
vallás- és közoktatásügyi miniszter e szavakkal vezette be a pozsonyi és a debreceni tudományegyetemről 
szóló törvényjavaslatot képviselőházi tárgyalásán: 

„Ha van valaki, aki sajnálja azt, hogy éppen ez a kulturális törvényjavalaslat, ilyen atmoszférában és ilyen 
politikai viszonyok közt kerül tárgyalásra, én sajnálom legjobban . . . " (Közlemények a Pécsi Erzsébet 
Tudományegyetem Könyvtárából, 27. sz. 1934. márc., dr. Szabó Pál: A M. Kir. Erzsébet Tudományegye-
tem Pozsonyban 3. old.). 

A törvényjavaslat 1 - 7 §-át jún. 5-én észrevétel nélkül, egyhangúlag elfogadták. Simán folyt le az 
egyetemi törvényjavaslat tárgyalása a főrendi ház június 17-i ülésén is. Július 7-én szentesített és mint az 
1912. évi XXXVI. törvénycikk került az Országos Törvénytárba (teljes szövege lásd: Budapesti Közlöny, 
1912. július 12. és Lukinich Imre: Az egyetem alapításának története, Pécs, 1933. 4 0 - 4 2 old.). 

Pozsony több évtizedes törekvései célt értek. Ezután merült fel az a kérdés, hogy hol legyen az 
egyetem és mikor kezdje meg működését. 

Pozsony város törvényhatósági bizottságának több tagja 1911 decemberében azt indítványozta, hogy 
az alapítandó egyetemnek Erzsébet Tudományegyetem legyen a neve, mivel „A magyar nemzetnek 
elévülhetetlen hálás tiszteletét nem fejezhetjük ki szebben, minthogy ha az . . . új egyetem nevét az áldott 
emlékű magyar királyné, Ferenc József királyunk Ö Felsége és nemzetünk közös védőangyala nevével 
hozzuk örök időkre szóló kapcsolatban". (Nyugat, m. Hír., 1912. február 6.) Határozatba is foglalták, 
hogy kérelemmel fordulnak a királyhoz, engedélyezze a „Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem" 
elnevezést. November 19-én meg is érkezett a király igenlő válasza, s 1913. október 11-én Jankovich 
vallás- és közoktatásügyi miniszter úgy döntött, hogy az egyetem jogi és bölcsészeti fakultása az 
1914/15-ös tanévben megnyílik, s ideiglenesen a régi főgimnázium épületében helyezik el. Az orvosi 
fakultást a Lanfranconi-féle telken építik fel, s megnyitását csak 1916 őszére tervezik. Az irodákat az 
Esterházy-palotában helyezik el, s a Schiffbeck-Stabwasser-féle telken pedig a jogi és a bölcsészkar 
részére emelnek majd épületeket. 

1914. június 28-án kitört az első világháború, s így a tervezgetések abbamaradtak. Az 1914/15-ös 
tanévben csak a jog- és az államtudományi kar alakulhatott meg, az orvostudományi és a bölcsészeti nem. 

Az egyetem 1914. október 3-án kezdte meg működését Falcsik Dezső rektor irányításával. A 
hagyományos tanévnyitó ünnepély elmaradt, s a rektori beszámolót és a székfoglaló beszédeket sem 
tartották meg. Hasonlóképpen nyitot ták meg a következő tanévet is 1915. november 21-én. (Ez a nap 
nevezetes, mivel ugyanekkor történt az Erzsébet Egyetem első doktoravatása is.) 

Az 1915-16-os és az 1916-17-es tanév az egyetem további bővítésének jegyében folyt. Sürgették a 
bölcsészeti és az orvosi kar kiépítését. 1916. november 19-én (Erzsébet-napon) tartották az avatóünnepsé-
get. Több államférfi felszólalásán kívül ünnepi beszédet mondot t Kérészy Zoltán rektor is. 

Közben dúlt az első világháború, s szedte áldozatait az egyetem hallgatói, sőt tanárai soraiból is. 
Többen hősi halált haltak, megsebesültek vagy fogságba estek. 

