
Kunmadaras parasztságának redemptio-ellenes mozgalma
a XVIIL század közepén

Polgári történetírók a Nagykunság redempliojárói tévesem úgy emlékeznek
meg, mintha az Mária Terézia uralkodásénak egyik királyi jótékonykodása lett
volna. A redemptio valójában a íeudális társadalom hanyatló életének önfoáztosítási
10801*1616 volt, mely a nagykunsági osztály-tagozódás nagyfokú előmozdítójává váLt,
és a kapitalista társadalom melegágyává fejlődött.

. A török idők nehéz viszontagságai között szinte elnéptelenedett Nagykunsá-
got és Jászságot a bécsi udvar — 1699-ben felvett adatok és. becslések alapján —
1702-bem eladta a német lovagrendnek. A jászok és kunok tiltakozása azt eredmé-
nyezte, hogy a bécsi udvar 1715. .évi 34. te. állapján csak zálogként hagyta a német
lovagrendnél azaal a határozattal, hogy a váltságot kifizeti. Ez azonban nem történt
meg. Csalk annyit változott a helyzet, hogy a Pesti Rokkantak Háza váltotta magá-
hoz az elzálogosított területet, s az élzálogosítcttakinalk végül is maguknak kellett
a váltságösszeget kifizetni. Szülnie egyediülálló eset a történelemiben, hogy az ural-
kodó által fcimályi jövedelem céljára elzálogosított területet annak lakossága váltja
vissza.

A visszaváltás megtörténtét, a redemptiot 1745. június 12-én ünnepélyes kere-
tek között hirdették ki Jászberényben, mint a jászok és kunok ősi privilégiumukba
való visszahelyezéEiénelk okmányát. A nádor, kapitányaik és választott báráik ítél-
kezése alatt önállóéin rendezkedhettek be. Vámmentességet ígérteik nekik, véd jogo-
kat biztosítottak száimujkra. Ljakóák egyen!! ő részesedést nyertek a terhek és jogok
viselésére, s a községeikhez tartozó pusztáikat használhatták. A megváltás összege
600 000 rhénes forint volt, melyből Kunmadarasra 20 700 Ft esett. Vállalniiok kellett
a nádor 3000 aranyat kitevő fizetését és ezer lovas katona állítását, melyből Mada-
rasra 33 lovas jutott.

A redemptio előtt Kuinrnadanas területe a Pesti Rokkantak Házának volt
hűbénhirtoka, azonban a Rákóczi Ferenc szabadságharcának befejeződése után le-
települt lakosai önálló községi életre szervezkedtek, s a többi nagykunsági községek-
kel szoros szövetségiben éltek, A lakosok, mint a f^ulközösség tagjai szabad válasz-
tás szerint fogták fel a földet megmunkálásra. 1720 után a szabadfoglalással bir-
tcfcbavett területhez a község egyeteme nyilasosztás útján is juttatott földingatlant
mindenki számára. Az osztá;ni kulcsot az álialálüomáiny és a család nagysága szerint
határozták meg. A község társadalma két csztiályra tagozódott: lakosokra és szol-
gákra. Az 1713-tan tartott kerületi ösisaeíras szeriint Madarason 112 szabados lakos
és 6 szolga élt. tehát a község 95%na sziabad emberből állt. akik teljesen egyenlő
jogokkal rendieűlkeztek. Az 1715. és 1720. évd országos összeírás adataiban szolgák
nem szerepelnek, csak szabadosok. Az 1720. évre beköltözött néhánv nemes számá-
val sem történik közöttük említésre mér tó differenciálódás, merthiszen mindenki
annyi földet munkált meg, amennyire erejéből és munkakedvéből telt. Ezt világo-

é írá dsan mutatják az
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32.5%
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48 100,0% /83 100 0%
A bécsi udvar a jászsági és nagykunsági falvak közösség! életének felszámo-

lásét mér a redemptio előtt megkezdte. A hatalom urai látták a jászok és kunok
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ellenállását, szabadságjogaink védelmét a földesúri terjeszkedéssel és az államhata-
lom elnyomó törekvéseivel szemben, látszólag engedékenynek mutatkoztak, ígére-
tet tetteik a válts ágösiszeg kifizetésére is, ugyanakkor azonban a Pesti Rokkantak
Házának hűbéri birtokként való átengedésével készítették a terveit az ellenálló
közösségi élet megszüntetésére. Kunmadaras parasztsága már akikor megérezte ezt,
és azzal válaszolt e ténykedésre, hogy a Pesti Kórház madaras! épületének oromza-
táról a Habsburgokra emlékeztető kétfej ű sast leverte. Az ellenállás nem vezetett
eredményre, mert a közösségi étet felszámolására az első próbálkozás az 1736. esz-
tendei tanyaföldosztásHal csak megtörtént. Ennek számadatai tükrözik a lakosok
közti ellentétek Maliakfltását ts az egyéni birtoklási megkezdését.

1736. évi tamyaföldcszitás adatai:

TanyiaföSd területének Tanyaföldet kapott Százalék-
'megválitásá ösiszege: családok száma: iarány:

1— 4 fortatög
5— 9

10—16

198
37

4

82,8%
15,5 ,.
1.7 ,.

239 100,0%
A redemipltJiioval fölytatódíik 'ez a folyamait. Ekkor Kuinmadianais parasztságának

nagy százalléklban homogénnak (mondtató társadalma két kategóriára, bomlik: a
redemptusokira és az irredemiptusdkira, azaz megváltást fizetőkre és olyaincfcra, akik
nem voltak hajlandók fizertmi. így alakult ki a ssaaligákcm kívül a redemptusok. és
irredemptusok osztálya. .Ezzel aztán a községi közösséghez tartozók közül sokan
[kiszorultak a földbirtokról, a közös haistzoinvétediefclből (mialmdk jövedelme, kocsma,
mészárszék jövedelme, stb.), s eddig gyakorolt jogaikat elvesztették.

