
Lőrincz Imre

DOMONKOS ISTVÁN ÍRÓI MŰVE

Vékonypénzű fiatal pap foglalta el a káplánszobát 1889 szeptembe
rében a sopronmegvei Mihályi község plébániáján. Sovány arcából kivil
lanó 'éles szeme csodálkozva feledkerett rá a falu ismeretlen szépségeire
Bs füle megnyílt az ízes rábaközi szólás zenéjére. "Oh ha visszagondolok
harminc év előtti kápláni időimre - írta később -, hogy megszédített a
magyar paraszt nyelvnek tiszta szépsége - lelki gyönyörrel. Akkor is az
öregeknek ajkáról szívtam azt az édes mézet." Az idézet nem bizonyult
múló hangulatnak : élete végéig nem tudott szabadulni tőle.

Ez a fiatal káplán Domonkos István volt, akinek az idén ünnepeljük
századtk születési évfordulóját: Ászárról beszármazott családból Győrúj

városban látta meg a napvilágot 1862 augusztus 19-én, több leánytestvér
után legifjabbnak. Atyja, akisdunai vizimo1nár, korán elhúnyt. Az
amúgyis komolyka kisfiút melegszívű,mélyen vallásos édesanyja és nővé

rei vették körűl. Az apa-nélküli, asszonyos nevelés csöndessé, félénkké
tette. Bátortalanságát később sem tudta teljesen levetkőzni. Ugy:anakkor
nőies gyöngédség is fejlődött benne. Nem annyira, hogy megzavarhatta
volna bontakozó férfiasságát, hanem csak annyi, amennyi képesíthette a
lélek finom rezdüléseinek felfogására.

Irodalmi hajlama korán jelentkezett. Még osak második osztályba
járt a győri bencés gimnáziumban, amikor első elbeszélése megjelent a
Keszthely című hetilapban. Ettől fogva állandóan írogatott a Iegkülönfé
lébb területeken tapogatózó prózát és csilingelő gyermekversakéket. Fel
sős diák korában már rendszeresen közöl te cikkeit a Keszthely - később

más dunántúli lapok is -, de a félénk fiúra jellemzően mindig álnév alatt
(Bandi, Jauernek József, Garay, Ardényi Dezső, később a Győri Híradó
ban és a Győri Közlönyben: Királyhegyi).

Hatodik osztály után belépett a cisztercita rendbe. Boldogan töltötte
el Zircen a noviciátusí évet, majd az egri gimnáziumban folytatta tanul
mányait. A hetedik osztály kezdetén súlyosan megbetegedett gyorurával.
Mivel az egri orvos túlzottan súlyosnak ítélte 'baját, elbocsátották a rend
ből. Ez még komolyabb válságba sodorta az érzékeny lelkű nagydiákot.
mint annak idejénelárvulása. Szinte búskomorrá lett; derűs látását csak
évek múlva a falu kicsattanóari egészséges környezete adta vissza. Addig
azonban még hosszú volt az út. Felgyógyulva Nagyszombatban leérett
ségizett, majd rövid, kedvetlen pozsonyi jogászkodás után a győri szemi
náriumba kérte fölvételét. Itt tanulásban és írogatásban töltött évek alatt
jelleme kikristályosodott és elnyerte végleges egyensúlyát.

1889 július 6-án pappá szentelték Bs hamarosan megkapta első káp
Iáni beosztását. Kápláni életének állomásai közel estek egymáshoz a Rá
baköz szívében. Plébános is ott lett, amikor 1894-ben elnyerte a Csorna
mellett lévő apró Dör plébániáját. Tíz év múlva átkerült Győr környéké
re Nyúlfaluba és itt is működött 1923 augusztus 9-én bekövetkezett vá
ratlan haláláig.

Lelkipásztori munkája mellett az írással nem hagyott fel, sőt megta
lálta tehetségének igazi területét. Verselési kísérleteivel teljesen felha
gyott, csak prózát írt, s azt is osak az annyira megezeretett falusi életről.

