Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár

„Mátyást a magyar,
nemzeti királyának tartotta, mint az Árpádokat és
mint Nagy Lajost is, aki
köztünk nőtt fel. Persze a
maga korabeli, renaissance magyar király volt,
világiabban európai,
pompásabb, egocentrikusabb, mint az előttevalók,
még mindig lovag, de aki

„1458 június 24. I. Mátyás k. az óbudai apácák
gondnokainak, János
céglédi plébánosnak és
Tarcai Jánosnak kérésére
átírja és megerősíti Albert
k. oklevelét, amelyben a
Felhévízen levő 3 malom
helyett u. ott másik hármat ad nekik.”
(Pest Megye történetének
okleveles emlékei 1005-1599
-ig /Bártfai Szabó László. –
Budapest, 1938. p. 217.)
„Az 1465-ös határjárás
már a szomszéd birtokosok (települések) megerősödését is jelzi, ugyanakkor Cegléd határának

a pajzsán a keresztet felcserélte már az emberi
élet szépségeinek átélésével. És európaibb, univerzálisabb és fölényesebb is az utána jövő
századok magyarjainál.
Valahogy külön áll, egyedül az előttevaló és az
utánajövő századok történelmei között. Előtte
középkor, utána törökdúlás és harc nemzeti létünkért két ellenséggel. De
úgy áll külön, mint hatalmas kapocs, amely a lét
részét összefűzi, összetartja.”
(Mátyás király : Emlékkönyv születésének ötszázéves
fordulójára / Gróf Teleki
Pál magyar királyi miniszterelnök. – Budapest : Franklin
Társulat, 1940. p. 6.)

kiterjedésére is értékes
forrás. A határjelek nagyrészt megegyeznek az
1358-as oklevélben említettekkel. Míg azonban
ott egyetlen szomszéd
birtokos nem jelentett be
ellentmondást olyan területre igényt támasztva,
amely a jelek szerint Ceglédhez tartozott volna,
1465-ben azonban több
határjel ellen tiltakoznak.”
(Cegléd története / szerk.
Ikvai Nándor. - Szentendre :
Pest M. Múz. Ig., 1982. p.
71.)

Szerkesztette: Szilaj Anikó
Győri Annamária
„Cegléd Mátyás király
idejében. – Mátyás király a história szerint
1458. januárjában került
a magyar királyi trónra,
amikor Szilágyi Mihály
vezetése alatt a befagyott
Duna jegén összesereglett 40.000 főnyi köznemesség V. László király
halála után nagy lelkesedéssel királlyá választotta.
Az ő uralkodása 1490.
április 6. napjáig tartott
és ez idő volt Magyarország legdicsőségesebb
korszaka.”
(Czeglédi Közlöny, XX. évf.
51. sz. 1929. december 22.
p. 1.)

KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ
„1465. június 5.,
Buda. – A budai
káptalan jelenti
Mátyás királynak, hogy ugyanazon év április
24-i meghagyására Cegléd határait megjárták. –
(Őfelsége Mátyás királynak
stb.) legkegyelmesebb urunknak alázatos
szolgálattal a budai káptalan.
Tudja meg Felséged, hogy
mi… (felségednek) oklevelét
(kézhez vevén) tartván magunkat (az abban foglaltakhoz) s ugyancsak… Felséged
akarata szerint járván el…
Kwthenya-i előbb már említett
Tamással, felséged királyi curiájának jegyzőjével… az egyhá-

zunk hivatalos (discretus)
tagját, Fülöpöt az említett birtok határainak bejárására és a
határjelek felállítására kiküldöttük, kik is (visszatérvén)
jelentették, hogy az Úr
mennybemenetele előtt való
szombaton, mi legutóbb elmúlt volt, Czegled-hez kimentek és ezen a szombatnapon
valamint más napokon ottan
tartózkodva és felhasználva a
mondott szerzetes úrasszonyok régi kiváltságleveleit (a
határjárást megtették) … bizonyos Zarhomok-nak mondott dombon, amelynek gerincén földjelet tettek, aminek..
Pál fia Péter…Wpor-i.. Pazthoi András, Katha-i Lénárd, Derenche-i Miklós és ugyanazon
Naghkewres-i Polgár Mátyás…
ellen mondottak volt. Elindul-

va innen dél felé egyenest a
nagy úton haladva elértek…
két régi jó állapotban lévő
földből való határjelhez, melyek ezen mondott mezőváros
és a másik település, Mykebuda
között vannak…”
(Cegléd története / szerk. Ikvai
Nándor. - Szentendre : Pest M.
Múz. Ig., 1982. p. 81.)

