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1605. Item az mikor Kendi István bészálla az hajdu-haddal,1 

Gyulali is idejőve, akkoron az míg az had itt lön minden éjjel az 
bástyából kellé cz i rká lnunk; azután 10 egy néhány éczczaka mind. 
gyertyát égettünk. Adtunk gyer tyára mindenestől fi 2 d. 33. (25 1.) 

Item adtam nagyobbik Szabó Mihálynak az czéh jjenzóből köl
csön íl 20 akkor, mikor biró uram urunkhoz kiment.2 (27 1.) 

1610 Hetién Gábor itt létében hogy ó' kg'lmek az zászlókat 
csinálták, vitettek volt ő kg'lmek 1 vidor bort, kit ő kgimek meg-
fizettetének, ki tött d. 40. (65. 1.) 

1620. Mivel hogy az szent Isten az mii kegyelmes urunkat 
Bélien Gábort az k i rá lyságra választotta ós az országok is felkiál
tották az k i rá lyságra : biró uram hagyásából lövettünk örömhírt. 
Lön ő kglmeknek az is akaratjukkal, hogy örömökben lakozzanak. 
Mivelhogy Borsos Tamás uram is kóvánkozik vala közinkben és 
ugyan közinkben is jőve, akkor az mi étket ő kg'lmek ide hozat
tak, mivel hogy vacsorára is főzetnünk kellett, költöttünk kenyérre, 
húsra, tyúkra, lúdra, ahhoz való ótekszerszámra, sajtra, dióra, retekre, 
sólymokra8 ÍJ. 1 d. 4(5. 

Ugyan akkor hordat tunk ő kglmeknek bort 11 vidor, 3 ejtel 
bort Szabó Péter uramtól, k inek ejtolét adták d. 8. Teszen az ára 
íl. 6. d. 78. kit vétettünk m e g az dekány uraimmal. 

Az lövőszorszámoknak vöttüuk Szabó Dávid uramtól ompol-
nástól 20 pénz ára faolajat. (127. I.) 

1629. Item vöttünk ő felsége itt létekor az szabii mester uraim, 
hogy az szekér födelét cs inál ták uraimnak ő kglmeknek bort cup. 
4, melynek az ára teszen d. 4 0 . i (192. I.) 

Szent Márton nap után való szerdánaz urunk ő felsége vógszűrit 
hordottuk fel az várba. Az mester uraim voltak ott úgy, mint 9en. 

E g y pecsenyét vöttünk, egy kenyeret, pereczet, bort, mely 
teszen in summa akkori kö l t ség d. G0. 

ltom az urunk ő felsége szűrei felől kelleték czéhmester ura
mat harmad magával Fe jé rvár ra küldenünk. 5 Jár tak oda egy hétig, 
költenek lovakra s magokra íl. 2 d. 40. (199 1.) 

1 Kendi líiOö. márczius 18-áról állít ki Vásárhelyen egy nyugtát ;i 
városi tanácsnak 19 köböl szétosztott búzáról, „a melyet a dézmások német 
császár számára az ő kgimek kastélyokban deponáltának volt." M.-vásár
helyi városi levőitár 86. sz. V. ö. N. Szabó P. krónikájával. Erd. Tört. Ada
tok. I. 94. 

a V. ö. N. Szabó F, krónikájával. 95—96 1. 
3 Súlyom. Debreezen vidékén most is árulják s eszik. 
4 Itt kihúzva, s kevés eltéréssel újra írva 196. oldalon. 
3 Bethlen Gábor eladásra küldött néhány vég szűrt. 1630 febr. 19.-én 

Bethlen István elrendeli, hogy Borsos Tamásnak adjanak ebből a szolgái 
ruházatára 4 vég' szűrt, s a többit leg-alsó áron ő—5 írtjával gyorsan adják 
el. Mvásárhelyi levéltár 179 sz. — Ebben az évben N. Szabó Ferencz volt 
a czéliinestor. Kiküldetését említi krónikája a 142. lapon. 
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1637. 26 Septembris Berkoszi Szabó Mihályt küldöttük el 
nyolczad magával Fejórvárra, urunk parancsolatjára. Adtunk költ
séget az útravalót d. 50. (14 1.) 

1641. Iteni die 6 Februarii az egész városbeli ezéhoknak 
páraü'csölván biró uram urunk ö nagysága parancsolatjából, vadá-
szásra hogy kimonjonok, akkoron mi is czéhul oda fáradozván 
estig, onnét haza jővén, vacsorára költöttünk f. 1 d. 76. (26. 1.) 

1648. 18. Octobris kelleték ő kgliueknek ol menni Fejérvárra, 
mivel hogy urunk ő nag37sága megbala, gyászruha csinálni, tizen
ketten. Adtunk ő kglmeknek az útra f. 3. 

Az kik oda voltának: 1. Berkoszi Szabó Mihály. 2. Köteles 
Szabó János. II. Kis Csiszár Szabó Márton. 4. Kúti Szabó Péter 
legényt adott. 5. Sala Szabó Tamás. 6. Beszormini Szabó János. 
7. Detki Szabó Miklós. 8. Bányai Szabó Tamás. !). Nyirő Szabó 
Mihály. 10. Molnár Szabó János. 11. Kádár Szabó Márton. 12. 
Kádár Szabó György legényével volt. (76. 1.) 

1649. Mikoron urunk ő nagysága itt városunkban volt,1 az 
mi élés felől írattunk, az cancellarista deák supliealt, adtunk az 
diáknak d. 16. 

