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a.)

Beiktatási paľancslevél I. Lipót kiľálytól egész Szajol biľtokľa vonatkozóan, a

Gaľamszentbenedeki Konventnek eímezve, Fejéľ Mihály, Tłiľiik Ändľás,
Tľombitás Mátyás és Hegedüs Demeteľ ľészéľel

Bécs, l669. ápľilis 1.

INos] Leopolďus Dei gľatia electus romanoľum imperatoľ Semper augustus, ac
Germaniae, Hungaľiae, Bohemiae, Dalmatiae, Cľoatiae, Sclavoniaeque etc. ľex, aľchi-
dux Austriae, dux Buľgundiae, Bľabantiae, Styľiae, Caľinthiae, Caľnioliae, maľchio
Moľaviae, comes Habspuľgi' Tyrolis et Goľitiae etc. Fidelibus nostris honoľabilibus
Conventui Ecclesiae Sancti Benedicti de juxta Gľon, salutem et gľatĺam. Quum nos illis
perennalibus' dationi, donationi, cessionique, nec non juris, ac dominii pľopľietatis
tľansIationi, et deľivationi, quas fidelis nosteľ egregius Georgius Bory de Boľfő
oneľibus pľimum, et quibuslibet gľavaminibus univeľsorum filiorum, et filiaľum
natoľum, et nascendoľum, item fratľum, Soľorum' amicorum, pľoximoľum
consanguineoľum, et affĺnium Suoľum' quos vĺdelicet pľaesens tangeľet, et concerneret,
seu tangeľe, et conceľnere posset negotium, quomodolibet in futurum peľ omnia in se
assumptis, et levatis, una cum aliis conđonatoľiis suis, utpote Andrea Dióssy, Nicolao
Vukovich, et Paulo Mednyánszky' non ita pľidem transactis tempoľibus, signanter in
anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo quinto, die decima mensis Augusti
tľansacto pľaeteľita: de, et super iotali, et integľa cuľiali possessione Sajol nuncupata,
inque comitatu Exteľioľi Szolnok existenti habito cum univeľsis suis appeľiimentiis
vĺgore certaľum quorumdam liteľarum donationalium palatinalium suo modo
confectarum' nec non aliaľum etiam paľiteľ literaľum fidelium nostľorum honoľabilis
Conventus pľaetactae Ecclesiae Sancti Benedicti de juxta Gľon fassionalium,
cessionalium, supeľinde emanataľum, ceľtis ex ľespectibus, ľationalibusque de causis,
ac modis, et conditionibus in iisdem literis, fassionalibus, cessionalibus, desupeľ claľius
denotatis et expľessis fidelibus nostľis egľegiis Michaeli Fejéľ, Mathiae Trombitas,
Andľeae Tetiľeök, Demetľio Hegedüs, et caeteľis inhabitatoľibus dictae possessionis
SajoI, ipsorumque haeľedibus, et posteľitatibus utľiusque Sexus universis, juľe
peľpetuo, et irľevocabiliteľ fecisse dignoscuntuľ, nostrum ľegium conSensum'
benevolum paľtieľ et assensum praebuerimus. Et nihilominus cum ad nonnulloľum
fidelium nostľorum humillimam supplicationem nostrae pľopeľea factum Majestati' tum
veľo attentis, et consideľatis fidelitate, et fidelibus seľvitiis praememoľatoľum
Michaelis Fejéľ, Mathiae Tľombitás, Andľeae Teöľełik, Demetľii Hegedüs, et
caeteľorum inhabitatoľum, praedictae possessionis Sajol, quae ipsi Sacľae primum dicti
ľegni nostľi Hungaľiae coronae' ei deinde Majestati nostľae pľo locoľum, et tempoľum
diveľsitate fideliteľ exhibueľunt, et impenderunt, Se Seque imposteľum quoque paľi
fidelitaie exhibituľos, et impensuros pollicentur. Totum et omne jus nostľum ľegium si
quod in pľaetacta possessione Sajol vocata, ac in praeallegato comitatu Exteľioľi
Szolnok existente, et habita etiam aliieľ qualiteľcumque haberemus, aut eadem nostľam
ex quibuscumque causis, viis, modis, et ľationibus conceľneľet Majestatem simul cum
cunctis suis utilitatibus, et peľtĺnentiis quibuslibet, terris scilicet aľabilĺbus, cultis et,
incultis, agľis, pľatis' pascuis, campis, foenetis, sylvis, nemoľibus, montibus, vallibus,
coIIibus, vineis, vineaľumque pľomonthoľiis, aquĺs, fluviis, piscinis, piscatuľis,