***
Amikor pályája delelőjéről visszapillarrtott ia megtett útra, azt val

lotta, hogy tallát mindig egyedül a szeretet vezette: "Csak írtam, mert
szerettem, nem is írni, - mint szeréttem azokat, akikről írtam."
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Szerette a falu emberét, a magyar parasztot. Gárdonyi Géza és Tii
mörkény István körül ezidőtájt egyre többen kezdtek írni a tanya és a
falu népéről - közéjük illik Domonkos István is. Ö is ritkán írt klasszi-,
kUB műfaji értelemben vett novellát, inkább lazább elbeszéléseket, szí-
nes képeket. \

Akik személyesen ismerték, azt mondják róla, hogy kitűnő megfi
gyelő volt: a legkisebb jellemző vonást azonnal meglátta és rögzítette.
Valóban, írásainak minden alakja, azoknak mínden mozdulata a valóság
üde levegőjét leheli. Nem kiagyalt szereplőkkel ügyeskedik, nem papír
figurákat mozgat, hanem a valóságos magyar parasztot rajzolja. "Én csak
azt írom le - írta 1922-iben az E:letben -, amit láttam, hallottam, ta
pasztaltam. Barát Horváth István teszem Szováton volt a templomatyánk,
amit írtam róla, azt egész valóságban mondottam róla. A győri kármeli
táknál volt próbaesztendőn, onnan hozta magával barátras lelkét és sze
kásait. Szentes Juli meg a multkoríban járt itt Mihályiból, most is kar
ján volt a kosara, benne pedig sajátos kulosa, a lehúzott kilincs. Néha
bizony bajom is volt emiatt. Az emberek magukra ismertek és nehezteltek
a kiszerkesztésért." Pedig erre nem sok okuk lehetett, mert kiválasztott
hőseit szinte anyás babusgatással cirógatta körül. Amikor hibákat vagy
bűnöket ábrázol - mert azok előtt sem hunyt szernet -, mégakkor is
érezzük a bűnössel együtt vergődő papi szíve melegét,

Az írónak a jellemzésben és a leírásban nyílik alkalma arra, hogy
megmutassa: mit tud a meglesett világból alkotásába átvinni. íme ízelí
tőnek szentes Juli képe, aki családját elhanyagolva kóborel az egyik bú
csujáró helyről a másikra:

"Csodálatos asszony ! Sovány, száraz, mint az országút és valami
üres kietlenség ül az orcáján. Csupa szög, csupa él az egész asszony, a
hegyes orra, a csúcsos orcájabúbjai:akár a csúcsos száraz könyökei. Ko
pott, fedetlen karos-kosárja nélkül alig láttam, és mikor az a karján van,
akkor határozottan érzem, hogy ez az asszony most útban van; megy,
mert mennie kell, mert nem nyughatik. Hogy hova, vagy miért? talán
maga sem tudja. Az éles szemei keresgelődnek,alelki is folyton keresge
lődik ... Szörnyen maradhatatlan; ha otthon van, míntha a ház égne fő

:ij)tte, sőt a faluján is mindig mintha átmenőben volna. Akkor boldog, ha
útban van és ebben a boldogságában nem engedi meg, hogy zavarja va
laki.

Nem tudom, de lehet, hogy így okoskodik: a lélek a fő, az Isten az
első! Azt kell keresnünk, az örök üdvösségről kell gondoskodnunk. És
mintha az Isten mindig futna előle, meg az örök üdvösség 'is ..." (A
szentes Juli.) •

De .lássunk férfi-jellemzést is. Ez a nyúli szölőhegyek közé visz ben
nünket:

"Mikor a szőlő még díszében volt, Rádai Ferenc úgy jött le a ka
nyargós, horgas utakon, mínt a karcsú szarvas, és mivel elszokott ott
fönt az emberek társaságától, hát azon szerint is nézegelődött magasra
emelt nézésével. mint a szarvasok ahogy néznek, mikor az erdőből tisz
tásra érnek ki. Szép, tiszta arcú és nyílt tekintetű, világosan néző ember
volt ez a Radai Ferenc ésa teste olyan szálas, egyenes volt, mint aminő

fákat a hegyi magaslatok tudnak nevelni. Mikor azonban a szőlője pusz
tulni kezdett. akkor lejőve, a falunkban úgy ment végig az utcákon, hogy
a kezét keményen a dolmánya zsebébe dugta, fejét előre vetette és kissé
megtörtek vállai. Majd a zsebeket tépte le súlyos ökleivel. így azzal a
tartással, szirrte egyik napról a másikra, átmenet nélkül lépett bele a
korosodásba." (Hegyek közül.)



