
TÉRÍTKS 

Ceglédi krónika 
a város pusztulásáról 
(1683-1688) 

Bécs fölmentése európai ö röm volt, fu tot t a pogány a Balkánra, és a szélgyorsaságú tatárok 
vak dühükben gyermekeket gyűjtöt tek janicsárnak Ausztriában. De nem Kímélték tartomá-
nyukat, a megszállott magyar hódoltságot sem. A hadiutak sanyargatott népe kimozdult 
helyéről, békésebb tájakra menekült . Á ceglédiek a kétszeresen veszélyes via magnak 
találkozásán, Szolnok irányából a keleti fegyvereseket kapták nyakukra, a Belgrád-szegedie-
ket délről. Nem állván a le s föl nyargaló mozlimáradatot , elfutottak Nagykőrösre , 
Kecskemétre, akik pedig nagyon meglendültek, meg sem állottak Debrecenig. A népes város 
néptelenné vált, de a megfutot tak rejtekezve mindig is szemmel tartották elhagyott 
o t tnonukat . Három esztendő múltán, amikor Buda körülzárásakor a hadak járása fokozó-
dott , a ceglédiek újabb két évvel hosszabbították meg önkéntes távollétüket, mert Buda 
visszavétele után a friss diadal mámorában a falánk keresztény harcosok zaklatásai tartották 
őket vissza. 

A város történetének erről az öt esztendejéről nincsenek oklevelek, ellenben van egy 
krónikának minősíthető jegyzőkönyv 1752-ből, amelyben maga a nép mondja el a város 
pusztulását. Viszály támadt a török kivonulása után érkező katolikus jövevények között az 
időket átvészelt támpilléres templomért. Huszonhé t idős ember tanúskodik a reformátusok 
mellett, és míg a kálvinisták igazát bizonygatják, értékes adatokat szolgáltatnak a pusztulás 
körülményeiről , pótolva az okmány nélküli korszak várostörténetét. Emberi sorsok, 
művelődés, mezőgazdálkodás, szőlőmívelés, fában való szegénység, szénakaszálás, a temp-
lom leírása, a belvárosi temető, jobbágyság, zsellérség, prédikátor, oskolamester, törökvágás 
és számos helynév legendája került sorra színes XVIII. századi népnyelven. 

A kézzel írt, terjedelmes jegyzőkönyv anyagát megbontot tam, fejezetekre osztottam, 
elhagytam a tömeges ismétléseket. Az így szerkesztett krónika vallomásait érintetlenül 
hagyva, szöveghűen adom közre. Ismerve a történetkutatás legújabb eredményeit , meg kell 
mondanom, hogy ezek a vallomások csak a személyes élményekben igazak, az évszázados 
múlt , az át nem élt események valósága mondává alakult. E mondák magv;t igaz, de a 
fölépí tményük eltér a valóságtól, ezért szükséges magyarázatokat adnom, nehogy a 
gyanútlan olvasót megtévesszem. A szöveghű vallomások más betűtípussal különböznek a 
magyarázatoktól. 

A város 1683 előtt 
Vagy két esztendővel azelőtt jött vala Czeglédre lakni, hogy Béts alatt a Kereszténya 

megverte a törököt. (4) Midőn Béts alá szállott vala a Török, már akkoron házasulat 
legény volt. (6) A tanúk a XVII. században születtek, alföldiek voltak és törököt láttak 
kérdésekre adott feleletek előtt bemutatták önmagukat. 

Jól emlékezik még arra, hogy minekelőtte a Keresztyénség Béts alatt a Törököt megvert 
volna, Szetsőről Ketskemétre téli időkben Czegléden által szánkón gyakorta fát hordván 
eladni Báttyával, egy alkalmatossággal [amint] általment volna a Városon, temetések lévén, 
önnön szemeivel látta, hogy a Praeaikátorjok a halott felett praedikált légyen a temetőben. 
(8) A középkorban a város temetője a templom körül, a cinteremben volt a reformáció 
meghonosodásáig. A debreceni zsinat 1555 körül eltiltotta a templomkertben való temetke-
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zést, a ceglédiek új sírkertet nyitottak. Ez a temető a belvárosban, a mai városháza mögöt t 
terült el hosszan, a Teleki utcáig. Kétszáz évig volt használatban. Egyik oldalán fu to t t a 
jászberényi országút a templom mellett Kőrösnek, Kecskemétnek. 