Áz átiľat forrása: Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltáľa Iv_Ilb1268 No' B00 (1808). További
feltalálási hely: Magyaľ Nemzeti Levéltáľ Oľszágos Levéltára 020, No. 99. (179a); MNL 0L 01B Pľocessus
tabulaľes, No. 2B1B. Í7aĐ; Hegedüs-lvéltáľ E' 16-20. p. (171?) - a Hegedüs család tulajdonában. Áz itt
közölt átíľatot és a foľdítást Hegedüs László pápai káplán, pľotonotáľĺus, kanonok készítete' kb. 1995-ben. Á
lektoľálást a Magyaľ oľszágos Levéltáľ szakértő munkatársa végezte, ugyancsak kb. 1995-ben. A fordíiást a
Hegedüs-levóltáľ 1893-ban készült, igencsak szabados foľdítását is felhasználva Hegedüs K' Feľenc javította.
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pisciumve clausuris, et aquaľum ďecuľsibus, molendinis, et eoľundem locis, generaliteľ
veľo quaľumlibet ľeľum et peľtinentiaľum Suarum integľitatibus, quovis nominis
vocabulo vocitatis sub suis veľis metis, et antĺquis limitibus existentibus, ad eandemque
curialem possessionem de juľe, et ab antiquo spectante, et peľtinere ďebenii memoľibus
Michaeli Fejér, Mathiae Trombitás, Andľeae Tełĺreök, Demetľio Hegedełis, et caeteľis
inhabitatoribus, saepefatae possessionis Sajo1 ipsoľumque haeľedibus, et posteľitatibus,
utriusque sexus universis, vigoľe aliaľum liteľaľum nostraľum consensus' ac juris
nostľi ľegii donationalium supeľinde emanataľum, juľe peľpetuo, et irľevocabiliteľ
dederimus, donaveľimus, et contuleľimus, velimusque eosdem in dominium ejusdem,
dictique juľis nostľi ľegii in eadem habiti, peľ nostľum, et vestľum homines, legitime
faceľe intľoduci. Supeľ quo fidelitati vestľae harum seľie committimus, et mandamus,
quatenus vestľum mittatis hominem, vestľo pľo testimonio fÍde dignum, quo praesente
fidelis nosteľ egľegius vel nobilis Geoľgius aut Stephanus Bezek, seu Gľegoľius Dulo,
sive Michael Tassy, nam Fľanciscus Mocháry, neve Paulus Kováts, si Georgius
Geľháľd, nisi Michael Libeľchey, uti Caspaľ Baloghi, siquiđem Joannes Cando, prout
alteľ Joannes Kaydi, nec non Michael Földváry, et Andľeas oľoszleány, aliisque
absentibus homo noster ľegius peľ noS ad id specialiteľ tľansmissus, ad facies
pľaescľiptae possessionis Sajol ĺn pľaeľepetito comitatu Exteľioľĺ Szolnok existentis
habiti (si et in quantum id ob metum et tyrannidem Tuľcaľum commode fieľi poterit,
alioquin ad locum aliquem tutiorem et bonis iisdem vicinioľem) vicinis et commetaneis
ejusdem univeľsis inibi legitime convocatis, et pľaesentibus accedendo intľoducat
pľaefatos Michaelem Fejéľ, Mathiam Tľombitás, Andľeam Tetiľök, Demetľĺum
Hegedłĺs, et caeteľes inhabitatoľes pľaenotatae possessionis Sajol in dominum ejusdem,
dictique juris nostľi ľegii in eadem habiti statuatque eanďem, et illud idem eisdem
ipsoľumque haeľedibus, et posteľitatibus utriusque sexuS univeľsis praemissi
consensus' et juľis nostľi regii tiiulis ipsis incumbentibus, simul cum cunctis suis
utilitatibus' et peľtinentiis quibuslibet, perpetuo possĺdendas, si non fuerit
contradictum; contľadictores veľo' si qui fu'erint, evocet eosdem ĺdem testimonium
vestľum, contľa annotatos Michaelem Fejéľ, Mathiam Tľombitás, Andream Tiĺľök,
Demetľium Hegedös, et caeteros inhabitatclľes Saepe dictae possessionis Sajol, in
cuľiam nostľam ľegiam, nostram scilicet peľsonalem in pľaesentiam, ad terminum
competentem, ľationem contľađictionis suae reddiiuľos efficacem. Et post haec supeľ
hujusmodi intľoductionis, et statutionis seľie, simul cum contľadictoľum' et evocatoľum
si qui fueľint vicinorumque, et commetaneoľum, qui pľaemissae statutioni inteľeľunt
nominibus teľminoque assignato, ut fueľit expediens, nobis suo modo, et oľdine fideliteľ
ľescľibatis. Secus non factuľi. Datum in civitate nostľa Vienna Austľiae, die pľima
mensis Apľilis, anno Domini millesimo sexcentesimo sexagesimo nono. (locus sigilli)

Az iľat magyaľ nyelvű foľdítása:

