Nagy Szabó Ferencz és a marosvásárhelyi szabó-czéh.
Nemsokára félszázada lesz annak, hogy Mikd Imre gr. Erd.
Tört. Adatainak első kötetében a N. Szabó Ferencz krónikáját ki
adta. A krónika alapján Mikó gr. megírta a N, Szabó Ferencz
rövid életrajzát, s azóta csupán egyetlen adat került napfényre a
krónikásról. x
A most közlendő rövid feljegyzések sem mondanak sokat. Az
író és a czéh viszonyát világítják meg; de egyszersmind képet ad
nak arról a környezetről és munkakörről, a melyben élt. Egy-két
helyen ellenőrizhetjük vagy kiegészíthetjük belőlük a krónikát, s
megtudjuk, hogy a krónikás mikor halt meg.
N. Szabó Ferencz 1604. húsvétjában lépett be a marosvásár
helyi szabó czéhbe. Inas éveit Vásárhelyen kezdte. O maga említi
krónikájában, hogy az apja 1598-ban adta szabóságra Göcsi Szabó
Mihályhoz, 2 s az már általánosan ismeretes, hogy 1599-ben Kolozs
várt a vén Palástos Istvánt szolgálta. H a most a két évszámot
összevetve azt tesszük fel, hogy N. Szabó Ferencz mindjárt 1598.
elején került inasságra, akkor is Vásárhelyei legfőlebb másfél évet
tölthetett ki. Már pedig akkor a czéhek országszerte megkívánták
a három apród-esztendőt; a kolozsvári szabók meg épen négy évet. 8
így tehát a krónikás 1599-i szabólegénysége csak ügy magyaráz
ható meg, ha feltesszük, hogy az inaskodást már otthon, az apai
háznál elkezdette és csak utolsó évét töltötte Göcsi Szabó Mihály
nál. Ez annál valószínűbb, mert tudjuk, hogy 1588-ban kerül isko
lába és még 1595. végén ott van.* H a 1596-ban kikerült onnan,
akkor a Kolozsvárra meneteléig épen három évet inaskodhatott s
mint felszabadult legény léphetett ott a czéhbe.
Nem tudjuk, hogy Kolozsvárról mikor került haza; de az
bizonyos, hogy 1601. első felében már Vásárhelyt van. A követ
kező három év alatt hol otthon ül, hol Görgényben, Ilyefalván és
i Székely Oiltr. VI. 216.
Mikó jmre: Erd. Tört. Ad. N. Szabó F. krónikája I. 51.
Jakab E. Kolozsvár tört. II III. köt. oki. tára 63 1.
Erd. T. a. I. 40 és 46.
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Brassóban él, mint menekült. 1602-ben k ü m x j á r valamiért Magyar
országon, de 1603-ban ismét otthon van, és tagja annak a városi
küldöttségnek, a mely Székely Mózesnek és Bektes basának Nyárádtőhöz élést és ajándékokat szállított. Ugyanebben az évben vette
feleségül Kolozsvárról Rózsás Erzsébetet, a kivel 1604. jan. 21 én
ülte meg Vásárhelyen a lakodalmát. Ma is ál'/ a vásárhelyi
várban
as az épület, a melyben hárnssíga
első éveiben lakott.1
E z u t á n hamar belépett a szabó czéhbe. H ú s v é t másodnapján
adta meg a köszönő-poharat, s nem sokkal utána a mesterasztali
vendégséget is. A. czéhban legelőbb 1613-ban választják meg egyik
dékánnak vagy bejáró' mesternek. A következő évben Konstanti
nápolyban j á r t s mint látott-hallott embert, a ozéh 1616-ban ó't
küldte Brassóba, hogy egy taraezkot öntessen, 2
T ö b b mint tiz év múlva, 1627-ben választják először czéhmesterré, s ezt a tisztet egymásután négy évig viselte. 1633-ban
táblás ozóhmesterré lesz. A következő évben nem viselt tisztséget,
de 1635-től 1639 ig, tehát egymásután ötször ismét táblásmester, s
1643-ban újra ugyanennek választják meg 3 Közben 1639-től 1641-ig
görgényi udvarbíró volt s ez - r a mint ismeretes — majdnem
teljes vagyoni bukásába került. Czéhmesterségén kivűl 1658-ig ez
volt utolsó jelentékeny közszerepe. Azután csendesen, elvonulva,
élt, s ez a magyarázata annak, hogy 1641-től 1653-ig feljegyzései
csaknem mind magára, városára és környezetére vonatkoznak. A
krónika hirtelen megszakítása adott alkalmat arra a feltevésre, hogy
N. Szabó Ferencz az 1658. évi török-tatár pusztítások áldozatául
esett. É s ezt csak megerősítette az a néhány évvel ezelőtt felbuk
k a n t adat, hogy 1658. júliusában a krónikást a marosvásárhelyi
vár egyik k a p i t á n y á n a k választották meg. Bizonyos azonban, hogy
halála nem a feltételezett időben és körülmények között törtónt,
s egyáltalában minden jel arra mutat, hogy a városnak, illető
leg a várnak némely írótól 1658-ra helyezett feldulása
sem
történt meg. Bizonyítékul elég lesz erre annyi, hogy épen a szabók
bástyájában 1653. j u n . 3-án számbavett 72 drb fegyver 1660. május
11-én, az új számbavételkor mind meg van, sőt gyarapodott. T o 
vábbá ugyancsak a szabók kölesönkönyve szerint 1660-ban majd
nem mind ugyanazok a zálogtárgyak szerepelnek, a melyek 1658.
1
2

