
Csak átlebbentél a Halálon,
csak megpiherttél benne, mint
piros és kék spárgából font
függőágyon, földünk s az Ég
között, mint lánykakorodban,
a kertben,

..4 vőlegény

ora várva, a vőlegényre.

S im, eljött érted.
Megdöbbentően Merész, Gyöngitett,
mint édes levekben főtt

diót, sóhajod mézes párájával
csiklandozta a násznép,

dermedt reménykedők fülét, de Arcát nem
mutatta, még .. a küszöbről sem.
Vigyáztál. Kis olajod, melyet párnád
alá tettél, mig lebegtél Ég és föld
között, a földre folyt. Kellettél
neki igy is: üres kezekkel,
tisztán, mint a hó, - mert Ömaqa jött,
Őmaga érted, már nem mint vőlegény-halál,

de döntőn s derűthozón

az Isten -

Tavad egy pillanatra elszürkült - s te mentél előre

(immár a vízen járva) - boldogan, hogy annyi szesetetet
hagytál hátra, - mert soha pitiáner, gyáva, irigy, féltékeny,
önző, tettető, álnok módon nem szerettél, - csak mindig egészen
- ,s megnyílt neked az ég, mert soha tudni - merre, hogyan,
milyen lesz s miért? nem akartad, - tehát bokáig, majd tetőtól

talpig ezüstté válva - hústalan, lebegő fénnyé - mentél előre,

nőve-zsugorodva, Évmillió-Anyám
és ma beragyogtál
árva ablakomon -

SZARKA G~ZA EML~KE

KfplELET8ElI KEREKASlTAl·8ESHlCEHs Al IRÚROl fS CSAlAOJAROl
Riporter SAAD BÉLA

Riporter: Vajmi nehéz hírt adni jóról; amely unalmas, az erényről, amely
néma, a szép családi életről, amely tiszteletre méltó, de mit lehet pletykálni ró
la? Bezzeg a botrány!

Semmi sem jellemzi jobban az emberi természet fonákságát, mínt az az ál
talános tulajdonság, hogy a botrány kíváncsíságot ébreszt, a bűn érdeklődést
vonz, a családi vita lármája messze vidékre elhallatszik.

Nehéz feladatnak látszik tehát Szarka Gézaékról és hat gyermekükről érde
kesen írni. Szerencsére nemcsak az élőket: az özvegyet, a hat gyermeket lehet
a képzeletbeli kerekasztal-beszélgetésre meghívni, hanem a meghalt apát is, aki
író is volt, s írásai vallanak önmagáról, gondolatairól, családjáról, életfelfogá
sáról, érzéseiről. Azt írta valahol: "Hol kezdődik az irodalom és hol az élet?
Ismered a lavórpálinkafőzésrt? A gyümölcscefre az élet, a párlat pedig a lavór
alatt - az. irodalom." Szarka Gézának ez volt az irodalmi hitvallása, éppen
ezért írásaiból megismerni életét. Holtában is megszólaltathatom tehát e kép
zeletbeli kerekasztal-beszélgetésen, amelyen a felnőtt gyermekek csak írásaikkal
vannak jelen.

Amikor erre a képzeletbeli beszélgetésre összeültünk, már sokszor találkoz
tunk Szarka Gézánéval székesfehérvári otthonában, sok kérdésemre írásban is
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felelt, Szarka Géza életének és családjának ő a főszereplője, koronatanúja, őt

kérdeztem tehát elsősorban arról, ami talán az első hallásra furcsának hang
zik: hol mindenhol és hogyan laktak hosszú időn át hat gyermekkel együtt az
esküvőtől az aranylakodalrnukig ? Tehát 1922-től 1972-ig? Fél évszázadot fog át
ez a két dátum. 1922-ben még tart az első világháború okozta nyomorúság, s
tombol az infláció. Beleesnek a Székesfehérvár bombázásaí, ostromai, a szocia
lizmus alapjai lerakásának vajúdásos korszaka, 1956 eseményei, utána a kon
szol idáció és a dolgok egyensúlyos elrendezése.