Mi, Lipót' Isten kegyelméből a ľómaiak mindig felséges választott császáľa,
Németoľszág, Magyaľország, Csehoľszág, Dalmácia, Horvátoľszág és Szlavónia stb.
kĺľálya, valamint Ausztľia főheľcege, Buľgundia, Bľabant, Stájeľoľszág' Karintia és
Kľajna heľcege, Moľvaoľszág őľgľófja, Habsbuľg, Tirol és Göľz gľófja sib. tiszteletľe
méItó híveinknek, a Garamszentbenedeki Egyház Konventjének tidvtit és kegyelmet. A
bĺrtok öľtjktjs jogainak átadását, adományozását és engedményezését, nem különben az
uľadalom biľtokjogainak átvételét és származtatását, amelyekkel kapcsolatos
nehézségek koľábban borfői Boľy Gytĺľgytĺt, kedvelt hívünket és ninden megszüIetett
vagy megszületendő fiát és leányát illették - atyafiai, nővéľei, baľátai, utódai, ľokonai
és a sógoľságában lévők séľelmei által _, amelyek akiket tudniillik jelenleg is érĺntenek,
érnek, vagy báľmi módon a jövőben is érinthetnek és éľinteni fognak, más
táľstulajdonosaikkaI együtt, vagyis Dióssy Andľással, Vukovich MikIóssal és
Mednyánszky Pállal, nem éppen ezelőtt az elmúlt időkben, jelesen 1665. augusztus 10-
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én, a Külső-Szolnok váľmegyében fekvő és bÍľt Szajol egész, teĘes kuľiális biľtokľól és
annak összes tarÍozéká"ľóI, némely náđoľi adománylevél erejével, és nem különben más
egyéb, a kedvelt híveink Gaľamszentbenedeki Egyházának Konventjében tett bevalló és
engedménylevele áItal, amely a beleegyezésľől, az okokľól, módokľóI és feltételekrőI
világosan megismeľtet, híveinknek Fejér Nĺihálynak, Trombitás Mátyásnak, Töľtjk
Ändľásnak, Hegedüs Demeteľnek és a mondott Szajol biľtok ttjbbi lakóinak, azok
tiľtiktjseinek és łĺsszes, mindkét nembeli utódairlak, öľök jogon és visszavonhatatlanul
méltóziattuk kiľályi beleegyezésünkkel és hasonIóan jóakaľatú egyetéľtésünkkeI
nyújtani; és nem csak kedvelt híveinknek a mĺ felségünknél teit .alázatos kéľéséľe,
hanem figyelembe véve és gondolva a fent nevezett Fejéľ MiháIy, Trombitás Mátyás,
Töľök András, Hegedüs Demeteľ és Szajol biľtok többi lakóinak hűségéľe és hűséges
szolgáIataira, amelyeket ők az előbb mondott Magyaľ Kiľályságunk koľonájának, és
azonkívü] felségünknek kültinbijző helyeken és időkben hűségesen nyújtottak és
tanúsítotiak, és amelyeket _ ahogyan ígéľték - a jtivőben is hasonló hriséggel be
fognak mutatni és tanúsÍtani fognak. A teljes és összes kiľályi jogunkat, amit a fent
mondott Külső-SzoInok vármegyében, az emlíieit Szajol birtokon felségünk bĺrtokolt,
vagy felségünkhiiz bármilyen okból, módon tartozott, annak összes' báľmilyen
taľtozékaĺval, tudniillik megművelt és műveIetlen szántóftildekkel, legelőkkeI, mezőkkeI,
eľdőkkel, dombokkal, vtĺlgyekkel, halmokkal, szőIőkkel, vizekkel, folyókkal,
halastavakkal, halászóhelyekkel, haltaľtóhelyekkel, malommal és ugyanazon helvekkel
általában, vagy báľhoI Iétező đolgoknak és taľtozékoknak báľmi néven nevezett
łJsszességével, amelyek a biľtok jó hatáľjelei és ľégi hatáľai köztitt fekszenek, és
amelyek ugyanezen kuriáIis biľtokhoz jogosan és ľégi módon taľtozni illetnek, említett
Fejéľ MiháIynak, Tľombitás Mátyásnak, Töľök Andľásnak, Hegeďüs Demeteľnek és az
em]ített Szajol biľtok lakóinak és az ő iiľiiköseiknek és mindkét nembeli utódaiknak, a
mi egyetéľiő leveltink taľtalma álta] és a mi kiľályi adományozó jogunknál fogva, örłik
jogon és visszavonhatatlanul adjuk, adományozzuk és átadjuk, és akarjuk őket
ugyanabba a javadalomba, az említett kiľályi jogunknál fogva, az ugyanott lakókkal
együtt' a mi és a ti embeľeitek által tłJrvényesen bevezettetni. Ezéľt hűségteknek
erősen elľendeljük és megparancsoljuk, hogy tanúságtételetekre méltó embeľeteket
küldjétek ki, hogy vitézlő híveink Bezek Gyöľgy vagy István vagy Dúló Geľgely vagy
Tassy Mihály' Mocháľy Feľenc, Kováts Pál, Geľhaľd Gytiľgy, Libeľchey Mihály,
miként Balogh Gáspáľ és Cándo János, másik János, Kajdi, nemkültjnben FöIdváľy
Mihály és Oroszleány Andľás és másoknak jelenlétében) az általunk kifejezetten
kiküldt'tt királyi emberünkkel, az előbb említett Külső-Szolnok váľmegyében fekvő, fent
emlĺiett SzajoI biľtok színén amennyiben a ttlrtiktjk zsaľnokságáiól és
kegyetlenségétől való félelem ellenéľe azt kényelmesen megtehetik, ha nem akkoľ más
biztos, azon biľtokhoz kózel eső helyen _, és azon biľtok összes szomszédosait és
hatáľosait ugyanoda töľvényesen hívjátok össze, és a fent mondott Szajol biľtok
jogaiba az említett Fejéľ Mihályt, Tľombitás Mátyást, Töľök Andľást, Hegedüs
Demeteľt és a többi ott lakót a mondott kiľályi jogunk által, amit ott bíľtunk, iktassátok
be és általuk az ő örłjkijseiket és mindkét nembeli összes utóďaikat - kiráIyi jogunkľa és
beleegyezésĺinkre támaszkodva _ összes haszonvételeivel és báľmilyen tartozékaival,
öľtjktjs birtoklásľa, ha nem lesz ellentmondás. Äz ellentmondókat, ha lennének, id'ézzék
a nevezett Fejéľ MiháIy, Tľombitás Mátyás, Ttĺľtjk Andľás, Hegedüs Demeteľ és a
gyakľan emlegetett Szajol biľtok többi lakói ellen a ti tanúságtételetekkel a mi kiľáIyi
kúľiánkba, mégpedig a mi személyes jelenlétünkhtĺz megfelelő hatáľnapľa. Äz
ellentmondás hathatós okáról, amely ezen bevezetés és beiktatás uián töľtént, és az
ellentmondókľól és beidézettekľől - ha azok lesznek -, valamint a szomszédosokról és
hatáľosokľól, akik a fent mondott iktatáson ktizbeszóltak, továbbá az áItalatok
indítványozott jelzett hatáľnapľól hűségesen, a szokott módon és ľendben számoljatok
be. Máshogyan ne cselekedjetek! Kelt, a mi ausztľiai Bécs váľosunkban, az Uľ 1669.
esztendejének, ápľilis havának, első napján. (pecsét helye)
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b.)

Cĺmeľes nemeslevél Hegedüs Geľgely valamÍnt testvéľeĺ, Péteľ, István, János
és Mĺhály' valamint fiaÍk, János, Ántal és Mátyás ľószéľe2

