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KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ
EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL
Május 8. – Városalapítók Napja
Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár

Cegléd, 2021. május 8.
Összeáll. és szerk.: Szilaj Anikó

„Óriási és sok napot igénylő munkát vállaltam magamra, tudniillik Pannónia krónikájának kinyomtatását, tehát olyan munkát, mely hitem szerint minden magyar ember
számára kedves és kellemes. Ugyanis mindenki a szülőföldjét szereti elsősorban, többre tartja a földkerekség más tájainál, és honának minden szülöttje leginkább az övéinek életét vágyik megismerni, hogy azok milyen életet éltek, és hogy utánozza, ha valami nevezetest és emlegetésre méltót talál benne; ha pedig megismeri, hogy ezen némely dolgot nem szerencsésen intéztek, ezen okulva, óvakodjék tőle.”
(Hess András : Chronica Hungarorum - Az első Magyarországon nyomtatott
könyv - 1473. június 5. )

„Cegléd környéke évezredek óta lakott. Elődeink századok hosszú során át
küzdöttek, dolgoztak, szerettek, féltettek, keresték a boldogságot…éltek
ezen a helyen. Emberöltők, sorsok vonultak el, fonódtak egymásba, peregtek, mint szemcsék a homokórában. Csak a vidék maradt, amely a homokszemekből élőként formálta magát, és amely idővel Cegléd városaként öltött
testet. Örök haza, amelynek utcáit, a halastavak naplementéjét, a Gerje őszi
fényben csillanását, az ostorfák susogását és a templomok sziluettjét magunk elé idézhetjük, bármerre sodor is az élet bennünket a világon.”
(Kapa Mátyás Izzik a parázs : Cegléd regénye. Historycum, Bp, 2016.
5. o. )

Városunk alapítása I. Lajos király (1326-1382) uralkodásának idejéhez köthető.
Pillantsunk bele Cegléd középkori történetének lapjaiba ...
„… Cegléd nem sokáig maradt királyi birtok. Már 1350ben új földesura van, a Juristának nevezett Pál, gurki
püspök, Erzsébet királynénak kedvelt embere, udvari
káplánja, kit Nagy Lajos édesanyja ajánlására a királyi
levéltár őrének tett meg. E kiváló eszű, nagy tudományú
férfiú volt, aki többszöri küldetésben járt a pápánál, többek között ő kötötte meg a békét Magyarország és Sicilia
között … Nagy Lajos egyrészt jutalmazni akarta Pált,
másrészt le akarta kötni, hogy mint jurista, jogi tudását a
királyi udvarban tovább is érvényesítse, ezért Cegléd
királyi falut neki ajándékozta. Pál püspök azonban sem új

birtokán Cegléden, sem Magyarországon nem érezte magát jól, tán kevesellette Ceglédet, azért hamarost elzálogosította ezt ezer arany forintért Miklós
budai comesnek. Cegléd nem volt sokáig zálogban. Miklós comes sem nagyon törte magát érte, mert nemsokára azt látjuk, hogy Erzsébet királyné az 1000 forintot
Miklós comesnek kifizeti.”
(Cegléd, szerk. Kolofont, 1931. 19. o.)
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Erzsébet királynénak célja volt Cegléddel. Már mikor a
zálogból kiváltotta, az lebegett szemei előtt, hogy a falut
valami kegyes cél szolgálatára fordítja. Istenfélő, nagyon
vallásos nő volt, sok templom köszönheti neki alapítását. Vallásos érzülete a Záh féle merénylet meghiusultával csak növekedett. Az volt a hite, hogy egyedül Istennek és Szűz Mária pártfogásának köszönheti a maga és
családja életben maradását. Fogadalmat is tett, hogy ezt
valami nagy vallási alapítvánnyal hálálja meg. Erre lett

volna alkalmas Cegléd, az új szerzemény. Előbb azonban
Ceglédet rendbe kellett hozni, mert a zavaros időkben
nagyon megfogyatkoztak, környéke elpusztult. Volt föld
elég, csak legyen jobbágy.
A királyi beleegyezést hamarost megkapta, s Lajos édes
anyja kérésére, tekintettel arra, hogy az öreg királyné
fizette a zálogot, oly feltétellel ajándékozta neki Ceglédet, hogy joga van akár életében, akár halálában nevezett falut bárkinek adományozni.

