
dalomtörténetben még nem volt rá példa, hogy valaki t izenöt éves korában ilyen tömöt t tarisznyával es 
ilyen biztos léptekkel indult volna el a halhatatlanság fe lé ." 1 0 

Tanítványát , a félárva Gazdag Erzsi költőt szintén támogat ja . Egy írásban azt kívánja, hogy „a 
Parnasszusra való megérkezése hamaros és diadalmas legyen".1 1 

Mint már említettem, Pável Ágostont a korabeli irodalom költőként is számon tar tot ta . Egy 1936-
ban megjelent verseskötetéről — a Felgyújtott erdőről — Radnót i Miklós írt kr i t ikát a Nyugatban. „ A 
Felgyújtott erdőt ugyanaz az ünnepélyes, kissé primitív érzéskifejezés jellemzi, mint Vak völgy ölén így± 
zsolozsmázok kötetét. Versalkotásában és nyelvében van valami nemes értelemben vet t diákosság, a vers-
értő a kevéssé sikerült verseit is valahogy bájosnak találja és élvezi, s a nyelvvel való sokszor remény-
telen és eredménytelen küzdelmét is érdeklődéssel kíséri, mert a sikertelenség mögött mindig érzi a si-
kerre való törekvést, a költői lelkiismeretet. Ha nem sikerült valami Pável Ágostonnak, akkor az a küz-
delem ellenére sem sikerült . Nyelve erősen költői, szereti a nagy nehéz szavakat, olyanokkal találko-
zunk nála, melyek az utolsó húsz évben nem nagyon szerepeltek a líra szókészletében. Verse mindig 
ünnepélyes, és ez az ünnepélyesség erősen emlékeztet az Adyéra. Az esti csillag nyoszolyába kergeti, de a 
barnakontyú éjszaka és a lompos csend mellett szerencsés képei sorát idézhetnők." 1 2 

A felszabadulás után fontos tette volt az orosz nyelvtanfolyam megindítása a város pedagógusai ré-
szére. Sajnos, sokágú munká jának gyümölcsét nem érhette meg. 

Éle tműve azonban igy is egész. Tisztelheti benne tudós tagját és kultúraközvetítőjét a szlovén n é p ; 
tiszteli benne a tudományszervezőt és polihisztort Magyarország, méltó helyére emelvén nemes törek-
véseit. Az egyre terebélyesedő hazai honismereti mozgalom pedig egyik jelentős felszabadulás előtti kép-
viselőjének ismeri el. Munká já t , teljesítményét bátran odaál l í that ja példaképei közé. 

Vas megye ma is példát mutat a művelődés ápolásában, miként azt az újraindult Vasi Szemle, a szom-
bathelyi Berzsenyi Dánie l Tanárképző Főiskola Tudományos Közleményei és a Vasi Honismereti Köz-
lemények színvonalas cikkei , tanulmányai bizonyítják. D e hivatkozhatnék a szabadtéri néprajzi mú-
zeumra vagy a szombathelyi képtárra is, melyek anyaga tiszteletet és elismerést ébreszt nemcsak szerte 
e hazában , hanem a nagyvilágban is. 

Tungli Gyula 

Lakatos 
Demeter 

csángó költő 
(1911—1974) 

Lakatos Demeter, 1972. 
(K. László felvétele) 

Sohasem láttam Lakatos Demeter t , nem jártam Moldvában, Szabófalván, ahol élt. Folyóiratokban ta-
lálkoztam először a nevével, majd Domokos Pál Péter moldvai csángómagyarokról tar tot t előadásában 
hallottam róla. 

Lakatos Demeter csángó költőt többször felfedezték és hamar elfelejtették. 
Ds ida Jenő volt az első, aki lelkesedéssel bemutat ta őt a Keleti Újságban, 1935-ben. Széfeddin Sefket 

bej, a török származású magyar újságíró és f i lmrendező moldvai magyar falvakat járva bukkant Lakatos 
Demeterre , ahogy könyvében megírja. 

Ezu tán sok évig tartó szünet következett . 
Ismereteim szerint Faragó József kolozsvári folklorista volt, aki újra bemutatta őt az Utunkban , 1956-

ban. Ezu tán kezdődtek el a iszórványos ismertetések Erdélyben és nálunk is. Erdélyben Beke György 
tette a legtöbbet a csángó népköltőért , szívén viselte a sorsát, újra és újra felidézte személyét folyóiratok-
ban és könyvekben is. N á l u n k a közönség Újváry Lajos festőművész Kortársban közölt emlékezetes sorai-
ból szerezhetett tudomást az első, név szerint ismert moldvai csángó költőről. 

10Weöres Sándor: Hideg van. In : P. A. im. 258 old. 
1 'Gezdeg Erzsi: Pável Ágo i lon In : P A im. 260 old 
"Radnóti Miklós: Próza, novellák él t anu lmányok Szépirodalmi, 1971. 524—525. old 
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1958-ban a bukaresti I rodalmi Kiadó szerződést kötött Lakatos Demeter re l , verseskötetének kiadására. 
Teltek az évek, a kötet megjelenése váratott magára. 1972-ben újra felcsillant a remény, a Kri ter ion Ki-
adótól levelet kapot t : kiadják verseit. Azonban a szabófalvi népköltö hiába bizakodott. Közben Domokos 
Pál Páter nálunk próbálkozott verseinek kiadásával, de fáradozása nem járt eredménnyel. 