Ma katonai börtönnek használják.
Ezt az útját ő maga leírja, s a számadáskönyvek is megemlítik. Miké
Imre gr. a krónika elé írott életrajzban 16L8-ra teszi az utat, s tévedésbűi azt
állítja, hogy ebben az évben N. Szabó F. a vár védelmében is részt vett. A
várat meg sem támadták.
3
összesen 11-szer volt czéhmester, 1639-ről ö is említi a tisztségét a
krónikájában, három évi czéhmestersége pedig a m.-vásárhelyi szabó-czéh poha
rak felirataiból ismeretes. V. ö. Erd. M. 18.U. 395—99. Szádeezky L. : A m.vásárhelyi szabó czéhpoharakról.
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előtt. Világos, hogy általános dúlás után egyik eset sem lehetett
volna. N . Szabó Ferencz túlélte ezt az évet, s a rákövetkezőnek
az elején halt meg. Halála pontos idejét a szabók czéhmester tétel és
táblajárás-könyvében találjuk, 1 a hol mesterek „beállás szerint való
registrumában" az van a neve után írva, hogy „obiit 1659 die 16
Januarü".
Eltemetéséről a szabók kiadás-könyvéből értesülünk. Minden
valószínűség szerint az alá az „ormos koporsó-kő" alá temették, a
melylyel ő 1617-ben a mai ref. temetőt tulajdonképen megalapította.
A síremléket azonban most hiában keressük. D e meg van a k r ó 
nikás öcscsének N . Szabó Istvánnak, meg a vejének, Konez Már
tonnak és ezek közelében nagybátyjának, Borsos Tamásnak sír
köve. 2 Valahol ezek körűi kell hogy legyen a földbe sülyedve
N . Szabó Ferencz családjának síremléke, a mely alatt nyughatik
maga a krónikás is.
Czéhe számadás könyveinek minden reá vonatkozó adata évrőlévre a k ö v e t k e z ő : 3
Anno Domini 1604. esztendó'beli táblajárás.
Kis karácson másodnapján választanak 6' kglmek minket czéhmesterségre az egész czéh akaratjában Markos Szabó Mihályt és Szabó
Dávidot. Adtának mi kezünkben czéh pénzét kész pénzt fi. 5 5 d. 15.
Táblajárás.
Markos Szabó Mihály táblás czéhmester.
Szabó Dávid 2-dik czéhmester.
Közli Szabó Péter. Szabó Máté. Szigyártó Szabó Péter. Csíki
Szabó Mihály. Nagy Szabó János uram. Tőmösvári Szabó György uram.
Szabó Miklós. Incze Szabó István. Hudi Szabó György. Sarko Szabó
István. Varsoczi Szabó János. Szabó Ferencé. Megyesfalvi Szabó János.
Szabó Sámuel. Nro 16.*
Szabó Ferencz adott mesterasztalkor mi kezünkbe fi. 1.
Ugyanakkor adott viasz árát d. 10.
Item Húsvét másodnapján Szabó Ferencz követé az mesterséget;
pénzzel végezé el az uraimmal az köszönő' pohárt. Adott mii kezünkbe
n. 12.
i 92/2 oldal.
Az utóbbi felett szintén koporsó alakű emlék állott, s egy ideig a
földbe volt sülyedve.
s
Az első a könyvek közül 1603-tól 1632-ig terjed. A kiadások és be
vételek közösen vannak feljegyezve benne, de külön rovatokban. Ezt a könyvet
I. számmal jelöljük. A másodikban tisztán kiadások vannak 1635-től 1799-ig.
Ez a II. számú. A harmadik a bevételek könyve (Ilf.) 1642—1799-ig, s a negye
dik az 1617-től 1797-ig terjedő kölcsön- és zálogkönyv (IVJ. EÖvidség kedvéért
a lapszámokat mindenütt csak az évek végén jelöljük.
4
A táblajárások és czéhmester tételek könyvéből.
2
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I
Szabó Ferencz követte az mesterséget Húsvét után másodnapján,
ki tűi restal fl. 12. Kezes érette Nagy Szabó János, Szabó Péter
Szabó Ferencz is pénzűi végezte el; vagyon zálogba 2 pohár.
Szabó Ferencz mester (asztal) adásakor nem érték meg az ifiű
mester borával ő kglmek. Toldottuk meg 58 ejtel bor árával, kinek
adták ejtelét d. 10. Ki teszen in summa f. 5. d. 8 0 . 1
1606.
1606. esztendó'ben lö'nek az ifiú mesterért kezesek, tudniillik
Szabó Istvánért Szabó Máthé, Szabó Ferencz.
Item Szabó Ferencz, hogy honn nem volt, mikor czéhmestert
választottak, ő kgline adott én kezembe birságba d. 24. 2
1607.
Ugyan Szabó Ferencznek adtunk egy ezüst pohárra fl. 7. 3
1610.