Bécs, 1?01. júnĺus 30. 3

Nos Leopoldus Dei gľatia electus Romanoľum impeľatoľ Sempeľ augustus, ac
Geľmaniae, Hungariae, Bohemiae' Dalmatiae, Cľoatiae, Sclavoniae, Ramae, Serviae,
Gallitiae, Lodomeľiae, Cumaniae, Bulgaľiaeque etc. rex, aľchi dux Austľiae, đux
Buľgundiae, Bľabantiae, Styriae, Caľinthiae, Caľnioliae, maľchio Moľaviae, dux
Luxembuľgae' ac supeľioris et infeľioľis Sylesiae, Wiľttembeľgae, et Thekae, princeps
Sveviae, comeS Haubspuľgi, Tyrolis, Feľľeti, Kibuľgi, et Goľitiae, Iandgľavius
Alsatiae, maľchio Sancti Romani Impeľii supľa Anasum, Burgoniae, ac supeľioľis et
infeľioľis Lusatiae, dominus maľchiae Sclavoniae, poľtus Naonis et Salinaľum etc.
Memoľiae commendamus tenore praesentium significantes, quibus expedit unĺveľsis.
Quod nos cum ad nonnulloľum fidelium nostľoľum humillimam supplicationem nostľae
pľopteľea factam Majestati, tum veľo attentis et consideľatis fidelitate fidelibusque
fidelis nostľi seľvitiis Gľegoľii HegedeőS quae ipse sacľae pľimum ľegni nostľi
Hungariae coľonae' et deinde Majestati nostľae, pľo locoľum et tempoľum varietate
atque occasionum exigentia fideliter exhibuii, et impendit, ac imposteľum quoque se se
paľi fidelitatis constantia exhibiturum et impensuľum pollicetuľ' Cum igituľ ob id tum
vero ex gľatia et munificentia nostra ľegia, qua quosque fideles de patľia augustaeque
domo nostľa Austľiaca benemeľitos viľtutisque colenda studiosos pľaedecessorum
nostľoľum divoľum condam Hungaľiae Regum exemplo pľosequi, iisque ceľta virtutum
Suaľum monumenta' quae ad majoľa quaeque pľaestanda eos incitare possint, deceľneľe
consuevimus. Eundem itaque Gľegoľium Hegedös ac peľ eum Petľum, Stephanum,
Joannem, ac Michaelem similiteľ Hegedőss, fľatľes suos' necnon Joannem, Antonium
et Matthiam filios eorundem e siatu et conđitione plebaea, in qua hactenus perstitisse
dicuntuľ, de ľegiae nostľae potestatis plenitudine et gľatia speciali eximentes in coetum
et numerum veľoľum' et inďubitatoľum dicti Regni nostri Hungaľiae, partiumque eiďem
annexaľum nobilium duximus annumeľandum, cooptandos et adscľibendos. Annuentes
et ex ceľta nostľa scientia, animoque delibeľato concedentes, ut ipsi amodo imposteľum
futuris peľpetuisque Sempeľ tempoľibus omnibus illis gľatiis, honoľibus pľaeľogativis,
et immunitaiibus, quibus caeteľi veri antiqui, et indubitati dicti Regni nostľi Hungariae
paľtiumque eidem annexarum nobiles de juľe vel antiqua consuetudine usi sunt et
gavisi' utunturque et gaudent, uti fľui et gaudeľe possint, ac valeant haeľedesque et
posteľitaies eoľundem utľiusque sexus univeľsi valeant atque possint. In cujus quiďem
nostľae eľga ipsos exhibitae gľatiae et clementiae ac liberalitatis testimonium, veraeque
et inđubitatae nobilitatis signum haec aľma, seu nobilitatis insignĺa: Scuium videlicet
militaľe eľectum caeIestini coloľis fundum illius aurea coľona inteľoccupante supeľ qua
viľ cataphľactuľa indutus manuum una Austľiacum, alteľa veľo Hungariae insigne
teneľe, capiteque casside feľľeo tecto genuum tenus eľecte staľe ceľnitur scuto demum
incumbentem galeam militaľem cľaticulatam sive apeľtam regio diademate alteľum
viľum cataphľactatum infeľioľi peľ omnia similem vola, utľaque lunam stľingentem et