Múlnak az évek. Néha még írnak róla, azután talán elfelejtik. Kihull az emlékezetből, hogy a moldvai 
magyarságnak, népköltészetünk és régi nyelvünk fogyatkozó számú őrzőinek költője támadt. Megpróbál-
am összeállítani Lakatos Demete r bibliográfiáját, a róla szóló ismertetéseknek és megjelent verseinek 

jegyzékét. Ezzel tisztelgek a csángó költő emléke előtt, születésének 75. évfordulóján. Talán sikerül fel-
keltenem az érdeklődést és végre napvilágot lát verseskötete. 

Ki volt Lakatos Demeter? Feleljenek azok, akik írtak róla. 
„ A költő szülőfaluja, Szabófalva nagy csángómagyar falu Román városától északnyugatra, 9 km-nyire, 

a Szeret és a Moldova folyók között . Szabófalva a XIV. század harmadik negyedében alakult Moldvai 
Vajdaság létrejötte előtt már megvan, tehát lakói ott ősfoglalóként kezdik el életüket. Az i rodalomban öt 
másik csángómagyar faluval — Tamásfalva, Lökösfalva, Dsidafalva, Kickófalva és Dumafa lva — együtt 
jelenik meg, azoknak központ jaként . A moldvai va jda 1606-ban a »Secil«-i ortodox bará toknak ajándé-
kozza jobbágyfaluként. Amikor a moldvai katolikus csángómagyarok lelki vezetésének ügye a Hitter-
jesztés Kongregációjának (Propaganda de Fide) kezébe került, nem kaptak nyelvükbeli papot, hanem 
olasz, lengyel, bulgár stb. misszionáriusokat, ak ikkel beszélni sem tud tak . . . Hiába könyörgött a szabó-
falvi magyar nép a legalacsonyabb fórumtól a legmagasabbig magyar papért , nem adtak neki. Sok misszio-
nárius nem állott hivatása magaslatán, sőt rossz erkölcsú életével inkább rontotta, mint segítette a szabó-
falvi csángómagyar nép lelki ügyét, 1671-ben így írnak a pápának küldött levelükben: »Mü Szabó 
Falui keresztienek az eöt Faluval edgüt alazatosan es teöredelmes szübeöl akarjuk Nagisagtoknak es 
Szentsegteknek niomorusagos eletünkeot jelenteni. Mü nekünk az mü eletünk hasonló az oktalan bar 
mokhoz, kik soha az Istent diczjrni nem tudj iak, hanem cziak az oktalansaghban elnek (. . .) az melj 
Misszionárius Baratokot az Szent Gülekezet ide, küldött (. . .) nem ugy viselik magokat az mint az 
Regula kévánná, hanem reszegesek (. . .) melj minden embernek, de mü nekünk magia toknak legh 
inkab nagi botrankozasunkra vagion . . .«" 

„Hír t adot t Rómának az anyanyelvű paphiányról Zöld Péter jelentése alapján Batthyány Lajos erdélyi 
püspök is, mégsem kaphattak a szabófalvi csángó-magyarok papot. A múlt században több magyar tudós 
kereste fel Szabófalvát: Jerney János, Munkácsi Bernát , Szarvas Gábor , Rubinyi Mózes, a német Wei-
gand professzor, századunk elején pedig Wichmann György finn egyetemi tanár töltött ott több hónapot 
és szedte össze nagyszerű szótárának, a német nyelven megjelent csángó-magyar szótárnak nyelvi anyagát. 
Onnan származik Rab Mihály püspök, akinek szülői csak csángó-magyar nyelven tudtak, neki is anya-
nyelve volt a magyar, mégis püspökké válása után nemhogy nem beszélte, hanem tiltotta, hogy egyház-
megyéje templomaiban magyarul beszéljenek. A legnagyobb és egykor leggazdagabb csángó-magyar köz-
ségben, Szabófalván századunk harmincas éveitől e sorok írója, majd Balla Péter, Lükő Gábor , Jagamas 
János, Szabó T. Attila, Kallós Zoltán, Ujváry Lajos és többen mások is megfordultak, akik mindannyian 
tanúi a Lakatos Demeter nyelve élő életének. 

„Lakatos Demeter egy levitézlett elméletet sajátí tott el, amely a csángók körében itt-ott még ma is táp-
lálja—szítja nemzetiségi és nyelvi alacsonyrendűségük hitét. E z a tétel a csángó-magyarok elnemzetleníté-
sére törekvő erők egyik jelszava volt. Ugyanis anyanyelvük magyar. Miben is különbözik a moldvai 
nyelvjárás a magyar köz- és irodalmi nyelvtől? Először: hangkészletében (kiejtés), szókészletében és 
nyelvtani szerkezetében olyan magyar régiségeket őriz, amelyek köznyelvünkben ma már nem használato-
sak. Másodszor : szókészletében olyan újabb moldvai magyar tájszók és harmadszor: olyan román köl-
csönszók találhatók, amelyek köznyelvünkben szintén ismeretlenek. Tudvalevő, hogy e három sajátosság 
nem kizárólag a moldvai csángó, hanem kisebb-nagyobb mértékben valamennyi romániai magyar nyelv-
járásban föltalálható." '4* 

