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Forrásközelben: Történelmi kútfó́k, dokumentumok elsó́ közlésben

8. Országot jelképező  (koronázási ékszer is)
9. Utalás a birodalmi népekre
10. 1804-ben megalapította az örökletes oszt-
rák császári címet (az Ausztriai-házat), és I. 
Ferenc néven Ausztria császára lett. Ekkor 
(1804. augusztus 11.) jogilag már megszűnt, 
viszont formailag még (1806. augusztus 6.) 
létezik a Német-Római Császárság.
11. Az osztrák birodalmi felségjelvény két fejű 
címerállatáról van szó. Utalás az uralkodói stá-
tus változására.
12. Kas: erődített szerkezet (sánckosár, hídláb-
védő alkotmány), átvitt értelemben Erdély cí-
merében ábrázolt hét vár.
13. Utalás köszöntő és dicsőítő ünnepségek 
tartására vonatkozó guberniumi rendeletre. 
14. Szigethi a 10. jegyzet értelmében nevezi a 
császárt „második”-nak, holott mint osztrák 
császár „I. Ferenc”. 
15. Az Atya, Fiú, Szentlélek hármas egységét 
jelző szakrális mozdulat. Itt utalás az uralkodó 
isteni eredetére.
16. A vers Szigethi két különböző kötetében is 
előfordul. Az egyikben (Szigethi Gyula Mi-
hály jegyzetkönyvei. Haáz Rezső Múzeum 
Tudományos Könyvtára. Ltsz.: 5296) 1804. 
október 4-ei dátummal keltezve.

dik
Az 1805  esztendő végén köttetett 

1 2örökös békesség  emlékezetére

1. 
Nemes székel anya székünk
Kebelébe nőtt szívek!
Magoss Hargita vidékünk
Egén született hivek
Szív doboga mejjetekben
A királlynak szavára
Zörgött a kard hüvelytekben
Az haza oltalmára

2.
Fegyveresen készülétek

3
A Mars  tsata helyére
Mindennek a ki felétek
Nézett buzgott a vére
Hogy látta, hogy a székel nép
Kész királlyát szeretni
S ámbár szenvedett, még is ép
Veszedelmet megvetni.

3.
A békesség viszsza tére
El hagyott szállására,
A szerentse rá esmére
Régen tisztel urára,
A Mars uttya bé záratik
Előtte a fegyvernek.

4
Themis szava hallattatik
Nyelvén minden embernek

4.
Él hát még is jó királyunk
Ditső háza népével
Öröm tapsokat tsinályunk
Szívünk szolló nyelvével
Él az haza és nemzetünk
Szabadsága fenn állott.
Im nemes igyekezetünk 

5
Tzéljára áldás szállott.

5.
Dugjátok bé fegyverteket
A maga hüvelyébe
Mondjatok öröm éneket,

6Marsch kiáltás  helyébe
A békesség le költözött
Az égből mi közünkbe,
A katona ki öltözött

7Fegyveréből köz-ingbe.

6.
Tartsa meg az ég koronánk
Ditsösségét sokára,

8Hogy dolgozhasson boronánk
A szükült nép javára
A föld teremje áldását,
az élet védelmére
Békesség bírja szállását,

9
Köztünk százak mentére

7.
Anya székünk közepette
Üljön le az igasság,
A békességnek mellette
Lakozzék a vigasság.
Mind végig emlegesse
Hogy a királly s haza él
S e napot meg szentelhesse
Mellyben senkitől nem fél.

8.
Köszönnyétek meg Istennek
Fogyhatatlan irgalmát
Hogy meg mutatta mindennek
Győzhetetlen hatalmát
Hogy a királyt meg tartotta,
Meg áldotta nemzetünk,
Hazánk meg szabadította
Bírja emlékezetünk!
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NB. Az ötödik vers hellyett ezt 
10

tétették

Tartsátok meg fegyverteket
A nemesség díszére
Kísérjétek vezérteket
A virtus mezejére
Éljen bennetek az a vér.
Melly atyátokban forrott
Hogy lássák a székel mit ér
Az hol szükség lészen, ott.