Feleség: Amikor férjhez mentem pár évvel az első világháború befejezése
után, Székesfehérvárott, ahol a férjem tanári állást kapott, nem tudtunk lakást
szerezni. Én a Jókai utcában kaptam egy ágyat, Géza a Vörösmarty téren. Pár
hét múlva egy kollégája adta át szeba-konyhás lakásából a szobát, ő addig a
konyhában, mí pedig a szebájában aludtunk. Oszre elkészültek a városi kisla
kások az Alsókirálysoron, nekünk is kiutalt a városi tanács egy kétszobás-kony
hás lakást. Padlós, vaskilincses, vízvezeték és fürdőszoba nélküli lakás volt. WC
az udvaron, vizet a szomszéd utcából kellett hozni. Piroska az Alsókirálysoron
született, Rövid időre Felsővároson jutottunk kétszobás komfortos lakáshoz, ame
lyet azonban fel kellett adnunk, amikor Géza egyéves ösztöndíjat kapott a berli
ni Collegium Hungaricumba. A legolcsóbb és legmegfelelőbb megoldásnak lát
szott, ha én akkor már három gyermekemmel édesanyámhoz költözöm, mert
neki Sopronban ötszobás lakása volt. Aztán a gyermekek miatt nem is annyira
azt néztük, mennyire komfortos a lakás, hanem azt, szép-e, nagy-e az udvara?
A Deák Ferenc utcában béreltünk háromszobás, fürdőszoba nélküli lakást, azaz
félkomfortost, aztán a Horvát utcában, majd a József utcában laktunk ...

Riporter: Bocsánat, közbeszólok . .. Mielőtt elmondja, hogy végre az Alaghy
Dezső utcában kényelmes otthonhoz jutottak, számoljuk össze hányszor költöztek
komforttalan és félkomfortos lakásokba házasságuk első másfél évtizedében.

Feleség: Nem számítva a kényelmes nagyanyai menedéket Sopronban, Szé
kesfehérvárott hatszor költöztünk. Az Alaghy Dezső utcai lakásban hat évig lak
tunk. Hatodik gyermekünk, Ildikó, bár jogilag ehhez a lakáshoz tartozott, a há
ború következtében Zircen született. László és István a József utcában születtek.

Riporter: Azt hiszem, elmondhatjuk, hogy az Alaghy Dezső utcában élték át
életük legnyugodtabb korszakát. Géza akkor már leánygimnáziumi igazgató, jó
nevű író, népszerű szónok és előadó, irodalmi szervező, mondhatni Székesfehér
vár egyik nevezetessége. Kérem, mondjon néhány szót arról az útról, amelyet
külön-külön és együtt megjártak.

Feleség: Anyagilag gondtalan, nyugodt körűlmények között nevelkedtem.
Tizenhét éves voltam, amikor Gézát, rongyos-véres katonamundérban megismer
tem. Két mankóval állított be hozzánk; olyan súlyosan megsebesült az orosz
fronton, hogy keresztcsontját el kellett fűrészelni. A soproni bencés gimnázium
ból vonult be katonának, tizenhét éves korában, itt a könnyítést, hogy hadiérett
ségít tehet, nem fogadta el, bécsi újonckódása alatt beiratkozott magántanulónak,
és így tette le az érettségít. Altalában jellemző volt rá, hogy sohasem válasz
totta a könnyebb megoldást, hanem az értékesebbet. ha mindjárt nehezebb is
volt. Súlyos sérülését is annak köszönhette, hogy önként. vállalkozott egy veszé
lyes felderítésre, amely ugyan megmentette zászlóalját. neki azonban majdnem
az életébe került. Felgyógyulása után önként jelentkezett a frontra. Hadnagyként
érte az összeomlás, felvették az Eötvös Kollégíumba, amely azokban az években
az éhezéssel határos ellátást jelentett, s így fázva, koplalva végezte el az egye
temet. Ha azonban az ebédiegyén karzati jegyet vásárolhatott az operába, ak
kor az utóbbit választotta.

Riporter: Valljunk egészen. Az egyetemet Ön miatt végezte el, mert az Ön
édesanyja diplomát kívánt a leánya vőlegényétől. Ön miatt lett tehát Géza ma
gyar-német szakos középiskolai tanár, majd egy év múlva doktor is. Akkor már
megjelentek cikkei, tárcái Sopronban, Kassán, Székesfehérvárott, s ha az édes
anyjának nincsenek igényei, akkor csak két szerelem kísérte volna végig életén:
az egyik a felesége és a családja, a másik az írás; így azonban harmadik élet
szenvedélye is lett: a tanítás. Sok minden lehetett volna, olyan sokoldalú te
hetség volt. Rajztanára arra ösztökélte, menjen a Képzőművészeti Főiskolára.

Egész életében kitűnő és ügyes karikaturista maradt, de csak '- szórakozásból



é$-$Zórakoztatásért. Tökéletes hallása és szép tenor hangja volt, s a berlini ope
ra éves ösztöndíjat ajánlott neki. Nem is habozott nemet mondani. Úgy vélem,
hogy ezüstlakodalmuk táján, hatgyermekes apaként írta Önről, asszonyom, eze
ket a sorokat: "Nem szerettelek úgy, mint Te engem. Férfi tökéletlenség ez.
Alárendeltelek céljaimnak, holott Te engem mínden lény fölé helyeztél. Te ne
kem hiánypótló voltál, én Neked a teljesség. Gőgös voltam, Te voltál az alázat.
Megsértettelek számtalanszor, Te voltál a megbocsájtás."

