
A három évtizedes irányító-szervező, tudományos, oktató-nevelő munka látványos eredményt ho-
zott: az egykori Szitáskeresztúr múzeuma csakhamar a környék meghatározó szellemi műhelyévé, s a 
honismereti kutatás elismert intézményévé vált. Népszerűségét történelmi és néprajzi kiállításai, vala-
mint vonzó rendezvényei éppúgy növelték, mint az időközben egyre gazdagabbá váló néprajzi részle-
ge, ahová egy 1853-ban épült kecseti ház is bekerült, meg több kötött kapu a környék falvaiból, faragott 
csűrkapusarkok, a székely építő- és díszítőművészet megannyi remeke. A környéken egyedülálló a népi 
ipari szerkezetek gyűjteménye (magtörők, kézimalmok, posztóványolók, vízimalom, vízifűrész), a ha-
gyományos népi gazdálkodás emlékei, nem egy közülük az egykori Udvarhelyszék távolabbi falvaiból 
kerültek be. Munkássága elismeréséül Székelykeresztúr városa 1995-ben első díszpolgárává, a Magyar 
Néprajzi Társaság pedig már korábban tiszteletbeli tagjává választotta. 1996-ban az Erdélyi Magyar 
Közművelődési Egyesület Bányai János-díjjal tüntette ki. 

Az alapító igazgató 1977-ben vonult nyugdíjba, de azután sem pihent, továbbra is segítette az új 
munkaközösség munkáját. Rendezgette kéziratait, de az összes munkáinak kiadását már nem készíthet-
te elő. 1997. január 10-én hunyt el, hamvai a timafalvi temetőben nyugszanak. 

Példaképe lehet minden pedagógusnak és diáknak, a honismeret művelőinek, akik érdeklődnek népi 
értékeink sorsa, azok megmentése és közkinccsé tétele iránt. 

Fülöp Lajos 

Száz esztendeje született Lakatos Demeter* 
Olyan emberre emlékezünk születésének centenáriumán, aki a magyar nyelvterület legkeletibb szé-

lén született és élte életét. Olyan emberre, aki visszafelé forgatott időgépként sok évszázaddal ezelőtti 
népéletről tudósít. 

Lakatos Demeter 1911. november 19-én, Árpád-házi Szent Erzsébet napján született Moldva egyik 
legrégibb településén. Szabófalván. Édesapja 1916-ban halt meg, amikor a betörő román hadseregben 
saját testvérei ellen kellet harcolnia. Az ötesztendősen félárván maradt Demeter inasként szolgált, majd 
lakatostanuló lett, de már akkor megmutatkozott, hogy nem a falujabeli gyermekek szokásos útját fogja 
járni. Sofőr lett, mert vonzották a messzi tájak, érdekelték az idegen emberek, majd műkedvelő színtár-
sulatot alakított, s mint annak „igazgatója" maga és mások által írt darabokkal járta a környező magyar 
és román településeket. A színelőadásoknak sikerük volt, mert 
ostorozták ,,a politikusokat, a gazembereket, még a papokat is ", 
de hamar abba kellett hagynia a „színigazgatóságot", mert - mint 
írja „nagyon veszélyes volt, mikor az igazat mondtam. " Márpe-
dig - húzza ki magát önérzetesen Demeter , „ ha egy színész ha-
zugságra van szorítva, akkor többet nem színész, hanem pojáca ". 

Tizenéves korától írt verseket, előbb románul, később magya-
rul is. Az 1930-as években eljutott Kolozsvárra, ahol Dzsida Jenő 
1935-ben közölte a „Falevelek hulladoznak det fú a szél..." kez-
detűt, mégpedig „Latiatuc jeleim zumtochel..." felcímmel, utal-
va a vers első nyelvemlékünkkel való hasonlóságára. De azt 
mondta neki: „Demeter, maga hagyja a mászféle verszet, azt má-
szok isz tudnak írni."' Mert amiket nem az anyanyelvén írta, bi-
zony a csasztuskák, meg a vezércikkek színvonalán maradtak. 
Ettől kezdve haláig sok verse látott napvilágot különböző erdélyi 
és magyarországi lapokban. Sokan bábáskodtak megjelenésük 
érdekében, de Domokos Pál Péter tett érte a legtöbbet, ám még 
neki sem sikerült elérnie, hogy versei kötetbe gyűjtve juthassa-
nak el az olvasókhoz. 

* A 2011. szeptember 30-án, a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület által Csikszeredában ren-
dezett Emlékmüsoron elhangzott előadás szerkesztett formája. 