Leírásai közül talán az álljon itt, amely az öreg gazda és a tanító
pincézését festi:

"A hordón gyertya ég és Rembrandt-fényben élesedik ki a tanítónak
és a gazdának mimden vonása. A szemük fénye kétszerte éles. Bajuszuk
csodásan nagy és sötét és az alakjuk mozdulata az árnyékuk mozdulatá
val nehézkesnek tűnik fel, mintha az árnyékukat cipelnék a falon. A hang
juk - természetesen - kong az üregben és érzi az ember, amint vissza
hömpölyög és megakad a végén és visszaverődve nyalogatja a falakat. (A
föld alatt.) .

Talán még a falu népénél is jobban szerette Domonkos a falu beszé
dét, a Rábaköz népének kiesordulóan ízes, harmatosan friss nyelvét. Ezért
írta: "Ha lett volna tudatos elvem, akkor ez lett volna: írni az igaz tiszta
magyar nyelven." Kezdetben néha túlzásba vitte a tájszavak és népies
szólások használatat, de hamarosan meglelte a kellő mértéket: csak any
nyit hagyott meg belőlük műveiben, amennyi elégséges ahhoz, hogy sa
játos zamatot adjon beszédének.

Nyelvét tudatos gyűjtéssel gazdagította. Úgy gyűjtötte az eredeti
szólásokat, mint a népművészeti alkotásokat. (Lakása teli volt döri kor
sókkal. kapuvári csipkékkel és mindenféle parasztbútorral.) Sokat járt
hívei között a faluban és a határban: figyelemmel kísérte életüket, mun
kájukat, fülelte beszédüket. Ha egy-egy ízes szólást hallott, azt otthon
följegyezte, majd alkalomadtán írásaiba iktatta. Ezért bukkan az olvasó
lépten-nyomon jóízű paraszti hasonlatokra. Az egyetlen lánykáját dédel
gető társukat például így nyelvelik meg az asszonyok:

"Olyan maga, Vidosné, mint a rossz tik, aki egyet tojik, aztán meg
kotlik." (Kedves nővér Liszka.)

Másutt eféle hasonlatokat olvasunk:
"Sze~ény Horváth Györgynek a lelkét oly súlyosan nyomta felesége'

betegsége, mintha káposztás-kőlett volna ... " (Beteg a Horváth Györgyné.)
"Egy-egy gondolat sokszor az ember elméjében olyan, mint mikor

valaki rést üt a kerítésen. Csak egy bújjon át, a többi száz könnyen megy
utána." (A jó tanácsok.)

Szerette azután írónk a falut körülölelő nagytermészetet. Ezt a vi
rágok szeretetével együtt még a szülői házból hozta magával. Kispap ko
rában kedvvel díszítette a szemináriumi kápolna oltárát. Később is mín
dig kertészkedett a maga gyönyörűségéremeg a templom díszítésére. Csak
az tudja ,a természetet ilyen lelkesen leírni, aki eggyé vált vele:

"Tav.asz volt; a patak vidám volt és ünnepi ruhás, mint a gyermek
vasárnap reggel; bokrétákkal volt kitűzve a partj aés a rezgő lombsátrak
kimosakodva lebegtek fölötte. Puha volt a pázsit és harmatos, befogadta .
a Palika kis csizmáját; a levegőben, mint kristálytükörben látta az ember
a fáknak, virágoknak pompáját és kristályüveg volt maga a kis patak is,
melyben kacérkedtak a földi szépségek, folyó, susogó kristályüveg ..."
(Az árva.)

Értette a természetet, kihallgatta titkait. Nem azt ismételgette, amit
mások már ezerszer elmondottak, hanem mélyebb igazságokat ismert föl
a fölület színe alatt. Az ősz a költőknél általában az elmúlást, a halált
idézi. Domonkos igy írt róla:

"Miért haldokolna a fa, mikor hullatja leveles ruháját, a fű, mikor
oldogatja magáról szálait, meg az erdők, meg a mezők, mikor összeráz
kódnak s fonnyadtan terítik el ledobott gúnyájukat ... Miért?