Az édes Attyával Szetsőről Ketskemétre Czegléden által vesszőt, fát hordani eladni, 
tapasztalta azon hajdani időben is, merevén mind Kalvinistaság lakta légyen Czegléd 
Városát, elannyira, hogy hatsak szolgalegény nem találkozott Pápista, a Gazaak közül azon 
Religion lévő egy sem találkoza, akiket ő merevén mind esmérte, sokkal kevesebben lakván 
mint mostanában, ő pedig megfordult közöttük majdcsaknem minden héten hol Ketskemétre 
utazván, hol pedig ugyan Czeglédre fát hozván és vesszőt, hogy eladhassa. Arról is 
emlékezvén, hogy azon hajdani időben is mindenkor Praedikátort és Mestert tartottak 
légyen. (9) 

A ceglédi reformációt 1545-től, Szegedi Kis István itteni prédikátor működésétől 
számítjuk. Sem a török, sem a Pozsonyban élő földesasszonyok nem akadályozták őket. A 
szabadon gyakorolt reformált vallás a régivel szembeni könnyítéseivel, egyik magyarázata 
annak, hogy a ceglédi nép nem széledt el. 

1683-roí, a nagy futás esztendejéről nincsenek népesedési adataink, becslésem szerint száz 
családra tehető a számuk, ami a feleség és két gyermek átlagával négyszáz léleknek 
mondható . Hatalmas fogyatkozás ez a török kor első éveiben, az 1546-os defter ezerkétszáz 
lakosához viszonyít ,a . Cegléd népessége az időközben elvándoroltak, elhurcoltak és a nagy 
halálozási arány következtében százötven esztendő alatt nyolcszázzal csökkent. Még a török 
elvonulását követő élénk betelepülés sem tudta fölemelni lakóinak számát, 1688 és 1715 
között eltelt huszonhét év alatt is csak 130 jobbágyot és 15 zsellért írtak össze 580 lélekkel, a 
százötven évvel korábbi létszám felét. 

Az erdő itt már a középkorban kipusztult . Egyetlen, hatalmas, háromezer holdas 
kiterjedésű volt Cegléd és Kőrös között , a királyné erdeje. Ezt Erzsébet anyakirályné -
tulajdonjogát megtartva - a három városnak engedte faizásra, ám a rablógazdálkodás 
következteben úgy letarolták, hogy a fák helyén már csak haraszt és fű termett . N e m is 
nagyon törekedtek újratelepíteni, mert a fölvirágzó szarvasmarha-tenyésztésnek kedvezett 
ez a pusztaság. Építkezéshez gerendát Szolnokról hoztak a Tiszán leúsztatott máramarosi 
tutajokról , tűzifát pedig a Gödöllői dombság erdőiből. 

A ceglédi rektor 1545-ben György mester volt, aki Szegedi Kis Istvánnak megengedte az 
oskolában való tanítást. A rektorok egy-egy esztendeig voltak csak az iskolákban, hogy 
átadják helyüket a következő ludimagisternek. A gyér számú feljegyzésből ismerjük még 
1587-ből Czibrádi Mihályt és 1 592-dőI Veresmarti Mihályt. Veresmarti nagy „karriert" 
futott be. Tolnán és Debrecenben tanult, Cegléden, Kecskeméten és Nagykőrösön tanított, 
a t izenöt éves háború idején, mint a körösiek prédikátora, fölmenekült velük a királyi 
Magyarországra. Mint lelkes hitvitázó, ott fent a Vág mentén erősen támadta a pápistákat, 
ezért a nyitrai püspök elfogatta, elzáratta. Veresmarti áttért a katolikus vallásra, elsőbb 
vágsellyei, maja pozsonyi plébános volt, u tóbb pozsonyi kanonok, végezetül, mint 
Pázmány Péter és Brandenburgi Katalin személyes híve, a dús jövedelmű bátai apátságra 
emelkedett. Megírta áttérésének históriáját, a hazai barokk prózaírás egyik gyöngyszemét. 
Mint írót az irodalomtörténet méltatja dicsérő szavakkal. 

