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fáklya emberfáklya emberfáklya emberfáklya ember    
 

(néhai apai nagyapám, id. Pálffy Ákos* emlékére) 
 

felidézem életpályád munkásságod fáklya ember 
fényhordozó élet voltál nemes emberszeretettel 
a sírhantod ötven éve orgona a temetőben 
önmagamban hangod hallom noha soha nem hallottam 
énekvezér baritonod miként szárnyal a templomban 
e vasárnap ünneplőben énekelnek nemzedékek 
csodálatos ez a dallam ősi erő szentségérzet 
lélekben most veled vagyok unokádként rád gondolok 
a fényképed kézbe adom bőrcsizmádban kalapoddal  
könyvjelzőkön is lássanak hajlott hátú tanítványok 
akik idős kézzel áldják időtálló munkásságod 
azt mondják ők kézfogáskor életmesterük te voltál 
templomkarzat magasából gyönyörűen szólt a zsoltár 
idős szemmel ekként szólnak bizony minket ő tanított 
annyi jóra szépre nevelt naponta ő bátorított 
hogy tanuljunk szorgalmasan a tudásnak nagy haszna van 
betűvetés szóaratás az olvasás a számolás imádkozás 
 
sokat számít ki mit tud majd azzá válik hogy milyen lesz 
az a holnap szívügye a tanítónak fáklyavivő igaz ember 
életutad felidézem nyolc évtized földi pályád bejelölöm 
a térképen köszönöm hogy erős hittel megharcoltad 
nemes harcod Atyánk titkos országából felénk ragyog 
drága arcod 
 
Székelykeresztúr, 2013. augusztus 13. 
 
 
 
 
__________ 

*Pálffy Ákos unitárius kántor-tanító, iskolaigazgató, 
egyházi zeneszerző, karvezető, író és népművelő 1883. jú-
lius 22-én született Tarcsafalván és 1963. augusztus 13-án 
hunyt el Homoródszentpálon. 



 

Jancsik Pál 
 

A szerszám súlyaA szerszám súlyaA szerszám súlyaA szerszám súlya    
 

Szerszám édeskeserű súlyát 
ízleli a kezem: 
tartom tollamat a papíron, 
emlékezem. 
A kapa nyelét, eke szarvát 
szorították az őseim, 
s mit tudom én, hányféle eszköz, 
hányféle kín 
égett a tenyerükben, és milyen 
anyag alakult, kerekült 
kezük nyomán, amíg a sor 
reám került. 
 
Mesterember volt az apám, 
szíjgyártó, de nem „gyártott” ő, csupán 
becsületesen dolgozott, 
hámot, táskát varrt, sok hasznos dolog 
került ki a kezéből, s bár utóbb 
e szakma kissé megkopott, 
valamit mindig kitalált, 
gondolkodott: 
rólunk gondoskodott. 
 
Nekem meg ez maradt: a szó, 
a csalogató, illanó, 
mely nem anyag, mégis való, 
és formába is fogható — 
ebből kell megteremtenem 
az életem, 
ebből kell valami olyat 
teremtenem, miben otthonra lel 
a vágy s a gondolat. 
 
Míg ülök itt, s illó időmnek 
olaja hull, hull csppre csepp, 
érzem, ez a kín, ez a munka 
az ősökénél nehezebb, 



Jancsik Pál versei 91 
 

itt nem csupán a toll a szerszám, 
nemcsak a szavak az anyag, 
de mindkettő egy kicsit a világ 
és benne fájó önmagad. 

 
HídHídHídHíd    

 
Előtte út és út utána is, 
mely messziről jön, messze visz, 
jobbra és balra kanyarog, 
hol szürke a vidék, hol meg ragyog. 
 
Csupán a híd, az mindig egyenes, 
két pont között kimért és végleges. 
Nélküle kétfelől a hosszú út 
két tévedt nyíl, mely a semmibe fut. 
A híd maga a megkövült költészet: 
pillérei között két büszke véglet, 
s ő a törékeny szépség, bátor jóság, 
amelytől töretlen lesz a valóság, 
szurdokok, vad vizek, halálos mélyek 
fölött kecsesen ível át az élet. 
 
Úgy zuhan a híd kétfelől az útba, 
mintha szédítő szakadékba hullna, 
s áll a mély fölött mégis remek ívben, 
mint karcsú és korszerű földi isten. 


