
lás alatt vannak, ujabb 
nyilvánítást a tanáts 
szükségtelennek tart. 
Azonban valamint Nagy-
kanizsa városának a feje-
delem és törvényhozó 
testület iránti bizodalmá-
ban osztozik, úgy igen 
örvend annak, hogy a 
nemzet korszerű kivána-
tai az ország távolabbi 
részében is rokonszenvet 
találtak. (Cegléd / szerk. 
Kolofont József. – Buda-
pest : Magyar Városok 
Monográfiája, 1931., p. 
118.)  

folyó év márczius 15.-én 
a nemzet nevében nyilvá-
níttattak, miután ezen 
városi közönség az emlí-
tett pontokba foglalt ki-
vánatokat sajátjaivá te-
vén, erántuk a pesti köz-
ponti választmányokhoz 
utasitott küldöttjei által 
nyilatkozott és azon ki-
vánságok országgyülési 
felirás utján Ő Felsége a 
Király trónja elé jutván – 
részint a törvényhozáson 
keresztülmentek részint 
az országgyülési tárgya-

1848. július  

„Tisztelt Hadügy minisz-
ter úr! Hazánk veszélyes 
körülményei közt tábor-
ba rendelt Nemzetőreink 
igen érzékenyen pana-
szolják, miszerint az 
egész táborban egy köz-
ségbeli nemzetőrség 
sincs rosszabb fegyve-
rekkel ellátva, mint a 
czeglédiek. Mi ugyanis a 
részünkre Ottinger gene-
rális által igért 500 szu-
ronyos jó puska helyett 
igen hitvány 500 kara-
bélyt kapván az országos 
fegyvertárból; nemzetőre-
ink két harmadát pedig 
egyenesre szegzett ka-
szákkal láthattuk csak 
el… Annálfogva összes 
nemzetőrségünk kivána-
tára de azon reménynél 
fogva is, hogy hadügymi-

niszter úr kétezernyi erő-
teljes tiszta törzsökös 
magyar nemzetőreinktől 
különös figyelmet elvon-
ni nem fogja; bátorko-
dunk esedezni, méltóz-
tassék nemzetőreink 
számára 300 szuronyos 
jó fegyvert adatni… Mely 
folyamodásunkra nem-
zetőreink megnyugtatása 
tekintetéből irott határo-
zatát kérve, maradunk 
Czegléden, 1848. évi júli-
us 27-én tartott közgyű-
lésünkből – Kész enge-
delmességgel Czegléd 
mezőváros Tanácsa és 
képviselői, (P. H) jegyzet-
te Kiss László s. k. fő-
jegyző. (Czegléd, 8. évf. 
10. sz. 1890. március 9., 
p. 1.)  
 

„1848. július 30-án 

Czegléd mezőváros kö-
zönségének azon sajnos 
tudositásunk küldetik 
vissza, hogy bár legna-
gyobb örömére szolgálna 
az alábbirtnak, ha a vá-
ros tősgyökeres derék 
magyar jellemű bátorsá-
gát jóféle szuronyos pus-
kával növelni birhatná, 
de mivel a több más szin-
te sürgető ily felhívások-
nak eleget tenni képtelen 
volt, mert a szerződött 
fegyverek még nem ér-
keztek meg, tehát nem 
marad más hátra, mint 
bocsánatukat kikérve, 
jobb időkig türelmüket is 
kikérni… Mint fellebb. 
Mészáros Lázár s. k. had-
ügyminister.” 
(Czegléd, 8. évf. 10. sz. 
1890. március 9., p. 1.)  
 

1848. március 

„Cegléd 1848/49-ben -  
..midőn márc. 20-iki 
kelettel Nagykanizsa vá-
rosa Ceglédhez átír, hogy 
miként ők, úgy a ceglédi 
tanáts is vigye minél 
előbb a trón és ország 
rendei elébe öröm s hála 
érzelmeit s a nemzeti 
boldogság és dicsőségre 
célzó óhajtásait – akkor  
Cegléd azt feleli: „A köz-
lött óhajtás és kivánatok 
ugyanazok lévén a pesti 
12 pontokkal, melyek 

Cegléd, 2018. március 15. 