Ismerjük még 1660-ból Ecsedi András rektor nevét és a Bécs felmentése idejében itt tanító 
Marosi P. Istvánt. 

Az édes Attyától, ki is nyolcvanhat esztendős korában halálozott meg, úgy más öreg Oltsai 
lakosoktól, jelesül pedig néhai Gál János nevű Ipától, Tót Istvántól, Oreg Tót Jánostól, úgy 
többektől is, akiknek Czegléd Városában Attyafiai valának, mindenkor azt hallotta, hogy 
mostan említett Városban azelőtt hajdant is mindenkor Kalvanista Valláson lévő emberek 

ktak. Soha nem értette, hogy valaha a Reformátusoktól mostanság is bírt Czeglédi 
"nplom Pápistáké lett volna, avagy azt Pápisták építették volna. (10) Soha nem hallotta 
' Attyátul, sem mások tul, hogy a Czeglédi Templom valaha Pápista lett volna, avagy is 

"ik építették volna, hanem arról emlékszik az édes Attyától, hajdani Tar Istvántól, ki is 
áztíz esztendős korában halálozott meg, azon Templomot cseh munkának hallotta 

'.Ígyen. (2) 
A török időkben az Alföld népe erős mozgásban volt, n a g y rezdüléskor elhagyta faluját és 

behúzódot t egy-egy biztonságosnak vélt mezővárosba. így kerültek Ceglédre az Ócsaiak. 
Számos Ócsai nevű család el ma is itt. 

A vitatott templom jóval a reformáció előtt épült a XIV. században, 1417-ben már állt a 
Szent Kereszt megtalálása emlékezetére, a korábban emelt Szent Anna kápolna mellett, 
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gótikus stílusban, támpillérekkel és szilárd oltárokkal. Az oltárokat elbontot ták a reformáció 
idején, de alapjaikat a per idején megtalálták. 

Még a múlt században is élő, országosan elterjedt hiedelem a huszitáknak nagyobb 
jelentőséget tulajdonítot t , mint volt valójában. így történt , hogy a semmivel sem igazolható 
huszita jelenlétet Ceglédre is kiterjesztették. Ezt a téves hagyományt a jelen század első 
felének református lelkészei a szószékről még hirdették, sőt az egyik pap könyvet is írt a 
ceglédi huszita templomról . 

Gyermekkorában gyakorta megfordula az Attyafiainál, úgymint Mikes Mihálynál és 
annak fiainál Czegléd Városában, hogy minek előtte Béts alatt megverték volna a 
Keresztyének a Törököt. (12) A Töröknek Béts alatt volt megverettetése előtt való időkre jól 
emlékezik, gyakorta megfordulván Czegléd városában, Bóbis Gergelytől, Györgytől, Szabó 
Mihálytól és valamely Milusoktól [hallván], hogy a Templomot még az ő élete előtt a 
Reformátusok bírták légyen. (13) Annya még arra az időre is emlékezvén amidőn Czegléd 
Városát Szeglet városának hívták vala hajdani magyarok. (14) 

A mindent megmagyarázni igyekvő népi etimológia a XVIIL századra már elavult cigle 
szóra nem is gondolt . A cigle fűzfát jelentette a korai Árpád-korban.1 A város vagy a sok 
fűzfától , még inkább a -d kicsinyítő képzős Cigled személynévből vette a nevét. így található 
1292-től az oklevelekben: Ceegled, Cegled, Cegleed, Chegled és Czegled alakban, melyek-
ből semmiképpen sem alakulhatott a szeglet hangalak. A középkorban még élt a Cegléd 
családnév. 

Czegléd Városában nevelkedvén, az akkori Kálvinisták Praedikátorjához járt Oskolába. 
(15) A város parasztpolgárainak emelkedett szellemére jellemző, hogy leányaikat is 
iskoláztatták, a fiúkat a rektor tanította, a leányok a prédikátor elé jártak betűvetést tanulni. 