Á Hegedüs család biľtokában lévő eredeti oklevélľől készült átiľat elkészítését Darvas Mátyás végezte,
csakúgy mint az 1995 köľül az oľszágos Levéltáľ szakéľtő munkatáľsa által készített magyar foľdítris
ellenőľzését. Az oklevél szövegéľől több átiľat is fennlnarad a ľégebbi időkből: Magyaľ Nemzeti Levéltáľ
Heves Megyei Levéltáľa xII_1/33 No. 50. 147_154. p. (1?1?); MNL HML Iv-Ilb1268 No. 800 (180B);
MNL HML IY-Ilbls9z No.811 (1846).
Á cítneľes lremeslevél kiállításának dátuma megegyezik abozzá taľtozó címerkéľó folyalnodválrvľa ľávezetett
kiľályi engedély dátumával.
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rumpentem' medio tenusque eľecte subsistentem pľofeľente ornatam. A summitate veľo
seu cono galeae laciniis sive lemniscis, hinc flavis et caeľuleis, illie vero candiđis et
ľubľis in scuti extremitates placide se se diffundentibus illudque ipsum decenteľ ac
venuste exoľnantibus. Quemadmodum haec omnia in pľincipio seu capite praesentium
liteľaľum nostrae pictoľis edocta manu propľiisque et genuinis suis coloľibus illustľata,
lucidius ob oculos intuentium posita esse conspiceľentuľ. Eidem Gľegoľio Hegeđeős, ac
peľ eum pľaespecificatis fľatľibus suis, ipsoľumque filiis, haeľedibus item et
posteľĺtatibus utľiusque Sexus universis danda duximus et conferenda. Deceľnentes et
ex ceľta nostra scientia animoque delibeľato concedentes, ut ipsi a modo imposteľum
futuris peľpetuisque Sempeľ tempoľibus eadem aľma Seu nobĺlitatis insignia, moľe
alioľum veľoľum anitiquoľum, et indubitatoľum pľaefati Regni nostľi Hungariae
partiumque eidem annexaľum Inobilium], sub iisdem juľĺbus pľaeľogativis, et
immunitatibus, quibus caeteľi veľi antiqui et indubitati dicti Regni nostľi Hungaľiae
paľtiumque eidem annexaľum nobiles hactenus natura, vel antiqua consuetudine usi
sunt et gavisi utuntuľque et gauđent ubique in pľaeliis ceľtaminibus, pugnis hastiludiis,
toľneamentis, duellis, monomachiis, ac aliis quibusvis exeľcitiis militaľibus et
nobilitatibus necnon sigĺllis, velis, coľtinis, aulaeis, annulis, vexillis, clypeis, tentoľiis,
đomibus et sepulchľis, generaliteľ autem in quarumlibet ľeľum et expeditionum
geneľibus sub meľae, verae Synceľae et indubitatae nobilitatis titulo, quo eos ab
omnibus cujuscumque status gradus, conditionis, honoľis, dignitatis et praeeminentiae
hominibus insignitos, et oľnatos dici nomĺnaľi habeľi et reputaľi volumus,
mandamusque feľľe et gestare, illisque in aevum utĺ, frui et gaudeľe possint, ac valeant,
haeľedesque et posteľitates eorundem utriusque sexus univeľsi valeant atque possint'
Imo damus et confeľimus pľaesentium peľ vigoľem. In cujus Rei memoľiam
fiľmitatemque peľpetuam praesentes liteľas nostľas pľivilegiales duplicis sigilli nostri
quo ut Rex Hungaľiae utimuľ impendentis munimine ľoboľatas supľanominato Gľegoľio
Hegedős pľaefatĺsque fľatľibus suis, eoľundemque filiis ac haeľedibus utľiusque sexus
univeľsis jam modo pľaevio natis et imposteľum Dei beneficio nascituris dandas
duximus et concedendas. Datum peľ manus fidelis nostľi, nobis svncere et intime dilecti
ľeveľendissimi in Chľisto patris domini Leopoldi Sanctae Romanae Ecclesiae tituli
Sancti Hieľonymi Illyľicoľum pľaesbyteľĺ caľdinalis a Kollonich aľchiepiscopi
Stľigoniensis, locique et comitatus ejusdem supľemi ac peľpetui comitis, pľimatis
Hungaľiae, legati nati, summi et secľetaľii cancellarii, oľdinis Sancti Joannis
Hyeľosolimitani pľioľis et commendatoľis Egrae ac Mailbeľgae, consiliaľique nostľi
actualis intimi in civitate nostľa Vienna Austľiae die tľigesima mensis Junii anno
Domini millesimo septingentesimo pľimo. Regnoľum nostľoľum Romani quadľagesimo
quaľto, Hungaľiae, et ľeliquoľum quadľagesimo septimo, Bohemiae veľo anno
quadľagesimo sexto. Reveľendissimis et venerabilibus in Chľisto patľibus dominis:
antelato Leopoldo caľdinale a Kollonich metľopolitanae Strigoniensis, et ťľatľe Paulo
Szecheny Colocensis et Bachiensis ecclesiaľum canonice unitarum aľchiepiscopis,
Stephano Telekessy Ägľiensis, alteľo Stephano Zelisevich Zagľabiensis, Ladislao
Matyasovszky Nittriensis, illusiľe Chľistiano Augusto duce Saxoniae Jauriensis, fratľe
Augustino Benkovich Vaľadiensis, Andľea Illyes Transylvaniensis, dicto fratľe Paulo
Szécseny administľatoľe Weszpľimiensis, Michaele Dvoľnikovich Vaciensis, Stephano
Dolny electo Csanadĺensis, Matthia Rađonay 5. ecclesiensis, Fľancisco Jány
Siľmiensis, Godeffrido Kapaun electo Samandriensis, Andľea Matusek electo
Scopiensis, Paulo Balassa electo Rosonensis, Feľdinanďo Rummel Tininiensis, fľatľe
Nicolao Plumbaeo Bosnensis ecclesiaľum episcopís ecclesias Dei feliciteľ
gubernantibus. Item illustľi, spectabilibus ac magnificis Paulo Eszteľhas de Galanta
Sancti Romani Imperii pľincipe auľei velleľis equite dicti Regni nostľi Hungaľiae
palatino. Comite Adamo de Battyan peľpetuo in Nemeih Ujvaľ juđice cuľiae nostľae
ľegiae, et antelatoľum Dalmatiae, Cľoatiae, Sclavoniaeque ľegnoľum nostľaľum
Banatus administľatoľe. Comite Georgio Eľdtidy, de Monyoľokerek taveľnicoľum. Sede
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baľonatus agazonum vacante. Comite Chľisiophoľo Eľdtidy de dicta Monyoľokerek
dapifeľoľum. Comite Maľco Czobor ďe Czoborszentmihaly janitoľum. Comite Nicolao
PáIffy senioľe ab Eľdeöd cubiculariorum. Comite Francisco de Battyan ab antelata
Németh Ujváľ pinceľnaľum. Comite Michaele Eszterházy de praememoľata Galantha
cuľiae, nostľorum ľegalium peľ Httngaľiam magistris, ac comite Nicolao PalĘ antelata
a dicta Erdöd comite Posoniensi, caeteľisque quam pluľimis toties memoľati Regni
nostľi Hungariae comitatus tenentibus et honores. Leopoldus manu pľopľia |Aa okleuél
aljĺźn, a hajtĺźs alatt.l Leopoldus Kollonich caľđinalis aľchiepiscopus Stľigoniensis,
Fľanciscus Somogyi manu pľopľia.

[Az okleuél aljĺin, a hajtĺis jobb oldalĺin kihi,rdetési zĺźrad,ék.]
Ánno domini millesimo septingentesimo secunđo feľia quaľta pľoxima post dominicam
Septuagesimae, die nimirum decima quinta mensĺs Februarii sub congľegatione
geneľali inclytoľum comitatuum Heves, et Exterioľis Szolnok unitoľurn in episcopali
civitate Agrĺensi celebľata, pľaesentes benigne alte titulatae Suae Majestatis
sacratissimae peľsonis intronotatis clementer elaľgitae privilegio-aľmales liteľae lectae
sunt, et nemine quidquam in contľaľium opponente publicatae peľ me Gregorium
Beľenyi juľatum pľolibatae inclytae univeľsitatis notarium.