Felelős kiadó: Ceglédi Városi Könyvtár I.  , 1.  
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Az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc a ceglédi sajtó tükrében 



hányta magára az öltöze-
tet. A 1-ső és 7-ik zászló-
aljhoz tartozó legénység 
megjelölt gyülhelyére 
szállingózott. Dördül a 
második jelző ágyúszó is; 
mostmár azt adván híről, 
hogy nagyobb tömeg tá-
mad. Nádas felöl is hal-
latszik a csapatokat ösz-
szehivó trombita és dob-
szó. Egy Hunyadyhuszár 
nyargal át Szomolányba, 
parancsot hoz a csapa-
tok vezénylőinek. A 7-ik 
zászlóalj készen áll. Az 
őrnagy még az este meg-
hagyottakat ismétli s 
röviden hozzátéve rendeli 
a fentebb említett őrmes-
ternek; hogyha azt látja, 
hogy visszavonul a csa-
pat, a zászlót majd a szo-
kott helyére a csapat 
közepére vigye. (Ceglédi 
Függetlenlap, 1. évf. 4. 
sz., 1886. május 2. p. 3.)  

1848. szeptember 

 „Egy dal keletkezésé-
nek története - Délután 
indultunk meg vasuton; 
a czeglédi állomáson vé-
letlenül találkoztunk a 
Földváryféle önkéntes 
csapat utóhadával, mely-
nek szolgálati ideje lejár-
ván, hazafelétérőben 
volt. Az aldunai harcztér-
ről jöttek, harcztépettek 
voltak, de harczedzettek. 
Kossuthnak egy perczbe 
került megfordítani a 
hazatérő csapat irányát, 
ily időben pihenni ki 
menne? A derék hadfiak 
elfeledék fáradalmaikat s 
még fárasztóbb ke-
serüséget; vállukra vet-
ték a lábhoz tett fegyvert 
s követték a szónokot, 
kit Czeglédre már há-
romszáz csatapróbált 
bajnok kisért. A hir villá-
ma járt mindenütt előtte. 
Czegléd vásárterén már 
egy felzugó tenger várt 
reá, férfi fők tengere, 

melyet  hullámmá pas-
koltak fel szavai, mint 
hogy játszik a zivatar a 
tengerrel. Kerek fekete 
kalapot viselt, hátralengő 
fekete tollal. Viselete egy-
szerű volt mint mindig. 
Hanem mikor szólt, óh 
akkor bíbor és arany volt 
rajta minden. Úgy árasz-
tani maga körül a fényt 
soha szónok nem tudta, 
mint ő. És soha őt magát 
úgy szónokolni nem hal-
lottam, mint e napok 
alatt.”  (1848  nagy idők 
emlékei / Jókai Mór. – 
Budapest : Révai, 1878., 
p. 7-8.) 
 

1848. december 

„A nádasi visszavonu-
lás, 1848 dec. 10-én – 
Egy 1848-49-ik honvéd 
jegyzeteiből – A dobo-
sok azonnal verték a ria-
dót, kapkodott a honvéd-
ség: ki még huzakodva 
nem volt, ugyancsak 

főnyi Abony felől közele-
dett Ceglédnek, a midőn 
értesült, hogy az ellenség 
a város előtt hadállást 
foglalt. (Czegléd, 17. évf. 
4. sz. 1899. január 22. p. 
2.)  
 

1849. január 

A Pál napi csata – Csi-
korgó hidegre ébredtek 
Pál napján Cegléd lakói 
és a németek nem gyaní-
tották, hogy melegük 
lesz ma. Cegléden akkor 
Ottinger császári tábor-
nok két ezred vasassal, 
egy zászlóalj vadászszal 
és egy üteg tüzérséggel 
táborozott. A katholikus 
templom tornyán lengő 

fekete-sárga zászló jelez-
te, hogy ott őrszem van. 
Délelőtt 10 óra tájban 
nagy sürgés forgás tá-
madt a városban. A 
trombiták riadót harsog-
tak. A katonák lázas si-
etséggel nyergeltek, az 
utcákon sebes ügetéssel 
csattogtak, vágtattak a 
gyülekező  he ly re…
Perczel Mór  magyar tá-
bornok mintegy 5000 
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már. Bizzunk Istenünk-
ben! Ügyünk szentségé-
ben! Szedjük össze erőn-
ket és cselekedjünk. Költ 
Cegléden 1848 évi szept. 
17-én tartott nép- és 
közgyűlésünkből: Kiss 
László főjegyző, Czegléd 
m. város közönsége, 
Csizmadia Mihály főbíró, 
Kovács Samu képviselő 
elnök. (Ceglédi Élet : A 
Kossuth Múzeum Idősza-
ki Közlönye / Szerk. Sár-
kány József. – Cegléd: 
Ceglédi Városi Tanács, 
1955. p. 45-47.) 