Szabó Ferencz uram szolgája jártatott táblát. Adott d. 2 5 .
Item ugyan czéh pénze vagyon Szabó Ferencznél f. 5.
Vagyon Szabó Ferencznek zálogja egy küs párta ó'.
Item ő kglmek büntették az Megyesfalvi inasáért Szabó Pétert
és Szabó Istvánt és Szabó Ferenezet és Megyesfalvi Szabó Jánost az
inas szegó'dtetésért két-két vider borra. Azzal a borral meg nem érték
ó' kglmek, hanem hordattunk ugyan az város borából ahhoz Szabó
Péter uramék ó' kglk akaratjából 82 ejtelt, kinek az ára tött f. 1 d. 92.
Ugyan az napra költöttünk kenyérre, húsra, halra, gyertyára,
sajtra és egyre-másra az czéh pénzébűi, ki tött f. 1 d. 10. i
1613.

Anno 1613. Ujobban választották esmét legények atyjává Szabó
Péter uramat; melléje bejáró mesternek Szabó Ferenezet egész czéh
akaratjából.
Szabó Ferencznek adtunk az czéh pénzéből f. 1. Solvit. 6
1616.

Szabó Ferenez uramat az czéh akaratjából küldtük Brassóba az
taraczk megcsináltatásának szegó'dségére. Akkoron küldtünk a taraczk
csináló mesternek Szabó Ferencz uram által fl. 5 1 .
Szabó Ferencznek adtunk, mikor Brassóba küldöttük, költségeire
— 4 lóval voltak, az szekeresnek is — mind együtt fl. 4. d. 50.
50 sing vasat turuczkait vöttünk az taraczk vasalásához, kiért
adtunk f. 17.
* I. 12, 14, 20. —