Amidőn a Töröknek tábora Béts alá takarodott felfelé, azelőtt másfél esztendővel jutván 
Kőrösre lakásra, Czegléden volt Attyafiaihoz, nevezet szerént Szabó Istvánhoz és Andráshoz 
gyakorta járatos lévén. (16) A török kori Három Város közötti gyakori érintkezés egyik 
természetes velejárója volt a szomszédból való házasodás. A XVIII. században is még 
számosan hoztak Ceglédre Kőrösről, Kecskemétről feleséget és innen asszonynak valót a 
legények. 

Bécs felmentése, Cegléd futása, 1683. 
Mostan is friss emlékezetiben vagyon, hogy Czegléd Városának lakosai azon esztendőben 

szélledtenek és pusztultanak el azon Városból, őszkor amidőn a Török megverettetett Béts 
alatt a Kereszténységtől. (1) A délről és keletről Bécs ostromára fölvonuló moszlim hadak, 
közöt tük a tatár segédcsapatok zaklatásai tűrhetetlenné tették az életet a T isza-Duna közén. 
Amíg a kecskemétieket és körösieket csak Belgrád, Szeged felől érték a fegyveresek, addig 
Cegléd, a két via magna (nagy út) találkozásában kétfelől kapta a nyomást. 

Mivel Körösi lakos lévén, ide Czeglédre gyakorta általjárván Attyafiainak látogatására, 
emlékezetire Czegléd Városának akkor történt pusztulása amidőn a Törököt Béts alatt a 
Keresztyénség megverte. (3) Czegléd Városának pusztulása akkoriban történt amidőn a 
Török Béts alatt megverettetvén ezen Alföldségre letódulva, mivel nem szenvedhetvén 
annak sanyargatását, másfelől az éhséget - többnyire Kőrösre szorulva. (5) Midőn a Törököt 
a Keresztyénség Béts alatt megvervén, alá nyomakodott Magyar Országban, azon ellenséget 
űzvén, akkoron történt légyen Czegléd Városának elpusztulása, mivel a nyargaló 's pusztító 
Töröktől 's Tatártól ezen Alföldi népnek nem lehetett maradása. (8) Akkoron midőn Béts 
alatt a Keresztyénség megverte a Törököt, 15 esztendős volt, Czeglédnek elpusztulásáról jól 
emlékezik, minthogy annak lakosai Kőrösre vették magukat a Pogányság előtt. (19) Hogy 
Béts alatt a Keresztyénség megverte a Törököt, onnan emlékezik, hogy az onnan lekergetett 
Tatár Ketskeméten által horifotta a sok kisdedeket. (24) Becslések szerint a Bécs alól elűzött 
tatárok harmincezer gyermeket hurcoltak el a balkáni rabszolgapiacokra, leginkább janicsár-
nak. 

Czegléd pusztulására emlékezik, hogy a nép merevén elszélledett. Kik Kőrösre, kik pedig 
Ketskemétre és egynémellyek éppen Debrecenbe is elmenvén 's öt esztendeig oda lakván. (5) 

'A moldvai magyarok tájnyelvében ma is él csigoja, csigolya alakban (A szerk.) 
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Jól emlékezik, hogy Czegléd városának lakosai akik közül még mostanában is Bóbis 
Györgyről és Gergelyről, úgy Szabó Mihályról, nemkülönben Muusékról és Móntzékról 
emlékezik - Kőrös városában laktanak. (15) Czegléd városának elpusztulásáról is jól 
emlékezik, mivel akkoriban megfordulván ottan, látta elpusztult voltát, tsak kevesen lakván 
akkoriban a városban. (24) 

Buda visszavívása - Cegléd második pusztulása, 1686. 

