
Háborús emlékművek: 
Besenyszög, Mezőtúr, Nyíradony

Szobrászszerelem
Lakatos Aranka nem szobrásznak készült. M ár 29 éves volt, 13 
éve ennek, hogy rádöbbent, egy életre szóló szerelm et választott. 
Term észetes tehetsége, szorgalma eredm ényeképpen sorra szü
lettek alkotásai. Legism ertebb köztéri m unkái közt sorolja a Nyí
regyházán található Krúdy Gyula-portrét, a D ebrecenben látható 
Kölcsey Ferenc-reliefet, valam int Besenyszög, M ezőtúr, Nyíra
dony háborús em lékm űveit.

-  Mesterének Győrfi Sándort és Ku
tas Lászlót tekinti. Tagja a Magyar 
Köztársaság Művészeti Alapjának, a 
Magyar Képző- és Iparművészek és 
az Eremművészek Szövetségének. 
Rendszeresen szerepel megyei és or
szágos kiállításokon. Hogyan lett 
szobrász?

-  Előbb a festészettel foglal
koztam, amatőr módon, ma
gamnak festettem a képeket. 
Férjem biztatott. Festm ényeim 
mel aztán m egjelentem  egy kiál
lításon, majd alkotótáborba hív
tak. Ott ismerkedtem meg a 
szobrászattal. Beleszerettem az 
alkotásba. M indenféle anyagból, 
kőből, márványból, fából, viasz
ból dolgoztam. Eleinte portrékat 
csináltam, s a madármotívumok 
érdekeltek. Ez utóbbi talán azért, 
mert férjem om itológiával is 
foglalkozik, emellett pedig a sza
badságvágy fogott meg a repü
lésben.

-  A portrék közül miért éppen 
Krúdy Gyulát és Kölcsey Ferencet 
formálta meg?

-  Mind a ketten erről e vidék
ről származnak. Vonzott m űn. 
kásságuk, tartásuk, s szeretetük

e vidék iránt, s az általam is sze
retett vidék tisztelete.

-  Hogyan születtek világháborús 
emlékművei?

-  Ezeket megbízásból készí
tem egyedül vagy másokkal kö
zösen. Az em berekben él az 
igény, hogy legyen olyan kegye
leti hely, ahol em lékezhetnek a 
háborúban elesett hozzátartozó
ikra, ahová elhelyezhetik virága
ikat.

-  Jelenlegi tervei?
-  Nagyhalászon és Nyíracsá- 

don az idén leplezik le a világhá
borús emlékműveket. M otívu
maiban ezek hasonlóak a Nyíra- 
donyban álló alkotáshoz. Szülő
városom ban, Debrecenben is 
tervezik, hogy szobrot állítanak, 
a városi önkorm ányzat pályáza
tot ír ki elkészítésére.

-  A szobrokon kívül más képző- 
művészeti alkotásai is vannak?

-  Például domborm űvek, ér
mék. M egbízás alapján készítet
tem el a Debreceni O rvostudo
mányi Egyetem professzorairól 
egy érem sorozatot.Szívesen for
mázok m eg madarakat, készítek 
portrékat és faragok meg kisebb- 
nagyobb köveket.

C sam ai Attila