1848. szeptember 

A ceglédi határozat: 
1848. szeptember 17. – 
Midőn a szolgaság száza-
dos bilincseit szétzúzó 
márcziusi dicső napok 
után, független kormá-
nyunkat ötszázezer he-
lyett 15 millió szabad 
polgárt számító nemzet 
élére törvény által állitva 
szemlélénk, erős lett a 
hitünk, hogy a magyar 
nemzet Európa népei 
közt rég kiérdemelt méltó 
állását elfoglalandja, s 
imádott hazánk annyi 

szenvedés után elvégre 
nagy és boldog leend. 
Nemzetünk jövő dicsősé-
ge lebegett lelki szemeink 
előtt… De mily borzasz-
tóan ébredénk fel édes 
álomhoz hasonló rövid 
ámulásunkból? … 
Egyesitett erő nemzeti 
összes akarat, mint a 
tapasztalás tanusítja a 
legveszedelmesebb ör-
vényből is biztos révpart-
ra vezetett már nemzete-
ket. A magyar pedig a 
mostaninál hatalmasabb 
ellenséget is megtört 



ros, mintegy negyvenezer 
lakossal… Mialatt mi 
odértünk Vetter is meg-
mozdult, hogy Hatvanon 
vagy Cegléden át Pestre 
érjen. Igy mi ismét vál-
toztattuk tartózkodá-
sunk helyét, s március 
22-én elfoglaltuk Ceglé-
det. Engem egy gazdag 
özvegyhez szállásoltak el. 
A berendezés előkelő 
ízlésre vallott. Katonáink 
durvaságától kimondha-
tatlanul félő asszony azt 
képzelte, hogy házát a 
feldulástól csak az én 
jelenlétem mentheti 
meg… (Czegléd, 18. évf. 
1. sz. 1900. január 1., p. 
3.)  

1849. március 

„P imodan György 
Marquis Tábornok Sou-
venirs Des Campagnes 
D’Italie Et De Hongrie 
című magyarban eddig 
meg nem jelent munká-
jából. – Dicső emlékeze-
tű szabadságharcunk 
idején az osztrák tábor-
ban ellenünk küzdött 
katona emlékiratainak 
alant közölt részlete kü-
lönösen érdekelhet ben-
nünket, mert városunk-
kal és annak környéké-
vel foglalkozik. Itt a tá-
bornok szavai következ-
nek, ki századosi rang-
ban harcolt ellenünk: 

A kápolnai csata na-
gyobb eredménye azon 
határozatra bírta az el-

lenséget, hogy a Tiszán 
átkeljen. Helyzetünk a 
magyarok mozdulataitól 
függött. Összes működé-
sünknek azon egyetlen 
célja volt, hogy előlük a 
Pestre vivő utat elzárjuk. 
Ide két vonalon jutthat-
tak, vagy Hatvanon vagy 
Cegléden át. A ceglédi 
utvonal őrzésére Jella-
sich bán volt kirendelve 
hadtestével. Az alant 
elmondandók ezen kriti-
kus hadjárat történetét 
foglalják magukba: 

Windischgratz herceg 
március elején Kecske-
métre rendelte Jellasich 
bánt, hogy Cegléden át 
Pestre vonuljon. Március 
13-án értünk Kecske-
métre. Ez egy jókora vá-

Én láttam. Tizenhárom 
éves voltam akkor és a 
gyermekkori impressziók 
állandóságával emléke-
zem arra az iszonyú lát-
ványra és annak az aradi 
véres napnak a lefolyásá-
ra… (Czegléd, 19. évf. 40. 
sz. 1901. október 6., p. 
1.)  
 
 

1849. július 

„Cegléd fő- és székvá-
ros – Ez is volt már Ceg-
léd, ha nem hosszú ideig 
is. 1849. július 2-től júli-
us 9-ig itt székelt az or-
szág kormányzója, Kos-
suth Lajos, itt tartózkod-
tak a miniszterek egy 
része, itt volt állomása a 
Görgey helyett fővezérré 
kiszemelt tábornoknak, 
Percel Móricnak, itt ala-
kult meg a ceglédi tarta-
lék hadtest, itt szervez-
tek uj hadsereget, hogy 

dűlőre vigyék a szabad-
ság veszendő ügyét. 
(Ceglédi Kisgazda, 7. évf. 
46. sz. 1926. november 
13., p. 1.) 
 
1849. október 6. 

