
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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