
S A I T O S  L A J O S  

Hármasoltár 
 

    „Földbegyökerezik a lábam, 
    bűvös delejként érzi talpam: 
    csodálatos, rejtélyes ország 
    rejtőzködik, lappang alattam.” 
 
      Keszei István: Lépteim      
 
      K. I. leveleskönyvét olvasva 

 
     

1. LEPAPÍROZOTT ORSZÁG 
 
Talán a megtiport, –taposott 
szavak, amik az olajos padlóra 
egy újságpapírról ráragadtak… 
Talán a megtaposott szavak –  
szivárogtak talpamtól  
agyvelőmig – vérköreimen át, 
hogy írjak belőlük verset –  
egy lepapírozott ország 
legkisebb „lakóinak” – – –  
a még meg nem született gyermekeknek. 
 
 
2. ÉDENEN INNEN 
 
Mostmár kerítésen innen 
mióta is? mióta is? –  
s rázhatja Ádám apánk 
a rozoga drótfonatot 
nem enged… nem enged… 
A kapun számzáras lakat 
csiki-csuki kódja  
Isten tenyerébe hennával fölírva… 
de ki van akkor a Paradicsomban  
– ki van a Paradicsomban?! 
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3. VIZEK-MENTI ORSZÁGLÁSOD 
 
A Mirabeau-hídig fut-e a kanális? 
– szólítalak, Keszei Pista,  
ki szetted a sátorfádat 
s nem lettél idehaza „kiszista”  
– aki a forradalmat ellenforradalmasítsa; 
mi volt könnyebb s mi nehezebb: 
futásod elvégezni, hitedet megtartani, 
hogy immáron ne szűnjék  
vizek-menti országlásod 
örökkön örökké…!  

 
 

Kórisme 
 

Fájás a fejedben 
maradék fogaidban 
reumás testedben 
csontjaidban – fájás 
lelkedben gondolat- 
-gondjaidban nyak- 
szirteden grinceden 
fájás hátad kifutó- 
pályáján – a lélek 
kényszerű föl- és  
leszállásakor – fájás  
ami mégis éltet! 
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Klímaváltozás 
K O R M O S  I S T V Á N  E M L É K É N E K  
 

Klimaváltozás 
paracellázás 
sebláz egy hajdani 
hőmérőtokban 
amit éppen a kis 
Kormos Pista 
billegtet a porban 
méricskél vele 
s nézi egy marha- 
csorda nagy barna 
szemeivel – mintha 
még az Isten is  
vele játszott volna! 

 
 

Balfi elégia 
 

Balfra csak menni lehet 
majdan visszamenni oda 
ahol rózsát szedtél egy kertben 
s odaadtad a gazda lányának 
 
Balfra csak visszatérni s visszajárni 
kell és érdemes emlékekkel telve 
Keneséről Szentkirályszabadján át 
mint Radnóti az erőltetett menettel 
ám ti már beteglátogatóba utaztatok 
a szanatóriumba feleséghez anyához 
lányotokkal átzötykölődve egy 
Trabanttal Sopron fenséges útjain… 
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Balfra vissza-visszatérni mindig érdemes 
s megszállni éjszakára egy zöldablakos 
sváb házban és együtt hálni az 
Osztrák–Magyar Monarchia  
nagy enciklopédiájával 
sorssal sorsokkal sorsunkkal 
lányokkal fiakkal dolgainkkal 
100 év óta is ügyünkkel – Trianonnal 
emlékezni – emlékeztetni 
s rózsát lopni és visszaadni  
mindenkori jogos tulajdonosának! 

 
 

Anyakönyvi múltad 
 

Mint képernyő mikor 
adás után kifehérlik 
mint egy fénykép 
amit rosszul fixáltak 
idővel megfakul 
kifehérlik s eltűnnek  
kedvenc tárgyaid amik 
csak a tiéid voltak 
s mások számára – ha  
őrzik is ideig-óráig –  
hasznavehetetlen kacat… 
S eltűnnek idővel  
mellőled valós/vélt  
barátaid kicsinyes  
ellenségeid s kifakul  
kifehéredik körötted 
minden újság- és könyv- 
lap ami verseiddel volt 
teli ám most még vakít 
elvakít minden élőt 
mielőtt a Nagy Cenzor 
kiollózná írásaid s azokat 
mind visszavonod… 
Az idő kifakítja kisepri 
a hajlékot is ahol lakozol 
kitörli az évkönyvek  
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lapjairól neved s érdem- 
jegyed fölégeti a mögötted 
hátrahagyott szemetet 
s elszenesedett -hamuhodott 
irkát lapoz a szél visszafelé 
az időben mintha csak  
meg nem történtté kívánna 
lenni születésed kinek 
szemhéja alatt s homlok- 
lebenyében szűkül már 
egyre szűkül önnön világa 
mi műszerrel utol nem érhető 
s nem láthatsz többé csak  
kifehéredett jövőt  
jelent és múltat… 
S emléked nem őrzi más 
csak anyakönyvi  
múltad…!
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Pontosítás 

Az Életünk 2021. májusi számát néhai főszerkesztője emlékének 
szentelte. Ez a lapszám erős késéssel jelent meg, így a bemutató-
jára 2021. július 26-án került sor a Berzsenyi Dániel Könyvtár-
ban, Zalán Tibor, Gyurácz Ferenc, Alexa Károly és (online)  
Száraz Miklós György részvételével; a beszélgetést Fűzfa Balázs 
vezette. A legfontosabb információ, ami itt nyilvánosságot 
kapott, az az, hogy több mint negyed év után (!) végre tisztázó-
dott Pete György halálának ideje és helye: 

2021. március 26., Szombathely, Markusovszky Egyetemi 
Oktatókórház.  

Ki kell igazítani az emlékszámot, amely Celldömölköt jelöli meg 
végső távozása helyeként és a Wikipédiát, amely helyszínt nem 
is jelöl, de a dátumot így adja meg: „2021. április 7. vagy előtte”. 

Pete György hamvasztás utáni temetése (utóbb elhalt feleségével 
együtt) is megtörtént  

Óbudai Temető, 2021. június 24., 9 óra.  
A sírhely: 35. parcella, 0/0/973 fülke. 