1358. január 10.
Részlet az oklevélből:
„Lajos, Magyarország, Dalmácia, Horvátország,
Ráma, Szerbia, Galícia, Lodoméria, Kunország és
Bulgária királya, Sallernó fejedelme és Szent Angyal-hegyi hűbérbirtok ura Krisztus valamennyi
most élő és jövendőbeli hívőjének, akik a jelen
oklevelünket megtekintik, üdvözlet mindenki
Megváltójában. A természetnek minden egyes
emberbe beoltott alapelve késztet arra, hogy a
szülők fogadalmait a rendkívüli kedvelés miatt kötelező keggyel teljesítsék. ... Ceglédet édesanyánknak, a királynénak adtuk szeretetünk kitüntető jeleként, egyrészt az általa, a mondott falu vagy birtok visszavásárlására kifizetett 1000 forintért, másrészt pedig fiúi szeretetünk jeleként, amely minket irányában eltölt—minden haszonélvezetével és
tartozékaival, így az ott szedett vámmal, illetve más bármilyen néven nevezett haszonélvezetekkel,
királyi adomány címén örök és visszavonhatatlan birtoklásra neki adományozzuk.” (C. Tóth Norbert :
Adatok Cegléd középkori történetéhez. Kossuth Múzeum , Cegléd, 2019. 14. o.)
„Azután a faluban lévő Szent Anna kápolnát hozta rendbe, sőt melléje a szent kereszt feltalálásának emlékére új
templomot is épített. Mivel pedig akkoriban egy birtok értéke a rajta élő jobbágyok számától függött, népessé akarta tenni Ceglédet a királynő. Ki is vitte fiánál, hogy nemcsak Cegléd királynői polgárai (civies reginales), hanem minden Ceglédre betelepülő (hospes) az egész országban sem személyük, sem bárminemű dolgaik után vámot seholsem tartoznak fizetni.” (Cegléd, szerk. Kolofont, 1931, 20. o.)
1364. május 8.
Mi Lajos, Isten kegyelméből Magyarország királya jelen oklevelünk
tartalmával hírül adjuk mindenkinek, akinek hasznára válik, hogy mi
ceglédi polgároknak és telepeseknek a királyné, szülőanyánk állhatatos kérésre királyi jóságunkból kegyesen megengedjük, hogy a mondott ceglédi, most királynéi polgárok és telepesek országunkban javaik és személyük után semmilyen vámot se fizessenek, hanem minden vámfizetés alól teljesen mentesek legyenek. Mindezekért erősen és szigorúan meghagyjuk minden főpapnak, bárónak, ispánnak,
várnagynak, nemesnek és birtokos embernek, illetve az ő tiszttartóiknak, valamint úgy a földön, mint
a vízen vámot szedő alkalmazottaiknak, tehát mindazoknak, akikhez a jelen levél eljut, hogy a ceglédi
polgárok és telepesek holmijai és javai, továbbá személyük után semmilyen vámot, már amennyiben
királyi kegyünket meg akarjátok tartani, ne követeljetek és szedjetek, amiként azt már a másik, az
Ozora földjén csalárdul ellopott nagypecsétünkkel megerősített oklevelünkben világosan kinyilvánítottuk. Kelt Visegrádon, 1364. évben olajban főtt Szent János ünnepe utáni szerdán.” (C. Tóth Norbert : Adatok Cegléd középkori történetéhez. Kossuth Múzeum , Cegléd, 2019. 14. o.)
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A mikor Lajos király távollétében a királyi pecsétet Miklós esztergomi érsektől ellopták, 1364.
október 28-án úgy ezt, mint az előbbi oklevelet az új kettős királyi pecséttel erősítette meg.
Tíz év alatt rendbejött Cegléd. Lakói megszaporodtak, s Erzsébet királyné elérkezettnek hitte
az időt, hogy régi fogadalmát beváltsa.

