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KÖNYVTÁRI HÍRMONDÓ 
       „A NEVEZETES POLGÁRMESTER” 

                170 ÉVE SZÜLETETT GUBODY FERENC  

          (1852-1907) 

Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár                                         

Cegléd, 2022. április 24.                                                                                        Összeáll. és szerk.: Szilaj Anikó 

Cegléd „nevezetes polgármestere”. Krúdy Gyula nevezte így Gubody Ferencet.  Nagykőrösön született 1852. április 24-én.  

Atyja Gubody Sándor városi mérnök, hosszú éveken keresztül képviselte Nagykőrös városát az országgyűlésben. Anyja 

Beretvás Mária. Elemei és középiskolai tanulmányait szülővárosában, a főiskolát az eperjesi jogakadémián, majd a buda-

pesti egyetemen végezte. Itt szerezte meg az ügyvédi oklevelet, majd bírói pályára lépett. Mint joggyakornok és jegyző 

dolgozott a nagykőrösi, a félegyházi, később a ceglédi járásbíróságon. Feleségül vette Somogyi  Ilonát, 2 gyermekük szüle-

tett. 1875-ben költöztek Ceglédre. Gubody Ferenc és egyben a város életét meghatározó  fordulat 1884-ben következett be. 

„JEGYZŐKÖNYV- 1884. szeptember 10-én tartott közgyűlés jegyzőkönyve. El-

nök:  Földváry Mihály tekintetes Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegye alispánja. – Jegy-

zők: Szalai Sándor főjegyző S. Pálinkás Vilmos helyettes jegyző.  

Elnök alispán a képviselőtestületet lelkes éljenzése között megnyitván a gyű-

lést, köszöni a szíves fogadtatást és előterjeszti: hogy Károlyi Kálmán polgár-

mester az ellene elrendelt fegyelmi vizsgálat folyamán állásáról leköszönt, s 

ennélfogva az új választást a mai napra tűzte ki. E leköszönés nem jött váratla-

nul elnöklő alispánra, mert már az általános tisztújításkor alkalmat vett magá-

nak hangsúlyozni, hogy a polgármesteri terhes és felelőséggel teljes állásra csak 

oly egyén választassék meg, a ki mind képzettsége, mind jelleme által kellő biz-

tosítékot nyújt arra nézve, hogy nehéz állását nemcsak betölteni kivánja, ha 

nem azt betölteni képes is leend ; előre el volt tehát készülve arra, hogy a lelé-

pett polgármester, miután oly feladatra vállalkozott, melynek megfelelni a leg-

jobb akarat mellett sem lehetett képes, állását mielőbb elhagyandja. Egyéb 

aránt tartozik a lelépett polgármesternek azzal, hogy kijelentse, miszerint azon okok, melyek lemondásra elhatá-

rozták, jellemére a legkisebb árnyat sem vetnek , s igy mindenkinek becsületét és tiszteletét kivívta , sőt tekintve a 

nehéz körülményeket, melyekben terhes hivatalára vállalkozott, az igyekezetet, mellyel a közbékét helyreállítani 

iparkodott, a képviselő testület és a városi polgárság háláját és elismerését kiérdemelve.  Felhívja ennélfogva a 

képviselő testületet, hogy a megejtendő választásnál a pályázók képességét vegyék tekintetbe, hogy végre valahá-

ra a polgármesteri állás szakképzett és munkabíró erővel töltetvén be, a város ügyei további halasztást ne szen-

vedjenek.  

Az éljenzésekkel fogadott megnyitó beszéd után felhívja elnök alispán a képviselőket, hogy a polgármesteri állásra 

ajánlataikat a törvény értelmében adják be. Beadatott Túri Mihály és 11 társa által aláírt ajánlat, melyben Károlyi 

Kálmán és Makkay Ferencz 14 társával aláírott ajánlat, melyben Gubody Ferencz ajánltatik a polgármesteri állásra, 

minthogy  egyszersmint szavazás kéretett, elnök a szavazat-szedő bizottságba elnökül Matolcsy Károlyt, tagokul 

Feliczites Sándor, Csurgay Mihály, Ágai István és S. Pálinkás Vilmos 

közgyűlési tagokat kinevezvén, a szavazás bevégzéséig az ülést fel-

függesztette. 

Gubody Ferenc—Kossuth Múzeum  
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A szavazás befejezte után Matolcsy Károly bizottsági el-

nök jelenti: hogy beadatott 144 szavazat, ebből nyert 

Gubody Ferencz 83, Károlyi Kálmán 60 szavazatot, egy 

szavazatlap tiszta volt.  Minélfogva elnök alispán kijelen-

tette, hogy Gubody Ferencz Czegléd város polgármeste-

révé törvényesen megválasztatott. Egyszersmind a meg-

választott polgármesternek a gyűlésbe leendő meghívá-

sára Makkay Ferencz elnöklete alatt Kovács László, Dobos 

Mihály. Ágai István és Pipis Antal képviselőjelöltet kérte 

fel, s az ülést a megválasztott polgármester megérkezésé-

ig felfüggesztette.  