„Min tha 500 évvel ezelőtti vagy még régebbi nyelven szólalt volna meg valamelyik ősünk!" „ A legfel-
tűnőbb ebben a nyelvben, hogy a sziszegő hangokat sejpesen ejtik, vagyis a cs és s hang helyett c, illetve 
sz hangot ha l lunk: cak szósz (csak sós), a zs helyett z hallatszik: zdk (zsák), de sz helyett c is hallatszik: 
sokcor. A ny n-ként hallatszik: nelni, nelve (nyelni, nyelve). A magánhangzók ejtésében is különbség ta-
pasztalható. Az é hangot rövid e helyettesíti olyan szavakban, melyekben e is szerepel még : tündéré, 
méreg, lenenek, de í is jelentkezhet az é helyett: rigtül, szegin, míz• O helyett sokszor hallunk a hangot : 
dolgasztunk, hardu, de o hangot pótol u is: csaludunk, hul, vultam. ö - z é s is jelentkezik, bár nem nagy-
fokú: äste. Másik érdekes tulajdonság, hogy a magánhangzók kiegyenlí tődnek a szóban: azakat, álma-
dunk, hdnyszar, huladaznak. Az ö hang zár tabbnak hallatszik: űsz, kültú, büründ, szüli, tüllísz-

A szavak esetleg egy d elemmel bővülnek: földend, virágand, láiaind. Viszont a h ki is eshe t : feerül, 
feertt ( fehérül , fehérí t) , tüszelend (tűzhelyen). 

Ennek a nyelvjárásnak nemcsak az ejtésmódja sajátos, különbség van a szóhasználatban és a mondat-
szerkesztésben is."<3«> 

„Kedves olvasó, ki egy kicsit bizonytalankodva állsz e sorok előtt, tud jad , szerzőjük a moldvai magyar-
lakta falvak egyikében, Szabófalván él. Olvasd olyan alázattal, amilyennel Lakatos Demeter írta, aki az 
anyanyelv édes, olykor önkínzó, tisztítótüzében önmaga próbál maradni . 

Valami ősi szépség feszül e sorok között, amely a moldvai csángó nyelvjárás szerénységével együtt 
pihen el az emberben, mint letelepedő vándornépekben a béke. Akár a citeraszó, akár a kecskebélhúros 
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gordon pattogása — fel ráznak ezek a versek. Erejük az igricek énekéhez hasonlító, mint hogy a szerző 
léte is ilyen fogalommal mérhe tő ." í 2 5 ' 

„Sok avatottal beszéltem Lakatos Demete r méltatlanul e lmaradt kicsi kötetéről. Senki sem vonta két-
ségbe, hogy csakugyan ki kellene adn i . " „Ha lá l a ötödik fordulóján egy pillanatra jusson eszünkbe — mi-
ként az Igazság igen mél tóan emlékeztetett rá — ez a különös hangú, tragikus népköl tő, egy szoronga-
tott életérzés suta szavú énekese, és hátha végre mozdí tha tnánk egyet . . . posztumusz kötetkéjén. Olyan 
gazdagok vagyunk, éppen csángó-magyar vonatkozásban, hogy Lakatos Demeter örökségét egyszerűen 
eltékozolhatnék ? 

„Ügy ment el, ha tvan esztendősen, hogy egy kötetke sem marad t utána . . . Különösen verseit olvasva 
úgy éreztem, hogy a moldvai magyar népnyelv maga kívánt megszólalni általa. Nagyon szomorú lennék, 
ha hirtelen támadt hasonlatomat a lassú élet szőné tovább, s Lakatos Demeter tájnyelven írt verseit 
is magával vinné. Optimista lélek volt Deme te r — a sors peremén jobban kapaszkodunk a bizakodásba? 
—, mégis morgolódna egyen-máson. Ha lesz is egyszer kötete, élő marad-e költői nyelve, ha csak papír 
őrzi, s nem gyermeki a jkak ?"(é3) 

]riu — rí, sír, 
2seseí — csecset 
}sziu — sír 
'sepp — csepp 
5Lakatos Demeter nem járhatott magyar iskolába, mert ilyen Szabófalván nem volt , verseit ezért az élő-
beszédhez igazodva írta le (Szerk ). 

Lakatos Demeter 
Aratász 

Meg iért a búza, 
Ringossza a sziél, 
Árassza Rúza 
Kölökivel. 
Ürem száll alatt 
Buba riu," 
Seset2 nem kapót 
Azír sziu.5 

Beszíl a Rúza 
0 érti . 
Nem vár a búza. 
Kell ara tn i . 
Halgasszand a szád 
Moszt ni kiész, 
Hazafelé aniád 
Szopva visz. 