Már akkoron olyan hajdú lévén, hogy Törököt is vágott a Czeglédi pusztákon néhai 
Kökény esi István nevű, boldog emlékezetű gróf Kohári István ur ő excellentiája regementye-
béli hadnagyának kommandoja alatt, tsatázván a Törökökkel. (2) Kohári István politikus, 
köl tő és katona volt, tanulmányait a nagyszombati és a bécsi egyetemeken végezte, 1667-ben 
Fülek várának kapitánya, Thököly Imre kurucainak os t romakor került fogságba. Verseinek 
javát fogságában írta. í h ö k ö l y bukása után Koháryt érdemeiért 1685-ben örökös grófsággal 
jutalmazta az uralkodó. Ez időtől fogvást mint seregvezér vett részt a török elleni 
háborúkban, Buda és Eger visszavívásában. Hajdúval megtisztította a T isza-Duna közét a 
por tyázó töröktől , tatártól. Békésebb idők beálltával, 1720 és 1726 között öt füzetben adta ki 
barokk hangulatú költeményeit, melyek közül kiemelkedik Magyarország elveszett szabad-
ságának a török igájába esett sorsán, jaj méltó keseregnem című éneke. 

Attyától hallotta, hogy midőn Buda alá szállott a Német Tábor, akkor történt légyen 
Czegléd Városának elpusztulása. (7) A Templom pusztán állott vagy öt esztendeig, de igen 
avítt fedele lévén. A falai pedig épek valának, még a vakolás is kívüt-b élűiről meglévén rajta, 
a bolthajtásának is nem fácatán semmi hibája. Még székek is lévén benne. (2) A támpilléres 
gótikus templom és a Szent Anna kápolna egy elpusztult Árpád-kori templom romjain épült 
a Gödöllői dombság legutolsó nyúlványán. Magas földnyelven állt, alatta nyirkos, füves 
térség zöldellt, a történelmi ceglédi piactér, ahol 1514-ben harmincezer fölfegyverzett 
parasztpolgárt buzdí tot t Dózsa György és Lőrinc pap, jogaik kivívására. Itt aőlt el a 
parasztháború sorsa, ezen a téren határozták el a nemesség elleni fegyveres harcot, és innen 
indultak el a Tiszántúlra. 

[A város] pusztulásainak alkalmatosságaival egynémellyek maradtak közülük a szőllők-
ban, akik a Templomra, hogy merevén el ne pusztuljon, vigyáztak vala. Mivel a szőllőket, ha 
szintén magok Kőrösön laktak is, művelték. Onnan a Templomot, hogy el ne pusztuljon, 
gyakorta megtekintették, elannyira conserválták, hogy sindel fedelének kevés hijja vala, tsak 
imitt-amott jukadozván meg a rothadott sindel. (3) A Templom régiség végett jukatsos vala, 
a falak is épségben hagyatván, egyedül az ajtók helyei valának a fa ajtó ragasztó kedvéért az 
ellenség által kirongálval. (5) Fel, s alá jártában azt vette észre, hogy azon elszélledett 
lakosokból egynémellyek kulladozva lappangónak a puszta házak között és a szőllőkben, 
onnan vigyázva a Templomra és a Városban lévő egynémely házakra. (9) Kőrös mindössze 
t izenöt kilométer, a parasztoknak nem nagy távolság, még ma is meg kell járni a nagy ceglédi 
határban t íz-t izenöt Kilométert a tanyákra. 

[A város] a Templommal együtt pusztán állván, a Városnak Telekire járt légyen maga is 
kaszálni és szénát gyűjteni, elannyira meggyepesedtek annak útjai. A Templomnak mind-
azonáltal sindeles fedele, úgy fala is épségben megmaradván az önnön szemeivel látta, mivel 
sok ízben körülötte füvet kaszált és boglyákat rakott. (12) A pusztuláskor a Gazdaság magát 
mind Kőrösre és Ketskemétre vévén, a Cselédeik által mindazonáltal Czeglédi határban 
szántatván-vettetvén, kaszáltatván és gyűjtetvén. (25) A templom alatti füves piactér déli 
részén folyt a Ger je patak, emléke a Víz utca (Árpád utca), a középkorban vízimalmokkal. 
Tavaszi hóolvadásokon a patak a tér egy részét elárasztotta és nyirkosán tartotta. Ha nem 
taposták emberek, állatok huzamosabb ideig, dús fű termett rajta. A teret (Kossuth tér) a 
XVIII . században kezdték föltölteni a templommal egy szintre. A közelmúlt ásatásain a 
betemetett harangláb vaskos kőtalapzata három méter mélységben került napfényre. 