„1466. január 4. A budai kpt.
jelenti I. Mátyás k.-nak, hogy
1465. december 23-án Budán
kelt parancsára az alább felsoroltakat megidézte, mivel az
óbudai apácák Cegléd birtokán lakó jobbágyokat bántalmazták és az ott levő
Felwthew-halom pusztát fegyverese emberekkel erőszakosan elfoglalták, azonkívül a
csongrádmegyei Pazmantheleke egy részét is magukhoz
ragadták. A megidézettek:
Nyárasapath-i György Nyarasapathon, Weseni László és
Demeter özvegyei Abonban…”
(Pest Megye történetének okleveles
emlékei 1005-1599-ig /Bártfai
Szabó László . – Budapest, 1938.
p. 241.)

„A nagy gonddal őrzött
megyei jegyzőkönyvek 1849-ig
beszélnek a közgyűlések fejedelmi elnökeiről. Ezekből
tudjuk, hogy az igazságos
Mátyás Király gyakran vett
részt személyesen Pest és Pilis
megyék ülésein. Első adatunk
1467. március 21-ről van,
amikor meghallgatta három
nemes birtokjogi panaszát,
máskor kihallgatta Buda és
Pest polgárait vásárvám dolgában.
Az egyik megyegyűlésen azt
bizonyította, hogy Trombitás
Péter özvegye emberemlékezet óta bírja hidegkúti birtokát. Más alkalommal igazolta
az óbudai káptalan boreladási
jogát, majd kötelezte egy erőszakosan elfoglalt falu határá-

nak bitorlóit, hogy tegyék le
ötvenedmagukkal az esküt,
hogy ártatlanok.
Az Üllőre összehívott megyegyűlésen Mátyás király egy
bennünket érintő villongásban
meghallgatta járásunk szolgabírójának, Dabasi Andrásnak
jelentését, aki vizsgálatot tartott földesasszonyainak, a
klarissza apácák panaszára, a
helyszínen, megállapítván,
hogy a ceglédi Dajkaároka, a
Tótfő és a Pálusréte kaszálóit,
Nyársapát birtokosa jogtalanul
kaszáltatta le.”
(Ahol Mátyás hirdetett igazságot :
Tyúkpörben döntött a király /
Hidvégi Lajos. – Pest Megyei
Hírlap – Ceglédi Hírlap. –
XXV. évf. 169. sz. 1981. júl.
21., p. 5.)

„Az 1469. évi perben 122
ceglédi háztartásfő, az 1509.
évi perben viszont már 181
szerepel. Eszerint a 40 év alatt
csaknem 50 százalékkal több
adó-fizetőképes háztartásfőt
vettek számításba… 1469-ben
Cegléden, ha egy portának
vesszük a háztartásfőket; 317
család és 1585 lélek, amíg
1509-ben már 471 család és
2355 fő élhetett. … Az 14071526 közötti okleveles előfor-

dulásokban szereplő háztartásfők nevei a következő:

Nagy, Nagykerekű, Nagytőrű, Némedi, Német, Oláh, Ösztövér, Oltoványi,
Pálfi, Pécsi, Pénzes, Pilisi, Pócs, Rózsás, Sajtolan, Somogyi, Szalai, Szászi, Szegező, Székely, Szijj, Szijjártó,
Szolnoki, Szondi, Szücs, Tagos, Tegzes, Tibor, Torontál, Tót, Varga,
Vajda, Vasvári, Verebes, Vég, Veres, Zalai, Zsengellér.”