[A bal felső sarolúan fbstett címerltépl; fi'iggiőpecsét hi,ĺźnyei,k.l

Az irat magyaľ nyelvű foľdítása:

Mi, Lipót' Isten kegyelméből a ľómaiak mindig felséges választott császára és
Németoľszág, Magyarország, Csehoľszág, Dalmácia, Hoľvátoľszág, Szlavónia, Ráma,
Szeľbia, Galícia, Lodoméľia, Kunoľszág és Bulgáľia stb' kiľálya, Ausztľĺa főheľcege,
Buľgundia, Bľabant, Stájeľoľszág, Kaľintia és Kľajna heľcege, Moľvaország őrgrófja,
Luxembuľg, Felső- és Alsó-Szilézia, Würtembeľg és Theka heľcege, Svábország
fejedelme, Habsburg, Tiľol, Ferretum, Kibuľg és Gtĺľz grófja, ÁIsatia uľa, a Szent
Római Biľodalom Ennsen túli részei, Buľgovia és Felső- és Alsó-Lusatia őľgrófja, a
szlavón őľgľófság, Naon kiktjtő és Szalina ura stb., emlékezetüI adjuk, jelen oklevél
taľtalma által tudatván mindenkivel akit illet, hogy mĺnd jó néhány hívünknek ebben az
ügyben felségünkhiiz intézett alázatos kérésére, mind pedig, minthogy észľevettük és
megfontoltuk hívünknek, Hegedeős Geľgelynek hűségét és azon hű szolgálatait,
amelyekei elsősoľban Magyaľországunk Szent Koľonája, azonkívül felségünk iľánt
különféle helyeken és iďőpontokban, - úgy, ahogy a szükség kívánta _ kimutatott és
megtett' és amelyeket _ amint ígéri - a jtivőben is hasonlóan buzgó hűséggel fog
megtenni, ezért tehát, valamĺnt kiľályĺ kegyünkből és bőkezűségünkből, amivel a
hazáért és dicső ausztriai házunkéľt éľdemdús, és az eľény gyakorlásában buzgó híveit
áldott elődeinknek, Magyaľország egykoľi királyainak péIđájáľa meg szoktuk
jutalmazni' és erényeiknek sziláľd emléket szoktunk állítani, amĺ még nagyobb
áIlhatatosságľa indíthatja őket, őt, vagyis Hegedeős Geľgelyt és áItala fĺvéreit,
hasonlóképpen Hegedeős Péteľt, Istvánt, Jánost és Mihályt, valamint fiaikat, Jánost,
Antalt és Mátyást a közľendű helyzetből és állapotból, amelyben eleddig - mint
mondják _ voltak, kĺľályi hatalmunk teljessége és kültinös kegyünk által kiemelvén,
mondott Magyaroľszágunk és aZ ahhoz kapcsolt Részek valódi és kétségtelen
nemeseinek köziisségébe és soľába számláItatjuk, foglaltatjuk és jegyeztetjük,
engedélyezvén, és biztos tudomásunk alapján hatáľozott lélekkel megengedvén, hogy
mostantól fogva a jiivőben mindtiľijkkłin éljenek mindazon kegyekkel, tisztségekkel,
előjogokkal és kiváltságokkal, amelyekkel mondott Magyaľoľszágunk és az ahhoz
kapcsolt Részek valóďi, ľégi és kétségtelen nemesei jog vagy régi szokás szeľint élnek,
és iiľvendjenek mindazon dolgoknak' amelyeknek azok łjľvendenek, és élhessenek
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azokkal' használhassák azokat és öľvendhessenek azoknak, ós mindkét nembeli összes
tĺľököseik ĺs tegyék és tehessék meg mindezt. Ezen ĺľániuk tanúsított kegyünk,
kegyelmünk és bőkezűségünk bizonyságául, és a valódi és kétségtelen nemesség jeléül
ezt a címeľt vagy nemesi díszjelet: mégpedig egy kék színű, á]ľrő katonai pajzsot,
amelynek talpát aľany koľona foglalja el, amelyen egy pátncélzatba ŕiltözött, egyik
kezében Ausztľia, másikban pedig Magyaľoľszág címeľét taľtó és fején vassisakot
viselő, egyenesen álló féľfi Iáiszik téľdig, a pajzson pedig egy ľostélyos vagy nyitoit,
koľonás katonai sisak fekszĺk, amelyet egy, az alsóhoz mindenben hasonló, páncéIos,
mĺndkét maľkával holđat szorító és töľő, deľékig látszó, egy€nesen áIló féľfĺalak díszít,
a sisak csúcsáróI vagy ormáróI pedig az innenső oldalon aranysáľga és kék, a túlsón
pedig ezüstfehéľ és vöľös foszlányok vagy foszladékok omlanak le, Iágyan a paizsot
köľülvéve, és azt magát csinosan és finoman ékesÍtve, úgy amiként mindez jelen
oklevelünk élén vagy elején a festő tanult keze áItal a maga eredeti színeiben, és a
szemlélők számáľa világosabban ábľázolva látható, ugyanazon Hegedeős Geľgelynek és
általa fentjelzett fivéľeinek és fiaiknak, valamint öľököseiknek és mindkét nembe]i
összes utódaiknak adaituk és adományoztattuk, sőt adjuk és adományozzuk jelen
oklevéI eľeje által. EngedéIyezvén és biztos tudomásunk alapján és határozott Iélekkel
megengeđvén, hogy mostantól fogva a jtivőben mindtiľiikktin, fentmondott