Az aradi véres nap – 
egy szemtanú elbeszé-
lése – Ötvenkét év hosz-
szú idő. Naponta fogy 
azok száma, akik azon a 
borzasztó napon, 1849 
évi október 6-ikán, Ara-
don voltak és látták azt a 
megrendítő eseményt…
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1849. február 

„Vissza emlékezések 
Földváry Károlyra egy 
1848/49-dik honvéd 
naplójából, ki több üt-
közetekben volt vele – 
A hadtestnél volt egy 
ujjoncz honvéd zászlóalj, 
mely sehogysem tudott 
megbarátkozni a csatá-
zással, nem állta meg a 
helyét, ugy a mint kellett 
volna. Földváry ajánlko-
zott, hogy a legközelebbi 
alkalommal ő szeretné 
ezeket tűzbe vezetni. Át-

adták neki ezen zászlóal-
jat. A kápolnai ütközet-
ben, annak vége felé, ugy 
este a zászlóaljat felálli-
totta egy völgyet átmetsző 
szakadékban, fedezve ugy 
a nagy part által. Fejeik 
csak akkor látszottak ki 
ha céloztak vagy lőttek. 
Hátuk megett volt két 
üteg ágyu, s balról egy 
dombon három üteg 
agyu, kellő gyalog és hu-
szár fedezettel. Földváry  
kiállott a sikra, onnét 
vezényelte fedett állásba 
lévő zászlóalját, s csak 

arra intette honvédeit, 
hogy jól fedezzék ma-
gukat, de aztán bizto-
san czélozzanak, ki ne 
jöjjenek fedett állásuk-
ból, hogy ütegeink 
annál jobban lőhesse-
nek fejük fölött ke-
resztül. (Czegléd, 2. 
évf. 1. sz. 1884. január 
6., p. 3.)  



kiről mint régi ismerősé-
ről melegen emlékezett 
meg. Előhoztam neki, 
hogy Földváry honvédez-
redes nálunk nyugoszsza 
örök álmát és hogy Csu-
tak Kálmán honvéd ezre-
des Czegléden lakik… 
Megköszönve a tábornok 
urnak szives jóindulatu 
vendégszeretetét, Ő bú-
csuszóul a következőket 
mondá: „Tiszteletemet 
adja át a jó czeglédiek-
nek, s tudja még azt is, 
hogy engem városukhoz 
nagyon édes emlékek 
fűznek, melynek csatáját 
szintén én nyertem meg”. 
Kiérve a tábornoktól, a 
belügyminiszterrel: Per-
czel Dezsővel találkoz-
tam, ki, amint láttam is, 
az ősz tábornokot tisztel-
te meg látogatásával. 
(Czegléd és Vidéke, V. 
évf. 32. sz. 1895. augusz-
tus 11.,  p. 1.)  

A szabadságharc 
után… 

Márczius tizenötödikén 
– Üljön ünnepet márczi-
us 15-én minden ma-
gyar; és helyén valónak 
tartanók, ha állami pol-
gári iskolánk növendékei 
is megszentelik vala ezt a 
napot, mint a magyar 
sajtószabadság és a 
nemzeti újjászületés di-
cső ünnepét. Fiaink 
hadd tanulják meg, hogy 
első hazafias erény, sze-
retni és tisztelni, ismerni 
és követni a multat, és 
hogy megtagadni nem 
szabad soha! Ha a fiatal 
nemzedéket olyannak 
neveljük, a mely tud is, 
mer is lelkesedni a hazá-
ért, akkor ne féljünk, 
mert a fiatalságé a jövő!  
(Czegléd és Vidéke, 3. 
évf. 2. sz. 1893. március 
12., p. 1.)  
„Beszélgetésem Perczel 
Mór tábornokkal – Ré-

ges-régi vágyam, hogy a 
szabadságharcz e kima-
gasló alakjaival megis-
merkedhessem, most 
íme e vágyam kielégítést 
talált. Mint czeglédi ille-
tőségű bejelentem maga-
mat a tábornoknál, ki a 
legleereszkedőbb nyájas-
sággal és szavakkal foga-
dott: Nagyon örülök, 
hogy czeglédi ember tisz-
telt meg látogatásával. 
Amint látja öcsémuram, 
én már bizony nagyon 
elgyengülve élem le vég-
napjaimat, mert az a 89 
év reám nézve már csak 
teher, és egészségemmel 
sem vagyok kibékülve, a 
beszéd is nagyon nehe-
zemre esik, mindamellett 
biztosítom Önt, hogy jól 
esik nékem arról a haza-
fiságáról hires Czeglédről 
egyet-mást hallani. Ez-
után érdekkel kérdezős-
ködött városunk fejlődé-
séről és Gubody Ferencz 
polgármester úr atyjáról, 
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