
http://www.a-pdf.com/?product-split-demo


HERBERT VAJDA. 455 

Az erdélyi káptalan tanúsítja 1252-ben, hogy bizonyos 
Márton comes fiai: Bálád, Márton és Tamás Szuncsal nevű ősi 
birtokuk felét, mely a két Küküllő folyó között, vagyis ott 
feküdt, hol a két folyó egymástól szétválik, 5 finom ezüst már
káért Hcrbord comesnek és fivérének, Lörincznek örökáron át
engedik.1 A vevők őseiről mindeddig semmit sem tudunk. 1252. 
után a két fivérnek nyoma vész s eddigi ismereteink szerint a 
családot csak Herbert folytatta. 

Herbert fia Balázs 1277. és 1300. között az 1252. évi adás-
vevési okiratot az erdélyi káptalannal átíratja.3 

Midőn 1313-ban az alsó-fehérmegyei Gergelyfája és Ve
resegyháza nevű birtokokat a Kelnekick javára határoltatják, 
akkor a kisküküllőmegyei Nagy-Cserged tőszomszédságában 
Herbert fia Balázs is birtokol;3 ez azonban az utolsó hír, melyet 
e Balázsról hallunk. 

1320. febr. 19.-én felhívja Vásári Miklós erdélyi alvajda 
az erdélyi káptalant, hogy Balázs fia Herbertet az alsó-fehér
megyei Véza nevű birtokba statuálja. Midőn a káptalan ugyan
azon évi márcz. 1.-én e birtok határait megállapítja, akkor 
mint birtokosok Herbert és fivére Miklós szerepelnek.* 

1336. május 17.-én Oserged és Veresegyháza mellett Balázs 
fiai Herbert és Miklós birtokolnak.6 

Lajos király 1346. aug. 15.-én a kisküküllői (Magyar-) 
Bénye nevű birtokot bizonyos Bakoch Istvánnak és társának 
adományozván, a beiktatásra az erdélyi káptalant ki küldi; ezen 
alkalommal Balázs fia: Balázs falvi László a király kiküldöttje.8 

Midőn ugyanazon (1346.) évi okt. 6.-án az erdélyi vajda 
Kelneki Mihály leányait Gergelyfája, Veresegyháza s egyéb 
birtokokba statuáltatja, akkor András fia: Balázsfalvi István 
mint vajdai kiküldött szerepel.7 

1 Urkundenbuoli zur Gesclúclite der Doutsclien in Siebenbürgcn. I. 79. 
2 Ugyanott 130. 
8 Anj ovikori okmánytár. I. 303. 
4 Urkundenbuch I. 343. 345. 
5 U.-ott 478. (Ugyanezen okirat a 233-ik lapon tévesen van 1306-ra téve.) 
6 Anjonkori okmánytár IV. 633. 
7 Urkundenbuch II, 36. 37. 
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Ezen keltezés azonban határozottan hibás. Mindenek előtt 
kiemelendő, hogy András fiát Istvánt csak 1369-ben találjuk 
felemlítve és atyja, András legelőször csak 1351-ben merül fel; 
ennél fontosabb azonban az, hogy az (Jrkimdenbueh II. 36- és 
37. old. közzétett okirat szerint Balázsfalvi András fia István 
mellett még Dályai Sándor, Kereki Pál fia Mihály és Hosszúteleki 
Alárd is mint vajdai kiküldöttek vannak kijelölve. Ugyanazon 
Urkundcnbueh II. 333-ik oldalán pedig azt látjuk, hogy 1369. 
nov. 13-án Balázsfalvi András fia István mellett Dályai Sándor, 
Dévai Pál fia: Kereki Mihály és Vízaknai Alárd fia Alárd vaj
dai kiküldöttek; tehát ugyanazok, kiket az 1346. évi okirat is 
említ. A hiba tehát abban keresendő, hogy az erre vonatkozó 
okiratokba LX. helyett valahogy XL. csúszott be. 

Baláss fia: Balássfalvi László 1348. jul. 1-én Alsófehér
megye szolgabírája.1 

1351. febr. 5-én tanúsítja Szécsényi Tamás vajda, hogy 
Baláss fiai: Balássfalvi László és János és Herbert fia : Baláss
falvi András arról panaszkodnak, hogy Kapus azelőtt Galttelke 
nevű, alsófehérmegyei birtokuk Veresmarti Luprecht ós Dályai 
Miklós kezén van, mire a vajda a ^birtok határának megjárá-
sára az erdélyi káptalant kiküldi.3 