1918. április 14-én megalakult az orvostudományi kar Pékár Mihály doktor vezetésével. így az egyetem 
már három karral (jogi, bölcsészeti, orvostudományi) s 37 egyetemi tanszékkel rendelkezett. Az egyetem 
élén Finkey Ferenc rektor állt. Közben Egyetemi Diákotthon is létesült. A tanévet 1918. október 5-én 
Polner Ödön rektor nyitot ta meg. 

1919. szeptember 25-én a pozsonyi egyetem, október 10-én pedig az egyetemi könyvtár a csehszlovák 
kormány birtokába került. 

Dr. Virágh Józsefné 

Az 1514-es parasztháború 
előzményei Cegléden 

Cegléd az ország egyetlen városa, amelyik ezeréves története folyamán sohasem volt magánkézen. Mint 
Árpád fejedelem szerzeménye, 896-tól 1 368-ig a királyok magánföldesúri birtoka volt, 1368-tól 1783-ig az 
óbudai klarissza kolostoré, s a rend megszüntetése után pedig - mint államosított szerzetesi tulajdon -
1848-ig a vallásalapé. Ekkor a gazdák megkapták a jobbágytelkeket, de a majorságok 1945-ig az állam 
kezén maradtak. 

Árpád-kori múltjáról alig tudunk valamit. Föltehetően az Üllőtől a Tiszáig terjedő Patrimonium egyik 
gazdasági központja volt. Erre utal gyors újjátelepítése a tatárjárás után. A XIII. század második felében 
érte el legnagyobb kiterjedését a hozzácsatolt ötven pusztafalu százezer holdas határával. 
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1358-ban ezt a hatalmas birtoktestet Erzsébet királynő elkérte fiától.1 1364. május 8-án I. Lajos király 
Visegrádon kelt kiváltságlevelében felmentette a ceglédi királynéi polgárokat és telepeseket mindennemű 
vám fizetése alól.2 Négy év múlva a királynő Ceglédet minden tartozékával az általa alapított óbudai 
klar issza kolostornak ajándékozta.3 Ez időtől kezdve a ceglédiek szabadon mozogtak, vagyonosodtak és 
fiaikat iskoláztatták. A krakkói Jagelló Egyetemen 1493-tól hat ceglédi tanult; a bécsi egyetemről 1487-
bó'l az idevalósi Várkonyi Jánost ismerjük. A városból kikerült egyetemi hallgatók a helyi iskola növendé-
kei voltak, jobbágyfiak. Bátor, újításra hajlamos nép lakott itt, részt vett minden idők haladó moz-
galmában. 

Békés gyarapodását a közeli és távoli birtokos nemesek hatalmaskodásai gátolták. Rétjeiket lekaszálták, 
marháikat elhajtották, pusztáikat megszállták. Hiába volt vámmentességük, megkövetelték tőlük a vámot, 
mint például Balog Jánostól, aki a Szerémségből négy hordó bort szállított volna haza, de a kölesdi 
vámtiszt lefoglalta két vasalt szekerét, kifogta 12 ökrét, elszedte fegyvereit és ruháit. A szavóti vámnál 
Búzás Jánostól két ökröt vettek el. De baj volt a vámszedéssel is, melynek kiváltságát Hunyadi János 
kormányzótól kapták.4 A fegyveres kísérettel járó kereskedőkaravánok áttörték a ceglédi sorompókat, 
hiába adott szigorú védelmi oklevelet V. László király.5 Mátyás király minden utazót kötelezett a vám-
fizetésre' - hasztalan. 

A bajok szaporodtak. Az 1492-es országgyűlés bevezette a földesúri kilencedszolgáltatást. Addig is 
fizetett a parasztság egy terménytizedet az egyháznak. Ha meggondoljuk, hogy a középkori gabonatermés 
a vetőmagnak csupán háromszorosa volt, az új szolgáltatás súlyos terhe megfosztotta a jobbágyokat 
gabonájuk kéttizedétől. A nyolctized csupán vetőmagnak, élelemnek maradt, piacra alig jutot t , rossz 
időjárásban pedig semmi. Ugyanígy sújtotta őket az állatdézsma is. Megkezdődött a mezőváros elszegé-
nyedése. 

