
A KASSAI KERESKEDÖ-CZÉH (BRUDERSCHAFT) KÖNYVE. 
1446—1553. 

Irta: Kerekes György. 

Nagyon becses e könyv, mert az eddig talált kereskedelmi czéh-
könyveket régiségre messze felülmúlja. Egész terjedelmében német. 
Értékét nagyban emeli, hogy bele van iktatva az 1446-iki, eddig leg-
régibbnek ismert kassai és egyszersmind magyarországi kereskedelmi 
czéhlevél. 

A legrégibb szám, mely a könyvbe be van irva, 1446 s a leg-, 
későbbi 1553. Évek tekintetében nagy hézagok vannak benne, csakis 
1495-töl 1536-ig tartalmaz folytonos, évről-évre szóló följegyzéseket. Itt 
ismét nagy, 17 évre szóló hézag áll be s ezután is csak egy évről, 
1553-ról néhány sornyi följegyzés található, mely azonban politikai 
tekintetben sokat mond. Ugyanis a város túlnyomólag német lévén, a 
mohácsi vész után Ferdinándhoz ragaszkodott. De 1536. decz. 4-ikén 'a 
felső m agyarországi főkapitány két alvezére titkon beeresztette Zápolya 
hadait a városba, mely nem tudván ellenállani, meghódolt. Az uj király 
alatt magyarosodás és a hitújítás terjedt Kassán, de a kereskedelem 
szünetelt, mert Ferdinánd hadai elzárták mindenfelé az utakat. E pan-
gás egész 1552-ig tartott., . mikor . IzabeJJa visszaadta Ferdinándnak 
Kassát is. Egy év múlva a kereskedő-czéh újra megalakult, a követ-
kező pár sorral : A stein-crom urai és testvérei a város gyalázatos 
árulása után ismét összegyűltek, hogy miután Ferdinánd rendelete 
értelmében házaikat és örökségöket visszakapták, a bíró és tanács 
akaratával az előbbi dicséretes szövetséget (Bruderschaft) felújítsák és 
fyrmeistereket (elöljárókat) válaszszanak, hogy a városban és azok a 
városon kivül árúihassanak, a kiknek polgárjoguk itt nincs. Elöljárókká 
Opitzer Kristófot, Behem Jánost, Gőbel Andrást és Gringang Jakabot 
választották. Ez utóbbit csak akkor vették fel a stein-cromba (úgy lát-
szik, kevesen voltak, ha ily új tagot mindjárt elöljáróvá tettek). Fizetett 
2 frtot, 4 font viaszt és lakomát. 

E néhány sorral megszakadnak a följegyzések. 
Eredetileg a könyv beosztása az volt, hogy mindenki külön-külön 
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lapot kapott a 73. laptól kezdve, (eddig bizonyára a czéh közös dolgait 
akarlak írni) a tagok lapjaira pedig az illető ügyeit (fizetés, tartozás) 
a,karták beírni. A minthogy később is (1496) pl. Kalmár Tóbiás külön 
lapot nyer, melyen a főbb följegyzések : tartozik a fölvételért, mely a 
fenti évben történt 200 d., adós 400 d., Schvvarcz János nagy lako-
májáért 400: d. és fölvétele alkalmával feleségéért, Barbaráért 400 d. 
Néhány a tagokra hozott határozat van e könyvbe beiktatva.. Nagy 
szigorúságra és pontosságra vall ez : 

A mely tag az összehívott gyűlésen meg nem jelenik, midőn 10-et 
üt, büntetésül 1 font viaszt fizet. Ha nem adja meg, boltját becsuk-
ják. (1495)., 

Dé hógy még sem jeléntek meg pontosán, mutatja, hogy 5 év 
múlva megint határozták : Végezték áz urak és testvérek, hógy minden 
dologban mindenki engedelmeskedjék s à kijelölt órára mindenki össze-
gyűljön, különben 1 font viaszt fizet, mit ha " nem akarna megfizetni, 
boltját becsukják mindaddig, mig eleget nem tesz; adósságát pedig 
felírják ajtajára. 