Szünet után. Gubody Ferencz újonnan választott polgár-

mester a küldöttséggel megérkezvén, a közgyűlés által 

zajos éljenzéssel fogadtatva, elnök alispán tudtára adta 

megválasztását, és egyszersmind üdvözölvén őt, azon 

reményét fejezi ki, hogy pontos, buzgó és tapintatos eljá-

rása által a zilált viszonyokat rendezni, a közbékét pedig a 

város kebelében helyreállítani fogja, s ez által bebizonyít-

hatja, hogy azon bizalmat, melyet a polgárok benne he-

lyeztek, kiérdemli. 

Gubody Ferencz polgármester megköszönvén elnöklő 

alispán jóakaró figyelmeztetését és a képviselőtestület 

bizalmát igéri:  hogy minden erejét Czeglédváros és lako-

sai javának előmozdítására fordítandja, igéri:  hogy fő 

feladatának tekintendi, a közigazgatás pontos és gyors 

ellátását eszközölni, a feleknek vallás és személyválogatás 

nélkül igazságot, gyorsan kiszolgáltatni. Kijelenti, hogy 

miután belső meggyőződése az, hogy semmi a bizalmat 

annyira meg nem rendíti, semmi a jó viszonyt, mely a 

tisztviselő és lakosság között kell, hogy fennálljon, semmi 

annyira meg nem lazítja, a tisztviselőt megillető tekintélyt 

semmi annyira alá nem ássa, mint a politicai pártoskodás-

ban ténylegesen és mérvadólag való fellépés – ennélfog-

va kijelenti, hogy úgy a mint, maga részéről elhatározta a 

politicai pártusákban részt nem venni, úgy mindenkép 

azon leend, hogy a városi tisztikar is minden efféle üzel-

mektől távol tartsa magát, és valamint ő, úgy tiszttársai is 

hivatásuknak éljenek.  

A tetszéssel fogadott beköszöntő beszéd 

után Gubody Ferencz polgármester a hiva-

talos esküt letette, mire elnök alispán meg-

köszönve a képviselő testület méltóságos 

magatartását és szives közreműködését , az ülést bere-

kesztette.” (PML-KÖZGYŰLÉSI JEGYZŐKÖNYVEK -

1884_V. 71-a 11. kötet, 195-199 o.) 

„MAKACSSÁG AZ ESKÜDTSZÉK ELŐTT – A „Ceglédi Független Hírlap”-nak e hó folyamán két sajtópörért tárgyalták a 

budapesti esküdtszék előtt s makacssági eljárást kellett követni mind a két esetben. A második pör tárgyalására az 

esküdtszék tegnap ült össze. A vádlott ezúttal a „Ceglédi Független Hírlap” szerkesztője Persay Ferenc volt. Két inkri-

minált cikke „Az új kapitány” és „A műveletlen polgármester” ismét Gubody Ferenc ceglédi polgármestert piszkolta. 

A vádlott Persay Ferenc nem jelent meg az esküdtek előtt, csak a vizsgálóbíró előtt tett vallomását olvasták föl,  

amelyben elösmeri az inkriminált cikkek szerzőségét. Sértő kifejezéseit kilencszáz választó polgár tanuságával akar-

ta bizonyítani; de a kilencszáz tanut a bíróság nem idézte be, mivel a vádlott olyan dolgokat akart bizonyittatni 

velök, melyek a pörön kivül állanak. Tehát az esküdtek csak a nyers hangú sértő cikkeket s a Traiber Vince kir.  

ügyész vádbeszédét hallgatták meg s a verdikt egyhangulag kimondta a becsületsértést. A biróság ennek alapján 

Persay Ferencet félévi államfogházra, kétszár frt  birságra és 73 frt 80 kr. perköltség megfizetésére itélte. Sulyosbító 

körülménynek vette a biróság, hogy a „Ceglédi Független Hírlap” rendszeresen üldözi Gubody Ferenc polgármes-

tert.  (Fővárosi Lapok, 1888. november 16.) 

„TISZTÚJÍTÁS CEGLÉDEN –  Aki Cegléden a viszonyok 

fejlődését nem kísérte figyelemmel, az kétségkívül meg-

lepetéssel fogja hallani, hogy e városban ma Gubody 

Ferencet nemcsak egyhangúlag, de nagy lelkesedéssel is 

polgármesterré választották.  

A választás ma reggel 8 órakkor kezdődött a Népkörben, 

Földváry Mihály, Pestmegye alisánjának elnöklete alatt. 

Először is Gubody Ferencet proklomálták polgármester-

nek. Gubody rövid beszédet mondott, melyben megkö-

szönte megválasztását.  

Városunk történetében – ugy mond – példátlan, hogy 

egy s ugyanazon polgármester két cikluson egymásután 

választatott volna meg, sőt nem mondok sokat, ha állí-

tom, hogy rajtam kívül egyetlen polgármestere sem vi-

selte hivatalát addig ameddig mandátuma tartott. Külö-

nösen büszke vagyok az Önök választására azért, mert 

megnyertem, illetőleg visszaszereztem önök bizalmát, 

olyan körülmények között, mely körülmények – nem 

irigylem és nem kicsinylem elődeim állapotát sem, - 

egyedül nekem jutottak osztályrészül, s visszaszereztem 

anélkül, hogy abban családi összeköttetés vagy bármi 

más  mellékérdek támogatott volna, saját erőmből, be-

csületes munkám által. Én bízom istenben, hogy jövőre 

is megadja az erőt ahhoz, hogy az Önök bizalmát té-

nyekkel köszönhessem meg.” (Budapesti Hírlap, 1890. 