A haldoklás nyomában föloszlás leselkedik, a föloszlásnál pedig az ir
tózás. Hát akkor te bájos ősz, hol kapod mosolygásodat, honnan kerül elő

enyelgő nyugalmad s kitől kapod azt a vonást, mely simogatja lelkünket?
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- Úgy ölelnénk. úgy csókolnánk. úgy által karolnánk. hogy veled egye
süljünk !

Nekem nem az fáj, amikor a fa levelét hullatja, hanem az, rnikor a
szekercét derekának fogják. Sem az nem nehéz, rníkor az erdő zizegve
oldja le magáról Iombjait, hanem az, míkor a fejszék csapásától hangzik
birodalma.

Most nem öldöklő munka folyik, most nem a halál harangja kong,
hanem az estéli harang szól, melyet ,az alkonyodás költészete meghatóvá
tesz.

Le a kézből a szerszámokkal ! imádkozzunk, aztán aludni! A lombta
lan fa nem holt, csak meztelen, a sárga rétmező sem lelketlen, csak gú
nyája feslik-bomlik." (Egy-m~s az őszről.)

Egy szó mint száz, írónk szerette a falut élő és élettelen világával
mindenestül. Úgy borította szerétetét falujára, mint ahogyan egyik írá
sában csillagos palástját az ég:

"Istenem ! ezek a hallgató éjszakák, az a tenger sok csillag! És egy
általán megfoghatatlan, hogy ilyen falura minő nagy darab ég jut egyre
egyre és mennyi töméntelen csillag; azokra a nagy városokra talán nem
is kerül; az éjszaka mínden pompáját ezekre a kis falukra teriti ..." (A
kasza.)

Egy elbeszélésében az öreg Horváth Péter gazda a nyári hadgyakor
latra bevonult fiának azt íratja, hogy nézze meg jól annak a bizonyos
falunak a templomát (t. i. ahol a gyakorlatok vannak), "mert már gye
rekkoromban hallottam, hogy egész Magyarországon nincsen olyan finom
templom, mínt a mienk, meg az. Írjátok meg néki, hogy hát igaz-e ?"
(A céh1l1ester.)

Megmosolyogtatja velünk az öreg parasztnak ezt a falujához húzó
lokálpatríotízmusát; de valami hasonló elfogultság élt őbenne is saját
faluja iránt:

"Ugy-e, maguk azt mondják: falu l falu l Akár a tojás, mega tojás
- egyforma. És úgy-e, akkor is olyan apró pöttyös, piszkos színű tojásra
gondolnak, minta pipiske madáré, amely oly helyesen elsunyja magát a
göröngy között: ráléphet az ember, még sem látja. Csakhogy én meg azt
mondom, hogy az a bóbitás pipíske madár nem mondja ám: tojás! tojás !
mind egyforma. Hanem azt mondja: ez a tojás az enyém, tehát ezt melen
getem, dédelgetern. És ha kicseréled az övét mással, nem ül rá és nem
szeret belé.

Nem így vagyunk a mi falunkkal ? dehogy nem !" Olyan, mint a többi:
kis vézna templom, egy-két kampós utca, kis ablakok, nádfödelek ... És

. mégis, a mi falunk nem olyan, mint a többi, mert ez a mienk, Eztgőgyél

getjük, ezt melengetjük ésa kis csacsival utoljára is elhitetjük, hogy ő

sokkal szebb, mint a más többi. Meg mi is magunkba verjük, hogy en
nek az utcája sokkal formásabb, a fekvése helyesebb, a temploma meg
köpcösebb. mínt a más falué. Még a liarangok is szebben szólnak, mint
egyebütt." (Meg !)

* * *
Egyedül a szerétet még senkit sem tett Iróművésszé, Még akkor sem,

ha ezerelme tárgyai között ott van az irodalom hangszerének..a nyelvnek,
szeretete is. Széles elbeszélő kedv és tehetség szükséges még hozzá. Írás
ban és élőszóban hatalmasan megvolt ez írónkban. Idegenek jelenlétében
szerényen, szinte félősen a háttérbe húzódott. De meghittebb körben, ba
rátai között szívesen és élvezettel beszélt.