1532-bén Harreweyl Gergelyt, mert a gyűlésen nem jelent meg, 
1 font viaszszal büntették meg. 

Dániél, a pénzverő (Eisengraber) is. kereskedőnek állott s 12 font 
viaszra büntették valamiért. (1450). 

Rendszeresen föl vannak jegyezve a könyvbe a bevételek és ki-
adások, és pedig nem külön-külön oldalra, hanem egymás alá. . 

A bevétel az évi tagsági díjból, a felvételi díjakból ós a boltbér-' 
ből állott. 

A tagsági díj V2 frtot tett. Mindenkinek neve mellé oda jegyez-
ték, fizetett-e, némelyek viaszt és borsot is adtak. Még 1518-ban és 
1519-ben is 50—50 dénárt fizetnek, de 1529-ben csak 25 dénárt. 

A fölvételért 200 dénárt, 4 font viaszt és nagy lakomát (grosz 
mol) adtak. Midőn 1499-ben Opitzer János kassai bírót fölveszik, be-
írják a könyvbe, hogy ad 200 dénárt, „a mit ilyenkor fizetni szoktak" 
s 4 font viaszt. 

A pénzt többnyire azonnal lefizetik, a viaszt és a lakomát csak 
később adják meg. A 200 dénár helyett néha 2 frtot írnak, vagyis 100 
dénárt számítanak 1 frtra. A nagy lakomára 1504-ig 1 frtot kellett 
fizetni, ekkor kimondták, hogy ezután négyet fizessenek. -

Vagy csökkent a. pénz értéke, vagy a fényűzés növekedett. De 
különben ekkor a tagok száma már 23, ennyi embernek nagy lakomát 
rendezni 1 frtból bizony bajos volt. A többi felvételi díj maradt a régi. 

A harmadik bevételi czím a boltbér. A crom a bruderschafté volt : 
mutatja ezt az 1504-iki följegyzés, mely szerint a város is tarlozik 
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1494 óta 4 frt 50 d. boltbérrel. E bért meglehetős pontatlanul fizették, 
mert pl. 1504-ben is tartoznak, sokan még 1480-tól kezdve, pl. Amon 
Pál 9 frttal. 12-en kifizették ez évben. Az évi díj elég csekély volt, 
mindössze 25 dénár. 1508-ban 14-en fizettek meg a stein erőmért. 

A nagyobb kereskedők két cromot is bérelnek pl. Richter Zsig-
mond 2-t, fizet a kettőért 50 dénárt (1507), Wasserbauch Péter (1510) 
és Krompholz Miklósné is (1512) 2—2 cromot bérel. 

Az évi tagdíjbevétel különben nem valami nagy. így 1497-ben, 
midőn a „pruderektől*" mindent bevettek, az összes tett 4 f. 29 dénárt. 
1507-ben, midőn összejöttek, 15 tag 25—25 dénárt fizetett és mindent 
összeszámolva bevettek 7 f. IV2 dénárt. 1534-ben bevettek az össze-
jövetelkor a ládába 9 f. 96 dénárt „guth gelte-et és 2 frt „boes 
gelt"-et. 1536-ban 6 f. 65 dénárt. 

A kiadások közt első sorban szerepel a bírónak adott ajándék. 
Az évenkint megválasztott uj bírónak a czéhek ajándékot adtak, 

köztük a kereskedők czéhe is. 1495-ben borsot és sáfrányt adnak a 
bíró uramnak tiszteletük jeléül, a mikért Zotmann Bertalannak fizetnek 
1 frt minus 20 dénárt. 1533-ban 1 frt 50 dénár ára borsot és 
gyömbért. 

1532-ben az új bírónak IV2 frtot adnak. 
Az új bíró választásakor lakomát is adtak, mely 2 f. 53 dénárba 

került, a bor a városi pinczéből 9 frtba. Összehasonlítva az étel árá-
val, jól ittak. (1502). 