Moszt kell aratni 
Halgasz ne bűgj, 
Kiniért kell szajnálni, 
Seppet4 meg ülly. 
Nem tudom a buba 
Meg iértette, 
Lefodzsott a búza 
Zölbe vette, 
Szietett a Rúza 
Aratász nem vár. 
Minden szem búza 
Elveszteted kár. 
Kacagva szopik a buba. 
Kacagva. 
Zannya dzsönyörködik 
Kivikbe . . .5 

Lakatos Demeter: 
Messze ott hul nap szentule 

Dr. Domokos Pál Péter 
mai helyesírás szerinti á t í rásában: 

Megfog vala apám szokcor 
Kezemtul 
Micisza vala hul a nap 
Leszentul 
Mangya vala dsermek látud 
Ott nini 
Messze ott hul nap lebujik 
Moszt nini 

Megfog vala apám sokszor 
Kezemtül . . . 
Mutatja vala hol a nap 
Leszen tül. 
Mondja va la : gyermek! lá tod? 
Ot t ! Ni . . . ni! 
Messze! Ot t , hol a nap lebújik 
Most! N i . . . ni! 

O t t vagyand ed nad szip ország Ott vagyon egy nagy, szép ország 
Tudd meg te is! 
Megjárd ott a világodon 
Hát legyen rész! 

Tud meg tiesz 
Megjárd ott az vi lágodand 
He leik rísz 
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len elmenek maszt, víny vagyok 
Nem uro 
Ne felejs el en tanitlok 
Sak iuro 
Det meghűlt , okorisz monto 
Halálnál 
Mit montom iletembe ne 
Feleisd el 
Riut det monto basú nekem 
ereki 
Minha maszt i latam mind folnak 
Kunujii 
Monto nekem en nem tudom 
Mosztonig 
Elig maszt az ü tize hogy 
Belim ig 
Nem feleitem el szoha zen 
Apámot 
Kishike det voltam nekem 
Mit mondo t 
Ott vagyond a mük országunk 
Tud meg iul 
Ott hul nop minden öszte 
Leszentul. 

Én elmegyek most, vén vagyok . . . 
Nem ura . . . 
Ne felejtsd el! . . . én tanítlak 
Csak jóra! 
Míg meghalt , akkor is azt mondta 
Halálnál: 
Mit mondtam életemben, ne 
Felejts el! 
Ritt míg mondta öreg nekem 
Örökké . . . 
Mintha most is látnám, mint folynak 
Könnyei. 
Mondta nekem . . ., én nem tudtam 
Mostanáig . . . 
Elég most az ő tüze, hogy 
Belém ég. 
Nem felejtem el soha én 
Apámat . . . 
Kicsike míg voltam, nekem 
Mit mondot t : 
Ott vagyon a mi országunk! . . . 
Tudd meg jól . . . ! 
Ott, hol a nap minden este 
Leszen tül. 

Lakatos Demeter: 
Moldovának sziép tájaind 

Moldovának szíp tájaind 
Születtem 
Másznak ünüit1 a Bonyhánd 
Űresztem. 
Sak a Ziszten tudja hánszor 
Nem ettem 
Migisz lúza2 alatt niárond 
Szültültem.3 

Mezünd níztem égisz niárond 
A búzát. 
Tariszniámba edni tettek 
Puliszkát. 
Szokcor átkoztam gondomban 
A gazdát , 
Mígisz szeretem halálig 
Moldovát. 
Itt születtem, hul a Szeret 

Szompollyog, 
Szülöfüldje mindenkinek 
Szent dolog. 
Nadzs tá tám lelke kürültem 
Itt bolog4 

Szigínyszígben hitvány lelkem 
Itt boldog. 
Innend nem menek ha ippend 
Kergetnek, 
Iénekelem uj iéletit 
Nípemnek 

1ünü -— tehén 
llúza — fűz fa 
yszültül — furulyázik 
4bolog — járkál, bolyong 

Bibliográfiám elé 
Sokat böngésztem régi folyóiratokat, újságokat a könyvtárakban, de minden róla szóló írást nem talál-

tam meg. Lappanghat még néhány, különböző lapok évfolyamaiba temetve. M u n k á m b a n , a bibliográfia 
összeállításában többen segítettek, akiknek ezúttal is köszönetet mondok. A legtöbb támogatást , biztatást 
Domokos Pál Pétertől kaptam, de mindenki , akit személyesen vagy levélben felkerestem, megadta a kért 
felvilágosítást, volt, aki a népköltő leveleit mutat ta meg. 

Lakatos Demeter román nyelvű verseket is irt, de ezekkel nem foglalkoztam. A közlemények mellé 
odaírtam az újság vagy folyóirat megjelenési helyét és jeleztem ( = jellel) a cikk tar talmát . A bibliográfiai 
adatsort végigfutva e lcsodálkozhatunk: ilyen sok helyen írtak róla, annyira ismerik? Nem, ezt nem lehet 
mondani . Elszórt tudósitások ezek, amelyek csak így összegyűjtve látszanak soknak. A szabófalvi temető-
ben pihenő csángó költőt, akinek sírkövén román nyelvű a fel irat , nem ismerik. 
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Ismereteim szerint eddig 46 verse jelent meg nyomtatásban egy-egy ismertetés mellett, néhányszor ön-
állóan. Ezen kívül több verséből részleteket közöltek. A 46 versből nem egy többször is napvilágot látott, 
így például a Moldovának sziép tájaind és a N e m tudtam című hét , illetve hat a lkalommal. Versei fel-
csendültek a rádióban, szakdolgozat született költészetéről, Lakatos Demete r mégis ismeretlen maradt. 