Ágostonfi, Antal, Bakonyi, Bakó,
Barnabás, Boronyás, Balog, Bán,
Beke, Betlen, Bebe, Bíró, Bizon, Boros, Buzás, Csáthy, Cserethe, Csik,
Csővesi, Csöreges, Darabos, Demeter,
Egyed, Farkas, Fekete, Fodor,
Foszág, Földes, Fürész, Gazdag,
Gálfi, Gergelyfi, Gyárfás, Gócs, Haláros, Herceg, Husvét, Józsa, Kalamár,
Kecskés, Kevély, Kis, Kovács, Kónya,
Kun, Lantos, Lengi, Lukácsi.
Lukácsfi, Markosi, Márkus, Meleg,
Merev, Méhes, Mikebudai, Mónos,

„1465. augusztus 17., Buda.,
I. Mátyás k. meghagyja az
ország minden lakójának,
hogy az óbudai apácáknak
Óbudán és Cegléden a vámot
kivétel nélkül fizessék meg.”
(Pest Megye történetének okleveles
emlékei 1005-1599-ig /Bártfai
Szabó László . – Budapest, 1938.
p. 238.)

(Cegléd története / szerk. Ikvai
Nándor. - Szentendre : Pest M.
Múz. Ig., 1982. p. 89.)

III. ÉVFOLYAM

„A XV. század első felének
története azt mutatja, hogy
tovább tart Cegléd felé a bevándorlás: részben az itteni
földbőség miatt, részben
azért, mert az ekkor kialakulóban levő földesuri majoros
gazdálkodás jobbágy-terheinél
sokkal kedvezőbb a ceglédi
polgárok helyzete, akiknek
személy szerint földesuraságuk nem lévén – valójában a
jászok és kunokéhoz hasonló
gazdasági helyzetben élnek.
Nyilván nem volt egyedül álló
a szelei Demeter jobbágy esete, aki földesurának köteles
tartozását kifizetvén Ceglédre
kívánt költözni. A vastorki
kun kapitány pedig erőszakkal
hurcolta vissza a Ceglédre

költözött kunokat. Valószínű,
hogy a kunok a szomszédos
Törtelről és Karáról is szívesen költöztek Ceglédre, mert
az 1469. évi oklevél is 4
„cumanus” ceglédi polgárt
említ.
Az egyéni letelepedés mellett
valószínű tovább tart a földesuraság tervszerü idegen betelepítése is. Az 1444. évi oklevél is megkülönbözteti a
„ceglédi népek” mellett a
„jövevényeket”-et is. Ezek a
jövevények nyilván a szlávok
lehettek. A már idézett 1469.
évi oklevélben a 4 cumanus –
kun – mellett 3 sclavust is
találunk. Az ilyen elnevezéssel
pedig rendesen a telepesek
első nemzedékét illetik.

„1471. január 11. Anna az
óbudai klarisszák apátnője a
Szolnoki Pál halálával megürült ceglédi Szentkeresztről
nevezett plébániára kinevezi
Bogdasa-i Petry János fiát
Bálint papot és felkéri Vince

váci püspököt vagy helyettesét, Benedek vikárust, hogy a
javadalomban erősítse meg.”
(Pest Megye történetének okleveles
emlékei 1005-1599-ig /Bártfai
Szabó László . – Budapest, 1938.
p. 260.)

„De Cegléden is sok baj
volt a vámmal, melyet természetesen senkisem fizetett
szivesen s hacsak lehetett,
megszöktek a vámfizetés
alól… a sok panasznak Hunyadi János főkapitány vetett
végett, aki 1453. április 9-én
kelt parancsában mindenféle
rendű és rangú budai és pesti
embernek szigorúan meghagyja, hogyha titokban megszöknek a ceglédi vámfizetés elől,
minden holmijukat, bárhol s
bárkinél lesz is az, elkobozzák…
Ezt a kiváltságot megerősíteti
Mátyás király is, 1465. aug. 17én Budán kelt diplomájában,
melyben az apácák két vá-

rosában, Cegléden és Óbudán
minden keresztül utazót vámfizetésre kötelez. Még azokat
is akiknek akár tőle, akár a
régebbi királyoktól vámmentességük van, mert nem akarja, „hogy a fennevezett úraszszonyok ősi jogai és szabadságai csorbát szenvedjenek.” …
Csakhogy az apácáknak nem
állott mindig elegendő karhatalom rendelkezésükre, s nem
tudták az erőszakos kereskedők ellen jogaikat érvényesíteni. Kérésükre Mátyás, miután
„sohasem volt szándékában
az egyházak és vallásos személyek jogait csorbítani”, az
1476. jún. 1. Budán nyilt parancsot intéz Pryber Benedek,