július 25.) 
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„BÁTRAKÉ A SZERENCSE – Cegléd újonnan megválasz-

tott polgármestere, Gubody Ferenc csakugyan férfi a 

talpán. Három éven át annyi zivatart állt ki, hogy csak-

ugyan erő kellett hozzá: meg nem hátrálni a felzuditott 

népvihar, ócsárlás, pörlés, dehonesztálás elől. De át-

ment a tűzpróbán elszántan, s most övé a győzelem. A 

Verhovay-párt vezető emberei sajtófogságba jutottak, 

ceglédi lapjok megszűnt s az utolsó mohikánok a tisztújí-

tás napján elutaztak a városból. Így aztán egyhangúlag 

történt az újra megválasztás. Gubody Ferenc melegen 

köszönte meg a bizalmat, mint melyre büszke, mert Ceg-

léd történetében példátlan, hogy egy embert egymás-

után válasszanak meg polgármesternek, sőt elődei a 

mandátumok lejárta előtt mondottak le. S ő oly viszo-

nyok közt nyerte meg és szerezte vissza a bizalmat, mi-

nők egy elődjének sem jutottak osztályrészül. E nyilatko-

zatot, melyben nagyigazat mondott, zajosan éljenez-

ték.” (Fővárosi Lapok, 1890. július 26.) 

„ÁLLÁSÁTÓL FELFÜGGESZTETT POLGÁRMESTER – Be-

niczky Ferenc, Pestmegye fősipánja, - amint már emlí-

tettük – Cegléd város polgármesterét felfüggesztette 

állásától. Okot főképp a következő eset szolgáltatott: 

Cegléd városa már régebben utépítésre kért a megyei 

közgyűléstől mintegy 10.000 frtnyi összeget. A törvény-

hatósági közgyűlés a kérelemnek helyt adott s a pénz 

ma már utalványozva is van. Minhogy azonban a munká-

latokat sürgősen kellett végeztetni, ezt az összeget addig 

is,  amig a megyétől megérkezik, a Cegléd-városi házi 

pénztárból kölcsönözték s esetről esetre oda behelyez-

ték a megfelelő nyugtákat. Ez az eljárás lehet ugyan sza-

bályellenes, de mentes minden rosszakarattól. A főispán 

rendelkezése alapján, Földváry Mihály alispán és Zolnay 

Jenő dr. tiszti ügyész szombaton reggel Ceglédre utazott 

s a vizsgálatokat ez ügyekben vasárnap délelőtt kezd-

hették meg.” (Budapesti Hírlap, 1891. október 5.) 

„FÖLFÜGGESZTETT POLGÁRMESTER – Miért függesz-

tették föl Gubody Ferencet, Cegléd polgármesterét? 

Sokan foglalkoznak ezzel a kérdéssel és kiváncsiságuk 

kielégítésére hadd álljon itt a f. hó 25-ikén megtartott 

főispáni vizsgálat eredménye. Konstatálta a vizsgálat: 

1.Hogy a főjegyző által vezetett idegen hadkötelesek 

névjegyzékének mutatója rendetlen, alig olvasható és 

még magán jegyzéknek sem volna alkalmas. 2. Hogy a 

közigazgatási iktatónak az elintézés idejét feltüntető egy 

rovata nem vezettetik (e rovat vezetése a vármegye ren-

delete alapján hagyatott abban.) 3. Hogy a házipénztár-

nál, a város által a megye helyett, a megyei utak munká-

latai költségeire előlegezett mintegy 1200 frtról szóló 

utalványok a fizetések után 5 napig is elkönyveletlenek 

valának s hogy a pénztár az összeget aláiratlan tanácsi 

utalványok alapján fizette ki. 4. Hogy a pénztári vizsgála-

tok a polgármester jelenléte nélkül s a polgármester 

által aláirni elmulasztott jkönyvek alapján tartanak meg. 

5. Hogy a városházépítési alap kezeléséről vezetett nap-

ló keletkezési idejét is homály borítja. 6. Hogy a pénztár 

kezelése olyan rendetlen, hogy megvizsgálása megkezd-

hető sem volt. A pénztárban különben nem volt hiány, 

sőt ellenkezőleg 23 ½ kr többletet találtak.” (Pesti Hír-

lap, 1891. október 4.)  

„FELFÜGGESZTÉS BIZALMI SZAVAZATTAL – Cegléden 

történt meg ez a kivételes eset. A város ügykezelésében 

Beniczky Ferenc főispán szabálytalanságokat talált s 

ezért felfüggesztette állásától Gubody Ferenc polgár-

mestert. A fegyelmi vizsgálattal megbízott Földváry Mi-

hály alispán tegnap közgyűlésre hívta összes a város 

képviselőtestületét, hogy ez polgármester-helyettest 

válasszon. A gyűlés eleinte nem akart belefogni a válasz-

tásba, felszólalások történtek, hogy a főispán elhamar-

kodta a dolgot, a polgármester ellen indított eljárás mél-

tatlan. Az alispán csak a törvényre való határozott hivat-

kozással birhatta  rá a gyűlést a választásra, de ekkor 

meg a fölkért jelöltek, Tálassy Árpád ügyvéd és Szalay 

Sándor birtokos és takarékpénztári igazgató egymásután 

visszautasították a jelöltséget. Végre dr Aranyi Sándor 

árvaszéki ülnököt választották meg helyettes-

polgármesternek. Ezen túlesvén, Dr. Gombos Lajos és 

Takács József ref. lelkész inditványára egyhangulag és 

lelkesedéssel elhatározták, hogy Gubody Ferenc polgár-

mester iránti bizalmukat jegyzőkönyvbe iktatják. 