1. (d. j.) (Dsida Jenő) : Lat ia tuk feleim zutuchel „Falevelek 
huiadoznak , det fu szél, — ura moszt ész ura ho lnap leik 
té l . " Keleti Újság, Kolozsvár, 1935. nov. 15., 6. old. = L. 
D . bemutatása és első magyar nyelvű versének közlése. 

2. Lakató« Demeter moldvai csángó f i ú : Ideszanyám meszéli, 
hogy biztasszon, járjak szkolába. Keleti Újság, Kolozsvár , 
1936. jan. 13., 6. old. = „ N é h á n y hónappal ezelőtt verset 
közöltünk Lakatos Demeter csángó fiatalember tollából. 
Most egy kis népmeseszerű elbeszélést küldött szerkesztősé-
günkbe. Szorul szóra közöl jük ." 

3. Széfeddin Sefket bey: Lakatos Demete r a csángó költő. I n : 
A hét vár országa. Bp., 1941. 211—216 old. = Széfeddin 
ebben a könyvében a moldvai csángókról szóló részben írt 
L. D.-ről és közli Messze ott , hul n a p szentül le című versét . 

4. Faragó József: Egy szabófalvi csángó költő. Utunk, Kolozs-
vár. 1956. 48. sz. 4. old. = Bemuta t j a L. D.-t , . í r a moldvai 
csángókról és közli L. D. három versé t : Ha tudnám én, Úsz 
a ker tben . Regvei a Szeret-morton. 

5. Vészi Mária: Csángó versek. Vörös Zászló, Marosvásárhely. 
1957 = Röviden ír L. D.-ről , és közli Aratás, Itt a n iár , 
Megérett a búza című verseit. 

6. Lakatos Demeter: Moldvának szíp tá ja in , Tél a fa lun . 
Utunk , Kolozsvár, 1958. 7. sz. 3. o ld . - Két verse. 

7. I f D o m o k o s Pál Péter: Mai csángó nyelvjárásban írt leve-
lek és versek. Magyar Nyelv, Bp., 1958 3—4. sz. 568—574. 
old. = A szerző idéz L. D. leveleiből és közli Ez a világ 
alapot ia . Falumat , ínek, Angyu! Hany Gyul , Ghere című 
verseit. 

8. Belén esi Ernő: Moldvai üzenet. IV. A költő. Falvak Dolgo-
zó Népe , Bukarest , 1958. 14. sz. 7. old. = Riportsorozat a 
moldvai csángókról, az akkor még működő magyar iskolák-
ról, a negyedik rész L. D.-ről szól. 

9. (k. m.): Kiadói lá tóhatár . 1959. Előre. Bukarest, 1959. jan. 
3., 4. old. = Méliusz József az 1959-es kiadói tervről : „ É r -
dekességnek számítanak egy moldvai csángó népköltő. Laka-
tos Demeter kötetbe gyűjtött ve r se i . " 

10. Beke György: Medret vál tot t a Moldva . Előre. Bukarest , 
1959. júl. 12., 3. old. = L. D.- re l beszélget 

11. Domokos Pál Péter: Pogocsál. Magyar Nyelv, Bp., 1959. 2. 
sz. 244—249. old. = Tanulmány a L. D . használta pogocsál 
szóról és közli Pogocsál című versét . 

12. Szerkesztők-olvasók rovatban válasz Lakatos Demeternek . 
Korunk , Kolozsvár, 1963. 8. sz. 1135—1136. old. = Nem 
közlik verseit, de kérik írja meg, hogyan elevenednek meg 
ezek a versek fa luja kulturális é le tében. 

13. Séfeddin Sefket bey: Lakatos Demete r . A N a p Fiai, Buenos 
Aires. 1968. júl — aug., 158—159. old = Széfeddin a 3. szá-
mú tételben szereplő könyvéből idézik a L. D.-ről szóló 
részt. 

14. Ujráry Lajos: Hamuban parázs. Lakatos Demeter csángó 
költőről. Kortárs , Bp., 1970. 5. sz. 763—766. old. = L. D . -
ről, a moldvai magyarságról, közli : Ara tás , Nem tud t am, 
Moldovának sziép tájaind című verseit és több verséből rész-
letet. 

15. Ujváry Lajos: Lakatos Demeter csángó strófái . Tolna Me-
gyei Népújság. Szekszárd, 1970. okt . 18., 9. old. - A költő-
ről ismertetés, közli Mamákám, Vá r t a l ak , Ha tudnám én 
című verseit . 

16. Ujyáry Lajos: Lakatos Demeterről . Fo r r á s , Kecskemét, 1970. 
szept .—okt . , 24—25. old. = Közli Osz a kerben, Mamá-
kám, Ha tudnám én című verseit . 

17. Lakatos Demeter: Szérik a szüvem. Tanácsi Építő, Bp., 
1970. november , 5. old. = L. D . verse. 

18. Beke György: „Hul a Szeret szompolyog" . Előre, Bukarest , 
1971. jan. 9. , 2. old. = Riportsorozat a moldvai csángókról, 
címének L. D. versét választotta. A sorozat első részében ír 
a költőről. Többi rész: Előre, 1971. jan. , 10., 14., 16., 17. sz. 