Egyszer kisebb társasággal balatoni kiránduláson járt. Hazafelé jó
vet Veszprémben kiderült, hogy elkerülte figyelmüket a menetrendvál-
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tozás os este nem tudnak tovább utazni, csak hajnaJiban. A kénytelen vir
rasztásra egy kávéházban húzódtak meg. A társaság hamarosan kókadozní
kezdett. Erre elkezdett szórakoztatásukra mesélni. Nemsokára a többi ven
dég és a pincérek LS mind köréje gyűltek és feszülten hallgatták. Hajnal
ban szinte sajnálták, hogy előállt a vonat.

Nem szokványos adomákat mondott el ilyen alkalmakkor, hanem ap
ró megfigyeléseit falujából és utazásairól. (Mert sokat utazott. Kétszer el
zarándokolt II Szentföldre, megfordult német, francia, orosz és finn, tá-
jaikon is.) Közben meg-megcsillogtatta finom humorát. Jól meglátta az
élet apró fonákságait s szellemesen tudta előadni azokat. Érdekes viszont,
hogy írásaiban ritkán enged humorizáló kedvének. Elbeszéléseinek hangu
lata általában borongó, nem egyszer tragikus.

Előadóművészetének van egy olyan egyéni sajátsága, amely élesen
elkülöníti paraszt-témájú kortársaitól, - osak a nála fiatalabb Móra Fe
rencnél találunk hasonló jelenséget. Írásait olvasva szinte őt magát ils
jelenlevőnek érezzük. Valami meleg személyes Um, csendes' nosztalgia
szöví át-meg-át előadását. A nagy orosz elbeszélökre emlékeztet ez a tu
lajdonsága. Nagyra is értékelte őket! Könyvtárában sok Csehov, DOBz
tojevszkijés Gogol kötet állott.

A párbeszédes formát alig alkalmazza. Inkább ő maga mesél el min
dent. Közben szívesen bocsátkozik elmélkedésekbe. Ezek sohasem válnak
gyötrődő próblematízálássá, mirrt Gárdonyi esetében. A biztos világnézeti
talajon álló ember szemlélkedik bennük a világ folyásán.

Ezzel a líraisággal párosult elbeszélő kedve nem egyszer hossza
dalrnassá, vontatottan haladóváteszi írásait. Korai elbeszéléseire különö
sen áll ez a megállapítás, de Iegérettebb munkái között is kevés az olyan,
amelyet a mai ideges olvasó zav:artalan élvezne. Hosszadalmasságát nyil
vánvalóan maga is érezte. Elbeszélő technikajának fejlődese szemmel lát
hatólag a rövidülés, a gördülékenység felé mutat, A "Hegyek közőtt"

című elbeszélését például két kidolgozásbanadta közre. A második lé
nyegesen frissebben gördül, mint az első változat.

Ez a hosszadalmasság :a történet kifejtésére vonatkozik és nem jelent
annyit, hogy stílusa álmos, vagy elomló. Nyelve határozottan expresszi
onista jellegű: tele mozgalmassággal, élettől lüktető képekkel. Mennyi
élettel festi elénk például az őszi esőben ázó falusi utcát:

"Micsoda kép ez ! Ki festené le ezt ! Sűrűsödő ködben bújócskát. ját
szó házacskák búbos fejükkel, ki egyenes, ki kajla; hajlott derekú, szűk

utca, belenyújtózkodva a szürkeségbe; görcsös derekú akác-sor szinte
maflán áesorogva, minden egy a sárban ... Aztán messzebb az a közöcske.
melynek kocsijárójában megállott a pocsolya és benne lubickol egy szem
lúdjával a gúnár." (Sár és köd.)

Ugyanannak a témának napsütésesebb változata sem unalmas:
"A falusi utcák mindig nyitott szemmel néznek; nem sunyi módon

píslognak, hanem mint a tapasztalatlan ártatlan gyerekek: nézdegélnek.
vagy jóízűen bámulnak, ha valami különősség történik velük. A soka
dalomtól irtóznak és a csönd igen kedves barátjuk és ha tudnák az embe
rek, hogy az árnyékot miképpen szeretik, akkor egy falunak utcáját sem
hagynák lombos fák nélkül; mert a fák árnyékában édesen tudnak meg
húzódni és az a kényelem, amely kényelemmel ilyenkor elnyujtózkodnak.
az míndenképpen hasonlít annak a parasztnak a kényelméhöz, ,aki va
sárnap délután diófája alatt hanyatt fekve, szétvetett tagokkal hever és
fölötte a nap a leveleken keresztül megszűri forróságát." (A koLdúsbíró
és tár911.)