Feleség: Géza árva gyerek volt. Gimnazista korától, tehát 14--15 éves korá
tól maga tartotta el magát. A soproni bencések, látva istenadta tehetséget és
szorgalmát, tőlük telhetően támogattak, főként gyenge tanulók instruálására aján
lották. Bükön született, abban a rnost Vas megyei, akkor még Sopron megyéhez
tartozó faluban, ahol az a híres melegvízű gyógyforrás fakadt. Géza szívesen
büszkélkedett, hogy Bűkön 1897. december 26-án, karácsony másnapján, amikor
éppen delet harangoztak - amely nap akkor éppen vasárnapra esett -, látta
meg a napvílágot, s azzal is, hogy Szent Kelemen a büki templom védőszentje

arról ismeretes, hogy forrást fakasztott a sziklából... Különben éjjeliszekrényén
őrizte a büki templom oltárképének fényképét.

Riporter: Kérem, beszéljen életük legnehezebb éveiről, amelyek Székesfehér
vár ostromával kezdődtek. Elvesztették szép lakásukat, Gézát 1948-ban fél fize
tésre fogták, 1949-ben pedig üres kézzel elbocsájtották, Eltűnt a hatgyermekes
család alól a szílárd talaj, a létbizonyosság. A megpróbáltatás e nehéz éveinek
végét az 1957-ben bekövetkezett rehabilitáció, majd a gyermekek önállósodása,
az 1959-ben történt lakáshoz jutás, majd pedig az aranydiplomának 19'72-ben
történt ünnepélyes átadása jelzi.

Feleség: Hatodik gyermekünk, Ildikó azért született Zircen, mere 1944-ben
az itteni kórház nem fogadott be szülő nőket. Zircen a kórházi főorvos jóbará
tunk volt, nála találtunk otthont is. A legveszélyesebb háborús heteket az apát
ság pincéjében vészeltük át. Géza nem volt állandóan velünk, mert amíg folyt
a tanítás a gimnáziumban, addig neki Székesfehérvárott kellett lennie. Ingázott
tehát ezekben a veszedelmes időkben vonaton, gyalog, teherautón Székesfehérvár
és Zirc között. Mire aztán a németek kiűzése után visszaköltözhettünk, hajlékta
lanok lettünk: elvesztettük szép otthonunkat. Géza tanártársa segített rajtunk,
fel tudott ajánlani egy üres szobát konyhával. Persze ez így egyszeruen hang
zik. De hozzá kell képzelni a romos várost, a rendezetlen utcákat, a kiégett há
zakat, minket nyolcunkat, akik közül a legkisebb karonülő, a legidősebb, Piroska
azonban már húszéves és komoly segítség, Géza pedig tizennyolc... És mit
együnk ennyien? Mikor már tudtuk, hogy lesz fedél éjszakára a fejünk felett:
mire fekszünk, mivel takarózunk? Férjem nem bírja tovább, idegösszeroppanást
kap. Tolókocsit kell szerezni, mert megbénul. Azok közül azonban, akiknek ma
guknak sem volt sok, de akikkel Géza valami jót tett, most soknak eszébe ju
tottunk ... Az első szeretetcsomagot egy, tízgyermekes családapa hozta, s az em
beri jóság később is rnindig megjelent, különösen miután megtudták, hogy állás
és fizetés nélkül maradtunk. Nem tudnám elmondani, miből és hogyan éltünk.
Géza meggyógyult, s embertelenül sokat dolgozott. Tanitott : németórákat adott,
instruált. Délután felcsapott kántornak, gyakran egymás után mind a három
székesfehérvári temetőben is volt dolga. Túl az ötvenen, fárasztó rohanások a
nagy család kenyeréért. Ez is nehéz volt, de ezt még bírta, nem annyira fizi
kummal, mint inkább lelkierővel. De át kellett élnie tragikus eseteket : édesanya
kísérte utolsó útjára egyetlen gyermekét, gyermek az édesanyját, s az együttérző