(Fővárosi Lapok, 1891. október 6.)  

„A CEGLÉDI POLGÁRMESTER FEGYELMI ÜGYE – Pest-

megye fegyelmi választmánya Beniczky Ferenc elnöklete 

alatt ma tárgyalta Gubody Ferenc ceglédi polgármester 

és Kapu Pál városi pénztáros fegyelmi ügyét. Minthogy a 

fegyelmi választmány arról győződött meg, hogy a belső 

ügyvitel és a pénzkezelés hiányos volt, amennyiben a 

bevételbe és kiadásba helyezett összegeket részben 

helytelen rovatokba vezették be, részben pedig el sem 

könyvelték: az 1886. XXII. tc 90. §-ának a.) pontja értel-

mében ugy a polgármestert, mint a házi pénztárost vét-

kesnek találták és a 95.  § c.) pontja értelmében Gubody 

polgármestert 500 frt, Kapu pénztárost pedig 100 frt 

pénzbírságra itélték. A pénztárból semmi nem hiányzik. 

(Budapesti Hírlap, 1891. december 11.)  
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„VÁROSI KÖZGYŰLÉS – Az uj városháza hóval fedett rézkupolája 

csucsán vígan lengett a mult csütörtökön a háromszínű lobogó, 

mely a képviselő testületnek a teljesen el készült díszteremben 

tartandó első közgyűlést jelzé. Nagy és nevezetes nap volt ez vá-

rosunk történetében, melyhez hasonlót csak az utánunk követke-

ző nemzedék fog ismét megülhetni – ha majd ugyanis ismét uj 

városházát fognak építeni és felszentelni. Érezte is nap jelentősé-

gét minden városatya s már 10 óra tájban sűrűn érkeztek meg 

egymásután a városházára, melynek fő kapui nyitva állottak s futó 

szőnyeg borítá az oszlopcsarnok kövezetét. 

A tágas és világos közgyűlési terem igen megkapó képet nyújtott midőn az elnöklő Gubody Ferencz polgármester, 

elnöki székét az emelvényen, Szalay Sándor előadó és Deli Béla jegyző között elfoglalta. Jobbra és balra a tanács-

nokok és a városi tisztviselők ültek, a padsorokat pedig összesen 163 képviselő sűrűn betöltötte. A karzat is meg-

telt városunk előkelő s a közügyekért is érdeklődő szép hölgyeivel, kik néma kiváncsisággal szemlélték az odalenn 

ülő komoly városatyákat.  

Néma, méltóságteljes csend uralkodott a teremben s a kiváncsi nap is, széttörve a ködöt, betekintett a magas abla-

kon, midőn Gubody polgármester a díszülést a következő beszéddel  megnyitotta:  

Tisztelt Közgyűlés! Örömmel üdvözlöm a tisztelt képviselőtestület tagjait ez ünnepélyes alkalommal, hogy ily szép 

számmal jelentek meg ; ünnepélyes alkalomnak nevezem a mai közgyűlést azért, mert a nagy mű befejezése, a 

városház felépítése után ez az első közgyűlés, melyet e díszes teremben tartunk. Nagy művet fejeztünk be, nagy 

alkotásunkra tesszük rá a koronát, mert úgyszólván a semmiből, a városunk érdekeinek, tekintélyének, méltóságá-

nak megfelelő épületet emeltünk, melynek jövedelme, a belé fektetett tőkét maga lefizeti. Ellenségünk sem tagad-

hatja, hogy szerencsésen és jól építettünk, s hogy e mű befejezése városunkban korszakot alkot. Távol van tőlem, 

hogy ennek érdemét  magamnak tulajdonítsam, de nem tagadhatom, jól esik a tudat, hogy a műben nekem is van 

részem ; jól esik a tudat, hogy hálám egy részecskéjét sikerült lerónom azon város irányában, mely engem fiává 

fogadott, azon közönség irányában, mely engemet, az idegent polgárainak elsőjévé tett. Az érdem oroszlánrésze az 

alkotásért önöket illeti tisztelt képviselő urak, az érdem e város értelmes közönségéé s azon képviselőtestületé, 

melynek józan belátása, a magán érdekből eredő ámítás s félrevezetésekkel szemben is, felismerte a közérdeket, s 

határozatával azt szolgálni lehetővé tette. Erre a bölcs belátásra minden városnak szüksége van,  s lesz a jövőben 

is, mert bár halad a város, de nagyon sok kérdés vár még megoldásra, nagyon sokat kell tennünk a jövőben is, 

hogy az a nagy egyesület, melyet Czeglédváros közönsége néven ismer az ország, a természet s az ország törvényei 

által előírt kötelességeinek megfelelhessen. …  

Czegléd város közönsége az árvák tartására évenként ezer frtot költ, ha ezen összeget megpótolja egy csekély ösz-

szeggel, mely nem is kell, hogy nagyobb legyen, mint az új épület megnyitása alkalmával rendezni szokott közebéd 

költsége, árvaházat tarthat fenn, melyben a most csak éhenhalástól megmentett gyermekek jövőjét is biztosítja.