***
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Domonkos István elsősorban pap volt, jó pap és csak mellékesen te
kintettemagát írónak. Ez természetesen nyomot hagyott mínden írásán:
a témaválasztáson és az előadáson egyaránt. Ennek ellenére sem adott
"felek·ezeti" vagy ún. "fehér" irodalmat, - bár elolvashatja a legártat
lanabb lélek is. Realista is, amikor katolikus, vagyis egyetemes a szónak
leggazdagabb értelmében. Nem húnyja be szemét ·az élet sötét oldalai, a
bűnök előtt sem, nem hallgatja el őket, de nem is tobzódik bennük, 00t
szemmel láthatólag szívesebben időz a napsütésben.

Egy íróról mindennél többet árulnak el szinte szándéktalan apró ké
pei, hasonlatai. S nála éppen ezek lehelik a számára természetesen hívő

levegőt. Ilyenek: ~

"Ez a zümmögő zaj. olyan szelíd, békességes, mint míkor sok jámbor
ember egyszerre igen halkan imádkozik." (Az uto1-só stációnál.)

Most ezek a kis szárnyas barátok is elkomolyodtak, egymásután el
húzódtak a lombok közé és dalos szavuk mindínkább ritkább lett, sőt

már-már néma volta táj, csak a vadgerlice búgott bánatos, fátyolos han
gon, úgy, hogy az ember nem tudta, panaszkodik-e, vagy imádkozik." (Az
árva.) " ... akkora némasággal járnak-kelnek, mintha örökké templomban
típegnének, ott is az Isten koporsója körül." (Kis fészek története.)

Minden lapjáról gyűjthetnénk hasonlókat ...

***
Amióta a falu papja lett, szíve egy rítrnusra vert a falu szívével, s

azt is mondhatjuk, hogy érte dobogott, mert ettől kezdve csakis a faluról
írt. Ha figyelmen kívül hagyjuk a többségükben lapokban rejtőző írásait II

csak azokat vesszük számba, amelyek külön kötetben is megjelentek, azok
ból is teljes képet kapunk a századforduló falusi világáról.

Sorra tűnnek elénk az elevenen megrajzolt ialakok: Míska a béres
legény, aki olyan, "mint a paraszt szék: nehéz, kemény fából, kevés da
rabból áll és lehet használni, formája is van", akinek kérges szíve meg
szólal a kis Mári cseléd közelében. (A nagy fejű Miska.) A sokgyerekes
kanaszék Kati lánya, akit a faluvégi kanászház örömtelenségéből a kó
borcigányok életének örömtelenségébe sodor egy hirtelen támadt. szenve
délyes szerelern. (A kanászlány.) Kalmár Vera, a kastélyban kiművelő

dött helyes kis menyecs!:e,aki boldoggá tudja átszinezni a házasság szent
ségi kegyelmével, elboruló házaséletét. (A Szentség.) A vallásos élet má
sik végletéből Juli asszony, aki családjával nem törődve rója az utat
egyik búcsújáró helyről a másikra. (A szentes Juli.) A furfangosan ku
peckedő parasztházaspárvakik fiata1ként adják tovább a vásáron a kivén
hedt tehenet. (A Juli János.) Az öreg szőlős gazda, aki elől gyermekei dug
dossák a függetlenséget jelképező pincekulcsot. (Kölcsönkenyér.) A mun
kából kíöregedett gazda, aki élete alkonyának nyugalmát a méhes zsongó
csendjében találja meg. (Az utolsó stációnál.) Ha helyünk futná, sorol
hatnánk :a képeket bőséggel. Senki sem hiányzik a panorámából: benne
van a falusi társadalöm minden rétege a paptól a koldúsbíróig, a falusi
élet minden jelentős állomása a bölcsőtől a koporsóig.