fájdalomtól a kántornak összeszorult a torka ... 1951-ben a püspöki könyvtárban
alkalmazták havi 700 foríntért, ez volt újra az első fix jövedelmünk. s ez ne
künk nagyon sokat jelentett, még azután is, hogy fedezet hiányában havi 400
forintra csökkentették . .. Én kosztosdiákokat tartottam, néha tizenöten is vol
tunk az asztalnál.,. Piroska állásba ment, s egész keresetét a közösbe adta ...
Azután is velünk maradt, most is velem van. De a többiek is szorgalmasan ta
nultak ; s megragadtak minden munkát, amivel pénzt lehetett keresni. Nem les
tük tehát ölbe tett kézzel a sült galambot. A két fiú apjuk miatt nem iratkoz
hatott be a városi gimnáziumba. Pannonhalmára kerültek a bencésekhez. Jó ta
nulók voltak, minden elérhető kedvezményt kiérdemeltek. Következett a küz
delem az egyetemi diplomáért. Az egyik nem bírta a nappalin, kenyérkeresés
közben folytatta az esti tagozaton. A két kisebbik fiút 1956-ban, apjuk rehabíli-
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tációja előtt vették fel az egyetemre. Nappali tagozatra [ártak, és mellette al
kalmi munkát vállaltak. Rehabilitációja után Géza nem középiskolába került,
hanem általánosba. Hamarosan asztmás lett, többet volt kórházban, mint ameny
nyit tanított. 1958. július l-től, amikor kifogyott a táppénz lehetősége, nyugdíjaz
ták. Nagyon szerény nyugdíjat kapott. Ekkor már legkisebb gyermekünk is 14
éves volt, a három idősebb kereső és ellátott volt. Nem hagytak el bennünket.
Megint csak váratlan jótevő segített ki bennünket az egyszoba konyhából, ezt
a mostaní, kisméretű, de összkomfortos, erkelyes második emeleti lakást szerez
te és adta nekünk. Géza újra talpra. állt, újra kezébe vette golyóstollát. sze
reztünk írógépet is, s én gépeltem a Hívom az élőket kéziratát, mely 1964-ben a
Szent István Társulat kiadásában jelent meg. Ebből·a megnyugtató otthonból
utazott azután 1972. november 4-én Budapestre, ahol átnyújtották neki és még
egy társának az aranydiplomát. Az ünnepségről a rádió és a tv is közvetítést
adott.

Riporter: Mielőtt átadnám a szót kor szerinti sorrendben a gyermekeknek,
megszólaltatom még egyszer magát az apát, aki a második világháborút .követő

nyomorúságáról, s családja nélkülözéséről így vallott egyik tárcájában: "Azt hi
szem én már idegeimet fogyasztom táplálék gyanánt... Legfájdalmasabb lelki
kín, mi lesz hat növő gyermekemmel ? Mindig a népes család hirdetője voltam
és most nem tudok aludni éjszaka az aggodalomtól és az önvádtól, hátha egész
életem egyetlen tévedés?! A bárányka elmélet úgy látszik megdőlt. Itt vannak
körülöttem éhesen és csenevészedve tévedésem áldozatai, gyermekeim, akiknek
puszta léte vádol, hogy tán mégis másoknak van igazuk, az okosaknak, a ce
ruzásoknak, akik nem engedték világra születni gyermekeiket és most nyugodtab
ban, felelősebben tudnak szemébe nézni egy-két gyermeküknek, míg én az ön
vád és a polineuritisz poklában kínlódom ..."

Piroska (1924. Tisztviselő, előadó. Édesanyjával él, társa és barátnője immár.
Apja egyik írásában így jellemezte: "ahogy az áldozati tűz, nem beszél, csak
ég".): Édesapánk családi körön belül és azon kívül, rokoni vagy szűk baráti kör
ben jókedvű, humoros ember volt. Gyermekei számára pedig nagy mesélő, Sze
rette a tömör fogalmazásokat. s ha valaki előadott neki valamit, azzal intette
rövidségre, hogy "kurtán, kurtán". Ez kedvelt szójárása volt. Körülményes és
hosszadalmas fogalmazóknak találta ugyan a német írókat, .mégis németül mond
ta, minden szószaporítás észlelésekor, "nur dichten, dichten". Tömöríteni, tömö
ríteni; mert ebből az igéből származik a német Dichter (költő) szó. Engem csak
véletlenül taníthatott, mert magyartanárunk hónapokra; talán egy évre is meg
betegedett. A Toldit dramatizálva adatta elő velünk. Éltük és élveztük az órá
kat. Ugyanilyen élő tanításban volt részünk nekünk gyermekeknek, amikor egyik
balatoni nyaralásunk alkalmával elvitt bennünket a nagybereki rideggulya meg
tekintésére, s meglátogattuk a fafaragó juhászt is, s az ő ismertetésében tanul
tuk meg értékelni e népi f'aragóművész munkáját, Ugyancsak a Balaton partján
hallottam egyszer szép, világos tenor hangján Mendelssohn hegedűversenyének

egyik dallamát. Azóta is, ha Balaton-parti rétet látok, ez a dallam zümmög a
fülemben.