1.354. máj. 6-án Herbert fia András az alsófehérmegyei 
Miriszló határoltatása alkalmából királyi kiküldött.3 1367. aug. 
26-án ugyanő - - de most már mint Herbert fia: Balázsfalvi 
András —• a esergedí birtokügy megvizsgálásakor vajdai kikül
dött.4 1369. nov. 15.-én felhívja az erdélyi al vajda az erdélyi 
káptalant, hogy (Katyisz nb.) Disznaját János okiratainak el
vesztése ügyében vizsgálatot indítson, melyre többek között 
Balássfalvi András fia Istvánt, mint kiküldöttjét kirendeli.6 

1 Ugyanott 56. (vájjon az e tárgyban szereplő Tűri Balázs fia László 
azonos-e vele ? meg nem határozhatom,). 

2 Anjoukori okmánytár V. 426. 
3 Urkundunbuch II. 1U2. 
4 Ugyanott, 302. 
5 Ugyanott, 333, 
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Miután úgy találtuk, hogy Herbert comes 1252-ben a kiskür 
küllőmegyei Szanesal-t megszerezte és 1271-ben a Kelneki.csa
lád az ugyanezen .megyében fekvő Szanesalon kivűl még a villa 
Herbordit is kapta s miután e villa Herbordi a kisküküllő-
megyei mai Balázsfalvá-val azonos,1 meg van a kérdés oldva. 
Az 1252-ben szereplő Herbertnek a két Küküllőfolyó közötti 
birtoka 1271-ben még a Herberlfalva nevet viseli; fia Balázs 
után azon rész, mely egyenes utódai kezén maradt (mert a 
másik részt megkapták a Kelnekiek) felveszi a Balázsfalva ne
vet, melyet ezen Balázs utódai 1346 óta használtak. Miután 
továbbá tudjuk, hogyr a Balázsfalviak összes birtokai ezen Ba
lázsfalva tőszomszédságában feküdtek, bebizonyitottnak tartjuk, 
hogy mindazon „ Balázsfalvi"-ak, kikről a fentebbi okirat-kivona-
tolc említést tesznek, az 1252. évi Herbertnek az utódai. Nemze-
dékreridi töredékük pedig a következő: 

Ismereti en 

/ . Herbert (vajda) Lőrincz 

1252. 1252. 

Balázs 1313. 

II. Herbert Miidós Balázsfalvi László 
1820-1348. 1320—1336. 1846—1351. 
, '•— , 

,Balázsfalvi András 
1351—1867. 

i i i n -~* 

Balázsfalvi István 
1860—1860. 

Erveléseim helyességót támogatja még a következő : 
I. Ulászló király 1444. jan. 25.-én Gutkeled nb. Szokolyi 

Pétert, Pált és Miklóst az erdélyi káptalan útján Vesszős (kis-) 
küküllőmegyei birtokba iktattatni rendeli és erre többek között 
Balázsfalvi fferbarth Miklóst és Istvánt a királyi kiküldöttnek 
teendőivel megbízza.2 Ezen (Szász-) Vesszős jelenleg Kisküküllő-
megye bényei járásában fekszik és miután urai 1444-ben a 

1 Urkundenbucli I. 572. 
2 Zichy-okmánytár. IX. 07. 

Balázsfalvi János 
1351. 
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„Balázsfalvi" mellett még a „Herbart" családnevet is használ
ják, azt hiszem, felesleges arra utalni, hogy e családi név az 
1252. évi Herberttől való leszármaztatásra vezetendő vissza. 

* * * 

Miután már most tudjuk, hogy az 1271-ben említett Her
bert vajda nem más, mint az 1252-ben felmerülő Herbert, a 
későbbi Balázsfalviak ós balázsfalvi Herbart-család őse, szük
séges még az is, hogy vajdaságáról egyet-mást koczkáztassunk. 
Fővajda volt-e, vagy csak alvajda ? nem tudni; tekintettel azon
ban arra, hogy a vajdai méltóságot akkori időben (de még ké
sőbb is) nem annyira bennszülött vagyis erdélyi, mint inkább 
magyarországi előkelő családból származott férfiakkal töltöt
ték be, több mint valószínű, hogy — bár az okirat „vajdá"-ról 
szól, a mint ez számos későbbi esetben is kimutatható, — csak 
alvajda volt. 

Miután V. István okiratából szabatosan ki nem betűzhető, 
hogy Herbert vajda 1271-ben még élt és vajdáskodott-e, magá
tól értetődik, hogy vajdaságának idejét pontosan meg nem ál
lapíthatjuk. 1252-ben még csak mint comes szerepel és így 
majdnem bizonyos, hogy hívataloskodása 1252. után kezdődött. 
Ha fővajda volt, akkor ezen vajdaság az 1267. és 1270. közötti 
időre esik, mely időből (fő-)vajdát nem ismerünk; esetleges 
alvajdaságára nézve azonban elfogadható támaszpontunk nincs, 
mert az Árpád-kori alvajdák csak elenyésző számban ismere
tesek; 1222-től 1278-ig pl. egyetlen-egyről sincs tudomásunk. 

DR. WEKTNER MÓB. 


