
MARKÓ SÁNDORNÉ VERSEI:

Olyan a szemed mint két csillag
Olyan a szemed, mint két csillag,
ibolyaszinű és néha szomorú
hogy is fér el piciny szivedben
ennyi bús méltatlankodás,
honnan is tudnád mi a háború
tejecske kéne, ilyen kicsi gyereket
még az élteti, az illeti meg, azt kívánja -
pedig napok óta ?nár kenyerünk sincsen —
sovány falat jut kopott tányérkádra.

Ágyúdörgés, halált szóró repülők
ZÚgása már nem remegtet,
most az éhség komor réme fenyeget.

Napbamította bőröd sima mint a virágszirom
szemeid éhségtől fénylő csillagok,
szép arcod megcsókolom
és magamhoz ölellek
hadd vigasztaljon, hadd segítsen
türelemre, kifogyhatatlan szeretetem.

(Szentendre, 1945.)

Ti mindnyájan, akiket szeretek
Ti mindnyájan akiket szeretek - szemetek a szemem, kezetek a kezem -
munkás testvéreim, szorongó borongó lelkem is tiétek
vágytalan öreg gyerekek, tudjátok - higgyétek egész a tiétek,
ma nektek írom a szót hiába ügetek egész héten át
a vigasztalót, a simogatót, szegénység lompos szamarán
legyetek erősek és bátrak. perzselő Szaharán,

ünnep virul bent a szívemben.
Hangosan dalolok veletek,
értetek —
nyaram a nyaratok, telem a teletek, (Szentendre, 1917.)



Itt vagyok
az életemmel
Itt vagyok az életemmel,
alázatos szerelemmel,
dzsungelemnek ősi kútján
néha-néha elindulok
szabad lelkem országútján.

Napos réten bárány kullog,
kékes égen felhő duzzog
sose-sose találkoznak,
csak a tükrös tó vizében,
hű szemek fényességében
tónál mélyebb tengerekben
lélekbélű emberekben.

Áldozatos a szerelmem
daloskedvű gyermekeim
itt élik a menyországot
fürge angyalként a napon,
barna bőrük fénylőn ragyog,
selymes hajuk szőkén lobog
fűvel, fával, tarka ronggyal
leleményes a '-játékuk.

Duhajkodnak ostorággal
és sok színes válogatott
vadvirággal kis kezükben
dobbantanak papos táncot,
danolgatnak áhitatos rózsaláncot,
vagy rohannak vad futással,
éles harci kiáltással,
mint az indiánok.

Hű szövetség a szerelmem
néha-néha egy-egy csapat
váratlanul felbukkanó
jó baráttal üldögélünk
hárman-négyen
diófának sátra alatt -
üldögélünk és zenélünk, —
Zenélünk az ordas éjnek. —

Siket lombok megértőén
hajladoznak, édes bangók
régi dallá, harci dallá
fonakoznak.

Száll a szennyből szolgaságból
szenvedésből kiakaró,
üdvösségbe szárnyalgató
lelkűnkből az ének.

(Bubándomb, 1935J

A sors
A sors nekem,
Sok mindent megadott,
amit kérhettem,
kaphattam tőle; mindent,
aminek asszony örülhet.

Fekhelyemet,
megoszthattam azzal,
akit szerelemmel szeretek.
Nevelhettem neki, ahányat akartam,
annyi édes gyereket.

Hazát is adott, merőben újat
melyért sokan mártírként haltak meg,
de melyet kiváltságosok már
nem bitorolnak.

Ha visszanézek életem
dús tartalmát értelmét szemlélem;
szorgos munkában eltöltött
hosszú éveket;
és még mindig fürkésző eleven elmét,
mely a világ gondjainak súlyát
ma is gyenge vattáin érzi
és végső lehelletig megőrzi,
vigasszá változott szerelmét

(Szentendre, 1970. március)



Veled és melletted
Elég sok idő kellett hozzá,
hiszen már yik évtizede
élek veled és melletted -
még rá gondolva is sok
ez a 45 esztendő.
Veled és melletted -
lelkesedve - lázadozva

csatározva - vitázva -
de rá kellett jönnöm
és be kellett végre lássam,
hogy te vagy a legbölcsebb
és legjobb ember a világon.

(Szentendre,

BEMUTATJUK:

Markó Sándorné (Kállai Ferike)
1899-ben szeptember 7-én Budapesten szü-

letett. A tudást szorgalmasan gyűjtötte Ifjú
korában. Nyelvtehetség volt, autodidakta
módon egyedül tanult meg németül, fran-
ciául, angolul, keveset olaszul, spanyolul
—, s majd 60 évesen oroszul. Középiskolai
érettségit szerzett. Férje az MTE-ben a
munkás fiatalok tanításával, humanista
szellemű nevelésével foglalkozott az első
világháború után.

Átélte az 1918-as őszirózsás forradalmat,
majd a Tanácsköztársaság reménytkeltő
születését és leverését. Lehetett volna
nyelvtudós, műfordító vagy csodálatos ta-
nár, de ő férje mellett a szegénységet, a
kemény fizikai munkával teli keserves küz-
delmet vállalta egy jobb világért, 6 gyerme-
kéért. A felszabadulás után is nagyon ne-
héz élete volt. Az első úttörő termelőszö-
vetkezetek szervezője, tagja, kertészeti
munkása, párttitkára. Hat gyermekét ösz-
töndíjjal az új rend segítette, hogy egyete-
met, főiskolát végezhessenek valamennyien.
A három fia gépészmérnöknek, három lá-
nya pedig kertész-, agrármérnök és zeneta-
nár lett. Ma tizenhárom unokája és egy
dédunokája vidítja derűs napjait. 1945-ben
Szentendrén lett a városi pártszervezet ala-
pítótagja, — és még ma is, 89 évesén tagja
a pártnak.

Élethivatásának gyermekei nevelését, s a
társadalmi haladásért folytatott áldozatos
munkát tekintette, családjában, lakóhelyén,
a termelőszövetkezetben, s a pártszervezet-
ben.

Férje több évtizedig tanácstag Szentend-
rén, tehetséges amatör festőművész, aki 20
évig vezette a fiatal diákok és munkások
képzőművész-körét társadalmi munkában;
pártvezetőségi tag, majd párttitkár az izbé-
gi alapszervezetnél egészen 80 éves koráig.
Megkapta a Pro Űrbe Díjat Szentendre vá-
ros tanácsától.

A szerző családjával csaknem 2 évtizedig
élt Szentendre külterületén a várostól 4—5
kilométerre fekvő Bubándombon, a Kő-
hegy mellett A Bubándombon gyümölcs és
zöldségtermelésből tartotta el családját,
férjével együtt, aki fényképész segédmun-
kás volt.

A szeretetre méltó, a küzdést mindig vál-
laló Markó néni, aki ma is gyűlöli a hábo-
rút, az öldöklést, minden hazug, aljas tet-
tet, s optimistán hiszi, hogy az emberek
képesek egy jobb, emberségesebb életre.
Azt vallja, hogy ha ma kellene kezdenie
ifjan életét, ugyanúgy tenne, mint ahogyan
élt. Nehéz, kemény munkával teli életet él-
ne, újra anya és testvér lenne, megosztaná
amije van, türelemmel és szeretettel nevel-
né a gyermekeit, s az igazságért harcolna
fáradhatatlanul, bátran.

Verseiben érzéseiről, küzdelmeiről, remé-
nyeiről vall — az ember tiszteletét állítva
a középpontba.

Dr. Horváth Lajosné