1368. szeptember 10.
Erzsébet királyné anyakirályné azon érzése és tisztelete
okán, amely a szeplőtelen Szűz Máriához, a saját és az ország koronájának védőszentjhez fűzi, az említett szent tiszteletére Óbudán alapított kolostornak, illetve az ottani
apácáknak elmélkedő életük megsegítésére, illetve fia, Lajos király és a saját lelki üdvéért a Pest megyei Cegléd nevű birtokát — amelyet annak előtte a király jogászának
mondott Pál gurki püspöknek adományozott hűséges szolgálataiért, majd ő a király beleegyezésével Pál püspöktől 1200 aranyforintért megvásárolt — az apácáknak adományozza minden haszonvételével és tartozékaival, különösen az ott szedni szokott vámmal, továbbá az erdővel és a birtok egyéb hasznaival és terméseivel. Tette mindezt a fia, a király
egyetértésével és akaratával.” (C. Tóth Norbert : Adatok Cegléd középkori történetéhez. Kossuth
Múzeum , Cegléd, 2019. 17. o.)

Lajos az adományozást örömmel erősíti meg, szilárd lévén hite, hogy szilárd hite, hogy Szűz Mária volt az, aki
őt különösen pártfogolta, s neki köszönhette, hogy az
ország határait mindenfelé kiterjeszthette. Parancsot
adott hát a budai káptalannak, hogy az óbudai zárda
ájtatos úrasszonyait Cegléd birtokába iktassa be s a határt György deák a királyné, s Adorján tiszttartó a király
megbizottjával járassa be. A budai káptalan a két megbizotthoz László mesterkanonokot küldötte ki, kik 1368.
szept. 7-én bejárták s megjelölték a határt. Jellemző,
hogy Cegléd határa sokkal nagyobb volt mint az Árpádok

alatt. Dél és Nyugat felé a Szárhomoktól a farkasakasztó
körtefáig kb ugyanaz, de Csekeháta, Félegyháza, Szőkeegyháza, s Külsőhegyes falvak területét egészen a rombadőlt templomaikig Ceglédhez vették, és senkisem tiltakozott ellene. Ugy látszik a tatárjárás óta az már Ceglédhez tartozott. Ez a megnagyobbodott Cegléd került az
óbudai apáca zárda tulajdonába és ott maradt 1782-ig,
mikor is a rendet eltörölték.”
(Cegléd, szerk. Kolofont, 1931. 20. o.)