Géza (1926. Gépészmérnök, USA): Két és féléves koromból arra emlékszem,
hogy ez a szép, nagy és erős ember az apám... Micsoda erő és jóság sugárzik
belőle! De miért nincs itthon egész nap, mint édesanya? Mi az az elfoglaltság,
mit jelentenek az olyan nehéz szavak, mint irodalom, tanítás, társadalmi munka?
Evekíg nem tudtam megérteni.' Én Sopronra emlékszem nagyon élénken, amikor
édesapám Berlinben volt. Szentestére érkezett haza, ajándékdobozzal a kezében,
benne egv félig megfagyott fehér egérrel. A ház megtelt kacagással. Akkoriban
fedeztem' fel, hogy személyeket, tárgyakat meg tudok különböztetni szagukról. A
nagymamának almaszaga. az édesanyának orgonaillata, .Apának szivarszaga, Hogy
szeréttem később is ezt a szivarszagot l Apának már régen nem tellett a vasár
napi szívarra sem, de nekem még mindig a szivarszag jelentette az erőt és bá
torságot. Apám tanított meg úszni már ötéves koromban, aztán korcsolyázni, fo
cizni, mint a többieket is. Szívesen emlegette, hogya soproni bencéseknél csa
patkapitány volt, értett a sporthoz, a kosárlabdához is. Vitt bennünket mérkő

zésekre éppúgy, mint irodalmi estekre, hangversenyekre. S a Balaton... azok a
nyarak, amikor egészen miénk volt... .

Mária (1929. Két évet végzett a kertészeti egyetemen, aztán férjhez ment 
kertészmérnökhöz. Boldog családanya) : Apámból áradt a szerétet. Szerette az
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embereket, a természetet, az állatokat, a növényeket, a könyvet, a festményt és
a '~obrot, a zenét, és nagyon-nagyon az igazságot. Szokásmondása volt, hogy az
életben az a legszebb, ami ingyen szép, Gyerekei sohasem voltak unalmas tár
saság a számára, s nekünk sem vele lenni ... 12-13 éves koromban súlyos be
teg lettem. Azonos vércsoporthoz tartoztunk, tőle kaptam vért. Nagyon elesett
voltam. Hogy felvidámitson, konyakos kupicákat vett elő és azt ajánlotta, igyunk
pertut, ő, anya és én. Roppant felvidított ezzel a kitüntetéssel, mert ettől kezd
ve a hat gyerek közül egyedül én tegeztem a szüleimet.

László (1935. Gyógyszerész, fizika-kémia doktor, tudományos kutató, USA) :
Sohasem felejtem el gyermekkorom kifogyhatatlan kérdéseire adott csodálatosan
tömör, világos, lényegbevágó és mindig türelmes válaszait. A balatoni nyaralá
sokat sem. A kis fizetésű tanár nyaralót bérel a Balaton partján, mindig a víz
közelében, s ott tölti az egész vakációt, népes családjával együtt. Ma már tu
dom, hogy szüleim már szeptemberben takarékoskodni kezdtek a következő nyár
ra. Apám szeretett ·a családjával lenni, szeretett a természetben élni, és szeretett
csendben, magányába vonultan írni. Hajnalban kelt, elhúzódott valahová a ná
dasba vagy egy elhagyott telekre; déltől aztán együtt a családdal, lubickolás,
úszás, játék, mesék, evezés, míndíg a természetben, amely megunhatatlanul ér
dekes. Egyszer, egyetlenegyszer hallottam a szüleimet szonátázni. Valamí Schu
bert mű lehetett. Apámnak akkoriban' két hegedüle is volt, és rengeteg kettája.
Aztán mindent elvitt a háború. Ha rádiót hallgatott, ami nagy ritkán történt,
csak azt hallgatta, ami művészi érték volt. A szabadportyás rádióhallgatás ide
gesítette. Mi gyerekek tanulni is próbáltunk rádiószó mellett, hangfalként hasz
nálván a zenét. "Rádiósüketeknek" titulált bennünket. Irógépemet, amelyen ró
la írok, az ő ismételt tanácsara vettem. Nagyon szerette az írógépet ; s hányszor
el kellett adnia, mikor valami nélkülözhetetlen dologra volt szüksége a család
jának)