1. A Napóleon elleni harmadik koalíció (Egye-
sült Királyság, Ausztria, Oroszország és Svéd-
ország) Austerlitznél elszenvedett vereségét 
lezáró, Franciaország és Ausztria közti, 1805. 
december 26-án megkötött pozsonyi különbé-
kéről van szó.
2. Szigethi Gyula Mihály jegyzetkönyvei. 
[kézirat] Haáz Rezső Múzeum Tudományos 
Könyvtára Ltsz/jelzet.: 05296. [82r – 82v]
3. A háború (latin) istene
4. A Föld és Ég (görög) isteneinek (Gaja és 
Uranosz) gyermeke, az igazságosság, az isteni 
rend, a törvény és a szokások istennője.
5. Szigethi Gy. Mihály pozitív gondolkodá-
sáról, na meg a hivatalos felkérésre történő 
megírásról tanúskodik a vers. Egy vesztes csa-
tából is a pozitívumokat kellett kiemelni (harc 
befejezése, fegyverek nyugvása, az uralkodó-
ház sértetlensége, a haza szabadságának fenn-
maradása, a székely katonai virtus megőr-
zése).
6. Jelzés erejű, árulkodó, német katonai ve-
zényszó. A birodalmi hadseregben a különbö-
ző nyelvterületről verbuvált katonákat egysé-
ges német vezényszavakkal irányították.
7. Életszerű utalás a székely nép életvitelére 
(háborúban hadviselés – békeidőben mező-
gazdasági termelő munka) „A katona ki öltö-
zött / Fegyveréből köz-ingbe.”
8. Lásd 7. jegyzetet.
9. A „szükült nép”, a „föld áldása”, a „szállás 
békessége” utalnak egy-egy háború gazdasá-
gilag visszavető jellegére, és az újjáépítéshez 
szükséges feltételek fontosságára.
10. Ez, a vers végére beszúrt megjegyzés en-
ged következtetni a vers „megrendelt” jelle-
gére.

A székely pap és a szegény ember

Egy kis, székely falunak erősen híres 
volt a papja. Persze nem a gazdagsá-
gáról volt híres, hanem a prédikációi-
ról. Olyan szép beszédeket tartott, ki-
vált ünnepnapon, hogy a legizmosabb 
hallgatói is alig bírták elviselni. Teme-
téseken pedig csak az nem sírt, aki 
nem volt ott a temetésen. Fizették is a 
hívek mindenből a kepét szívesen. 
Nem csináltak úgy, mint egyszer a jó 
szász atyafiak, akik a szüreti kepézés 
alkalmával csupa tiszta vízzel hordták 
teli a papjuk hordóját, mivel minde-
gyik azt hitte, hogy a nagy hordóban 
nem vevődik észre, ha ő egyedül vizet 
tölt a must helyett.
Nos, hát ez a híres pap egy szép pün-
kösdvasárnapon úgy kitett magáért, 
hogy ennyit a falu már még tőle sem 
várt! A nép egészen meg volt zavarod-
va a nagy gyönyörűségtől. Prédikáció 
végére az asszonyok már rég kifogy-
tak a keszkenőkből, s némelyik már a 
kötényén is alig talált annyi száraz 
helyet, ahová a könnyét letörülje.
Aztán az istentisztelet végeztével a hí-
vek még jó sokáig ott maradtak a cin-
teremben, a templomajtó előtt, elbe-
szélgetvén sok mindenről, legfőkép-
pen pedig a hallott prédikációról. 
Amint ez már faluhelyen szokás.
Rettenetesképpen dicsérték a papot!
A kurátor büszkén jegyezte meg:
– Na már ilyen papunk eddig se vót, de 
ezután se lesz, annyit mondhatok!
Az orgonanyomó még most is ámul-
dozva csóválta a fejét:
– Erősen szép szavalatja vagyon!
Egy fuvaros-ember még megtódította:
– Én még csak Parajdon hallottam vót 
egyszer egy ilyen beszédet. De a’ se 
vót ilyen.
A pap szomszédja pedig kereken kije-
lentette:
– Már aztán a mü tiszteletes urunk elől
a püspök is elbúhatik!
Egy szegény ember, aki a falunak a ta-
valy csordapásztora volt, a portikus 
falának dőlve hallgatta a többiek be-