Magyaroľszágunk és az ahhoz kapcsolt Részek más valódi, ľégi és kétségtelen
nemeseinek szokása szeľint használják ezt a cÍmeľt vagy nemesi díszjelet, és
öľvendjenek ennek ugyanazon jogok, előjogok és kiváliságok alapján, amelyek alapján
mondott Magyaľoľszágunk és az ahhoz kapcsolt Részek valódi, ľégi és kéiségielen
nemesei jelenleg is természettől fogva, vagy ľégi szokás szerint címeľt hasznáInak és
címernek łĺľvendenek, és báľhol, harcokban, viadalokban, hadjáratokban,
küzdelmekben, lovagi toľnákon, páľbajokban és páľviadalokban és báľmely hađi vagy
nemesi esemény alkalmával, valamint pecséteken, függönyiikön, káľpitokon, gyűľűkön,
zászlókon, pajzsokon, sátľakon, házakon, sÍľboltokon és általában báľmely helyen és
alkalommal a valódi szilárd és kétségtelen nemesség címén _ amiként amint óhajtjuk és
akaľjuk, hogy minden, bármely helyzetrí, állású, állapotú, című, ľangú és méltóságú
embeľ hívja, nevezze, tekintse és tiszteIje őket - hoľdják, viseljék és minden időben
használják és használhassák azt, éIjenek és éIhessenek azzal, öľvendjenek és
łjľvenđhessenek annak, és öľököseik és mindkét nembeli összes utódaik is tegyék és
tehessék meg ezt. Amely dolog emlékezetéľe és öľtjkös sziláľdsága végeti jelen,
Magyaľoľszág kiľályaként használt kettős pecsétünk ľáfüggesztésének eľeje által
megerősített iiľtjkéľvényű oklevelünket adattuk és adományoztattuk a fent nevezett
Hegedeős Geľgelynek és fentmondott fivéľeinek és az ő fiaiknak, valamĺnt a máľ
megszüIetett és a jiivőben Isten áldásával születendő mindkét nembeli łjsszes
öľtjktjsüknek. Kelt küIönösképpen és bensőségesen kedvelt hívünk, a Kľisztusban
tisztelendő atya, Kollonich Lipót, a Római Szent Egyház Szent Jeľomos illíľ püsptĺkľől
címzett bíborosa, esztergomi éľsek úr, ugyanazon hely és megye fő- és tirökijs ispánja,
Magyaroľszág prímása, az apostoli szék követe, fő- és titkos kancelláľ, a jeľuzsálemi
Szent János lovagok ľendjének peľjele és egľai és mailbeľgi rendfőnöke, valóságos
belső tanácsosunk keze által Bécs városunkban, Ausztľiában, június hónap 30. nap,ján,
az IJr 1?01., ľómai kĺľályságunk 44., magyar és többi kiľályságuńk 4?., cseh
kiľályságunknak peđig 46. évében, amikoľ a Kľisztusban főtisztelendő és iisztelendő
atyák, a fentemlített Kollonich Lipót bíboľos mint az eszteľgomi, Szécsényi PáI testvéľ
pedig mint a kánonjogilag egyesíteti kalocsa-bácsi főegyházmegye éľseke, Telekessy
István mint egľi, egy másik István, Zelisevich mint zágľábi, Nĺatyasovszky LászIó mint
nyitrai, a fenséges Keľesztély Augusztusz szász heľceg mint győľi, Benkovich Ágoston
mint váľadi' Illyés Ändľás mint eľdélyi, a mondott Szécsényi Pál testvéľ mint
veszpľémi, Dvornikovich Mihály mint váci, Dolny Isiván mint váIasztott csanádi,
Radonay Mátyás mint pécsi, Jány Feľenc mini szeľémi, Kapaun Godofľid mint
választott szamandriai, Matusek Andľás mint választott szkópiai, Balassa PáI mint
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választott ľosoni, Rummel Feľdinánd mĺnt tinnini, Plumbeus Miklós testvéľ mint
boszniai püsptik igazgatta szerencsésen Isten egyházát, valamint a méltóságos,
tekintetes és nagyságos galánthai Eszterházy Pál, a Szent Római Birodalom heľcege,
aľanygyapjas lovag mint mondoit Magyaľországunk nádoľa, gróf Batthyány Ádám,
Németújvár tiľtĺkös uľa mint oľszágbíľó és az említett Dalmácia, Hoľvátoľszág és
Szlavónia bánja, monyoľókeľéki Erdődy Gyöľgy gľóf mint táľnokmester, a
lovászmesteri iisziség bettĺltetlen, monyoľókeľéki Erdődy Kľistóf gľóf mint
étekfogómesteľ, czoboľszentmihályi Czoboľ Máľkus gľóf mint ajtónállómesteľ, idősebb
eľdődi PáIffy Miklós gróf mint kamaľásmesteľ, németújváľi Batthyány Feľenc gľóf
mini poháľnokmesteľ, galánthai Eszterházy Mihály gľóf mint magyaroľszági
udvaľmesteľünk, és eľdődi PáIffy Miklós gľóf mint pozsonyi ispán, és sokan mások,
akik ezen Magyaľoľszágunk és váľmegyéinek méltóságait kezĺikben taľtották és
viselték. Lipót s. k., [Aa olileuél aljĺin, a hajttís alatt.) Kollonich Lipói bíboľos,
eszteľgomi éľsek, Somogyi Feľenc s. k.