Mert nem elégszik meg az alakok bemutatásával, hanem elsősorban

eseményeket, történeteket szeret elbeszélni. A leírás rnellett nagyon ked
veli a cselekvésen keresztül való ábrázolást. Gyakran sikerül neki egy jól
kiválasztott cselekvésen keresztül egész emberi jellemet, Borsot - 1f>g
többször tragikus sorsot - megragadnia. Ilyenkor megközelíti, nem egy
szer el is éri a novella klasszikus műfaji követelményeit. Lajos például, a
derék, de nem gazdag parasztlegény, csendes szerelemmel udvarolgat Ag
nesnek, a szép, de üreslelkű leánynak. A leány szívesen látja, még egy
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kis ezüstgyűrűt is ajándékoz a Jegénynek. De amikor föltűnik egy jómó
dú idegen kérő, szülei tanácsára készségesen hozzámegy. Lajos a lakoda
lom hajnalán a nyitott ablakon át az új asszony ölébe dobja nagy útálat
tal az összeharapott kis ezüstgyűrűt. (A kis ezüstgyűrű.)

Többnyire szornorkás hangulatúak ezek a történetek, nem egyszer
tragikusak. A bennük rejlő tragédiát olykor az élet kikerülhetetlen csa
pásai hozzák. Több elbeszélésbe beleszövődik a nyúli szőlővidéknek a szá
zadvégén bekövetkezett pusztulása a filoxéra megjelenése következtében,
azután árvíz, jégeső. Főként természetesen a betegség és a halál, aho
gyan például elbeszéli Horváth György feleségének kirnúlását. (Beteg a
Horváth Györgyné.) Vagy amikor az aratórészes gyermekét elragadja a
sebes folyócska. (Az arató legényke.) Máskor az emberi gonoszság váltja
ki: a szőlőhegyi kis varrónőt mindenéből kifosztja a ráerőszakolt, hitelbe
vásárolt varrógép törlesztése. (A varrógép.) De talán legtöbbször a falu
nielengető közösségéből való kiszakadás, az éltető anyaföld elhagyása ter
mi a boldogtalanságot. Idegenbe röppenő hősei nem találják boldogulá
sukat: msgtörten, megrokkantan térnek vissza a megtagadott szülőföld

höz meggyógyulni vagy meghalni, akár anagyvárosba menekűlteka sze
génység elől (Testvérek), akár a tengeren túlra csalta őket a gazdagodás
délibábja, (A fehér papagály, Hegyek közül, Az öreg halász.) Ha beszél
hetünk vele kapcsolatban visszatérő motivumról, éppen a gyermeküket
visszaváró öregszülék (~ kis fészek története) és tékozló testvérüket ha
zaváró testvérek képe az. (Testvérek.)

A tragédiák tragédiáját, az általa megélt első világháborút is erről az
oldalról szemléli : az egymást szerető szívek oldaláról, akiket eltép egy
mástól a tébolyult vérvihar. A faluba munkára hozott orosz hadifoglyok
ban, a falu népével együtt, egy pillanatra sem lát ellenséget, hanem csak
melegszívü, meggyötört embertestvéreket. (Az orosz fogoly, A ruszki meg
a Miska.) A sebesülten hazatoppanó fiatal gazda nem hősködik, inkább
a lövészárok és az emberölés iszonyatáról szól, amit elmesél. Nem hozott
magával mást az elesettek Iiolmijából, mint egy kiirtaszárú kis orosz pi
pát. S amikor este előveszi, valami titokzatos érzés keríti hatalmába a kis
házat. Sokáig nem tudnak elaludni, mert egyre az jár eszükben :

"Kié volt ez a kis pipa? Istenem, kié volt?.. és hol van?.. a
lelke ... igen, és különben is hol van? .. és kik várják, kik kérdezős

ködnek felőle? ... Istenem ! kik ? ... ki volt, hol lakott és volt-e felesége,
aki vár rá, meg két kis gyereke, akik várnak rá, meg két öreg szülője,