(élénk helyeslés)  

… Nagy hiányát érezzük egy középiskolának, mely városunk értelmi színvonalát volna hivatva emelni, e téren hát-

ravagyunk, pedig ennek a városnak, melyet Kossuth Lajos elsővé tett akkor, midőn  a hazának polgárai karjára volt 

szüksége, annak a városnak nem lehet, nem szabad hátramaradni. A közművelődés szintén hazafi kötelesség. … 

Dobos János mérnök, a ki 75.000 frtos alapítványt tett egy földmíves iskolára. Mondja ki a tisztelt közgyűlés, hogy 

e nagylelkű polgárát felkéri, hogy alapítványát megváltoztatván, egy gymnázium létesítését segítse elő. Mondja ki 

a képviselőtestület, hogy gymnáziumot létesít,  s annak czéljaira fordítja egyenlőre az agyagásó földek jövedelmét 

s akkor lesz gymnáziumunk óriási lépéssel haladunk czélunk felé.  Mondja ki az igentisztelt közgyűlés, hogy a Kiné-

zer-féle korcsma helyiség felhasználásával óvodával összekötött árvaházat állít. s megbízza a tanácsot, hogy az 

erre vonatkozó  előmunkálatokat megtegye, s ha mindezeket elfogadni méltóztatnak bizonyára szebben s méltób-

ban ünnepeltük meg e napot, mintha a magunk dicsőítésére egy társas ebédet rendeztünk volna” (Czegléd és Vi-

déke, 1893. február 5.) 
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„DÍSZKÖZGYŰLÉS – Millenáris ünnepségeink között ne-

vezetes volt a képviselőtestület díszközgyűlése, amely 

múlt vasárnap reggel nyolc órakor kezdődött. Rövid be-

vezetés után megnyitotta a polgármester a gyűlést s  

előadta alkalmi beszédét, amelyet felállva helyeikről 

hallgattak meg a képviselők.  

Tisztelt képviselőtestület! Nekem jutott  a szerencse, 

hogy most, nemzetünk legnagyobb ünnepén, midőn al-

kotmányunk és országunk fennállásának ezer évét ünne-

peljük, Czegléd város képviselőtestületét e helyről üdvö-

zölhetem. … A budapesti országos kiállítás biztos mérője 

kulturai haladásunknak s egyszersmind bizonyítéka fa-

junk életrevalóságának. Európa népei csodálva látják a 

kiállításban nyilatkozó haladásunkat, mert hiszen a 

nemzet alig 30 éve nyerte vissza önrendelkezési jogát, 

30 éve, hogy önmagának él. 30 év a népek életében egy 

csepp a tengerben.  

Czegléd város lakossága a legközelebb  multig jobbágy 

községet képezett,  az 1848. évi törvények szabadították 

fel a jobbágyságot, az  1848. évi törvények adták meg 

azon földek tulajdonjogát, melyet addig a nép, mint az 

uraság szolgája művelt, ekkor szabadult föl a földes úri 

gyámság alól, ezen egy ember öltő alatt iskoláink száma 

megtízszereződött, létesítettünk kórházakat, szegényhá-

zat és árvaházat, a betegek, szegények és árvák gyámo-

lítására, építettünk a sártenger helyén kőutakat, létesí-

tettünk piacz tereket, most épül az Urnak tiszteletére a 

két hatalmas templom, melyek Czegléd város lakosságá-

nak nemcsak haladását, de vallásos buzgóságát is dicsé-

rik, létesítettünk a közegészségügy érdekében artézi ku-

takat és fürdőt, népkertet a szórakozásra, a város e dí-

szes házát, melyben most vagyunk. Ezen alkotások, ha 

nem is merítették ki azon kötelességünket, mellyel a ha-

zának s önmagunknak adósa vagyunk, de mindenesetre 

olyanok, melyekre a második ezredévtől büszkeséggel 

tekinthetünk vissza, melyekkel az utódoknak e város 

most élő lakossága, mint saját alkotásaival számolhat 

el.  

… Az éljenzés lecsillapulta után Szalay Sándor főjegyző 

olvasta fel a millenáris bizottság javaslatát az ezredév 

megörökítésére, a melyet helyesléssel egyhangúlag elfo-

gadtak.  

E szerint a díszgyűlés azt határozta, hogy:  

 Az új piacztér e napon”Árpád-tér” nevet kap. 

        A város 400 korona jövedelmű 8000 koronás ala-
pítványt tesz, amelyet szegénysorsú jeles tanuló ösz-
töndíjul kap, olyan módozatok mellett, amilyeneket a 
koronázási jubileum emlékére tett ösztöndíjra nézve 
megállapítottak. 

      Jövő ősszel az Árpád-tér befásítandó. 

Mikor ezt a határozatot kimondta a polgármester, fel-

hívta a képviselőket, hogy testületileg vonuljanak le az 

ünnepi istentiszteletekre és pedig először az ev. ref. egy-

házéra, amely a közgyűlés után vette kezdetét. Véget ért 

tehát a díszgyűlés, amelyen a nagy évfordulót helyes 

határozatokkal örökítették meg és tették emlékezetessé. 

(Czegléd és Vidéke, 1896. május 17.) 