19. Beke György: Magnetofonnal Lakatos Demeter csángó kel-
tőnél. Falvak Dolgozó Népe, Bukares t , 1971. 3. sz. 5. old. 
= Beszélgetés a költővel, közli : Moldovának szép tá ja ind 

című versét. 
20. Farkas Árpád: Lakatos D e m e t e r csángó népköltő verseiből. 

Megyei Tükör , Sepsiszentgyörgy, 1971. ápr . 25., 5. old. = 
Rövid ismertetés és L. D. Megiérkezet t a tavasz, Nem tud- ^ 
tam című versei. 

21. Lakatos Demeter: Várom a tavaszt . Tanácsi Építő, Bp., 
1971. május, 5. old. = L. D . verse. 

22. Dr. Domokos Pál Péter:Pogocsál. Magyar ösku ta t á s , Bue-
nos Aires. 1971. 3. sz. 210—221. old. = Ugyanaz, mint a 11. 
tétel. 

(Halász Péter felvétele) 

23. Beke György: Csángó asszonyok (Megőrző „Szent Szimfó-
nia") , Részletek Lakatos Demeter csángó népköltő versei-
ből. Dolgozó Nő. Kolozsvár, 1971. 5. sz. 8—9. old. - L. D. 
fényképe, Moldovának szép tájaind és Nem tudtam című 
versei. 

24. Lakatos Demeter: Ándzsu hány dzsu? Megyei Tükör , Sepsi-
szentgyörgy, 1971. május 9., 5. old. = L. D . verse. 

25. Ferencz S. István: Egy világ üzent. H a r g i t a , Csikszereda. 
1971. szept. 26., 3. old. - A költőről és Szeretem című 
verse. 

26. Nagy Csaba: Gondola tok az emigráció tevékenységéről. 
Nemzetőr, München, 1971. sz. 13. és 16. old. = Ezer kilo-
méterre Budapest től , Zürichben alkot Ma jo r -Za l a Lajos köl-
tő és ezer ki lométerre keletre, L. D . csángó költő. Mi kész-
teti magyar művek í rására ezt a két ember t ? 

27. Beke György: Egy vershez, Falvak Dolgozó Népe, Buka-
rest, 1971. 41. sz. 11. old. « L. D.-ről közli Nyár i öszte cí-
mű versét. 

28. Beke György: Csángó nyelvi epizódok. K o r u n k . Kolozsvár, 
1971. 10. sz. 1532—1536. old. = A köl tőről . 

29. Lakatos Demeter: Gyurka és a hurka (Csángó történet) . 
Tanácsi Építő, Bp., 1971. október, 12. old. = L. D. prózai 
írása. 

30. Lakatos Demeter: Nem szeretem!. Nem t u d t a m ! Korunk, 
Kolozsvár, 1971. 12. sz. 1838. old. = L. D . rövid bemutatá-
sa és két verse. 

31. Lakatos Demeter verses leveléből részletek. Korunk, Ko-
lozsvár, 1972. 3. sz. 487. old. = Levelek a szerkesztőségi 
rovatban. 

32. Szócs Kálmán: Egy csángó népköltő. Vörös Zászló, Maros-
vásárhely, 1972. jún. 18., 4 old. = L. D . rövid bemutatása, 
Mindig és Tavasz című verseinek közlése. 
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*3. Domokos Pál Péter: Lakatos Demeter és a csángó magya-
rok. Vigília. Bp., 1972. 7. sz. 474—478. old. = A költőről 
és népéről. Közl i : Ez a világ alapotia, t n e k , Ghere luam, 
Vár ta lak című verseit . 

J4. Penavin Olga: Lá toga tás egy csángó-magyar költőnél. Ma-
gyar Szó, Újvidék, 1972. dec. 16.. 11. old. = L. D. bemuta-
tása. 

J5. Lakatoi Demeter versei: Én , A vers, Magyar Szó, Újvidék, 
1972. dec. 17., 20 old. 

tó. Lakatot Demeter: Ara tás . Tanácsi Építő. Bp. , 1973. június, 
5 old. = L. D . verse. 

17. Agh Bíró Béla: Csángótör ténelem. Magyarország. Bp., 1974. 
2. sz. 24. old. = Egy mondat szól a kö l tő rő l : ,,A moldvai 
Szabófalván (Sabaoani) Lakatos Demeter kö l tő ma is ott rója 
verseit az egyre sápadó magyar nyelven." 

Mí. Gyarmath János: Hu l zseng mindig nóta l ankákban . Láto-
gatóban Lakatos Demeter csángó népi költőnél . Előre, Bu-
karest, 1974. aug. 22., 7. old. = A költő több verséből idéz 
részletet. 

J9. Beke György: Lakatos Demeter . U tunk , Kolozsvár, 1974. 
36. sz. 2. old. = L. D. nekrológja. 

10. Gyarmath János: Lakatos Demeter „ s t a f í r u n g j a " . Előre, 
Bukarest , 1974. szept . 15., 2. old. = Nekro lóg , fényképét is 
hozzák. 

41. Czegó Zoltán: A Szeret vizén. Lakatos Demete r nemrég el-
hunyt szabófalvi csángó költő emlékére. Brassói Lapok, 
Brassó, 1974. sz. 5. old. = Czegő Zol tán verse. 