4. SZÁM

A város népességéről némi
képet nyújt az az adat, hogy
1469-ben a Nyársapáthyak
ellen való háboruskodás idején az uradalom tiszttartója
122 jobbágyot fegyverzett
fel… Cegléd városias jellegére
utal az is, hogy a nagy perlekedő Nyársapárhy István is itt
kénytelen ruhát varratni magának. A kétszer idézett 1469.
évi oklevélben 6 név szerint
említett iparos van: egy mészáros, kettő szücs, három meg
varga…”
(Cegléd településtörténete / Dr.
Petróczi Sándor. – Budapest :
Múzeumok K. P. I., 1961. – p.
45-46.)

budai várnagyhoz, s a kunok
főispánjához, hogy valahányszor az apácák vámszedői őt
m e g k e r e s i k
a
„csökönyösöket” a királyi
tekintélynél fogva a vámfizetés teljesítésére szoritsák. Ennek meglett a foganatja, Mátyás alatt nem volt baj a vámmal.”
(Cegléd /Kolofont
József, Budapest:
Magyar Városok
Monográfiája, 1931.
– p. 31-32.)

Hunyadi János 1444. évi oklevele Cegléd vásárjogáról

„Kormányzási viszony a
török uralom előtt. – Hunyadi Mátyás király 1486-ban kelt
VI-dik decretumának 60-dik
törvényczikke azt rendeli:
„hogy a királyi felség tartozzék
minden megyében az egyházi
és főrendűek s országnagyai
akaratával s tanácsával valamely országnagyot vagy jeles
és nagybirtoku embert, ki alkalmasnak s arra valónak látszik, megyei főispánná tenni.
És ugyanaz tartozzék azon
megyéből és nem máshonnan,
valamely jeles férfiut alispánnak, vagy alispánoknak választani.”
(Pest, Pilis és Solt törvényben egyesült megye monographiaja / Galgóczy Károly. – Budapest : Weiszmann testvérek, 1876. – p. 41.)

„Galeotto Marzio ajánló
levele Corvin János Herczeghez. – Fenséges herczegem! Régóta tervezgetem már,
hogy valami művet szerzek
tiszteletedre, hogy értésedre
essék, hogy Galeotto, miként
atyádnak Mátyás királynak, úgy
neked is nagy tisztelettel adózik. És mikor azon gondolkoztam, mi felelne meg legjobban
zsenge korodnak úgy, hogy az
erényre lelkesítene, eszembe
ötlött atyádnak, a királynak egy
pár találó, bölcs és tréfás mondása és cselekedete… A mit
jelen könyvecskémben összeírtam, nagyobb részben a saját
fülemmel hallottam és saját
szememmel láttam, mert mint
magad nagyon jól tudod, felséges Mátyás királynak mindig
kiséretében voltam s asztalánál

ültem…
… ezt a könyvecskét, Fenséges Herczeg, neked ajánlottam, felülvizsgálatára és birálatára pedig Mátyás királyt
kértem meg. Többet is fogok
írni, ha látom, hogy az első
megnyeri Mátyás király tetszését, a ki tehetségének éleseszű
bírálója, továbbá a tiedet, a ki
atyád szokásait és erényeit
követni s az itt feljegyzett
példaadásait éjjel-nappal emlékezetedben tartani tartozol,
hogy nagy atyádhoz és a magyar trónra méltónak tartsanak...”
(Galeotto Marzio könyve Mátyás
király találó, bölcs és tréfás mondásairól és cselekedeteiről. – Budapest : Lampel Róbert, 1901., p.
7., p. 78-79.)