akik várják haza ... Istenem ..." (A muszka pipa.) A háború embertelen
ségei és a háboru utáni évek zavaros viszonyai között megcsappant Do
monkos István Irókedve. Szenvedett amiatt, hogy az ő pátriarkálís faluja
pusztulóban van; a város miridjobban beleszól annak életébe és gomba
mód szaporodó gyáraival egyre több fiatalt szólít ki belőle. Mindez ke
sergéssel töltötte el, mert ő még csak a bomlást láthatta. Azt már nem
érte meg, hogy tanúja lehessen egy újabb, a korábbinál szebb és jobb
falusi élet kibontakozásának. Mi viszont tudjuk, hogy ez a falu, amelyet
ő annyira szerétett volna megtartani, a közben eltelt fél évszázad alatt
vísszahozhatatlanul a multé lett. Mint ahogyan a multé lettek és a lá
dák fenekébe meg a múzeumí szekrényekbe kerültek a falusi viselet szí
nes ruhadarabjai is. Mi, kései utódok, persze nem visszasíró nosztalgiával,
hanem nyugodt tárgyilagossággal szemleljük a történteket. Nem vágyó
dunk vissza azokba a "régi jó" pátriarkális időkbe, mert értékei mellett
ismerjük sötét árnyoldalait is. Mégis hálásak vagyunk Domonkos István
nak, hogy az újat, de azépet és magyart akaró unokáknak okulására írá
saiban rögzítette és az irodalom örökkévalóságába emelte ezt az elmerült'
világot.
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Nem nagy ez a világ: a Hanság, vagy ahogyan a nép mondja: a Hany
egykori lápmezői és a Rába között ringó áldott búzamezök. meg a Pan
nonhalma környékének enyhén hullámzó erdős és bortermő lankái, egy
mást érő apró falvaeskákkal. Olyan táj, amely előtte néma volt, amely
"terra incognita" gyanánt fehérlett a magyar irodalom térképén. Éppen
az Domonkos István nagy érdeme, hogy hangot adott ennek a tájnak és
így kiegészítette az irodalmi Magyarország f'öldrajzát, teljesebbé 'tette a
magyar nép lelkének a képét. Méltatlanul borítja tehát műveit feledés.
Megérdemelne, hogy születésének századik évfordulója alkalmából meg
jelenjék műveiből egy jól válogatott kötet.

Az elhallgatás, a mellőzés egyébként életében is kijutott neki. A hi
vatalos .kritdka egyszerűen pap-írónak könyvelteel, ha egyáltalán tu
domást vett róla. S ez a "méltatás" a század elej-én rnindent jelentett,
csak: éppen dícséretet nem. Könyvei kis példányszámban, minden feltűnés

nélkül jelentek meg. Pedig Domonkos helyét ott jelölhetjük ki a népün
ket ábrázoló elbeszélő: Gárdonyi, Tömörkény és Móra körében. S ha van
ts bennük megbocsátható túlzás, jólesően idézhetjük centenáriumán azokat
a Harsányi Lajos tollából való sorokat, amelyek a nyúli plébánia falába
illesztett emléktáblán olvashatók:

Népét aki úgy szeresse,
Hű tollával szebben fesse,
Nem volt senki közöttünk.

•
JEREMIÁS

Jeremiás jött énekelve,
igy nevezte őt a nép nyelve.

Különben Mihály volt, vagy János

s ismerte jól falu és város.

Úgy jött, mint egy mennyei vátesz
s mondogattuk: "Jeremiás ez 1"

Jeremiás jött énekelve,
sovány volt, akár egy gereblye.

Jött a rongyokba burkolt ember,
forró, nagy, belső győzelemmel,

jött éhesen és kiapadtan,
ferde száján zengett a dallam.

Onnan tudtuk, hogy tavasz lángol
nemsokára, mert odujából

kibújt a vén koldus. Az égi
tűztől a rügy sem bomlott még ki

s az arany rigók, bársony fecskék
s komoly gályák sem jöttek meg még.

De már messze szálltak a varjak,
hogy átvegye a birodalmat

Jeremiás, kinek nyomában
kikelet fakadt. Karimátlan

szurtos, rossz, vásott kalapjába
hullt a nép igaz adománya.

Jött dühös kutyákkal harcolva
s izzott, mint Mózes csipkebokra.

Aztán, elment messze fa l1Jakba,
de a meleg tavaszt ott-hogyta

és zsoltárt fújt a mérhetetlen
öröm a mámoros kertekben.

Ölbey Irén
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