|Az okleuél aljĺin, a hajtds jobb oldalĺÍn kihi,rd,etési zĺirađ,ék.]
"Lz Ur 1702. évében, a hetvenedvasárnapota követő negyedik napon' azaz febľuár I5-
én, a Heves és Külső-Szolnok egyesüIt váľmegyék Eger püspöki városában tartoti
általános nemesi ktizgyűlésén, fent nevezett kegyes, legszentebb Felségetek,
megnevezett személyeknek kegyesen adományozott pľivilégiális címeľeslevele
felolvastatott _ és mĺve] senki sem mondott ellent - kihiľdettetett; általam, Beľényi
Gergely, az említett vármegyék ktizösségének hites jegyzője á|tal.

a Hetvenedvasáľnap (Septuagesima), vagyis a böjtelő első vasáľnapja, a húsvét előtti kilencedik vasáľnap.
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c.)

Címeľkéľő folyamodvány, amelyet Hegedüs Geľgely intézett a kiľályhoz'
Keltezés nélkül.6

Sacľatissima caesaľea) ľegiaque Majestas, domine, domĺne natuľaliteľ clementissime.

Innatam Majestati vestľae sacľatissimae clementiam' qua eľga fideles suos subditos
motu proprio feľtur, et inclinatuľ, iota chľistianitas humillimé contestatuľ. Nos quoque
ad pľaelibatae I\'Íajestatis vestľae thronum pľovolvimur supplicantes humillime;
quatenus ĺntuitu fidelitatis, fideliumque seľvitioľum nostľoľum nostľa pľo possibiliiate
penes eandem Majestatem vestľam sacľatissimam impensorum' nos' utpote fľatľes
carnales ac uteľinos, filiosque nostľos: Joannem, Antonium, et Mathiam vocatos, alios
quoque univeľsos Dei beneficio expost nascendos, e numeľo et conditione ľuľali in
verorum indubitatoľumque nobilium numeľum ac coetum cum subannexis his armoľum
insignibus aggľegaľe clementissime dignetur eadem Majestas vestľa sacľatissima'
Quam Majestatis vestrae gľatiam et clementiam, quibusvis occasionibus, fidelibus
seľvitiis nostľis sanguinum etiam effusione demeľeľi non ĺntermissuri.

Sacratissimae caesaľeae regiaque Majestatis vestľae.

Humillimi peľpetuoque fideles subditi
Gľegoľius Hegedűs
Petrus et Stephanus
Joannes ac MichaelT
similiteľ Hegedűs

Concessit sua Majestas sacľatissima đie 30 Juniĺ. 1?01.8

Leopoldus caľdinalis a Kollonich aľchiepiscopus Stľigoniensis$

IA bal alsĺj sarkokban festett c'ĺłnerltépt: renesaĺinsz tĺircsa1lajes kék mezejében leaeles
aranylł,oronĺÍból ntiuelłuően (deréktól f'lfrlé) lłi,emelkedő uértezett uitéa jobbjĺiban
Ausatria, baljĺiban MagyarorsaĺÍg c,imerét tartja. Sisakd,,ísz: a ctmeralak ui,téze
i,smétlődi,k niiueltuően, ahi, maga előtt kezei,uel egy hold,at szorďt. Talłarłjlł: mi,ndkét
oltl alon e aüs t -u ćiri) s.]

|A foly am o d,u tíny lúil a e t én :)

Ad sacľatissimam Romanorum impeľatoľiam, ac Geľmaniae, Hungaľiae, Bohemiaeque
etc. ľegiam Majestatem etc. dominum, dominum nostrum natuľaliteľ clementissimum.

Humillimum memoľiale intľoseľti
Gľegorius Hegedlís

5 Áz elsőtlleges forľás az eľedeti folyamodválry volt (Magyaľ Nemzeti Levéltár országos Levéltrłra R64, 2.
téiel' No. 694.), amely kissé megľongálódott, helyenként szakadozott ugyan, de olvasható. Segítségül volt
egy 17?B-ban készült másolat (Hegedüs-levélrtár Z,48-49. p. _ a Hegedüs család tulaidonában) a nehezen
olvasható ľészek éľtelmezésénél. Áz átiľatot és a magyaľ foľdítást Somogyi Szilvia készítette.u A kiľályi engeĺlély ľávezetése: 1701. június 30.? Áz eľedeti ĺratot szemľevételezve úgy tűnik, e két rrevet utólag ĺľták a soľok közé.8 Á ki.ályĺ engetlély ľávezetése a festett címeľkép felett.9 Kollonich bÍboľos mint kancelláľ ellenjegyzése a festett cÍmeľkép mellett (kétoldalt), illetve allatt.
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[Ajdnlĺisok:]
Tanquam de sua Majestate sacratissima ei de regno bene meľitae peľsonae
ľecommendando suae Majestati sacľatissimae. A Stephano Telekesy episcopo Agľiensi
die 20 l'Iaľtii ĺ 701 manu pľopľia

Humillime ľecommendo Majestati vestľae sacľatissimae demissimam intronominati
supplicantis instantiam. Gabriel Palugvai

'éĺzirat magyar nyelvű fordítása:

Legszentségesebb császáľi és királyi FeIsége, teľmészetszeľűen legkegyelmesebb úľ!

Legszentségesebb Felségetek veleszületett kegyelmességét, amellyel alattvalói iľánt
sajái akaľatábóI viseltetik, és amellyel feléjük foľdul, az egész keľeszténység igen-igen
alázatosan tanúsítja. Mi pedĺg Felségetek trónja elé boľulván, legalázatosabban kéľjük,
hogy figyelembe véve a hűségünket, hű szolgálatainkat, és legszentebb Felségetek iľánt
lehetőségünk szerint vállalt áldozatainkat, minket mint édes testvéľeket,lo valamint
fiainkat, Jánost, Antalt és Mátyást, valamint utódainkat, akik Isten kegyelméből ezután
fognak még születni, a közľendű soľbóI a csatolt címeľľel az igaz nemesek sorába és
gyülekezetébe legkegyelmesebben felvenni méltóztassék. Felségetek eme ajándékát és
kegyét mĺnđen alkalommal hűséges szolgáIatainkkal, valamint véľünk hullajtásával
nem mulasztjuk el kiéľdemelni.

Legszentebb császári és kiľályi Felségeteknek alázatosan ijriĺkké hű alattvalói:

Hegedüs Geľgely, Péteľ és István, János és Mihály

Őfelsoge 1?01. június 30-án hagyta jóvá.

Kollonich Lipót bíboľos, eszteľgomi érsek

IA foly am o d'u ĺi nu ktil a et én :]

A legszentségesebb római császári és Németoľszág, Magyaľország, Csehoľszág stb
kiľályi Felségeiekhez, urunkhoz, a teľmészetszeľűen legkegyelmesebb úrhoz.

Legalázatosabb folyamodványát benyúi tó
Hegedűs Geľgely

[Ajĺinlłźsoh:)
Áz ofelségével és a kiľálysággal kapcsolatban éľdemeket szeľzett személyeket ajánlja
legszentebb Felségeteknek Telekesy István egri püspök 1?01. máľcius 20-án.

Legalázatosabban ajánlván Őfelségének lent nevezettkérő benyújtott folyamodványát.
PaIugyaĺ Gáboľ

10 Szó szeľint,,véľtestvéľeket és egy méhből valókat'', ami aľľa utal, hogy nem csupán ľéltestvéľek voltak.
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