„A TURINI ZARÁNDOKOK – tegnap este utazott el a kelet pályaudvarból az a sok ember, a ki hivatalosan, küldött-

ségbe ment el Turinba, Kossuth koporsójához. Sok vidéki küldöttség, a képviselők, az egyetemi ifjúság,  koszoruk-

kal, pakktáskákkal megrakodott csoportjai rendkívül mozgalmassá tették a pályaudvar étkezőhelyiségét. …  Cegléd 

város küldöttei: Gubody Ferenc polgármester vezetése mellett Takács József ref. lelkész. B. Molnár Sámuel, Dely 

Béla, Gombos Vilmos, Hartyáni Imre, Csizmadia József, Hácsai János, Oroszváry Endre, Vajda György és Várkonyi 

István.” (Budapesti Hírlap. 1894. március 27.) 

„CEGLÉDIEK A KULTUSZMINISZTERNÉL – Cegléd város nevében tegnap Gubody Ferenc polgármester vezetése 

mellett nagy küldöttség tisztelgett a kultuszminiszternél, hogy a Cegléden tervbe vett gimnázium fölépítéséhez 

állami segélyt eszközöljön ki. … Szónokuk Gubody polgármester előadta, hogy a harmincezer lakost számláló vá-

rosnak egyetlen középiskolája sincs. A tervezett gimnázium céljaira a város megszavazott százezer forintot, Dobos 

János százezer forinttal, egyes adakozók negyvenezer forinttal járultak hozzá. A város ezenkívül ingyen telket és 

épületet is ad. A kultuszminiszter szívesen fogadta a küldötteket s megígérte, hogy beadott kérvényüket azonnal 

tanulmányozni fogja.”(Budapesti Hírlap, 1897. június 12.) 
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„A KÖZGYÜLÉS LEFOLYÁSA A KÖVETKEZŐ VOLT: A nagy 

dologidő dacára a közgyűlési terem egészen padsorai 

megteltek  ; a városi képviselők csaknem teljes számban 

megjelentek, hogy jelen lehessenek ezen városunkra 

nézve oly fontos pillanatnál, a gymnásium ügye fölötti 

döntésnél. Feszült érdeklődéssel nézett mindenki az el-

következendők elébe. Pont 8 órakkor Gubody Ferencz 

polgármester megnyitván a közgyűlést, felolvastatta a 

gymnásium ügyében a ministerium által most beküldött 

végleges szerződést s kérte a képviselőtestületet, hogy 

előterjesztését elfogadván, őt a szerződés aláírására uta-

sítsa, valamint arra is, hogy az iskolai földek függőben 

maradt tulajdonjogi bekebelezése iránt a lépéseket meg-

tegye. Lelkes éljenzés hangzott fel a polgármester előter-

jesztése után.  … Óriási lelkesedéssel, szűnni nem akaró 

tapsvihar és éljenzés között egyhangúlag elfogadta ez-

után a képviselőtestület a polgármester előterjesztését. 

(Ceglédi Hírmondó, 1899. július 30.) 

„A GYMNÁSIUM MEGSZAVAZÁSA  - … A gymnásium 

hivei már csak ezért is teljes számban megjelentek a köz-

gyűlésen s úgy az ülés tartama alatt, mint annak befejez-

tével nagy ovációban részesítették Gubody Ferencz pol-

gármestert, kinek legkiválóbb érdeme van a gymnásium 

létrehozatala körül, De különösen nagy örömet okozott 

ez a váratlan fordulat városunk minden szépért és neme-

sért lelkesedni tudó ifjúsága között. A közgyűlésről haza-

jövő polgármestert szakadatlan éljenzések között kisér-

ték haza, majd elhatározták, hogy a nagy esemény örö-

mére fáklyászenét rendeznek. Este ½ 9kor vette kezdetét 

a menet: elől cigánybanda játszott hazafias dalokat, utá-

na lépkedtek a fáklyások, majd ezek nyomában az óriási 

érdeklődő közönség. Szakadatlan „Éljen a gymnásium”, 

„Éljen Gubody polgármester”, „Éljen Kossuth” kiáltások 

között haladt az impozáns menet a Vasút-utcán végig, a 

Széchenyi-téren át a Jászberényi útra, majd innen  

Gubody polgármester lakása elé.” (Czegléd, 1899. július 

30.)  

„HALÁLOZÁS – Súlyos csapás érte városunk szeretett polgármesterét, Gubody Ferencet Egyetlen fia, György m. kir. 

honvédfőhadnagy aug. 6-án állomáshelyén, Debrecenben agyonlőtte magát. Az élte virágjában levő fiatal tiszttársak  

körében általános kedveltségnek örvendett kedves, barátságos modora miatt. Hogy mi adta kezébe a gyilkos fegy-

vert, nem tudhatni; legvalószínűbb, hogy régibb idő óta tartó betegsége.” (Czegléd, 1899. augusztus 13.)  

„KOSSUTH LAJOS SZÓSZÉKE – A Kossuth Múzeum szervezése ügyében nem-

régen küldötte szét a bizottság a megkereséseket s máris biztató eredmény 

mutatkozik. Legutóbb Cegléd város tanácsa Gubody Ferenc polgármester in-

dítványára elhatározta, hogy azt a történelmi nevezetességű szószéket, 

amelyről Kossuth Lajos 1848-ban a ceglédi néphez intézte híres szózatát, a 

múzeumnak ajándékozza. Elhatározásáról már értesítette is a múzeum kibo-

csátó bizottságot.” (Budapesti Napló, 1900. szeptember 10.)  