A visszatelepedés, 1688. 
A Templom öt esztendeig elhagyatva pusztán állott mindaddig valamígelen Buda vétele 

után két esztendővel a lakosok újra vissza nem tértenek. (1) A pusztulás után ugyanazon 
előbbeni Kalvinista valláson lévő lakosok tértek vissza Kőrösről és máshonnan. Praedikátor-
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jok is lévén folyvást, minthogy arról jelesen emlékezik, hogy Deáki András nevű öreg 
praedikátorjok ment vala lakni velek Körösre azon futamodáskor, és ugyanaz is tért vissza 
Budának megvétele után tsakhamar Czeglédre, aki is Duna mellé menvén lakni. Következett 
helyibe Jenei Ferentz. Ez Gyöngyösre változván, következett nyomába RátzkeviJános. Ez is 
azonban Debretzenbe menvén, jött annak helyébe Ungvári István. Ez is azonban valahová 
elmenvén, jutott helyibe Jenei Benedek, ez ismét, nem tudhatván, hogy hová változott, 
helyibe superintendens Pataj János következe, aki is visszatérvén lakhelyébe Patajra, 
hozatott ide helyette Ketskeméti Bőddi István. Ennek jutván helyibe Kotsi Ferentz, aki is sok 
esztendőket töltött szolgálattya után Pándra vitetvén. Jött végtére mostani praedikátor 
Miskoltzi János. (2) Czegléd népének dereka Kőrösre vévén magát, közülük Ketskemétre is 
menvén felesen, melly vissza takarodott Kalvinista Gazdák közzül még mostanábana is Bóbis 
Györgyről, Gergelyről, Jánosról és Istvánról, úgy nemkülönben Szabó Mihályról, Móritz 
Györgyről vagyis Jánosról, Füle Mihályról és Miklósról, ugy Pántosokról és valamely Császár 
nevűről jól emlékezvén. (14) A krónikában felsorolt családnevek kivétel nélkül ma is 
járatosak Cegléden, viselőik közül többen bíróságot is viseltek. A jobbágyfelszabadítás után 
módos gazdákká lettek, az egész telkesek kilencvenhárom hola szántóval és a vele járó 
negyven hold legelővel. 

Czegléd Városát az elpusztulása után merevén mind Kálvinisták szállották légyen meg, 
arra onnan emlékezik, hogy Pater Búzás nevű Franciscanussal ő gyermekkorában Czeglédre 
érkezvén, valami eleséget mint Barátnak és nem a magok rendén lévőnek adni nem 
akarvány, [a barát] a Tisztelendő Apáczák Fejedelemasszonyával fenyegette meg őket 's úgy 
nyerhetett azt amit kívánt Tőlök. (22) Kőrösön és Cegléden nem éltek K a t o l i k u s o k , csupán 
Kecskeméten, a török utáni katolikus telepesek lelki gondozását a kecskeméti ferencesek 
látták el. 

Katolikus jövevények, a templomper, 1700 

Fels 's alá jártában Czegléden által menvén, elpusztulások után lett visszajövetelektől 
fogva azon Várost mindenkor Kálvinisták lakták és a Templomot bírták minekelőtte Pápista 
Plébános tétetett. Jóllehet, egynémellyek beszélték, hogy Pápista Templom lett volna. (24) 
Azon ideig amiglen Pápista Plébános Ur helyheztetett Czegléd Városába, tudgya és 
emlékszik arra, mivel Áttyafiai is lévén ottan, egynehányszor hozzájuk vala fordulása 
Apátira és Jászságban volt úttyaiban, hogy [Cegléden] mindenkoron Reformátusok laktanak. 
(26) Nemrégiben Milus nevű Czeglédi lakostól azt hallotta, hogy valamely két Rátz Püspök 
azon Czeglédi Templomba bemenvén azt mondotta volna, hogy ezt valaha Rátz vagyis 
Görög építette, de nem volna teljességgel Pápista munka. (13) 

