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rásaihoz intézi. A Vízakna város levéltárában eredetiben meglevő ezen
oklevél alján Ozsvát (családi néven : laki Tnz vagy Tusz Ozsvát) zágrábi
püspök kir. kincstartó ellenjegyzése áll.
(C—r.)
Hidvámok a Hernádon 1409-ben. Perénvi Péter egyebek közt mármarosi
íoispán s volt székely ispán 1409-ben a király rendeletére Zemplén vármegyében Terebes mellett gyűlést tartván, Krompachi Dániel, a kit a király
saját (birtok-) jogainak kikutatására küldött ki ide, a király nevében felszólalván, azt állította, hogy a Hernád (Harnád) folyón Csalános, Gesztel(y),
Hernád-Németi, Bölcs (ma : Böcs), Hidvég, Keren (ma Köröm) helységekben jogtalanul szednek hid-vámot, s e részben a megyei alispánra,
szolgabirákra és esküdtekre hivatkozott.
Perénvi kérdezésére utóbbiak hit alatt vallották, hogy csupán azok
az utasok, a kik ezen hidakon átkelnek, kötelesek hidvámot fizetni, azok
ellenben, a kik a hidakat elkerülik s magán a Hernád folyón kelnek át,
semmiféle vámmal nem tartoznak, s általában az utasoknak szabadságukban áll akár az emiitett hidakon, akár pedig magán a vizén .átkelni.
A kérdéses öt hidvám meglehetős sűrűn következik egymásután a
Hernádnak Zemplén vármegyén átfolyó ama részén, mely e megyét
Abauj és Borsod vármegyétől elválasztja. Köröm különben már inkább
a Sajó mellett fekszik. (Br. Perénvi es. lit.)
Cr.
A szerémi bor történetéhez. Ismeretes dolog, hogy a középkorban
a legédesebb, legzamatosabb és egyszersmind legdrágább magyar bor
a szerémi (ma ugy mondanók : karloviczi) volt.
íme egy ujabb, más tekintetben is érdekes adat az e borral való
kereskedés történetéhez, a br. Perényi család levéltárából.
1522-ben Károlyi Lancz László (a gróf Károlyiak egyik őse) panaszt
tett a nádor (Báthory István) előtt.
Nemrégiben — úgymond — két károlyi szolgáját a tisza-varsányi
országos vásárra (Külső-Szolnokmegyében) küldte, hogy számára bort
és más, a háztartáshoz szükséges czikkeket vásároljanak.
A két kiküldött két nagy vasalt szekérrel érkezett Tisza-Varsányba, a
melyek mindenike elé 24 ökör volt fogva (duobus magnis curris ferratis, viginti
quatuor bobus ipsum currum trahentibus) ; s mikor a szerémi borokat
megvásárolták, kállai Lökös János (a Kállayak egyik őse, Tisza-Varsány
egyik földesura) inasaival és jobbágyaival fegyveresen rájok rontott s a
két nagy szekeret 4 hordó borral, 100 frt értékben, s 50 frt készpénzzel
együtt elvette tőlük, s ezenkívül elfogta és bilincsbe verte őket. A szerémi
bornak tehát Tisza-Varsányt is volt piacza.
Gr.
Gömörmegyei juhászok szabadalmai. Ezekről először a megyének,
egy, tanúvallomások alapján 1606-ban kelt bizonyítványából értesülünk,
mely szerint a krasznahorkai és csetneki uradalmakban lakó juhászok