1507-ben az új bíróválasztáskor az ebéd 1 f. 5V2 dénárba 
került· 

Többször költenek a crom tatarozására és pedig 1495-ben zsin-
delyért, szegért az ácsnak 50 dénárt, 

kulcsért 1 dénárt. 
1497-ben is javítják a cromot. 
1505-ben 13 tag adott a crom fedésére 1 — 1 frtot, zsindelyt., 

szeget vettek rajta és az ácsot és napszámost fizették. 
1531-ben a crom kapuját javítja az ács, a szegért, fáért és mun-

kájáért 13 d. adnak. 
1534-ben vettek: 

1000 zsindelyt a cromhoz 1 frt 20 dénárért 
1000 szög . . . . . . — „ 40 
10 lécz és behozatala — „ 1 4 
100 léczszög — „ 1 2 
az ácsnak . . . . . . 1 — 
a kőfaragónak . . . . — „ 24 
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Állandó évi kiadási rovat a gyertyáért adott összegek. A ' gyér-
tyához viaszt mint rendes évi és felvételi díjat, vagy mint büntetést 
adtak a tagok. Ha kevés volt, vették, pl. 1497-ben oltári gyertyára 
5 font viaszt vettek. A gyertyát az apáczák festették, kapnak ezért 
1495-ben 4 dénárt. Gyakran a gyertyákat is ők csinálták pl. 1497-ben 
22 dénárt kapnak ezért. 

Már a gyertyakészíttetés is mutatja, hogy a kereskedelmi czéhek 
is részt vettek az egyházi szertartásokon. 

Húsvétkor Krisztus sírját kivilágítják s a sírásónak, a miért a 
gyertyákat őrizte a sírnál, 4 dénárt adnak (1497). Húsvétkor a sír ki-
világítására a gyertyacsinálás 3 dénárba került, a bírónak a sírhoz 
állítandó őrségre 4 dénárt adtak. Űrnapján fűre és gyertyára 16 dénárt 
(1505). Borbála oltára az övék, ők látják el gyertyával, húsvétkor (1502) 
4 dénárba került a gyertyakészítés az oltárra. 

Húsvétkor és űrnapján és a nagyobb sátoros ünnepeken a kör-
meneten mennyezetet vitetnek. 8 dénárt fizetnek a sátoros botjainak 
kitisztogatásáért, 35 dénárt fizetnek ételért, italért azok számára, kik a 
botokat vitték (1497), máskor (1510) 27 dénárt. 

Állandó kiadás a cromőrzőnek fizetett díj, 1495-ben Péter ebbeli 
szolgálatjáért 2 frtot kap. A következő évben is ő az őr. 1502-ben is 
2 frt e hivatal díja, rendesen apró részletekben adják ki. 1503-ban új 
szolgát fogadnak, Demetert, kérelmére adnak neki 25 dénár borravalót ; 
de ezt tagadja. Jeremiást fogadják még újnak mellé (1504) s így ketten 
vannak. 1527-ben Kristóf a „cromhüter." 

A bor minden évben szerepel a kiadások közt. 1495-ben 38 dénárt 
adtak borért, a városi pinczébe V2 frtot és 6 dénárt, farsang vasárnapján 
ismét 18 dénárt. 

1506-ban 1 pint bort 6 dénáron vettek; 1533-ban 8 dénáron, 
25 pint bort 2 f. 8 dénáron. ' ; ""' "" 

1532-ben 36 itce bor és 5 pint sör 1 f. 54 dénárba került. 
Ugyanekkor 24 itcze bor 96 dénár, 21 pint 1 f. '65 dénár. 

A bort mindig a város pinczéjéből vették. 
Sört először 1532-ben vettek és pedig 11 d. -f- 6 d. Kétszer 

vettek egy-egy félhordó sört, melyért 80—80 dénárt fizettek. 
Lakomát tartottak az új bíró választásakor, farsang vasárnapján, 

összejöveteleik alkalmával és pedig a cromban (1495). 
Általában a lakoma nagy szerepet játszott, mert gondosan föl-

jegyzik, kik nem adták meg a lakomát, pl. 1495-ben még 10-en tar-
toznak vele ; 1499-ben 14 tag. Említenek : nagy lakomát, kis lakomát, 
kis reggelit, vacsorát. 1512-ben vacsorára 52 dénárt költenek. Haugk 
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Partschné egy fél ebéddel adós (1450). A lakomához húst, kenyeret, 
sajtot vettek, a kannagyártónál edényt csináltattak (1496). 