A sok viszontagságot élt ezeresztendős Cegléd hatalmas határával 1848-ig sohasem volt 
magánkézen. Kezdetben az Árpádok foglalási birtoka volt, a család kihalás után pedig a 
mindenkori királyok magántulajdona. A vallásos Erzsébet anyakirályné fiától, Nagy 
Lajostól elkérte, majd továbbadományozta az általa betelepített óbudai klarisszák kolostorá-
nak. A rendnek 1783-ban történt feloszlatásakor államosították s a közalapítványi birtokok 
pesti kerületéhez csatolták. Negyvennyolcban a jobbágyok tulajdonába kerültek a telkek, a 
mintegy nyolcezer holdas majorságok kivételével. 

Hídvégi Lajos 

A t a n ú k : (1) Hollóst András (1676) ceglédi református, (2) Tar Pál (1654) ceglédi református, (3) 
Takáts János (1656) ceglédi református, (4) Kontz Zsuzsanna özv. József An arásné (1675) ceglédi 
református, (5) Kiss Anna Szabó Mihályné (1676) ceglédi református, (6) Kováts György (1686) 
szentmártonkátai református, (7) Öllei Kováts György (1663) szentmártonkátai református (8) 
Bálás István (1672) szecsői rom. kat., (9) nemes Kontz Ferenc (1658) nagyabonyi rom. kat., (10) 
Mányi Tóth János (1680) ócsai református, (11) Szemök Ilona Tóth Mihályné (1672) gombai 
református, (12) nemes Berkes István (1661) nagykőrösi református, (13) nemes id. Duus 
Beretvás István (1672) körösi református, (14) Dus Mihály (1662) nagykőrösi református, (15) 
Csáty Ilona Tóth Istvánné (1672) körösi református, (16) Kerekes István (1662) körösi 
református, (17) Tügye István (1672) körösi református, (18) Kalmár András (1680) körösi 
református, (19) Sajgai Péter (1668) körösi református, (20) Ráb Mihály (1679) körösi 
református, (21) Hatvani Ilona özv. Kecskeméti Györgyné (1670) református, (£2) Tóth Gáspár 
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(1678) kecskeméti rom. kat., (23) Kis Szabó János (1660) kecskeméti rom. kat., (24) Kováts Pál 
(1677) kecskeméti rom. kat., (25) Csikay Pál (1668) kecskeméti református, (26) Bana István 
(1674) kecskeméti református, (27) Szívós Pál (1670) kecskeméti református 

Fölhasznált forrásművek: 1. Tanúvallomások a ceglédi templomperben 1752. július 13. Az 
eredeti jegyzőkönyv a ceglédi református egyház levéltárában található 1/1752. cs. - 2. S. Szabó 
József: A ceglédi református iskola története 1545-1933. A szerző kiadása. Nyomtatott Turi és 
Benedek könyvnyomdájában, Cegléden, 1936 - 3. Szilágyi Imre és dr. Hübner Emil: A római 
katolikus egyház. Magyar Városok Monográfiája. Kiadja az MVM Kiadóhivatala, Budapest, 
1 9 3 1 . - 4 . Wellmann Imre: A parasztnép sorsa Pest megyében kétszáz évvel ezelőtt. Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum, Budapest, 1967. - 5. Káldy-Nagy Gyula: A budai szandzsák 1559. évi 
összeírása. Pest Megyei Levéltár, Budapest, 1977. 

Szász polgárok vára - Kőhalom 
A z egykori N a g y k ü k ü l l ő vármegyében, Erzsébetváros közelében lévő Kőha lom regéjét 

O r b á n Balázs, a Székelyföld tudós kuta tó ja jegyezte fel, a tör ténet megtetszet t Mikszáth 
Kálmánnak is, és beleszőtte Magyarország lovagvárai című elbeszélésciklusába. 

