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I.

A JAVASLATTEVO ADATAI

1' A j avaslatot benyúj tó (személy/int ézmény l szew ezet/ v áilalkozás) neve :

Hegedüs Ferenc

2. A javas|atot benyújtó személy vagy akapcsolattaľtó személy ađatai:

Név: Hegedüs Ferenc

Levelezési cim:2700 Cegléd, Kiss Ernĺj u' l7.

Telefonszám: 06 (30) 515-1164

E-mail cím : info@szaj olihegedus.hu

il.
A NEMZEľI nnľÉr ADATAI

1. A nemzeti érték megnevezése:

Szajol töľténelméhez kapcsolóđva, a Hegedüs család királyi adomźnyozásai során keletkezett

dokumentumok (kiľályi birtokba iktatási paľancslevél, címeľęs nemeslevél, címerkérő

folyamodvány) átirt latin nyelviĺ eredeti szövegeinek, valamint azok magyar forđításainak

megőľzése.

2. A ĺemzeti éľték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása

agtźtr- és élelmiszęrgazdaság egészség és életmód épített kornyezet

ipari és műszaki megoldások kultuľális iiľiikség sport

természeti környezet tuľizmus



3. A nemzeti érték fęllelhetoségének helye

A dokumentumok átirtlatin szövegei és azok magyar fordításai a2. számumelléklętbe kerültek,

az ęređeti iľatok és egyéb források fęlsorolása ugyanott |źhjegyzetben, illetve a 7. pontban.

4 . Ertéktźĺr me gnev ez é s e, am elyb e a nemzeti érték fe lv éte l ét kezdęm ény ezik

telenülésĺ tájegység megyei ktilhoni magyaľság

5. A nemzeti érték rĺivid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

a') Királyi birtokba iktatási parancslevél egész Szajolľa vonatkozóan Fejéľ Mihály, Toľök

András, Trombitás Mátyás és Hegedtis Demeter részéľe' I. Lipót király, Bécs, 1669' április 1'

A szajoli nemesek 1665-ben elveszítették birtokukat, miutiín a nádor Boľy Gyorgynek

adomźnyozta az egész fall,lt a török hódoltság viszontagságos könilményei között' Ezt

követoen a szajoliak visszavásiárolták a biľtokot, majd I669-ben új kiľályi adománylevelet

nyertek el, amely évszźnadokon át biztosította jogaikat. A nevezettek ellentmondás nélkuli

birtokba iktatásáról a Garamszentbenedeki Konvent jelentőlevelet állított ki, 1670. maľcius

24-i dáummal.

Az eredeti dokumentum nęm maľadt fenn, hiteles másolatok állnak ľendęlkezésre.

b.) Címeres nemeslevél Hegedüs Gergely, valamint testvérei, Péter, Istvián, János és Mihály,

továbbá fiaik, János, Antal és Mátyás részére. I. Lipót király, Bécs, 1701. június 30.

Az oklevelet Heves és Külső-Szolnok egyesült vármegyék kozgyĺlése előtt ellentmondás

nélkÍil kihiľdették Egerben, 1702. február 15-én. Az ađományozott címeľ: reneszánsz

tárcsapajzs kék mezejében aľany koronában áúlő vértęzettvitéz egýk kezében Ausztria, másik

kezébęn Magyarorszélg cimeŘt tĄa' Sisakdí'sz a pajzsalak vitéze, aki kezeiben holdat tart'

Takaľók: arany-kék, eztist-vorös.

Az eredeti dokumentum a Hegedüs család tulajdonában van.

c') A Hegedüs család címerkérő folyamodvrĺnya (az ęlőzo irathoz kapcsolódva). Keltezés nélkĺil'

A királyi engedély tźxęzetésének kelte: 1701. június 30. Ajánlók: Telekesy Istvĺĺn egľi

püspcik, a vármegye fóispánja, valamint Palugyai Gábor, a Királyi Kamaľa tanácsosa'

Az arÍa éľdemesülteknek saját maguknak kellett kérvényezni a királynál a

címeradomźtnyozźlst és a megnemesítést, alázatos formában, latin nyelven, két királyi tanácsos

ajän|ásźxal'

Az eľedeti dokumentum a Magyar Nemzeti Levéltar országos Levéltárź,ŕlantaláihaÍő.



6. Indoklás az ért'éktźrba történo felvétel mellett

Mindhárom felvételre ajźlnlott irat szoľosan kötődik Szajol töľténelméhęz' Az a') jelű beiktatási

paľancslevélben szereplő Török András, Hegedüs Demęter és Trombitás Mátyás utódai (utóbbi

esetében a Lajkó család vettę át a birtoklást I7 47 -ben) a mai napig Szajolban élnek, illetve erosen

kĺitődnek a fa|uhoz; Fejéľ Mihály örökösei ugyan máľ nem élnek, đę ĺjk is jelentos szerepet

jáúszottak Szajol életében' kb. 1945-ig. A b.) jelű dokumentumban adományozott családi címeľ

egyben Szajol címere is lett' és módosításokkal ugyan' de a mai napig a falu címęreként

funkcionál. A c') jelű dokumentum a b.) jelűhöz kapcsolódik' Mindezekľe tękintettęl javaslom az

értéktárba való felvételt.

7 ' A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő forľások listája (levéltári jelzetek)

a') Magyar Nemzeti Levéltár Heves Megyei Levéltára lv-Ilbl268 No. 800 (1808); Magyar

Nemzeti Levéltár országos Lęvéltára o20, No. 99. (1794); MNL oL o18 Procęssus

tabulaľes, No. 2818' Q7aQ; Hegedüs-levéltár E,16_20. p. (l7I7).

b') Magyaľ Nemzeti Levéltráľ Heves Megyei Levéltára XII-1/33 No. 50. I47_I54. p. (I7L7);

MNL HML rv-tlb/268 No. 800 (1808); MNL HML rv-rlb/s9z No. 811 (1846).

c') Magyar Nemzeti Levéltár országos Levé|tźraR64,2' tétel, No. 694.); Hegedüs-levélttr Z,

4849.p.

8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:

A szajoli Hegedüs család internętęs oldala, a www.szajolihegedus.hu címen.

MELLÉKLETEK

1. sz. melléklet: Az értéktátrba fęlvételľe javasolt nęmzeti értékek eredeti dokumentumainak

fenyképei

2' sz' mę||éklet: Az értéktáľba felvételľe javasolt dokumentumok eredeti latin szĺivegeinek átiratai és

azokmagyar fordításai

3. sz' melléklet: A javaslathoz csatolt fényképek, átiratok és foľđítások felhasználźsźra vonatkozó

hozzájttrulónyilatkozat

ilI.


