Domokos Zsuzsánna
Az értől az Óceánig

irodalom rejtelmei felé vivő út könnyen bejárhatónak, az egyetemen

Nemcsak azért kölcsönöz-

pedig ugyanvalóst a mostoha-

tem az Adytól a laudáció címét,

gyerekek irigylésre egyáltalán nem

mert egy bölcsész méltatásához

méltó sorsát kellett átélnie annak,

leginkább a költői szavak illenek,

aki odament. Időnként azt is le kel-

hanem azért is, mert dr. Domokos

lett nyelni, hogy anyanyelved nem

Ernőné

mindig és nem mindenhol kívánt

Bodosi

Zsuzsánna

nem

csupán szimbolikusan, hanem té-

megnyilatkozási forma.

nylegesen egy kis vízfolyás mellől,

Aztán a Szamostól kel-

a Barót pataka partjáról indult, és

lett visszatérni a galambbúgá-

járta be az Óceánig vezető jelképes

sos Erdővidékre, és ha Vargyas

utat. Az alig megszületett, még járni

pataka –

tanuló Baróti Vegyes Középiskola

vetette a minisztériumi kinevezési

nagyszerű magyartanárainak kiváló

papír – nem is volt nagyobb az in-

tanítványában fel sem merült a

dító Barót vizénél, de a csobogást

kételye annak, hogy ne a nyelv és

felerősítette Kriza, Elek apó, Farkas

irodalom csodálatos világa felé in-

Sándor példája, valamint a csodála-

duljon, mint ahogy környezete is bi-

tos erdővidéki népdal-, mese- és

ztos volt abban, hogy – Arany Jánost

balladakincs hangja, és bizonyára

parafrazálva – „e leányból magyar

ezekből merítve sok-sok erővel

szakos tanár lesz, mindenki meg-

lépett tovább, és érkezett meg

látja.” Akkoriban nem is számított az

később a megyeszékhely Puskás

amelynek a partjára
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Tivadar Szaklíceumba, amelynek kapuját ép-

ványok, irodalmi kirándulások, helyi, megyei

pen akkor tárták szélesre az elektrotechnika

és országos rendezvények, és megszületett

és elektronika, az autóipar és a fémmeg-

az iskolai monográfia is. Mindezek mellett pe-

munkálás ismerettárának birodalmába be-

dig segítenie kellett néhai férje, dr. Domokos

jutni akaró ifjak előtt.

Ernő egyetemalapító álmainak megvalósí-

Ebben

a

műszaki

környezet-

tását, a felnőtté válás útjának egyengetését.

ben a főleg fiúkat váró tanintézetben kel-

Ám ez már az Óceán, amelynek partján áll,

lett az anyanyelv kiemelt fontosságára, az

újabb hajóra várva Domokos Zsuzsánna, aki,

irodalomszeretetre, az olvasás iránti fo-

bár az évek letetették vele az evezőlapátot,

gékonyságra oktatni, szoktatni az inkább a

bizonyára megtalálja a módját annak, hogy

gépek bűvkörében élő és jeleskedő diákokat.

továbbra se lankadjon, és segítsen a rászo-

Az évtizedek során egymást követték az

rulóknak, hogy hajóra szálljanak.

irodalmi délutánok, színházi előadások, tárlatok, testvériskolai kapcsolatok, iskolai kiad-
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