„1978-ban a ceglédi Kossuth Múzeum munkatársai Benkő Zsuzsanna
régész vezetésével ásatást folytattak a Kossuth téren, a katolikus
templom előtt. A kifüggesztett tájékoztató szerint Cegléd középkori
templomát a körülötte volt régi temetőt, illetve a város középkori
település nyomait keresték. Sajnos már az ásatás befejezése után
került elő a Római Katolikus Plébánia irattárából ez a leírás, amely a
középkori templom lebontásakor talált emlékeket rögzíti. Az egykori
tudósítás első része megjelent a Nemzeti Újság c. hetilapban 1825.
decemberében.
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Ezen mi uj templomunk a réginek
helyén építetett, de megfordítva,
á hol a réginek toronnya volt
most az uj templom ott Sanctuárumma vagyon. Fekvésének
helye pedig a régi Templomnak
morzsalékjaiból jóval felemeltetett, valamint az új templomnak
falai is a réginek és kerítésének
köveiből egészben míg ablakjai
kezdődnek felemeltetett. Az Ő
szegletköve letétetett 1822-ik évben.
A régi templomra nézve a következőket lehet megjegyezni, hogy annak belső világossága mint egy 19 szélessége pedig 4 1/2 öl vala. S mint a házi história jelenti
Erzsébet Magyar Királyné építetett. Ennek tető fája
nagyobb részint tölgy, részszerint pedig veres fenyő fából való, egész elbontásáig ép és egészséges. Feltétetett
pedig ezen teteje fája a régi templomra 1417-ik esztendőben a mint egy darab fájára ki vala metzve. Mely
most is az uradalmi tiszttartói háznál tartatik és igy rajta volt 405 esztendeig. A tető fának lebontása után lehetett némely helyeken észre venni a falaiba elégett fák
darabjait, talán mint hozzá lehet vetni még a tatárok
bérobbanásakor kelletett a tűz lángjainak áldozatává
lenni, valamint a nép is a Tatár dühének áldozatjává
lehetett.
Minthogy a Templom fundamentomai kiásatván a
Parochia házat néző oldala felől egy gödörben nagy
rakás csontok mésszel leöntve találtattak. Találtatott
egy feszület megaranyozva, mely Krisztust hosszu ruhá-

ban korona lévén a fején adja elő. Ez valamely régi görög mű lehetett, de ennek anyaga sem arany, sem
ezüst. …
Volt ezen régi templomunknak Napkelet és dél Kőrösi
fekvő részén Sz. Anna Asszonynak egy kisded kápolnája,
mely Sanctuárium formára építve és egy fél lábbal magasabban feküdt a nagyobb Templom alsó padlójánál.
Ezen kápolnának alapjai körös körül ásatván egész az
alsó kövekig, vastag kötelek és feszítő rudak által próba
tétetett az ő eldöntésére, midőn több száz emberi erő
hozzá járult volna az ő három falai mintha kővé váltak
volna, még csak meg sem repedezvén egymástól el nem
válván mint a nagy erőtől
kényszerítve csak félre dőlt és
azután mint a nagy erőtől
kényszerítve csak félre dölt és
azután csákányokkal és vasrudakkal kelletett nagy bajjal
széjjel szedni: ahol ellenben a
nagyobb templomnak falai
döntögettetvén hasonló móddal, azonnal szétomlottak, annak falai sok apró kő és
tégla darabokból állottak és leginkább bőséges malterből. …
Boldog isten! Ha a föld szinét fel lehetne dulni s forgatni
de még is sokkal méllyebben mint a szántó vassal, minemű dolgok és régiségek jönnének napvilágra!” (A Régi és uj Czeglédi Templomról némely jegyzetek, 1825.
december 19. napján. Ad acta Ecl. et parochia Czegléd.)

Az Eötvös téren álló Városalapítók szobra Lantos Györgyi szobrászművész
alkotása, melyet 1989-ban avattak fel. A város történelmét idéző három alak
egy-egy korszakot jelképez. Az apáca a kezdeteket, mikor a várost Erzsébet
királyné a klarissza nővéreknek adományozta. A parasztember a település
középkori szakaszára, míg a polgár már az újabb korok urbanizált világára
utal.

„Sok ezer tavasz virradt, mióta az első emberek letelepedtek ezen a vidéken és tetteikkel az első sorokat rótták a hosszú
históriába. Egy-egy élet során e hosszú történetnek csak a töredékét láthatjuk. Azonban időről-időre részesei lehetünk
olyan pillanatoknak, amelyek akár hazánk, akár városunk, akár saját családunk életében történelmi fordulópontot jelentenek. A sors irányát az a választásik szabja meg, hogy jellemük mely
vonásai diadalmaskodnak e fontos momentumokban. Az évezredes történetben játszott saját szerepünk során miénk a döntés, hogy mit teszünk
az idővel, amely nekünk rendeltetett.”
(Kapa Mátyás Izzik a parázs : Cegléd regénye. Historycum, Bp,
2016. 5.o. )

