
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