2

I. 26. 28. —

3

I. 30. — * I. 5a 62, 61. — ' I, 79.
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Az szekeresnek, az k i a vasat bevitte Brassóba, adtunk egy ejtel
bor árával együtt f. 1 d. 60.
Ismét úgy tetszék úgy 6 kglmeknek, hogy Szabó Mártont beküldjük Brassóban az taraczknak meglátására, hogy ha készül ? Ad
tunk f. í.
Minthogy az lövó' szerszámhoz Brassóba beküldénk, az czéh pénze
ki nem t e l é k ; adott Szabó Dávid uram az maga pénzéből az czéh
pénzéhez f. 5 .
Minthogy Szabó Ferencz uramtól küldtem vala ötven forintot
az czéh pénzéből, hogy visszahozta, volt héja az ötven forintnak f. 1 9 ,
kit magam pénzéből tettem le. 1
1622.
A 1622. szegó'dtették be Nagy Szabó János uram fiát Istókot,
Sarkó Szabó István uramhoz 3 esztendó're szabó műnek tanulására.
Szabó Ferencz és Szabó Miklós. Solvit. 3
1626.
Ugyanakkor Szabó Ferencz uram birságától maradt meg négy
kupa bor, melyet mi kezünkbe adott, úgy mint d. 32.
Ugyanakkor hordottunk bort Szabó Ferencz uramtól 6 4 ejtel
bort, kinek az árát adtuk meg az iíiú mester 3 vider bora árából,
az melyen megkönyörgött volt. Az öt vidernek az árát Szabó Ferencz
uramra magára hagytuk, mivel öt vider borba könyörgött yolt meg 8
kglme. Maradt meg 4 kupa, melyet introitusban irtunk. Kupáját adták
8 pénzen. 8
1627.
Anno Domini 1627. Isten akaratjából választanak 6 kglmek az
egész czéh minket, úgy mint Szabó Máté és Szabó Ferencz uramat,
czéhmestereknek új esztendő másodnapján. Adtának ő kglmek mi
kezünkben letött garast in summa fl. 2 0 5 d. 5, öt pínzre tudván az
garast. J ó pinzt peniglen dutkát fl. 3 7 d. 60. J ó költó'pinzt peniglen
fl. 2 6 d. 5 1 .
'
.''
'
Ezek után egy pecsétet, privilégiummal együtt, több levelekkel.
Viaszát peniglen huszonnégy darabot, valami morzsalékot.
Item másodnapján (kis-karácsony után) is parancsolták 6 kglmek,
hogy asztalt terítsünk, ó' kglmeket jól tartsuk. Hordattunk bort Szabó
Ferencz uramtól 78 ejtelt. Ennek is kupája volt cl. 6, mely bornak
az ára teszen f. 4 . d. 68.
1
2

I. 99, 100, 101. V. Ö. N. Szabó F. krónikájával. Erd Tört. Ad. I. 123.
I. 129. — > I. 165, 169. Az az idő, a melyre hivatkozás van a Szt.
Gál nap előtti Hétfő. Ekkor adta meg a krónikás öcscse N. Szabó István is
a mesterasztalt.

\
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Táblajárás.
Szabó Mátbé czéhmester
György Miklósi
n
István Kerekes
57
Miklós Nyirő
n
István Virágh
JJ
György Hudi
»
Mihály uram
;T
István biró uram
Sebestyén
?)
Lukács
;v
Tamás Bar(anyai)
n
Péter D(icső)-Sz.n
M(ártoni)

f. 1.
í)
»
» »
;?

»

n

w

n

77

»

77

71

JJ

J?

:;

59

n

??

„

«

Szabó János Megyesfalvi
Ferencz uram czéhm
57
Péter uram bíró
n
Dávid uram
n
Mihály Csíki
ÍS
István uram
»
János Molnos
M
János Koncz
»
Mihály Czakó
JT
István Vincze
»
András
75
NTO.

f. 1.