A h a g y o m á n y szerint a múlt század elején Kőha lom várának egyik bástyájában két 
roppant , o rmót lan vasbilincs függöt t a falon s ezek az ereklyék H e d w i g Károlv királybíró 
históriájával kapcsolatosak. A derék szász tö rök fogságba esett s az oszmán harcosok az 
isztambuli H é t t o r o n y b a hurcol ták , ahol vasra verve r aboskodo t t s búsongot t há rom 
esztendeig, hiába várva, hogy asszonya elküldje érte a váltságdíjat. Az egyik rabtársa, egy 
Menenges nevű kék darabont mindig dühös lett, va lahányszor imádkozni látta a királybírót . 
Rá is szólt , hogy miért imádkoz ik . Azér t , hogy Isten kiszabadí tson, felelte. A darabont erre 
így felelt: Isten nem hallgat meg, imádkozz inkább az ö r d ö g h ö z , s b izonyos , hogy az engem 
bíz meg a kiszabadításoddal . Az elkeseredett királybíró gondol t egyet, s megpróbál ta az 
ö rdögre alkalmazva mondan i a mia tyánko t : Mi a tyánk, ki vagy a p o k o l b a n . . . Al ighogy 
k imondta , Menenges arca felderül t , k inyi tot ta a bö r tön ablakát, leterítette kék köpönyegé t , 
ráült s biztatta a királybírót is, hogy f o g ó d z z o n a köpönyegébe és huny j a be a szemét, s addig 
ki se nyissa, míg nem szól neki. A k i rá lybí ró csak azt érezte, hogy repülnek, s m iko r 
kinyi tot ta a szemét, hát ot t voltak Kőha lom vára előtt. A bilincseket levették és a bástyafalra 
akasztot ták. A királybíró hazatér t és bo ldogan élt tovább családja körében . 

Kőha lom - német neve Reps - néveredete könnyen megfej thető , a szóösszetétel meredek 
hegyet jelöl, vagyis p o n t o s a n tükröz i a Valóságot. 

Kőha lom vára fel tehetően a XI I I . században épült . E lőször 1324-ben szerzünk tudomás t 
létéről. A k k o r lázadtak fel az erdélyi szászok Károly király uralma ellen, ők ugyanis még 
mindig a magyar koronáér t való küzde lemrő l már l emondot t O t t ó alsóbajorországi herceget 
támogat ták. Tamás erdélyi vajda hamarosan leverte a megmozdulás t és az egyik szász 
csapatot , amely Kőhalom várába vette be magát, os t rommal késztet te annak feladására. 
Akkor iban Kőha lom vára a mainál jóval kisebb volt, minden b izonnyal a hegy csúcsán álló 
legbelső, szabálytalan alaprajzú, fa lgyűrű övezte néhány épületből állt. T o r n y a a kapu to r -
n y o n kívül nemigen volt , tehát a legegyszerűbb X I - X I I I . századi e rőd í tményekkel muta to t t 
hasonlóságot . Kőha lom királyi vár volt , s arra nincsenek adataink, m iko r került Kőha lom 
szász városka polgárainak bir tokába. A szász - és a székely - települések jellemzője, hogy a 
X I V - X V I . században a lakosság a saját védelmére e rőd í tményeke t emelt szinte minden 
városban és faluban. A tehe tősebb városok a település magját fallal vet ték körül . A falvak 
általában a legerősebb ép í tményt , a t e m p l o m o t vették körü l erődí tet t fallal, illetve maga a 
t emplom épülete is erődí te t té vált. N é h á n y helyen a település melletti hegyen emeltek várat, 
mint R o z s n y ó n , vagy meglévő vár tu la jdonjogát szerezték meg, mint Kőha lmon . 

A X V I - X V I I . században épülhetet t meg a vár belső magja köré a többi e rőd í tmény , s 
kialakult Kőha lom négy védelmi egysége. A meredek hegyen épült vár mindazonál ta l nem 
számítot t a lőfegyverek korában számot tevő erősségnek. Védelmi erejére mi sem je l lemzőbb 
mint az, hogy Kőhalom jámbor polgárai 1613-ban vették első - és egyetlen - ágyújuka t . 
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