István (1938. Gépész-autómérnök): Kitüntetésként emlékszem vissza arra.
hogy egyszer bemehettem a dolgozószobájába, ölébe ültetett, és megengedte, hogy
csendben nézzen a fényes irkalapokat, amelyekre néha piros tintával írt vala
mit. Én is, testvéreim is nagyon szeréttünk volna azzal a piros tintával írni. A
háború nekem 1944 októberében kezdődött. A kisebbik bátyámmal egy össze
csukható vaságyon feküdtünk, amikor robbanni kezdtek a bombák, s a "bom
babiztos" ház úgy hintázott, mint egy hajó. Édesapánk fölénk feküdt, testével
védett minket a le-hulló vakolattól. Amikor házunk égni kezdett, átmenekültünk
a szomszédba. Anyám húgomat szorította karjába, mi egymás kezét fogva 1'0

hantunk az égő aszfalttengeren. Nem féltem, mert nekem apám keze jutott.
Az udvaron a gyönyörű gesztenyefák úgy égtek, mint a fáklyák. Zircen - ez
senkiföldje volt akkor - bátyám a barátaival cipőbőröket hozott haza. Apám
visszavitette velünk. Másnap az egész bőrraktár leégett. Húgomnak tejet valahol
a falu szélén lehetett szerezni. Apám néha engem vitt magával. Volt úgy, hogy
holttestek, kiégett házak, lóteternek között mentünk. Sosem féltem, ha velem volt.
öt sem láttam soha félni. Gyerekes csínyért. fiús vagányságért sosem büntetett.
Szószegésért, pontatlanságért, engedetlenségért annál inkább. Két epizódra emlék
szem, mert bizonyos szempontból meghatározója volt az életemnek. 13-14 éves
lehettem, s megbeszéltük barátaimmal és két kislánnyal, hogy délután moziba
megyünk. A jegyet is megvettük. otthon azonban valami okból nem engedtek
el. Nem akartam leégni a kislányok előtt, ezért azt füllentettem, hogy be kell
mennem mínístráns-gyűlésre a templomba. Nagy heherészve jöttünk ki a mozí
ból. Apám a kijáratnál várt. Nekem torkomra fagyott a nevetés. Ijesztően sze
líden azt mondta, búcsúzzam el barátaimtól. Közömbös dolgokról beszélgetve
mentünk haza. A következő nyáron egyszer a strandról késve, este 9-kor érkez
tem haza. Apám nyitott ajtót, s én vártam a fülest. Megkérdezte, hol jártam?
Gondoltam, lesz, ami lesz, igazat mondok. "Kislánnyal voltam a strandon, s ha
zakísértem, messze laknak." "No, men], kihül a vacsorád" - volt a válasz. Ami
kor diplomát szereztem és megnősültem, olyan közel kerültünk egymáshoz. mint
két barát. Én heves, türelmetlen voltam, ő higgadt és bölcs. Észre se vettem,
'hogy még akkor is nevelt.

Ildikó (1944. Gyógyszerész, Hollandiában van férjnél): "Időforgácsokból ne
velgettelek benneteket" - szokta mondani apám. Sosem volt fáradt arra, s tü
relmetlen sem ahhoz, hogy bármit annyiszor magyarázzon el, ahányszor kellett,
hogy megértsem. Még a matematikához is magas fokban értett, de a műszaki
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kérdésekhez, a technikai természetű dolgokhoz egyáltalán nem. Fájt a lába, saj
gott a dereka amikor egyszer meglátogatott minket Amsterdamban, első útja
mégis a Rembrandt, második a Van Gogh múzeumba vitte. Mindig érdeklődött

és mindíg tanult. Amikor Amerikában élő két bátyám meghívta édesanyával
őket, rögtön nekiállt angolul tanulni. Nekem is gyakran mondta, nem szabad
.soha abbahagyni a tanulást. Egyszer megkérdeztem tőle, hogyan lett ilyen po
lihisztor? "Iszogatásra, üres fecsegésre nem pazaroltam időt - felelte. ..:... Ren
geteget olvastam, s amit olvastam, abból gyakran jegyzeteket is csináltam, vagy
egyszerűen elraktároztam az ágyamban." Szerette a tudásszomjas gyerekeket, fel
nőtteket és szívesen adott nekik a tudásából, szakszervezetben, gazdasági iskolá
ban, sőt ha mégállították napi sétája közben, akkor az utcán és a parkban is.