23.1

1628.
Laus Deo semper 1628. Isten akaratjából ebben az 1628. esztendő
ben is választottanak Ő kglmek engem Szabó Mátét és Szabó Ferenczet
Kis-Karácson másodnapján. Adtak mi kezünkben kész pénzt fl. 6 0
d. 34 ; jó dutkát fl. 37 d. 60. Ezek után egy pecsétet privilégiumok
kal együtt. Három darab viasz és egy darab.
Item die 14 Januarii. Nagy Szabó Istvánhoz szegődték be inas
ságra Telegdi Mátyást 3 esztendeig az szabó műre. Szegó'dtetó' mesterek
voltak Szabó Ferencz és Feteke István. Hoztak mi kezünkben mind
az bor árába f. 3 d. 3 5 . 2
1629.
- Ugyan ezen 1629. esztendó'ben Kis-Karácson másodnapján ő
kglmek közönséges akaratból választottak minket az böcsületes czéhnak
gondviselésére, úgy mint engem Szabó Ferenczet és Sz.-Mártoni Szabó
Péter uramat. Adtak mi kezünkben in paratis száztizenhárom forintot
és negyvenkét pénzt garas pénzt: dutkát peniglen kétszázkét dutkát,
az öte rósz. Viaszát viszontag negyvennégy darabot apróstól.
Ultimo die Április szegó'dtették be Nagy Szabó Györgyhöz Nánási
Máté fiát Istókot az szabó műnek tanulására három esztendeig. Szegődtető
mesterek Szabó Ferencz uram és Csiki Szabó Mihály adtak mi kezünk
ben pénzt fl. 3 d. 3 stb.
13 mensis Maji szegó'dtették be az Csiszár Gálné asszonyom fiát
Istókot az szabó műnek tanulására három esztendeig Szabó Györgyhöz
Miklóséhoz. Szegődtető mesterek Szabó Ferencz uram és Koncz János
1
A czéhmestertételek és táblajárások könyvének 11/2 és 11/1. oldaláról
és I. 176.
3
A czéhmestertételek stb. kv. 11/2 és I. 181.
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adtak mi kezünkben kész pénzt fl. 1 d. 7 5 . Az bor ára f. 1 d. 2 8 .
Az viasz restal. 1
1630.
Anno Domini 1630. O kglmek az becsületes czéh helyben hagyák
az czéhmestereket, engemet Nagy Szabó Ferenczet és DicsŐszentmártoni
Szabó Pétert. Adtak kezünkben kész pénzt fl. 150. Dutka vagyon
harminezhárom ; öt rósz azon küűl. 2
1632.
Koncz Mihály mesterasztaláért kezesek : Szabó Ferencz uram és
Koncz János.
Item 2 1 mensis Novembris szegó'dtettünk egy inast Szabó J a k a b 
hoz bergenyei fiat 3 esztendeig Istvánt. Szegó'dtetó' mesterek Szabó
Ferencz uram és Kerekes Szabó István. Adtak mi kezünkben pénzt
fl. 1 d. 75. Az két vider borért adtak fl. 1 d. 2(5. s
1633.
Az becsületes czéh egyenlő' akaratból választotta az czéhnak gond
viselésére táblás-czéhmesternek Szabó Ferencz uramot és Osiki Szabó
Mihály uramat.
A bücsületes czéh penig ő kglknek kezében adott készpénzt fl.
2 7 2 d. 47., hét ezüst tallért, három aranyas pohárt, egy ezüstpecsétet,
három cristály pohárt, egy hasadtot és egy csonkát. Körül-bé teszen
öt cristály pohárt. Egy süveget és egy veres cordovány kapezát, privi
légiumot táblával. á
1635.
Anno salutis 1635. Az böcsületes czéh egyenlő akaratból válasz
tanak minket úgy mint czéhmestereket Szabó Ferencz uramat és Tordai Szabó Miklós uramat januáriusnak 3. napján. Adtának mi kezünk
ben 6 kglmek készpénzt, úgymint fl. 257 d. 85. Item 4 ezüst pohár
és egy pecsétnyomó, függó' pecsétes privilegiommal együtt, item más
egy kisebb privilegiommal együtt. 5
1636.
Laus Deo semper. Anno D. 1636. Egyenlő akaratból ó' kglmek
helybe hagyák az czéhmestereket, tudniillik Nagy Szabó Ferencz ura
mat és Tordai Szabó Miklós uramat. Adtának ő kglmek számvetés
után mi kezünkben in paratis fl. 3 8 3 . Öt ezüst aranyas pohár, egy ezüst
pecsétnyomó, az czéhnak privilegiomi, czéhtáblájával együtt. 6
1