Még csak fenyegetett a nona, a második tized, mert a végrehajtását halogatták, mikor újból megszorí-
tot ták őket, megkövetelték a tavak és folyókban fogott halak egyharmadát és a lápok, morotvákból valók 
felét. 1504-ben az országgyűlés eltiltott minden nem nemest a vadászattól és a madarászattól. A ceglédiek 
rendszeresen árusítottak a budavári Szombatkapu vadpiacán, s a nyert pénzen a budai kézművesek porté-
káival tértek haza. 

Ismereteim szerint a ceglédi parasztpolgárok voltak az elsők, akik szembehelyezkedtek a nonával. 
1506-ban még nem fizették, kitűnik ez a földesasszonyok fenyegető leveléből: „ Mi Bárkány Anna 
fejedelemasszony és az óbudai boldogságos Szűzmáriáról nevezett egyház konventje, megfontoltuk a mi 
Cegléd városunkban tartozkodó polgárainknak azt a hallatlan, gonosz és rossz visszaélését, hogy nevezett 
városunk lakói és polgárai egészen mostanáig ránk sem hederítettek és sem irántunk, sem bármelyik 
megbízottunk, különösen pedig a mi (Cegléden lakó) udvarbiránk iránt semmi tisztelettel nem viseltet-
tek. Évenként mindig elmulasztották és elhalasztották, hogy bírákat és esküdt polgárokat válasszanak, 
rendeljenek és emeljenek maguk közé, s így hanyagságuk által botrányok származtak, a bevételeinket 
óriási kár érte. Ezért mindnyájatoknak, kik csak nevezett Cegléd városában laktok, akár a jelenben, akár a 
jövőben, meghagyjuk és megparancsoljuk, hogy jelen levelünk vétele után azonnal, a jövőben pedig min-
den esztendőben Szent György vértanú ünnepén bírákat és esküdt polgárokat válasszatok, rendeljetek és 
emeljetek. Mit, ha megtesztek, jól van, ellenkező esetben tartoztok és kötelességtek évenként ötven 
aranyforintot fizetni nekünk, nevezett egyházunknak. Amely ötven aranyforintot jelen levelünk erejével 
és bizonyságával mindig könyörtelenül be fogunk rajtatok hajtani, különösen hogyha a nevezett Szent 
György vértanú ünnepét a fent említett parancsaink ellenére megrontani merészkedtek. Kelt a boldogsá-
gos Szűz Máriáról elnevezett óbudai egyház klastromában olajbafőzött Szent János ünnepe utáni csütörtö-
kön, az Úrnak ezerötszázhatodik évében."'1 

A bírák és a tanács megválasztása mezővárosi kiváltság volt, szemben a falusi bírákkal, akiket a földes-
urak jelöltek ki. A falusi jobbágyok személy szerint adóztak, a mezővárosokban a tanács gyűjtötte be az 
adót. Az úrbért egy summa pénzben fizették. A nona megtagadása a földesasszonyok tetemes vesztesége 
volt. A ceglédiek azonban a fenyegető levél ellenére sem választották meg a magisztrátust, így aztán nem 
volt, aki szedje a dézsmapénzt. 