1 Beke György. Magyar költő Moldvában. In.: Lakatos Demeter. Csángú országba. Összegyűjtött versek, mesék 
és levelek 1. Összeállította: Libisch Győző. Kiadja a Lakatos Demeter Csángómagyar Kulturális Egyesület. 
Bp., 2003. 7. 
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1974-ben bekövetkezett halála után aztán több kötete is megjelent, de bizony Romániában egy sem, 
Magyarországon is csak 1986-ban, az ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke, valamint 
az MTA Nyelvtudományi Intézete belső kiadásában, a Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 350 példány-
számú sorozatában, 64 tételes bibliográfiával2 és csaknem tízezernyi szómagyarázattal;3 1988-ban pe-
dig Bernben, az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem gondozásában, Csángú strófák címmel.4 

Ezt követően két Lakatos Demeter versgyűjtemény látott napvilágot Magyarországon, mindkettő 
Libisch Győző szerkesztésében. A Búcsú az ifjúságiul című kötet megszületését Domokos Pál Péter 
anyagi támogatása tette lehetővé,5 a Csángó strófák /-//. vers- és prózagyüjteményt pedig a Lakatos De-
meter Csángómagyar Kulturális Egyesület jelentette meg. 

Miben mutatkozik meg Lakatos Demeter verseinek különös értéke? 
Számos versében említi moldvai születését, csángó és magyar voltát. Benne van költeményeiben a 

csángók történelme is, de nem a tankönyvekben feldolgozott, mert azt Demeter csak áttételesen, mint-
egy másodkézből ismerhette, hiszen Moldovában, akár a többi csángó, ő sem tanulhatott népének múlt-
járól, még csak nyelvén sem. Mint írja: 

De már szülőfaluja szájhagyományban megőrzött múltja gyakrabban előfordul a „csángó stró-
fák"-ban. Faluja névadóját is a vínektől hallotta emlegetni, az ő alakját támasztja föl látomásos versében 

A szabófalvi költőt sokszor elbűvölte a táj, ahol a Moldova és a Szeret vize sompolyog. Említésre ér-
demes, hogy Demeter valamennyi évszakról gyönyörködve írt, mindegyikben megtalálja a szépet, de 
egyedül a nyárról írja, hogy „nyárba szeretnék megholny, eszt a világot itt hodny." És valóban, nyáron 
halt meg, augusztus 24-én! 

Szabó T. Ádám, az élete delén elhunyt kiváló nyelvészünk, az úgynevezett északi csángókra jellem-
ző nyelvjárási sajátosságok egész sorát vette számba Lakatos Demeter költeményeiben.6 Úgymint a 
szavak hangalakját, toldalékolási módját, a ragozás rendszerét, a szóalakokat és jelentésüket, valamint 
a mondatszerkezetet. Ezek egyszersmind Szabófalva magyar lakosságának szavajárását is tükrözik, hi-
szen Demeter a szó legteljesebb értelmében népének költője volt. 

Lakatos Demeter versei tehát nemcsak a moldvai magyarság legrégibb rétegének életmódjáról, érzé-
seiről és gondolatairól adnak hírt művészi mértékkel mérhető formában, hanem nyelvünk múltba nyúló 
hajszálgyökérzetéről is fontos ismereteket közvetítenek. Talán az ünnepek és a népszokások megverse-
lésekor sikerült a költőnek a leginkább tetten érnie a hagyományt. A tűzhelyeket, melyek körül kitelje-
sedik a meséknek országa, ahol megőrzik a szép meséket, a szép táncokat, s ősapáink stafirungját, amit 
kapatt. Megénekli a guzalyasba, afonúba járó nagy legényeket és szép lányokat, ahol a 

Lyányokat mind gizigelik 
Legények a padokon, 
Dologgal nem is törődnek, 
Más forog a gondukon. 

2 Udvardy Frigyes munkája. 
3 Csángó strófák. Hajdú Mihály szerkesztésében. 
4 Válogatta, a szöveget gondozta és a bevezetőt írta K. Lengyel Zsolt, Szabó T. Adám, Szász Judit Anna. 
5 Áramlat Kiadó. Bp., 1992. 
6 A csángók nyelve és helyesírása Lakatos Demeter szövegeinek tükrében. In.: Halász Péter (szerk.): „Megfog 

vala apóm szokeor kezemtül. . ." Domokos Pál Péter emlékére. Bp., 1993. 63-70. 