1

I. 188, 189, 196. — 2 Ozéhmeat.t. etc. kv. 13/1. — « I. 232, 235. —
Czéhmestt. stb kv. 16/1. — 5 Cz. m. t. kv. 18/1. — 6 Cz. m. t. 19/1.
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1637.
Laus Deo semper. Anno 1637 die 3 Januarii. 0 kglmek az
bűcsületes marosvásárhelyi szabó-czéh úgymint Nagy Szabó Ferenczet
és Nyíró' Szabó Lukácsot választattanak czéh mestereknek. Táblás czéhmesternek Nagy Szabó Ferencz uramat, ifiű czéhmesternek Nyíró' Szabó
Lukács uramat. Az számvetés után adtának ő kglmek mi kezünkben
pénzt, úgymint fl. 343 d. 3 1 , id est háromszáznegyvenhárom forintot,
harminczegy pénzt. Item öt ezüst poharakat és egy ezüst pecsétnyomót.
Iteni két privilégiumokat.
Az bástyabeli res mobilesekró'l penig más inventarium vagyon.
Az mely szakállost Szabó Ferencz uramtól vöttünk, annak az
vesszejéért adtunk d. 1 5 .
1638.
L. D. s. Anno 1638. die 3 Januarii. O kglmek az bűcsületes
marosvásárhelyi szabó-czéh úgymint Nagy Szabó Ferencz uramat és
Molnár Szabó Jánost választanak czéhmesterekké az bűcsületes czéhnak
gondviselésére. Táblás czéhmesternek Nagy Szabó Ferencz uramat,
ifiú czéhmesternek Molnár Szabó János uramat. Adtának ő kglmek mi
kezünkben in paratis in summa fl. 450.
Item öt ezüst poharokat, egy ezüst pecsétnyomót privilégiumok
kal együtt. 1
1639.
L. D. s. Anno D. 1639 die 2-da Januarii. O kglmek az bűcsü
letes marosvásárhelyi szabó-czéh. választanak minköt czéhmestereknek
az bűcsületes czéhnak igazgatására; táblás czéhmesternek Nagy Szabó
Ferencz uramat, ifiú czéhmesternek Molnár Szabó János uramat. Ad
tának ó' kglmek mi kezünkben in paratis pecuniis fl. 500, id est ötszáz
magyari forintot. Item öt forintot. Summa facit fl. 505, öLszázöt forintot. 2
1642.
Die 25 Augusti adtunk Nagy Szabó Ferencz uramnak fl. 1, mintnogy ff kglme beadta volt az táblajárást.
30 die Novembris szegődtették be az Nagy Szabó Ferencz uram
fiát János deákot az szabó minek tanulására ugyan magához. Az sze
gődtető mesterek voltának nagyobbik czéhmester uram Molnár Szabó
János és Nyirő Szabó Miklós uram ifiabbik czéhmester uram. Adtának
mi kezünkben két font viaszát. 8
1643.
Anno 1643 die 3 Januarii. — 0 kglmek az bűcsületes szabóczéh egyenlő akaratból választanak minket czéhmestereknek, úgymint
1

Cz. m. t. 21/1. — 2 Oz. m. t. 23/1. — » II. 31 és III. S,
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Nagy Szabó Ferenczet táblás mesternek, Virágh Szabó Istvánt ifiű
ozéhmesternek az b. czéh jövedelmének goadjaviselésére. Adtának ó'
kglmek az mi kezünkben készpénzt, úgymint hétszázkilenczvennyolcz
forintot és nyolczvankét pénzt. I d est fl. 798 d. 82. Item öt esüst poharokat, aranyasokat; egy pecsétnyomót, privilegiomokkal együtt. J
1644.
Űrnap után való kedden adott mi kezünkben Nagy Szabó Ferencz uram Czakó István dékányságáért — mivel hogy a zsoldra kelle
tett menni Nagy Szabó Ferencz uramért — négy forintot f. 4.
1645.
Bort hordattunk azon napon s Nagy Szabó Ferencz uramtól ötvenkilencz ejtelt. Ejtelét adták tíz pénzen, melynek az ára teszen öt forin
tot, kilenczven pénzt. f. 5. d. 90. s
1646
Nagy Szabó Ferencz uram adott
veder bor árát d. 96. 4