42. Lakatos Demeter: Sokszor. Tanácsi Épí tő , Bp., 1974. no-
vember, 5. old. = Bálás Gábor bemutat ja L. D.- t , fénykép 
és fenti verse. 

43. Beke György: Lakatos Demeter portáján. Feketeügy. Ripor-
tok. Eminescu Könyvkiadó , Bukarest. 1974. 71—76. old. = 
Beszélgetés L. D.-re l , közli: Moldovának szép tá ja ind és 
Nem tudtam című verseit. 

44. Bisztray Ádám: Egy költő sírjára. Lakatos Demeter 1911— 
1974. Uj Írás, Bp., 1975. 2. sz. 19. old. - Bisztray Adám 
verse. 

45 Páakándi Géza: Egy népköltő emlékére. Kor tá rs . Bp., 1975. 
2. sz. 484—487. old. = Emlékezés L. D. - re , akinek versei a 
kolozsvári kiadónál Páskándihoz kerül tek. 

46. Agh Bíró Béla: Lúza alatt a banyhánd szül tül tem. Lakatos 
Demeter csángó költő megjelenő kötete elé. Pest megyei Hír-
lap. Bp., 1975. ápr . 27., 8. old. = A köl tőről . 

47. Bosnyák Sándor: Aranyalma, bolt, suba . . . Koronázási jel-
vényeink a néphagyományok tükrében. Művészet , Bp., 1975. 
6. sz. 5—7. old. = Idéz a költő Szíp a falum Szabúfalva 
kezdetű verséből. 

48. Lakatot Demeter csángó népköltó verseiből. Kelemen Kál-
mán: A csángók. Bp. , 1975. 169. ,old. = A szerző saját ki-
adású könyvében közli a költő Moldovának szép tájain és 
Nem tudtam című verseit. 

49. Lakatot Demeter há t rahagyot t verseiből. U t u n k , Kolozsvár, 
1977. 15. sz. 3. old. = Közli Mikor búzaszem megérik és 
Molduvai tél című verseit. 

50. Sárközi Ferenc: A csángók Moldvában, Katol ikus Szemle, 
Róma, 1977. 3. sz. 268—270. old. = Egy mondat szól róla: 
, ,Közülük való a leghíresebb csángó költő. Lakatos Demeter, 
aki gyönyörű, magyar nyelvű versekben énekel te népe szo-
morú sorsá t . " 

51. Ruffy Péter: Nagy erdélyiek. Egy mai Ju l iánus barát . Ma-
gyar Nemzet, Bp. , 1977. aug. 28., 11. old. = Beke György 
munkásságát mél ta t ja , megemlékezve a r ró l , hogy Beke meg-
szólaltatta L. D . népi költőt, idéz néhány verséből. 

52. Beke György: Vizek törvénye. Riportok. Dacia Könyvkiadó, 
Kolozsvár, 1977. 124. old. = Erdős Péterről szólva megem-
líti a szintén szabófalvi L . D.- t . 

53. Cscke Péter: Ki emlékszik Izsák Domokosra? Igaz Szó, Ma-
rosvásárhely, 1978. 5. tz . 383—392. old. - L. D. utalásban 
szerepel. 

54. Czegő Zoltán: A Szeret vizén. Lakatos Demeter moldvai 
csángó költő emlékének. Ezen a par ton. Kri ter ion Könyv-
kiadó, Bukarest , 1978. 46. old. = Czegó Zol tán versesköte-
tébe felvette 1974-ben közölt (41. tétel) , de átdolgozott ver-
sét. 

55 Moldvai utazások. Panoráma. Bp., 1978. 50 old = Szabó-
falvánál az ú t ikönyv egy mondatot szentel a köl tőnek: „A 
csángó nyelvjárásban író híres népi költő. Lakatos Demeter 
(1911—1974) szülőfaluja, s egyben örök nyugvóhelye is 
let t ." 

56. Beke György: J á r h a t ó út. Forrás, Kecskemét , 1979. 1. sz. 
58—64. old. = Demse Márton verselgetö bákói csángó moz-
donyvezetőről ír, s közli Kányádi Sándor véleményét L. D. 
népköltőről. 

57. Beke György: Meghívó nélkül. Magvető, Bp., 1979. 122 old. 
= J á rha tó út című írását fe lvet te ebbe a kötetbe. (56. tétel) 

58. Faragó József: A magyar folklór gyűjtése Moldvában. Műve-
lődés, Bukarest, 1979. 11. sz. 29—31. old. = Tör téne t i á t te-
kintésében megemlíti, hogy ő muta t t a be az Utunk hasábjain 
, ,Lakatos Demeter szabófalvi népköltőt , aki at tól fogva ha-
lálig egyre gyakrabban jelentkezett verseivel a hazai magyar 
s a j t ó b a n . " 

59. Móduvának szép tá ja ind . Lejegyezte: Salamon Anikó. Igaz-
ság, Kolozsvár, 1979. szept. 23. = Erdüs Péter moldvai sza-
bófalvi csángó elment Kolozsvárra , hogy jó ba rá t j á ra emlé-
keztessen, az öt éve e lhunyt L. D.-re. Közlik Csudálkozom, 
Nem tudtam*és Nincs kedvem című verseit. 