„GUBODY MÁRIA, Gubody Ferenc ceglédi polgármester édes testvére, 

ötvenhét esztendős korában meghalt. Temetésén Cegléd és Nagy-Kőrös 

közönsége nagy számban vett részt. (Budapesti Hírlap, 1900. szeptember 

18.) 

„ÉRTEKEZLET – Tegnap du a városi képviselők egy tekintélyes része a Ke-

reskedelmi-Kör helyiségében értekezlet tartott. Az értekezlet célja, polgár-

mester jelölés volt. Az értekezlet egyhangúlag s nagy lelkesedés között 

kimondotta, hogy polgármesterré Gubody Ferenczet  városunk e kiváló 

férfiát s 18 éven át polgármesterét jelöli. „ (Czegléd, 1902. július 22.)  
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„A CZEGLÉDI KOSSUTH ÜNNEP – Kiküldött tudósítónktól – Fényes feledhetetlen ünnepségek között leplezték le 

ma Czegléden Kossuth Lajos szobrát és tartották egyszersmind a százéves születési évfordulót. Az ünnepélyre le-

utazott Kossuth Ferenc a város országgyűlési képviselője is, fivérével, Kossuth Tivadarral. Az ünnepi díszbe öltö-

zött czeglédi vasutállomáson tengernyi nép fogadta az érkező vendégeket, akiket előbb Molnár Bába Sámuel üd-

vözölt, majd Bohus Lenke üdvözölte Kossuth Lajos Tivadart, aki meleg szeretettel válaszolt. Erre a festői bandéri-

um vezetése alatt hosszu kocsisorban vonult be a menet a városba, amely pazarul volt feldíszítve. Még a vendé-

gek érkezése előtt Gubody Ferenc polgármester elnöklete alatt a város díszközgyűlése tartott, előzetesen pedig 

mind a négy templomban istentisztelet volt.” ( Budapest, 1902. szeptember 19.) 

„POLGÁRMESTERÜNK KÉPVISELŐSÉGE – Nagykőrös 

város Gubody Ferenc polgármestert léptette fel képvi-

selőnek s holnap meg is választja. Kedden 200 tagú kül-

döttség kérte fel a jelöltség elfogadására. A polgármes-

ter a deputátiót a városháza közgyűlési termében fo-

gadta, a hová szép számmal gyűltek egyben helybeli 

érdeklődök is, akik véletlenül megtudták, hogy mi ké-

szül itt.”(Ceglédi Hírlap, 1906. április 29.) 

„TISZTELT POLGÁRTÁRSAK! … Az április 29-én történt 

fogadtatásom s az egyhangú választás azt az érzést éb-

resztette bennem, hogy a mandátumot megtartani és 

az önök iránt érzett hálámat képviselői kötelességem 

lelkiismeretes teljesítése által leróni immár élethivatá-

sommá vált. Megpróbáltam. Igyekeztem beleszokni uj 

helyzetembe. Azonban Cegléd város közönsége által 

több ízben kifejezett ragaszkodása, a szeretetnek az a 

megható megnyilvánulása, melyben részem volt – az 

iránt a város iránt, melynek 30 éve polgára és hosszú 

idő óta polgármestere vagyok – olyan fokra emelte, 

hogy  az összeköttetésnek ama ezer, meg ezer szálait, 

melyek engem Cegléd városához fűznek, eltépni képte-

len vagyok. Arról győződtem meg, hogy az egyhangu 

választásomat azon körülménynek köszönhetem, mert 

önök azt hitték, hogy én megválasztásom esetén Nagy-

kőrösre teszem át lakásomat. Én pedig ezt sem nem 

igértem, sem nem teszem. Nem tudom elhagyni azon 

várost, melyhez tengernyi keserűség árán szerzett 22 

éves sikeres működésem füz. Nem bírok ellenállni Ceg-

léd város képviselőtestülete kérésének, nem bírok el-

lentállni a vármegye fő- és alispánja, valamint Kossuth 

Ferenc ama biztatásának, hogy eddigi állásomat tart-

sam meg.  Nincs erőm elhagyni azt a pályát, melyen 

kenyeremnek javát megettem.  

Éppen azért a mai napon a képviselőház elnökéhez inté-

zett levelében a nagykőrösi választó kerület mandátu-

máról lemondtam. „ (Ceglédi Újság, 1906. július 29.) 

„GUBODY FERENC (1852-1907) – Szomorú kötelességgel  közöljük, 

hogy Gubody Ferenc, Czegléd város polgármestere meghalt. Meghalt, 

elköltözött tőlünk élte delén, 55-ik évében, 23 éves polgármestersége 

után. Halála mély gyászt hozott ránk, kik benne első igazi polgármes-

terüket, városunk ujjáteremtőjét siratjuk. … Mert, hogy Gubody Fe-

renc polgármesteri működését kellőképpen méltathassuk, nem elég 

azt tudnunk, hogy városunk az ő vezetése mellett milyen óriási fejlő-

désen ment keresztül s nem elég azt konstatálnunk, hogy ő alatta lé-

tesült az új városháza, a főgimnázium, a piactér kisajátítása, a városi 

népkert, ártézi kutak, artézi uszoda, városi vigadó, lovassági laktanya, 

a városi halastó, Csemő parcellázása, az járásbírósági épület megszer-

zése és a korszakos alkotások egész légiója, hanem azt kell főképpen 

figyelembe vennünk, hogy mindezek létesítéséért micsoda óriási küz-

delmet kellett vívnia.” (Czegléd, 1907. július 14.)  