mi kezünkben

bitságot

egy

1647.
Anno Domini 1647. die 1 Januarii. Az kiknél az böcsületes
szabó-czéh pénze künn maradott restantiára, így következnek :
(A sorban a 19. helyen): Nagy Szabó Ferencz uramnál maradt
interesre ötven forint fl. 50. 6
1648.
Anno Domici 1648, die 16 Januarii. Az becsületes czéh aka
ratjából az kiknek pénzt adtunk zálagokra, nevek így következnek :
(A 8. helyen): Nagy Szabó Ferencznek adtunk interesre az czéh
pénzéből ötven forintot fl. 5 0 .
Hozott interest fl. 5.
Die 2 Junii adtunk az muskétáktól az tisztításon kivűl, az kinek
mi héja volt, az ki nem restellette maga meg tisztította:
Nagy Szabó Ferencz uramnak adtunk d. 20. G
1649.
Anno Domini 1649 5 die Januarii az böcsületes czéh akaratjá
ból az kikuek pénzt adtunk zálagra igy következnek az nevek :
(A 14. helyen): Bérei Szabó Mátyásnak adtunk az czéh pénzé
ből az Szabó Ferencz uram részével együtt — az Szabó Ferencz uram
része fl. 9, az maga része f. 6 d. 2 0 . az mely teszen mind együtt f.
15 cl. 2 0 . 7
« Cz.' m. t. kv. 28/1. — » Jan. 2. — s II. 58. — < I I I 24. — ' IV. 4. V.
ö. Erd. T. A. I. 151 1. —' 6 IV. 10. és II. 74. - ' IV. 17.
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1650
Anno Domini 1650. die 5 Januarii. Virágli Szabó Istvánnak
czéhmester uramnak adtunk az czéh pénzébó'l interesre az Nagy Szabó
Ferencz uram részit fl. 10. (Solvit.)
Eodem die J Nagy Szabó Ferencz uram adott bírságpénzt mi
kezünkben d. 6 4 .
Eodem die 2 Nagy Szabó Ferencz uram adott bírságpénzt mi
kezünkben d. 10. 3
1651.
(Az 1 6 5 1 . j a n . 2.-i pénzkiosztáskor): Baranyai Szabó Tamásnak
adtunk az czéh pénzébó'l interesét az Szabó Ferencz uram részével
együtt, fl. 2 3 . 4
1654.
Item die 2 2 Mártii Nagy Szabó Ferencz uram hogy temetésen
nem volt és ez jégrakásban is az ő kglme szolgája miatt megtréfálódott, adott 6 kglme kezünkbe d. 2 7 . 5
1655.
Item die 18 Mártii adtunk az kolozsvári könyvkötó'nek
Ferencz uram akaratjából fl. 3.*

Szabó

1656.
Item Nagy Szabó Ferencz uram adott bírságpénzt mi kezünk
ben d. 32. 7
K>:
1657.
Item die 2. Decembris hozott mi kezünkben Nagy Szabó F e 
rencz uram birságban pénzt. 8
1658.
Item die 15 Maji Nagy Szabó Ferencz uram hozott mi kezünk
ben bírságpénzt f. 1. d. 1 2 . 9
1659.
Item die 19. Januarii Nagy Szabó Ferencz uramat eltemetvén,
ó' kglmek egész czéhűl együtt lévén az temetésen, estvére gyűlvén- 6
kglmek az czéhmester uram házához, 6 kglmeknek gazdálkodtak az
keservesek, de avval meg nem értük. Hordattunk bort Borbély Balázs
tól kup. 10 ; kupáját adták d. 2 0 f. 2. Gyümölcsöt, gyortyát vöttünk d. 6.
Item die 11 Junii Nagy Szabó Ferenczné asszonyom hozott 'mi
kezünkbe az jégverem csinálásban az b . czéh végzése szerint f. I. 1 0
* Június 21. — 2 Deoz. 3. — 3 III. 52, 54 és IV. 26. — " IV. 32. —
3 Iir. 76. — 6 II. 107. — ' IILfebr, 27 és ápr. 9 között.—108 III. 96. — » Ili.
100. Ebben az évben a pénzfelosztáskor is kap 23 frtot. (— IT. 16é és III. 101.
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