Riporter: Keresgélve Szarka Géza iratai, jegyzetei között, már azok között,
amelyek véletlenül túlélték a második világháborút és a családot ért csapásokat
a másfél évtizednyi egy szobában - nyolcan - lakást és következményeit, ta
láltatott egy ákombákomos írás, amelyet a címzett Wodits Ilona kisasszony, azaz
Szarka Gézáné meghatott gondossága őrzött meg. A húszéves Szarka hadnagy
.úr tísztiszolgája kéri benne a kisasszonyt, becsülje meg a hadnagy urat, ha férj
hez tetszik menni hozzá, mert megérdemli, nagyon rendes, igazán jó ember a
hadnagy úr.

Téli gazdasági iskolai tanuló, később aranykalászos gazda leveléből való ez
a néhány sor: "Mi, régi tanítványai nehezen értjük meg, miért kell Tanár úr
nak annyi megpróbáltatásen keresztülmenni, mikor abban az időben a legköze
lebb állt hozzánk... Vigasztalódjék Tanár Úr, mert nincs a szomorúságnak az
a mélysége, ahonnan nem volna kivezető út. Aki úgy szerette a dolgozókat, mint
Ön, annak még hivatása van ebben az országban ..."

Az 1964-ben megjelent novelláskötete után többek között egy volt diáklányá
tól is kapott levelet:

"Emlékszem arra a hóesésre, németóra volt. Váratlanul elindult va havazás.
De nem olyan közönséges kis píhékkel, mint általában szokott, hanem több cen
tis átmérőjű, hatalmas pelyhekkel. Nem bírtunk magunkkal. Tanár úr is észre
vette, hogy nem figyelünk. Még most is magam előtt látom, ahogyan az órájára
néz, aztán ezt mondja: 'Lányok, mindenki menjen az ablakhoz, öt percig nézzék
a hóesést', Boldogok voltunk, attól is, hogy a tanár úr is odaállt az ablakhoz
:s velünk együtt némán nézte a t.ermészetnek ezt a ritka és gyönyörű rnutatvá
nyát ó •• Aztán csend volt, és figyelem ..."

Néhány naplóértékű feljegyzés is akadt írásai között:
"Kánon. Úrfelmutatáskor mindíg arra gondolok, hogy az Isten most lett iga

zán Krisztus, amikor felfeszítették, meggyalázták. Lelkemben üdvözlöm őt, a
meggyalázottat és átélem, hogy talán én is megfutottam volna Péterrel és a töb
biekkel. Kérem őt, erősítsen, hogy ne legyek elfutó apostol. És megbánom bűnei

met, amelyeket kétezer évvel ezelőtt követtem el és ma is elkövetek. Hálát adok
az Atyának a megváltásért, de az ember sír bennem az ember gyalázatosságáért.
Csak ezután kérem, legyen áldozatom oly tiszta, mínt Ábelé."

"Magnificat a volt ciszterci templom hangversenvén. Egyszerre előttem állt
az én négyéves kis Ildikóm, a mi kis Mukink, amint kitárt karral repesve a
Magnificatot énekli latinul. Könnyezve éltem az ének halhatatlan hatalmát, a
tiszta lélek szárnyalását, a Szűzanya alázatának dicsőségét. Deo gratias, hogy
éneklő, lelkesedni tudó gyermekeim vannak ..."

" ... Ma vagyok 68 éves... az Istent életem irányítójának hiszem. Kéthetes
koromban tüdőgyulladásban, halálos beteg voltam, meggyújtották már ágyam
mellett a szentelt gyertyát is. Azután négyéves koromban rám zuhant a posta
kocsi. Az orosz harctéren elparentált az ezredesem, amikor robbanógolyót kap
tam a keresztcsontomba. Hét-nyolc évvel ezelőtt több ízben halálomat várták
betegtársaim a kórházban, ahova asztmarohammal félholtan szállítottak a men
tők. Ki tartott meg mégis mindannyiszor az életben? Az Isten, hiszen szándéka
volt és van velem."

Hetvenhetedik életévében, 1974. szeptember 2-án este fél tízkor a székesfe
hérvári kórházban csendesen és szépen halt meg. Kivízsgálásra saját lábán ment
be augusztus 21-én. Néhány nap múlva tüdőgyulladást kapott, asztmás tüdeje
ezzel a kórral már nem tudott megbirkózni. Eleinte még a kórházi ágyon is
dolgozott, a pedagógus szakszervezet kérte fel két előadásra. arra készült. Mint
míndíg és mindenütt, eleven kapcsolatban maradt az élettel. Szeptember elsején,

477



egy nappal halála előtt hirtelen megváltozott. Nem érdekelték többé az élet ese
mépyei, Még azt sem kívánta, hogy felolvassák neki gyermekeinek akkor jött
leveleit. Befelé fordult, nem is beszélt. Halála napján délelőtt meglátogatta a
felesége. Akkor 'már lázas volt. Felesége homlokon csókolta és keresztet rajzolt
a homlokára: Délután 5 óra körül üzent a főorvos a családért. Akkor már oxi
génsátorban feküdt. Felesége, Piroska és Mária egyenként mehettek be hozzá.
Este fél tízkor csendesen elhunyt.