A czéhet die Bruderschaft der reichen Cromen-nok nevezi. Az elöl-
járókat wesereknek, később firmeistereknek, talán mert négyen voltak. 
Az első főmestert vather-nek (atya) hívják. A négy elöljárót vorgeher-
nek is nevezi. Mindig valami kiváló ünnepen vagy szentnek a név-, 
napján jöttek össze, pl. Szt. Mátyáskor (1495), Szt. Erasmus utáni 
vasárnapon (1496). A tagsági díjat brudergelt-nek, a tagokat Herrn, 
und Bruder (prüder)-nek nevezik. A házat, mely a város közepén lehe-
tett, a melyben a boltok voltak s a hol a czéhösszejöveteleket tartották, 
stein- vagy reich-cromnak hívták. ' · · . : . . 

A tagok száma, általában nem épen nagy: legtöbben vannak 
1595-ben, 24-en; legkevesebben 1515—28 közt 6-an és 9.-en. Az ország·, 
általános állapota e korban a legnyomorúságosabb. Vannak különben 
1446 táján 19-en ; 1495-ben és 96-ban 24-en, 1.507-ben 15-en, 1508-ban 
14-en, 1512-ben 13-an; 1513-ban 14-en; 1514-ben 16-an; 1515-ben 
13-an. Innen kezdve 6-ra, 9-re száll le a tagok száma. De 1528-ban 
már ismét 12-en vannak s többet vesznek fők" 1530-ban 15-en vannak, 
32-ben 20-an, 33-ban 19-en, 35-ben 22-en, 1536-ban 23-an. 

A fölvétel nem igen tömeges, évenkint 1—2-öt vésznek föl; leg-
többet 1530-ban, 10 tagot, és mégis összesen csak 15-en. voltak. UgY 
látszik, 1529-ben nagyon megcsappant a számuk, mert még 1528-ban 
12-en voltak. Nagyobb fölvétel volt még 1504-ben: 4, 1533-ban: 3. 

A fölvételhez még ekkor nem volt szükséges, hogy tanulta légyen 
az illető a kereskedést. Dániel pénzverő (eisengräber), Wasserbauch 
Péter mesterember, Goltschmit. János és Gergely is ötvös, Boldizsár 
pedig baccalaureantus (tanító), Moler Tamás (festő), Kirschauer János 
is valami mesterséget .űzött. Azonban azt mindenkinek meg kellett fo-
gadnia, hogy a társaságban fölvétetvén, felhagy eddigi mesterségével. 

Nőket is fölvettek : Diák Györgyné (1501) fölvételeért 2. frtot 
adott és tartozik 4 font viaszszal ; hasonlókép Gentz Mihályné (1502). 
Tehát a nők is épen annyit fizetnek, mint д férfiak. Fidesz Francisco 
egy florenczi olasz felesége, Wayhart János leánya, szintén ennyit fizet, 
de még oda van jegyezve, hogy a kis ebédet mecadta, a nagygyal 
adós maradt (1508). 

Tagnők voltak : 
.1446 táján: Haugkné, Somerné, die Hesz, die Leibhalten, die 

Someren Tochter. • 
•1450. Stoyaninné, Göbelné, Parts Haugkné. -



347. 

1495-b.en.: .Gült. Simon.né., Michel Mqleninné, Schirnerné, Gurttier 
lmréné. . , . . 

