve az eredetivel tökéletesen összecsengő magyar változatára.

Lakatos Aranka elsőként Tóth Árpád síremlékére mintázta meg a költő portréját, majd
egy kiváló büsztben mintázta meg fejét.

Míg az „impresszionista" poéta könnyedén formált, lebegő levelekkel kísért arcmása az
Április capriccio játékos, hangutánzó rímeit idézi, a néhol alig érintkező részletekből
mintegy „impressziókból" összerakott portréval szemben a költő egészalakos emléke már
a gyötrődő, az érett költőt mutatja.

A saját maga rajzolta önarcképéről ismert kerekkarimájú kalap, a kemény ingnyak, a
nyakkendő, a szemüveg s a finomvonalú, keskeny arc formai jegyei azonnal
azonosíthatóvá teszik a költőt. Vékony alkatát minden cifraság, díszítmény nélküli hosszú,
szűk felöltő öleli körül.

Köztünk sétál, töpreng valamelyik verssorán. Talán az Esti sugárkoszorún, a világ
legszemérmesebb-legcsodálatosabb szerelmi vallomásán.

-198-



MŰVÉSZET

Aztán megáll, felnéz, balja megfeszül zsebébenjobbjának ujjai szinte a megtalált rímre
mozdulnak. A művész, mintázás közben azt mondta, Tóth Árpád akár szobrász is lehetett
volna, olyan erőteljes keze van. A szoborkezet nézve felrémlenek a sorok:

Szavak szobrásza, én,
ki sokszor álmodoztam
Faragva finom igén

Lakatos Aranka és a költő bennem élő képe sokban hasonló.
Zárkózott, gyötrődő. Kevésszavú, töprengő. Befelé forduló, szemérmes. A művészet

iránt viszont alázatos, önemésztő. Éppen azért, mert mindig a tökéletes felé tör. Lakatos
éppúgy gyötrődik alkotás közben, mint ahogy a költő megszenvedte szinte minden sorát
addig, amíg a maga mértéke szerint elfogadhatónak találta. Kardos László monográfi-
ájában számos példával illusztrálja azt a folyamatot, amíg variálva, átírva, többszörös
javítások rétegén át letisztult egy-egy szakasz. A megnemértés, a vélt sereknek, a
visszautasítás, mindkettőjüket kínozza. Nézzük a költő alakját köpenyébe zárt
magányában, és felzsongnak bennünk a Leiektől lélekig sorai.

Ó, csillag, mit sírsz! Messzebb te se vagy,
Mint egymástól itt a földi szivek!
A Szinusz van tőlem távolabb
Vagy egy-egy társam, jaj, ki mondja meg?

Ó,jaj, barátság, és jaj, szerelem!
Ó, jaj, az út leiektől lélekig!
Küldözzük a szem csüggedt sugarát,
S köztünk a roppant, jeges űr lakik!

Ma nemcsak a város, de az egész ország egy kitűnő szoborral lett gazdagabb. S ez
nemcsak Lakatos Aranka érdeme. Mert ahhoz, hogy a művész létezhessen, alkothasson, s
keze nyomán ilyen nagyszerű mű születhessek, szükséges az az értő közeg, amely
mindehhez a feltételeket megteremti. Ezért a város vezetését illeti elismerés. Értékeinket
őriznünk szükséges, nem lerombolni. Építeni kell, alkotni, emlékművet állítani a jövőnek.
Mint ahogy mindezt Debrecen teszi.

Meggyőződésem, hogy ez az egyetlen járható út mindannyiunk számára.
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