Nem érte készületlenül a halál. Amerikai útja előtt, 1972-ben először, a kór
házban másodszor vette fel a betegek szentségét. Különben is egész életében úgy
élt, hogy mindig készen legyen az utolsó útra.

És most, búcsúzóul, még egyszer visszatérek családi életükre. Minek tulaj
donítja, asszonyom, ezt a csendes, békés házaséletet több, mint ötven éven át?

Feleség: Talán annak, hogy soha egy pillanatra sem feledkeztünk meg ar
ról, hogy szeretjük egymást. Egymás iránti szeretetünk, közös szeretetünk gyer
mekeink iránt, türelmünk. lemondani tudásunk átsegített a nehézségeken. Géza
igen őszinte, egyenes ember volt, mindig igazat mondott, nem tudott hazudni.
Velem együtt nagyon szerette az irodalmat, a zenét, általában a művészeteket,

rajongott mindenért, ami szép és nemes. Gyermekei is megtanulták tőle szeretni,
amit mi szerettünk, főként azt, ami szépet az Isten ingyen adott, fákat, virá
gokat, madarakat, szóval a természetet. Azt mondta nekik, ez a boldogság titka.
s ők látták, hogy mi még a legnagyobb bajban, éhezés idején is boldogok va
gyunk, mert szelídek, türelmesek vagyunk. Titkunk nem volt egymás előtt; tel
jes őszinteség uralkodott köztünk. Sohasem volt köztünk féltékenységnek nyoma
sem. Géza tiszta lelkű ember volt, a szó teljes értelmében. Én voltarn az első
lány az életében, akinek udvarolt. Amikor másodszor kiment a frontra, imád
koztam érte, hogy a jó Isten segitse haza épen, egészségben, hiszen annyira sze
reti az életet, nem baj, ha más lányba szeret bele, nem baj, ha nem engem
vesz el feleségül. Mielőtt megkérte a kezemet, azt mondta, gondoljam meg jól a
dolgot, mert mellette nehéz lesz az életem. De nem volt nehéz vele élni, mert
nagyon szeretett. Sosem akart komolyan megbántani, ha ingerült volt is néha.
Ha akaratlan mégis megbántott, mert ideges természetű volt, azonnal bocsána
tot kért. Jól megértettük egymást. Nagyon szerette a gyermekeit, unokáit. A jó
Isten meg is áldott minket hat egészséges gyermekkel - három fiú, három
lány -, és eddig tíz unokánk van. Közülük kilencet Géza is ismert. Gyerme
keink testileg, lelkileg kiegyensúlyozottak, a menyek és vők beilleszkedtek csa
ládunk légkörébe. Jó és szép harmónia uralkodik köztünk.

Irásba foglalta, 12 pontba öntötte a házasságról szóló elveit, tanácsait. Nem
rég találtam meg az iratai között. Nem tudom, közzétette-e valahol. Ez a címe:

"A jó házasság 12 pontja".
1. Isten mindenütt jelen van. - A házastársad is.
2. A must borrá, a szerelem szeretetté és becsüléssé válik. Légy míndig

és mindenütt méltó házastársad becsülésére.
3. Házastársad gyarlóságait ne mondd el másnak! Csak erényeiről beszélj.
4. Az kezdje a kíbékülést, aki a veszekedést kezdte. Vita esetén az oko

sabbik.
5. Sohase feküdjetek le haraggal, legalább némán szorítsátok meg egymás

kezét.
6. A szenvedés a lelki vagyongyűjtés ideje. Ne így imádkozzatok: Uram

add, hogy sose szenvedjek! Hanem így: Uram, segíts meg a szenvedésben!
7. Az igazi szeretet a térbeli távolsággal nő. Nincs szeretet áldozat és le

mondás nélkül.
8. Akkor ismered meg és értékeled atyádat és anyádat, ha magadnak is

lesznek gyermekeid.
9. Élni annyit tesz, mint optimistának lenni. Házasodni pedig annyit, mint

még nagyobb optimistának lenni.
10. A házasság iga, ha nem egyformán hordozzák, de szárny, ha egyformán

hordozzák, s van kiért, kikért.
11. Isten törvényei mindennél előbbre valók. A házasságban is.
12. Az asszony feje a férfi, a férfi feje Krisztus. E két mondat csak együtt

érvényes.
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