60. Beke György: Móduvának szép tá jaind. Korunk , Kolozsvár , 
1979. 12. sz. 942—943. old = Emlékezés az öt éve meghalt 
csángó népköltőre. 

61. A moldvai magyarok hitvi lága. Gyűj töt te , szerkesztet te : 
Botnyák Sándor. Foklór Arhcivum 12. kötet. M T A Néprajz i 
K u t a t ó Csoport, Budapest 1980. 267 old. = L. D . emléké-
nek — ez áll a kötet élén. A költő arcképe, Juhász Er ika raj-
za a 9. oldalon. Előszóból: „Keserű érzéssel jegyzem meg, 
hogy a gyűjtés körülményei nem tették lehetővé L. D. népi 
műveltségének monograf ikus igényű megörökítését, s 1974-
ben bekövetkezett vára t lan halálával a Moldvában élő északi 
magyarok utolsó ava to t t szószólója is e l távozot t . " Közli Szíp 
a falum Szabúfalva és Boldog Karácsony kezdetű versét. L. 
D . a könyvben sok helyen szerepel adatközlőként . . 

62. Csángó népzene. Eötvös Károly Megyei Könyvtár , Veszp-
rém, 1980. 116. old. = L. D . életét Domokos Pál Péter is-
mertet i , ezután 12 versét közlik: Eljött a tavasz, í nek , Kom-
bina, ö s z i s trófák, Aniám! , Aratász, Néhány s t rófa Péter 
bácsinak, Moldován!, É n , Biográfiám, Jo ledne, Messze ot t , 
hul nap szentül le. 

63. Beke György: Csángó nyelvi epizódok. Korunk Évkönyv , 
Kolozsvár, 1981. 205—209. old = Az évkönyv a Korunk 
elmúlt évtizedeire visszatekintve újraközöl írásokat . A szer-
zők megjegyzéseket fűznek régi írásaikhoz. (Ld. a 28. számú 
tétel t ) 

64. Romániai Irodalmi Lexikon. Kriterion Kiadó, Bukarest , 
1981. I. kötet. A — F . = Csángó irodalom címszónál a 319. 
oldalon említi L. D . - t : ,,A moldvai csángók soraiból íróként 
jelentkezett a szabófalvi Lakatos Demeter románul és ma-
gyarul írott költeményeivel . . . " 

65. Farkas Árpád: Lakatos Demeter verseiről: Tiszatá j , 1982. 
8. sz. 15—19. old. = L. D. bemutatása, közli : Vár t a l ak , 
Tél a falun, Aratás , Nem szeteteml, Mámákám, Szérik a 
szüvem, Nem tudtam című verseit . 

66. Hajdú D. Dénes: Lakatos Demeter emlékezete. Magyar 
Nemzet , Bp., 1985. jan. 5., 11. old. = L. D életéről. Utolsó 
m o n d a t a : ,,Itt volna az ideje, hogy fellelhető verseiből ön-
álló kötet lásson napv i lágo t . " 

67. Botnyák Sándor: Lakatos Demeter versei. Mozgó Világ, 
Bp.. 1985. 1. sz 20—22. old. = L. D jelentősége. ab 
ban reménykedtem, hogy valamelyik kiadónk e lőbb-utóbb 
válogatot t verseinek kiadására vál lalkozik." Közli : Ha tud-
nám én, Moldovának szíp tá ja ind , Kültűnek született a níp 
és A napszentület c. verseit . 

68. Hajdú D. Dénes: Lakatos Demeter sírja a szabófalvi teme 
tőben Új Ember. Bp., 1985. 22. sz. 4. old. - L. D - r ő l és a 
moldvai csángókról. 

Egyéb 
— Petőfi rádió, 1957. febr . 28., 15.30 = Az Utunk kolozsvári 

heti lap számai alapján készült műsorban bemuta t ták Lakatos 
Demeter csángó költőt . 

— Kossuth rádió. 1971. szept 21.. 20.45 - L. D . néhány ver-
se, Bevezette: Török Tamás, a verseket mondta Ambrus And-
rás és Bihari József 

— Mészáros Rita szakdolgozata: Népköltészet és műköltészet 
ha tá rán . Lakatos Demeter csángó költő versei. (Juhász Gyula 
Tanárképző Főiskola, Szeged, 1978.) 

— A 80 esztendős Domokos Pál Péter, a moldvai magyarság 
vándorapostolának, tudós kuta tó jának köszöntése. Budapest , 
Goldberger Művelődési O t t h o n , 1981. ápr. 28. = A műsor-
ban elhangzott L. D. M ó d u v á n a k sziép tájaind című verse. 

— „Móduvának sürü vize." A 80 esztendős Domokos Pál Pétert 
köszönti az Egyetemi Színpad. Budapest, 1981. jún. 2. = Az 
emlékezetes esten többszázan hallhatták L. D- Móduvának 
sziép tá ja ind és Messze o t t , hul nap szentül le című verseit . 

— Pisztrángok kara című előadás. Forrás Kör. Országos Szé-
chenyi Könyvtár díszterme, 1981. nov. 12. = A műsorban 
szerepelt L. D: Móduvának sűrű vize című verse. 
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