1501. Diák Györgyné. 
1502, Gente Mihályné. 
1504. Molner Gergelyné. 
1506. előtt: Sauensternné. 
1506. Fidesz Francisconé. 
1512. Krompholczné. 
1530. Katz Gáspárné, Goldschmidt Jakabné. ; 

1536. Bonaventura. 
A hiányos feljegyzés szerint is a 100 év alatt (1446—1553) mint-, 

egy 20-an. 
A fölvételek közül érdekes, hogy 1499-ben Opitzer János, akkori 

kassai bírót veszik föl, ezenkívül érdekes, hogy egy flórenczi olasz 
lakik Kassán, Fidesz Francisco, ki egy kassai- polgárleányt (Wayhart 
János) vesz feleségül (1508). . -

A lakomát vígan ülik, zene- és énekszó mellett. A trombitásoknak 
20 dénárt adnak (1515), máskor .10 dénárt (1527). Állandóan fizetik a 
trombitásokat, mert 1533-ban ezt írja : a trombitásoknak a jövő évre 
1 frt. A kántornak (bizonyára énekelt) 20 dénárt (1532). A lakomán a 
kántornak 25 dénár (1533). Lantos (Lautenschloer) is játszik a lakomán, 
mert 50 d.enárt adnak neki. A kántorral diákok énekelnek, kik 12 dé-
nárt kapnak. - . 

Hogy egy-egy lakoma milyen volt, arról néhány, a könyvbe jegy-
zett számadásból alkothatunk, némi képet : 

A közös pénzből az új bíró választásakór kiadtunk (időjelzés 
nélkül) : 
Kleynet (csirke?) . . . . 137 d. 
Egy hordócska sör . . . . . - 156 d. 
Kenyér . . . , . . . . . , 100 d. 
3 pint bor . . . " . ' . - 104 d. 
Weseht brelen (vese vagy fasirozott sült?) . . . . . . . . . . 40 d. 
Gzeucht cromhütér 100 d. 
A lantverőnek (lautenschloer) . 50 d. 
Gyertyáért 40 d. 
A tanulóknak 12 d. 
A borért és korsóért 7 d. 
A bírónak . . · . . : . ; • 2 d . 

1536-ban az új bíró választásakor : 
Az asszonyoknak vásárlásra . 2 f. 
Halért és ' 1 nyúlért 55 d. 
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l /z hordó sör 85 d. 
1 őz, nyúl, 2 tyúk 52 d. 
A bírónak IV2 d-
Még kiadtak (nem írják, hogy mire) 2 f. 31 d. 

10 d. 
1 f. 17 d. 

52 d. 
Nem sok a pénzök s a mint beveszik, hamar el is költik pl. 

Szobráncz László (1495-ben) befizeti a 200 dénár fölvételi díjat, vesz-
nek rajta 80 dénárért borsot és sáfrányt (a bírónak), 38 dénárért bort, 
2 dénárért papirt és tentât ; összesen elköltenek belőle 1 f. 20 dénárt, 
marad a Jádában" 80 dénár. Nemsokára megint kapnak pénzt, de azt 
is elköltik s csak IV2 f. 19 dénár marad a pénztárban. A következő 
évben a pénztármaradvány 3V2 frt és 32V2 (lenár; a kiadás 247 dénárt 
és egy ortot teszen. 1512-ben a ládában 1 f. 29 dénár maradt. Néha 
adósak is maradnak pl. 1450-ben Gensel János (bizonyára pénztárosuk) 
gyertyaadósságra ad 2 frtot. 

A könyvben előforduló pénznemek: forint, dénár, ort; egy fél éltört frt. 
1534-ben az összejövetelkor bevettek 9 f. 96 d. „gut geltet" és 2 f. „boesz 
geltet". 1536-ban 2 frt boesz geltjük van, melyet 139 dénárért eladtak. 

1450-ben Karsztner Miklós tartozik a czéhnek 6 arany fri tal, a 
làkomára adott két veres forintot (rot gulden). Az összes egyéb adóssága 
9 f. 140 d., frtját 200 dénárral számítva. Schwarcz László is 4 veres 
frttal tartozik a czéhnek, frtját 232 dénárba számítva (1450). István deák 
pedig, a miért megkapta a czéhet, 1 arany frttal tartozik (1450). Hang 
Bartusch is 9 arany frttal és 1 orttal tartozik. 