Anno Dni. 1649 die 18 Április. Mikoron ő kglmek Fejérvárra 
voltának mielni, fizetésért hozatták ő kglmek haza magokat. Fizettek 
is ű kglmek az szekeresnek, melyet az becsületes czéli akaratjából 
az czéhéből fizettünk meg. AToltanak tízenegyen, az kik fizettek. 
Egyik-egyik hatvanöt-öt pénzt adott, mely teszen in cornputatis 
f. 7, d. 75. (80. 1.) 

1651. ltom die 3 Januarii az böcsületes szabó-czéh ex com-
muni voto fizettek az szabómestereknek az ezéh pénzéből f. 6., 
mivel, az 1648. esztendőben fejedelem dolgára Fejérvárra kénsze-
ríttettek volt menni köntösök készítésére nro 12. Azért hogy ott 
az fejedelem sommit som fizetett, munkájokat nem akarván sem
missé tenni, az tanácsot is megsuphcalváii, adott az böcsületes 
tanács hat forintot.2 (87. 1.) 

1652. ltom mikoron urunk ő nagysága szabó mestereket kerete 
Raimótra az darabantok ruházatjára, vöttünk két font sajtot, ismét 
kőt font szalonnát d. 40. (94. 1.) 

1659. ltom 3 adtunk az csapai szekeresnek, hogy haza hozta 
szabó mester úraimékot, az kik Ranótra voltak mielni az darabon
toknak f. 1. d. 75. 

1660. Item die 18. Jiinii Barcsai Gáspár ide varasunkban 
jővén* törökökkel, az brassai hadnagytól őrzőket kelletett kérnünk, 

1 A feljegyzés márcz. f9. és ápr. 18. közt történt. 
,.2 A szabó mesterek ezek voltak: az 1G4Ő-Í, foiinebbi névsor. 3 Május lf., után. 4 Barcsay Ákos jun. 7.-én fjónyáról keltezett levelében tudatja a várost, 

hogy öcscsét Gáspárt küldi oda s meghagyja, liogy vele „mindenben egyet-
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hogy oltalmazzák az jégvermet az törököktől, melyért gazdálkod
nunk kellett kglmotek akaratjából mind az hadnagynak s mind 
penég az darabontoknak bárány czémefekkel, kenyerekkel, borral 
is az hadnagynak; noha bíró uram is adott kenyeret, de avval félig 
sem érték. Egy-egy kenyeret ekkor vöttünk negyven-negyven pén
zen. Omnibus computatis facit ez napi költség f. 1. d. 16. 

Item die 10. Junii másodnapon ismét gazdálkodnunk kelletett 
az jégveremó'rzőknek délebédre. Sajtot, hagymát vöttünk d. 7. 

Ekkor is az bíró uram adta kenyérrel meg nem érték. Egy 
fél kenyeret vöttünk d. 18. (136—137. 1.) 

1663. Eodem die 1 asszonyunk ő nagysága ideérkezvén váro
sunkban, az ő nagysága trombitási meglátogatván bennünket muzsi
kájukkal, az ő nga méltóságos tekéntetiért adtunk nekiek az b. czéh 
parancsolatjára f. 1. (158. 1.) 

1665. 10. üic Augusti bíró uram ő kigyelme poronesolatjából 
kelletett urunk bejövetelekor az bástyában felmenni ez okáért, lrogy 
lőjünk. Akkor az bástyában hozattunk 4 kupa bort. Kupája volt tíz 
pénzen d. 10. (167. 1.) 

1704. Anno 1704-ben mensis Maji adtunk az Teleki Mihály 
uram parancsolatjára az czéh porából egy hót vidres átalaggal, sza
kadékokat vasból numero 2 száz 34-gyet. 

Adtunk kanótot egy véggel Szen-Pálhoz, bíró uram parancso
latjából. 

Mensis Maji az lakatosokkal mieltcttenek az puskákon, az kiket 
Kaszás Pál elvitetett. Adtunk az lakatosoknak d. 40, erezet vettünk 
d. 18, egy kölesért, puskához való d. 12. (351. 1.) 

Kaszás Pál küldött munkát az mesteremberekre dohnánt, nadrá
got. Azokhoz vettünk czérnát d. 44, vásznat d. 30, sinort cl. 6tJ, 
gombot d. 35, . . . p. driot d. 12, bort két kupával az szabónak d. 24. 

Az németektől rnikoron elszedték az fegyvereket, az melegen, 
az utczán sütköztonek az czéhok.2 Kívánták ő kglmek, hogy egy 
ital bort, kenyeret hozassunk ő kglmeknek, melynek az ára teszen 
f. 1. d. 40. (352. 1.) 

1705. Die 28 Mártii az consilium ós az bíró uram poroneso
latjából kívántatott Szent-Pálra menni az becsületes czéhnak, holmi 
rabokat í'elkisirni. Kelletett fáradságokért gazdálkodnunk. Hozattunk 
kenyeret, túrót, den. 36 ; bort is hozattunk kup. 22. Teszen az ára 
fi. 3 d. 30, lévén az bornak kupája 15 pénzen. 

Die 8 Maji Roth g-oneral hajdúi számára csinálván bizonyos 

értsenek". (A városi levéltár 277. csomójából.) V. ö. Enyedi Lakatos Márton 
emlékezetnek könyve. Erd. Muz. 1901. 453. 1. 1 November 15. Akkor volt a Borkeszi Szabó Márton „mester asztali 
lakása". 2 Június 8. és szept. 1. közötti bejegyzés. 