'Országos Levéltár (továbbiakban OL) DL 4723. Bártfai Szabó László: Pest megye történetének 
okleveles emlékei (A szerző kiadása) Bp., 1938. 7 3 - 7 4 old. (továbbiakban Bártfai). 
J OL. DL. 5301. Bártfai 79 old. 
3OL. DL. 5698. Bártfai 84 old. 
4 OL. DL. 14 663. Oppel Jenő: A ceglédi vám és vámmentesség. Cegléd, Magyar Városok Monog-
ráfiája Kiadó, B.pest, 1931. (továbbiakban Monográfia). 
s OL. DL. 14 960. Oppel 1931. 31 old. Monográfia. 
6 OL. DL. 16 247. Oppel 1931. 31 old. Monográfia. 
7 OL. DL. 21 564. Oppel Jenő: A parasztlázadás előjátéka Cegléden. Cegléd város kiadása, 1939. 
2 0 - 2 2 old. 
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A klarisszák elbocsátották a gyengekezű udvarbírót, és helyébe a mennykőfajta Budai Sebestyén deá-
kot rendelték ki tiszttartónak. A diák ki is költözött Ceglédre, erőszakkal megválasztatta a városi tanácsot 
s megkezdte a földesúri kilenced behajtását. Aki megtagadta, börtönbe záratta, az elégedetlenkedőket 
deresre húzatta. A nép közöt t kardosan, lovon járt , dárdás szolgája kísérte. Keserűség és bosszúvágy 
környékezte, s amikor betelt a pohár, a ceglédiek 1508 nyarán megölték. De hogy közülük csak egynek is 
baja ne legyen, az egész város népe ütötte, vágta, szúrta, vonszolta a földön, amíg csak élet volt benne. 

Telt-múlt az idő, a jobbágyok perbe fogása késett. Végül is Sebestyén özvegyének kilincselésére férjé-
nek utóda, nemes Öbudai Ferenc diák befogatott két, Budán járó ceglédi embert, börtönbe vettette és 
kérte kínvallatásukat. A vallomásukat jegyzőkönyvbe vették, hogy a fogott bíráknak elküldhessék. „Mi 
Buda városának birái és esküdt polgárai valljuk jelen levelünkkel, hogy elébünk járult nemes Óbudai 
Ferenc deák, ugyanazon óbudai apácáknak Cegléd falujában levő tiszttartója, és előttünk alázatos kéréssel 
könyörgött, hogy mi az említett Cegléd falu két lakosának, Darvas Barnabásnak, és Mészáros Demeternek, 
kik most a mi fogságunkban vannak, vallomásait városunk pecsétje alatt nyílt levelünkben kiállítassuk, és 
jogai védelmére kiadni engedjük. Miért is mi annak a Ferenc mesternek törvényes kéréseire barátságosan 
hajolva, azokat a vallomásokat szorgalmasan és lelkiismeretesen szórói-szóra jelen levelünkbe foglaltuk az 
alantírt módon és formában. Tudniillik az első, Darvas Barnabás a kínvallatás alatt bevallotta, hogy 
Mészáros Demeter vágta azt a Sebestyén deákot, maga Barnabás ötödmagával vele egy társaságban volt, 
mint lejjebb kitűnik. A második, tudniillik Mészáros Demeter a kínvallatás után a következőket vallotta, 
miután őt az előbb említett Barnabás is felkereste és kérte, hogy ne engedje magát tovább kínoztatni. 
Sebestyén deákot ő is vágta, habár nem elsőnek, csak a többi után. Ugyanez a Mészáros Demeter kínvalla-
tás előtt még azt is vallotta, hogy ő saját szemével látta, mikor Ágoston Pál és Bors Benedek vágták 
Sebestyén deákot, ki a vágások következtében a földre rogyott. Mikor már Sebestyén deák a földön 
feküdt, de még nem halt meg, akkor valami Tegzes Tamás, Tegzes Lőric fia egy karóval a hasán átdöfte. 
Egy bizonyos Sebestyén pedig az említett Tamásnak szolgája, Fekete Mihály fia, épp úgy átdöfte Sebes-
tyén deákot, mint előbb az ura. Ugyancsak azt is vallotta, hogy Helyes Tamás valami faeszközzel, melyet 
közönségesen „csapófának" neveznek, az említett Sebestyént átdöfte és azonfelül szörnyű szitkokkal 
illette, ezt mondván: Bestye híres kurvafi, aljas, két fiamat is bebörtönöz tetted! Állítása szerint azt is látta, 
hogy Fekete Benedek Sebestyén deákot a torkán, Mészáros Benedek pedig a mellén vágta. Ugyanez a 
Demeter azt is vallotta, hogy Bors Péter fejszével, Bors Domokos pedig, annak a Péternek a fia egy poszlár 
(?) karddal vagdalta Sebestyén deákot. Dán János, ki most itt van letartóztatva, hasonlóképpen köznyel-
ven ,,lőcspálcának" nevezett eszközzel ütötte Sebestyén deákot. Sügér Máté testvérével, Lőrinccel ugyan-