Mértékek : font, lat, nehezék. 
A czéh a nemtagoktól elvette az árukat, melyekkel jogtalanul 

kereskedtek: „Bolckin Sofiától elvett Wasserbauch Péter testvérével 
együtt : 2 font és 4V2 lat'viaszt, lonttsaiíl (külföldi ?), 2 lat és 2 nehe-
zék sáfrányt, a mik Péternél (Wasserbauch) vannak." 

A c'zéh tagjai voltak; azaz helyesebben a tagok közül a kővet-
kezők nevei fordulnak elő a czéhkönyvben :' 

Fölvették a Czéhelőljáró Czéhtag· 
. . . . . . . czéhbe . . 

Ambrus 1446 táján 
Ambrozi Péter 1480 
Amon Pál 1504 
Apotheker Bertalan 1508 1 5 1 1 . 1 2 . 1 4 . 1 4 
Baltazár vom Brigk*) 1533 

*) Brieg Porosz-Sziléziában van, hol a magyar lutheránus papokat felavatták 
addig, míg itthon meg nem honosult a papszentelés: ' 
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Bartogk Pé tor 
Behem János 
Behem Hans 
Bernát 
Blander János 
Boldizsár baccalaureati^ (tanitó) 
Bonaventura 

Brechtel Péter 

Briger Péter 
Burgher Tamás 
Cozel Herman 
Cremnitzer 
Cromer Ágoston 
Cromer Vincze 
Cromer István 
Cromer György 
Cromer János 
Czottman Bertalan 
Czehmaiszter 
Czenger Simon 
Czudyniczer 
Dániel pénzverő (eisengräber) 
Debrecz 
Debrecz Benedek 
Domicht Venczel 
Dominik (Herr) 
Dominik Dániel 
Dominik Venczel 
Döbritz János 
Dyrschan Kristóf 
Echberg Vincze 
Fellizen Mihály 
Ferber György 
Ferber György 
Ferber Györgyné 

Ferber János 

Ferber Tóbiás 
Fidesz Franciser 

Fleischer Péter 

Fölvették a 
czéhbe 

1495 
1553 
1529 
1530 
1506 előtt 
1530 

Czéhelöljáró Czéhtag 

1534. 

1536 

1527 

1519 
1533 
1506 
1495 
1450 
1512 
1450 
1506 előtt 
1506 előtt 

1450 
1480 

1450 

1450 

1450 
1450 
1506 előtt 
1520 
1450 

1495 
1533 
1507 

1480 

Egy Brechtel 
czéhelöljáró 
1497.8.9.1529. 
31. 32. 33. 34. 

1536 

1495 

1446 táján 

1446 táján 

1446 táján 
1446 táján 

1529 

1446 táján 

1495. 97. 98. 99. 
1500. 5. 7. 8. 11. 
13. 1515. 16. 

1508 
1450 ben 
emliti elő-
ször 

Fogelweter János (Fogelweider) 1529 
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Fölvették a Czéhelöljáró Czéhtag· 
'czéhbe 

Gábriel György 1480 149Õ 
Gensel János 1450 
Gentz Mihály 1500 1503. 1505. 
Gentz Mihályné 1502 
Goldschmidt Gergely 1530 
Goldschmidt János 1528 
Goldschmidt Jakabné 1530 
Göbel András 1553 
Gőbelne 1450 
Gringang Jakab 1553 
Gwittler Imréné - 1495 
Gülch Boldizsár 1495 
Gült Simon 1480 1495 
Gült Simonné 
Gürtler Imre 1506 előtt 
Gürtler János 1506 
Gürtler Mátyás 150.6 előtt 
Güttlich Péter 1533 
György Diákné 1501 
Haug Bartusch 1450 
Haug Bartuschné - 1450 -
Harrenweil Gergely 1516 1516 1532-ben is 
Hebenstreit 1450 

;Henkel János 1495 
H er stein Péter 1504 
Heszné .(die Hesz) . 1446 táján 
lppszky Pál ' 1530 