Gubody Ferenc gyászjelentése  

(A Kossuth Múzeum gyűjteménye) 



VII. évf. 3. sz.                                                                                                                                                                                                      8. O. 

 

„SZÍVÉNEK JÓSÁGA, egyéniségének vonzó ereje sok hí-

vet szerzett neki. Halálának hirtelen bekövetkezése pe-

dig ellenfeleit is megdöbbentette. Még hétfőn délben 

szokott asztaltársaságánál kedélyesen beszélgetett. Szó-

ba került a világítás kérdése s nagy ügyszeretettel ma-

gyarázta álláspontjának helyességét. Majd a Rákóczi út 

kikövezésének tervéről beszélgetett. Este pedig jött a 

hír, hogy meghalt.” (Ceglédi Újság, 1907. július 14.) 

„POLITIKAI ELLENFELE – de nem ellensége – voltam né-

hai Gubody Ferenc polgármesterünknek. Ettől nem tilt-

hat el senki. Elhoztam én is és leteszem a frissen hantolt 

sírhalomra a megemlékezés, a kegyelet koszorúját. … 

Ime most megtudhatod: sohase voltam személyednek 

ellensége. A közügyek választottak el. Más volt a felfogá-

sunk. Lehet, hogy egyet akartunk, de nem tudtuk egy-

mást megérteni. Ha nem vagyok a közügyek harcosa, én 

is szeretetemmel rajongtalak volna körül. Sok vonzó erő 

volt benned. Önfeláldozó, jó barát voltál. Kedélyes, víg 

cimbora. Ötletességed uralta a társaságot. Szóval ma-

gaddal és magadhoz ragadtad az embereket. Nyolc évig 

voltam melletted, mint városi ügyész. Sohase volt egy-

mással semmi bajunk. …Az igazságom tudata ma is él 

bennem. A modorom, a fellépésem lehetett hibás. Mint 

a köznek munkása, mint a köznek másik munkásával 

szemben is megmondottam az én igazságomat.  

Itt a sirhalmod előtt ezt akartam megmondani. Harcban 

álltunk. Sebeket ejtettünk egymáson. Te is okoztál ne-

kem fájdalmat. Én is idézhettem elő. Itt vagyok a sírod-

nál. A kegyelet koszorújával kezemben arra kérlek most-

már ismersz: felejtsd el a tőlem kapott sebeket, szenve-

dést. Legyen örök álmod nyugodt. Sírhantodat minden-

kor a ceglédiek szeretete lengi körül.—D. Molnár 

Albert” (Ceglédi Újság, 1907. július 14.)  

„Szerdán délután 4 órakor volt a temetés. A város – 

kegyelete jelélül – saját költségén temetette el óriási 

részvét mellett. Ravatala a városháza főhomlokzata előtt 

volt felállítva. Temetésén megjelent  a város politikai, 

felekezeti és társadalmi  rang különbség nélkül. Koporsó-

ja fölött Takács József ev. ref. lelkész  mondott imát és 

beszédet. Majd Dely Béla főjegyző bucsuzott el a város 

nevében. Aztán megindult a Jászberényi-utat betöltő 

hosszú gyászmenet. A néhány nap előtt még életvidám 

erőteljes embert kísérték örökös nyugalomra.” (Ceglédi 

Újság, 1907. július 14.)  

„GUBODY EMLÉKE – A kegyelet hozta össze a városi képviselőtestület 
tagjait e hó 8-án tartott rendkívüli közgyűlésre. A rendkívüli elhatározta, 
hogy Gubody Ferenc polgármester emlékét megörökíti a következő mó-
don: 

1. A Rózsa-utcát, amelyben állandóan lakott s amelyben háza ma is 
megvan: Gubody Ferenc-utcának nevezi el. 

2. A városi sétakertet, mely Gubodynak egyik legszebb és legnevezete-
sebben keresztülvitt munkája volt: Gubody-kertnek nevezi el. 

3. Gubody Ferenc arcképét a közgyűlési terem számára megfesteti 
ceglédi származású festőművésszel. 

4. A ceglédi állami főgimnáziumban „Gubody Ferenc ösztöndíj-
alapítványt” létesít 1000 koronával, melynek évi kamatai ceglédi szár-
mazású jeles tanulóknak fognak kiadatni mindig Gubody halálának év-
fordulóján. 

Ezekben fog élni Gubody neve körünkben időtlen időkig s késő nemzedék is 

tudni fogja, mi volt Ceglédnek Gubody Ferenc, mert tudja, hogy ilyen jutalmat 

a halálon túl csak az igazi érdem kaphat. „(Czeglédi Hírlap, 1908. július 5.) 
Gubody Ferenc portréja  (Thury Gyula festménye,  

a Kossuth Múzeum gyűjteménye)  

Gubody Ferenc gyászmenete a Jászberényi (ma: Kossuth Ferenc) 

utcán (Fotó, magántulajdon) - Kossuth Múzeum, Cegléd 


