
Író, költő, politikus. Magyar-francia nyelv- és irodalomszakot végzett a kolozs-
vári Tudományegyetemen. 1993 óta a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 
elnöke, jelenleg a román kormány miniszterelnök-helyettese. Felnőtteknek írott 
munkái mellett eddig 9 gyerekkönyve jelent meg.

„Verset írni és barkácsolni sze-
rettem a legjobban, amióta az 
eszemet tudom, gyermek- és 
kamaszkoromban, de még azu-
tán is. Világmegváltó költészet 
és szórakozásnak, pepecselés-
nek tekintett kísérletezés, fú-
rás-faragás, szegelés, kalapálás, 

oldás, kötés, kavarás, keverés: hogy jönnek ezek egymáshoz? Megmondom! 
Annak örültem mindig, amikor a ház körül található véletlen anyagból, el-
hullt csavarból, darabka huzalból, parafadugóból, cinezett bádogból össze-
jött valami, egy villanycsengő például. Nem előregyártott elemekből, hanem 
ami éppen szemembe ötlött, kezembe akadt. Valahogy így vagyok a verssel 
is. Legelső művem, amelyet hatéves koromban egy füzetbe beírtam, így kez-
dődött: „Kinézek az ablakon, / s mit látok az udvaron? / A sok gyermek szán-
kázik meg korcsolyázik, / a nagy télben mind vidáman játszik.” Ne a sete-su-
ta ritmusra, ne a ragrímekre tessék figyelni, hanem az igényre: le kell írni, 
amit látunk. Észre kell venni, papírra kell vetni a világot. Működő szerkeze-
tet, verset kell alkotni abból, ami körülöttünk van. Még a hetvenes-nyolcva-
nas években nagyobb gyermekeimmel, Bálinttal és Eszterrel úgy jártuk az er-
dőt, mezőt, vasárnaponként a marosvásárhelyi állatkertet is, hogy a véletlen 
látványból, tücsökből, tigrisből, púpostevéből vers lett azután. Mostanában 
pedig kisebbik fiammal, a tízéves Balázzsal nézzük télen-nyáron apró ker-
tünket, figyeljük a szamócát, almát, körtét, orgonát, magnóliát, sáskát, vere-
bet, ki-kimegyünk ismét az állatkertbe, és utána sokszor lesz vers a látottak-
ból. Ennyi a költészet titka: hozott anyagból dolgozik a költő, csak tudni kell, 
mit mire lehet használni.”

Milyen állat kell nekünk?

Balázs kutyát akar 
vagy esetleg macskát,
de legalábbis egy
tengerimalackát.

Választhatunk most már:
ugatás? Nyávogás?
Vagy pedig egész nap
csak malac-csámcsogás?

Balázs az ugatást,
anyu a nyávogást,
apu pedig inkább
tűrné a csámcsogást!

Mindjárt összeveszünk!
Vegyünk egy papagájt,
s megtanítjuk neki
a kutyaugatást,
a macskanyávogást
s a malac-csámcsogást!

Csuromfehér

Szilvavirágok szirma
száll szanaszét a szélben,
csuromfehér a kerted,
mint egy igazi télben.

Hóra nyílik az ablak,
kavarognak a pelyhek,
dideregnek a tücskök,
s beleborzong a lelked.

Hószakadás-e vajon
vagy a virágok szirma?
Semmi sem az, amit látsz,
s minden olyan csak, mintha...

Mintha a szilva, mintha
puhán fehérlő szirma,
mintha senki se sírna,
mintha a világ nyílna...

Teveháton 

A teve nagyon hullámos, 
mivel a púpja dagályos,
a háta pedig apályos,
ülök a teve tetején,
s az állapotom aggályos.

KÖNYVEK

Ha varázsló lennék, 
 ill. Csillag István, Pallas-Akadémia, 2000.
Miért lassú a csiga? , 
 ill. Adorjáni Endre, Bookart, 2007.
A pinty és a többiek, 
 ill. Koszti István Miklós, Bookart, 2007.
A hold fogyókúrája, 
 ill. Siklódy Ferenc, Bookart, 2008.
Ki lakik a kertünkben? , 
 ill. Csillag István, Pallas-Akadémia, 2008.
Balázs kertje, 
 ill. Szulyovszky Sarolta, Bookart, 2009.

József Attila-díj, 1994.
Magyar Köztársasági Érdemrend  
nagykeresztje, 2004.
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Markó Béla (Kézdivásárhely, 1951 – )
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„Az a gyerek, aki szereti a kerti dolgokat 
megfigyelni, mind a szövegben, mind a ké-
pekben újra felismerheti, más szemszög-
ből is megnézheti, amit odakinn látott.”

(Győri Hanna)

KRITIKA

Gazdagok vagyunk mi

Van rigónk és cinkénk,
varjúnk és verebünk,
tücskünk, hangyánk, lepkénk,
van vagyonunk nekünk,

van füttyünk egy zsákkal,
s tücsökcirpelésünk
egy teli kosárral,
lassan el se férünk,

van csiripelésünk,
van csivitelésünk,
lepkesuhogásunk,
darázs-zsörtölésünk,

varjúkárogásunk
van vagy hat ládával,
kutyaugatásunk
három tarisznyával,

teli van a padlás,
teli van a pince,
senkinek sincs ilyen
tömérdek sok kincse,

nem vagyunk irigyek,
jut is, de marad is,
minden kedves szomszéd
gazdag lesz maga is,

zümmögést, brekegést,
füttyögést, cincogást,
adunk nekik kölcsön
egy láda károgást,

s ha besötétedik,
kincsünk összeszedjük,
füttyel teli zsákunk
száját jól bekötjük,

de mikor lefekszünk,
kosarunk felborul,
s a tücsökcirpelés
a kertben szétgurul...

Angyalok a szekéren

A Nagy Göncöl szekérre
tíz angyal is felülhet,
jó nagyokat kacagnak,
vajon minek örülnek?

A Tejúton robognak,
hátra-hátra pislantnak,
utánuk a Kis Göncöl, 
ott is angyalok vannak.

Versenyeznek egymással,
s kurjongatnak nagy hangon,
mégsem tudom, hogy ki nyer,
mert addigra elalszom.

A rája arája

Dühös a rája
arája,
mert nincs tekintettel rája
a párja,
s vacsorával sohase
várja,
de bezzeg áramot ereszt
rája
a fránya,
éppen amikor a legkevésbé
kívánja
a rája
arája,
hogy áramütéstől rángjon
a szája,
hát csípné meg a párját
a kánya,
vagy vinné el innen a tenger
árja.

A pitypangok királya

Ahogy a nap az égre felkel,
s ahogy már jó meleg a reggel,
egyszerre nyílik ezer pitypang,
egyszerre néz, egyszerre rikkant,
kicsik vagyunk itt lent a réten,
de lámcsak, odafent az égen:
hogy fénylik sárga bóbitája,
ott él a pitypangok királya!

Szulyovszky Sarolta illusztrációja
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