szédét. Egy afféle pipaszártisztító vé-
kony fűszállal, némán gondolkozva 
szurkálta a fogai közét. Lehorgasztott 
fejét akkor sem igen emelintette meg, 
mikor a kurátor feléje fordulva 
megkérdezte:
– Hát te, Pista, mit szólsz a tiszteletes 
úr beszédjéhez? Ilyen prédikációt 
ugyi nem minden pap tud csinálni?
A szegény-ember szomorúan legyint-
ve, csak ennyit felelt csendesen, mint-
ha magának beszélne:
– Könnyű neki! De próbálná meg az 
én eszemmel!

Magyar Krónika, V. évf. (1912) 31. sz. 558.

Jakab Ödön

Székelyvirtus

Teli Horgos István mindenféle agya-
fúrtsággal, rosszal. Most is elszántott 
Cserei Sándor földjéből egy jó baráz-
dára valót, odább rakva a határhalmo-
kat.
Sándor bá’ kint járván a juhoknál, arra 
veszi az útját, hát meglátja a manipu-
lációt.
Eléveszi Estánt. Az tagadja. Össze-
vesznek csúful.
Azzal indul el Sándor bá’, hogy tör-
vény elé viszi az igazságát. Nagy mér-
gesen hagyja ott Estánt.
Azt meg bántani kezdi a lelkiismeret, 
aztán meg öregebb is Sándor bá’, hát 
úgy gondolja, illenék neki köszönni.
Utána is szól az öregnek:
– Isten áldja meg, Sándor bá’!
Nagy megbotránkozással fordul meg 
Cserei Sándor:
– Engöm-e, Están? Engöm ne, Están!
Még az istenáldása sem kell az 
ellenségétől.

Magyar Krónika, V. évf. (1912) 32. sz. 574.

Takács Károly

A csíki főkötő

Az utolsó tatárjárás idejében (1733) 
lehetett, hogy a csíksomlyói zárda pri-
orjának oly cifra neve volt, hogy a nép 
őt születése helyéről Belga Jánosnak 
nevezte.
A tatárok a Székelyföldet keményen 
pusztítják. Háromszéket már kipré-
dálták, s onnan Csíkba nyomultak. A 
derék Belga fegyverre kelti Csíkor-
szágát, s a férfiakat a tatárok ellen 
indítja, maga pedig a felgyűjtött csíki 
asszonyokkal a somlyói hegyre vo-
nult. A tatárság közelgett, a férfiak 
tábora Csíkszereda felé elejökbe nyo-
mult: az asszonyok pedig, kik fekete 
férfikalapot viseltek, fekete zekében, 
kalaposan, fekete kucsmáson öltözve, 
s nyárssal, vaskalánnal, mivel fegy-
verkezve, Belga vezérlete alatt tarta-
lék serget alkottak. 
Szentkirálynál a csata megkezdődött. 
A férfiak derékül kezdik a csatát, mire 
Belga páter az asszonyoknak lármát 
vezényel: ezek aztán oly vad lármát, 
kiabálást kezdenek, hogy a tatárok 
őket egy új rohanó tábornak nézték, s 
azonnal megszaladtak.
Mint mondják, ez esemény emlékére a 
csíki nők a mai napiglan csakis fekete 
főkötőt viselnek, mely színével és ha-
sonlatosságával az ott viselt fekete 
kucsmákra emlékeztet.

Magyar Krónika, VI. évf. (1913) 1. sz. 8.

Kőváry László

Anekdoták a Magyar Krónika hasábjairól
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