úgy verte. Vallotta továbbá, hogy Kun János íjjából nyíllal lődözött Sebestyén diák felé, de magát 
Sebestyént semmikép sem érte, csak szolgáját találta el vele. Továbbá, hogy Apollónia, Demjén Máté 
hitvese, két kezével Sebestyén deákot üstökénél fogva vonszolta, s a földhöz verdeste, majd mikor egy 
lándzsát vitt az ura után, ugyanez az úrnő gyalázatos és illetlen szitkokkal illette. Végül pedig azt vallotta 
Mészáros Demeter, hogy az összes bajok oka és kezdeményezője maga Demjén Máté volt. 

A két rabnak vallomásait jelen levelünkbe foglaltuk, városunk pecsétjével megerősítettük, és ugyanazon 
Ferenc mesternek kiadni rendeltük. Kelt Budán, Szent Márton püspök ünnepe után való kedden, az Urnák 
ezerötszázkilencedik esztendejében."' 

Az ország nádora egy hónap múlva parancsot adot t a budai káptalannak, hogy kézbesítse a következő 
törvénybe hívó levelet Ilona asszonynak, néhai Sebestyén deák özvegyének, Rozsos Simonnak Körmend-
re, Nyeregjártó Mihálynak Budára (az özvegy ügyvédjeinek) végül az óbudai apácaasszonyoknak.9 

Az idéző levél: „Az óbudai ájtatos apáca úrasszonyoknak tisztelettel üdvöt. Előadták nekünk körül-
tekintő Rozsos Simon és Nyeregjártó Mihály, a tisztességes úrasszonynak, Ilonának néhai körültekintő 
Sebestyén deáknak özvegye személyében, hogy a ti Cegléd nevezetű várostok polgárai és lakosai, kik a 
legközelebb múlt nyáron a fent nevezett Sebestyén deákot, akit ti neveztetek ki közéjük tiszttartónak, 
áruló módon legkegyetlenebb gyilkossággal megölték, ítéletet mondani és szolgáltatni tartoztok. De azt 
akarjátok, hogy azok a panaszosok az ítélet tárgyalására Ceglédre menjenek. Mivel pedig annak a Sebes-
tyén deáknak megölésében és meggyilkolásában nemcsak egyes bizonyos személyek a bűnösök, hanem 
Cegléd városának összes népei és lakói, a gyilkosság tudói és részesei, s a panaszosoknak ellenfelei és 
ellenségei, ezért a panaszosoknak a bírósági tárgyalásra a tőlük való félelem miatt nem volna biztos és 
barátságos az odamenetel, megparancsoljuk nektek, hogy rögtön, mihelyt kézhez veszitek ezt a levelet, 
Cegléd várostokban tartozkodó összes jobbágyaitok, úgy azokat kik már el vannak fogva, mint várostok 
összes lakosait, kötelességtek Óbuda városába hozatni, ott törvény elé állítani. Máskép ne cselekedjetek. A 
jelen levelet elolvasás után a kézbesítőnek szolgáltassátok vissza. Kelt Budán, a boldogságos Szűz Mária 
fogantatásának ünnepe után eső legközelebbi hétfőn, az Úrnak ezerötszázkilencedik esztendejében."10 

8 O L . DL. 21 967. Oppel, 1939. 2 3 - 2 6 . 
"OL. DL. 21 975. Oppel, 1939. 2 7 - 2 8 . 
1 °OL. DL. 21 975. Oppel, 1939. 2 9 - 3 1 . 
' 1 OL. DL. 21 967. Oppel, 1939. 3 2 - 3 7 . old. 
12Istvánffy Miklós: A magyarok történetéből. Magyar Helikon Kiadó, B.pest, 1962. 4 8 - 5 3 . old. 
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