Nem jártam magyar iskolába, 
nem tudtam írny, olvasny, 
pedig ez vult az anya nyelvem, 
vele kezdtem én beszélny;(...) 

Szabó Jánosnak a hírit 
Történelem nem üszméri, 
Remélem, hogy minden magyar 
Moszt megtudja, ki eléri. 
Nem vult császár, nem vult király, 
Magyarember egy darab vult, 
Reszketett a föld hul lipett, 
Úgy hallottam a vínektül. 

Egyelőre a mi falunk 
A nevit büszkén viseli, 
Szabófalván minden buba 
Száz bő évek után nevezi. 
Zavaros századok folyamán 
Szabófalva büszkén áll. 
Itt Moldova szivében 
Mint egy gyönyörű virágszál. 
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A tárgyi néprajz iránt érdeklődő is találhat értékes adalékokat Lakatos Demeter verseiben. A Máskar 
és most című versben azt a XX. század második feléig tartó állapotot írja le, amikor a szegényebbek 
cséphadaróval verték, a módosabbak lovakkal nyomtatták ki a kalászokból a szemet. 

Vény nogy apám csípvel 
nyomtatott, 
néhány kivit ha kuláktul 
ű kapatt; 
huszitkor és karácsonykar 
kynert ett, 
és ameddig meghűlt az öreg, 
szulga lett. 
Apámnak se volt jobb sorsa: 
Inakkal 
nyomtatott és nogyon sokcar 
rudakkal. (...) 

Ezek a részletek azonban a mezei munkának a technikai vonatkozásai, bár olykor megkapó költői 
erővel, képszerüen vázolja elénk az eseményt. Van azonban Lakatosnak egy olyan, Aratászró\ szóló 
verse, ahol ez a maga valóságában is jelképszerűen szép müvelet csupán keret a bubájával arató anya és 
gyermeke közötti titokzatos kapcsolat semmilyen „néprajzi módszerrel" meg nem fogható, csakis a föl-
di élet égi másaként megragadható költői rajzolatához. 

A költői lélek finom rezdülésével megrajzolt kép egyszerű szépsége mellett a csángó nyelv kifejező-
képességét is teljes mértékben kihasználja. A keserűséget eszünkbe juttató ürömszál mellett riú csecse-
mő, a jártában szoptató anya, s a kacagva szopó buba képi hangulata a magyar nyelv más tájairól való 
szókinccsel talán ki sem lenne fejezhető. 

Halála óta sokat gondolkozom, vajon nem született-e rossz időben Lakatos Demeter, a XX. század 
csángó költője? Mert ha néhány évszázaddal korábban érkezik erre a földre, bizonyára jeles, de isme-
retlen mondó ember, népmesék, népdalok névtelenség homályában maradó forrása lehetett volna, s má-
ra már talán falujában sem ismerné senki a nevét. Ha pedig néhány évszázaddal - vagy csak évtizeddel 

később születik, esetleg ismert költő, színész, elismert színházi rendező lehetett lenne, de már aligha 
írt, beszélt, gondolkodott és érzett volna magyarként, magyarul. De akár előbb, akár később születik, 
nem lett volna belőle a magyar népi műveltség Moldvában fellelhető archaikus rétegének felszínre ho-
zója, középkori okleveleink nyelvén verselő népköltő, a szabófalvi csángók magyarságának hiteles bi-
zonyítéka. 

Nehéz élete, gyakori meghurcoltatása ellenére is úgy érzem: jó időben született és élt Lakatos De-
meter. Művészetével már ki tudott emelkedni a folklórforrások gazdag, de névtelen buzgásából, de még 
magyarként lehetett a csángó nép költője. 

Megiért a búza, 
Ringossza sziél. 
Árassza Ritza, 
Kölökivel. 
Üremszál alatt 
Buba riu, 
Seset nem kapatt, 
Azírt sziú. 
Beszil a Ritza, 
Ű érti: 
„Nem vár a búza 
Kell aratni. 
Hallgasszand a szád, 
Moszt ni, kiész, 
Hazafelé anyád 
Szopva visz. 

Moszt kell aratni, 
Hallgassz, ne búgj. 
Kinyert kell szajnálni, 
Seppet még ülj!" 
Nem tudom a buba 
Megiértette? 
Lefidzsott7 a búza, 
Zölbe vette. 
Szietett a Rúza, 
Aratász nem vár. 
Minden szem búza 
Elvesztete kár. 
Kacagva szopik buba. 
Kacagva, 
Zanyja dzsönvörködik 
Kivikbe... 

Halász Péter 

lefogyott 
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