'István diák 1450 
Jakáb (Herr) 1446 táján 
Jeromos 1450 
Jaszkó János 1495 1479. 8 
Kalmár Tóbiás 1496 1498. 
Kamnik Venczel - - ' 1450 
Karsztner Miklós 1450 
Kasser Márton 1502 
Katz Gáspárné 1530 
Kirschner János 153Ö 
Kiszer György 1521 
König Kilianusz ; 1522 
Krempnitzer Bálint • 1446 táján 
Krompholz Miklós- - : 1498 1499. 1500. 3. 5. 
Krompholzné 1812 
Krügler Kristóf 1506 előtt . - . • ' 
Krügler Miklós 1506 előtt 
Kukelbrecht Mihály 1504 - -.· 
Kunisch Miklós 1540 
Küsz (Kis) Vincze 1495 : . . . . . . . . 
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Fölvették a 
" ez é lib e 

Lambacher Jeromos 1495 
Leb István V : ; 
Leibhaltnné (die L.) 4 ' ~ 
Lörincz von Kürren 
Materen 1515 
Matern Bálint Γ530 
Michel Molerin (Mihály képiróné) Γ495 
Moler Ambrus 1502 
Moler Tamás 1530 
Molner Gergelyné 1504 
Morgner János 1534 

,Mickentaller Volfgang 

Czéhelőljárö Czéhtag· 

1446 táján 
1446 táján 

'.--· : 1446 táján 
és 1450 

1527 
1533. 34 

1503 
1504 
1450 
1480 

1499 
1553 
1506 

1495 
1450 
1495 

1480 
1506 
1480 
1495 
1506" 
1509 
1535 
1519 

1450 
1506 
1450 
1495 
1480 

1507-től 1519-ig 
és 27-ben is 

1507 

1516 
1500 

1446 táján 
1446 táján 

1595.7.1505.6.7. 

1446 táján 
1446 táján 

előtt 

előtt 

1527.29 30.3132 

előtt 

1506 
• 1480 

előtt 

1446 táján 
1469 

1446 táján 
1446 táján 
1446 táján 

Münzer Jakab 
Naschwitz János 
Neuhatt János 
Neustäten János 
Opitzer János mint kassai biró 
Opitzer Kristóf 
Pherrin Bálint 
Piechel János 
Porto Miklós 

:Prachtel Péter 
Prechtel János 
Priger (Priger?) Péter 
Priszniczer András . . _ : 
Richter (Herr) 
Richter Zsigmond 
Riszdorfer János 
Rót Boldizsár 
Rótgiszer János 
Scoppin Ágoston 
Seutzlich János 
Seutzlich János 
Seifner Pál 
Sommeren tochter (die) 
Sommerné 
Steiner Károly 
Stoyninné 
Sultész Jakab 
Szobráncz László (Sebrancz) 
Scharf János 
Scharil Henrik 
Schanenstein 
Schanensternné 
Scheldórf 'György-' ~··;· .·-"--·· ; ' 
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Schemnitzer Ambrus 
Scherer Bálint 
Schirnerné 
Schneider Gergdely 
Schneider János 
Scholtz Jakab 
Swarcz János 
Swarcz Jakab 
Swarcz László 
Schwarcz Mihály 
Tannenberg Bartusch 
Thaisz Boldizsár 
Tóbiásné 
Tóth Mihály ' 
Tóth Mátyás 
Trigler János 
Trinkausz Jeromos 
Tropper Miklós 
Tröpper 
Wasserbauch Péter 
Weisz Gábor 
Weytland Lénárd 
Withwer János 
Wolfgang 
Zimeren 
Zipszer János*) 
Zipszer Kelemen 

Fölvették a 
czéhbe 

1480 
1480 
1495 

1495 
1506 előtt 
1450 
1504 
1450 
1506 előtt 
1450 
1536 
1507 

1450 
1450 
1495 
1506 előtt 
1495 
1506 

1504 
1531 
1450 

Czéhelöljáró 

1495. 1593 

Czéhtag-

1495 

1446 táján 

1508. 11. 12. 5. 6. 
1531. 33i 
1505 

1480 
1552 

1446 táján 

Összesen mintegy 164 tag. 

*) Följegyzi róla, hogy a prédikácziós^ barátok tornyára 4. frtot adott. 