Az 1748. 'esztendőre az addig egyenlő jogokat élvező parasztság 16,3%-a foirtofc-
talanná vált. A madarasi tanácstvégzési jegyzőkönyv tanúsága szerint dbben az
esztendőben 312 csialád közül 261 fizet váltságot (83,7%), de 51 család elzárkózik a
fizetés elől (16,3%).

A redemptio alkalmával vámmentességet ígért nekik a Hdmáflyi kegy, s egy
1749. október 16-án felvett jegyzőkönyvben azt olvassuk, hegy Toót László a szent-
ágotfcai hídon Debrecen félé átmeove érvényesíteni akairta ezt a jogát, de .az egyik
hiteles tanú vallomása szerint más törtémt: „Midőn ez a dolog esett, ott volt Fatens,
s midőn az Vámos Vámot kért volna Toót László mondotta: Nem adok én vámot,
mert kapitány úr azt mondta, hogy már ne fizessünk,, mert immár minekünk szaba-
dos menetelünk vagyon, erre mondta az Vámos: majd máskáppen leszen az dolog és
az midőn az Toót László lovát az hámbul kitakarta volna fogni, ismét az szekérre
tekintett és ott meglátván az szűrt az lovat odahagyta, az szűrt vette el, de Toót
László csak veszteg állott és semmi bosszúságra való szót sem szólott, sem nem
káromkodott". A vámos nem tudta rábizonyítani a szidást és káromkodást, mert
visszafojtotta indulatait. így jártak a madarasiak a vámmentességgel: lovuk vagy
szűrük bánta volna, ha vám nélkül akartak átkelni a hídon akár az ágotai, akár a
kafeati vámnál, mert a vámmentesség csak papíron volt meg. TöblbsBÖr találunk
feljegyzést arról, hogy vámfizetés megtagadása miatt 15—50-ig terjedő bot büntetést
kapnak madarasi lakosok. 1781. május 15-én pl. egyszerre 12-etn is szenvedik a
privilégiumokra hivatkozó magatartásuk büntetését. A kakati vámos jelentette fel
őket, mert amra hivatkoztak, „hogy vámot sehol, semmi okon nem adják". Szalad
János 50, Bérezi Mihály 40, Kun György 40, P. Fodor István 30, Dus István 30,
Koncz István 15, Lutza István 15, Kuru.cz Nagy János 15, Csáti Mihály 15, Szél
András 15, Szél István 15, Fóiris András szintén 15 bctütésire ítéltettek.

De nem érezték ősi privilégiumok megújításának sok haisanát az adózás terén
sern. Már 1748. augusztus 1-én a kisújszállási nagykunsági fcaipitáiny rendelkezést
közöl a madairasi bírákkal, hogy a házakat és személyeket vegye fel a Portionals
Quantumnak megfizetésére; valószínűiéig nem jó szívvel, mert így fejezi be a le-
iratot: „A conseriptiót lassan lassan csak folytassa, mert ugy veszem észre a Fő-
kapitány mindenütt végre akarja hajtani ezt", A bécsi udvar irányítása rányomja
bélyegiét asz intézkedésekre, s az ígért szabadságjogok érvényüket vesztlik.

Kunmadaras község parasztsága, hamar megértette, hogy a redemptáo ürügyül
szolgált elnyomásukra és szabadságjogaik lassú nyiirbálására. Ugyanakkor azt is
észrevették, hogy földjeikről kiszorulnak, mert bírák uraimék, « szenátorok maguk-
nak méregetik a jobb földekeit. Nem is folyik simán a redlempttas osztás. Már a
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kezdetén eHenállásIba ütköznek a madairasi bínák. Dus János tötabsraör áll 1748—50.
években bírói előtt. Egyszer azért, mert „a földosztást fel nem vállalja,^ sőt a föld-
osztást átkozza", máskor a Kapitány levelére hivaitkoanaik előtte, de ő kételkedve
fogadja, sőt a dorgálás után a «áp előtt is kinyilvánítja véleményét, és bírái át is
megvádolva, „hamis lelkűnek" mondja. Üjra meg újra törvény dlé citálják, de meg-
törni nem lehet.

1750. február 17-én, a földosztás során a „Nagy>kv,nmadara>si lakosok portái-
nak szélire hosszára való felmérését" meg kellett ejteni. Ekkor rctlbant ki Mada-
rason a szegénység között a rediemptdoellleines megnyUiatíkcaás. A förtradiataii meg-
mozdulás vezetője és szószólója: Karaguly György volt. 1750L jamiuár 26-án Kun PoX
bíró halála után már elterjedt a hír a községben, hogy bajok vannak a redempliós
pára körül, s attól kezdve több szó esett a földosztások menetéről, a visszaélésekről,
és itt is, ott is megbeszélték az eseményeket. Februárban a bíróváíasztás eseménye
adott lehetőséget <a redemptioeUenes magatartásira és megmozdulásra. Erről ugyan
nem emlékednek a jegyzőkönyvek:, csak azt adják tuditul, hagy Kairtaguly Györgyöt
a bírák elé állítják, s a tanaik sorát 'hallgatják kii redemptioellenes lazítás ügyében.
A tanúiknak három kérdést tesznek fel. .Egyikben az iiráirut érdeklőéinek: emPékszik-e
tanú arra, hogy Kairaguly Gyöngy „arra biztatta a kösséget, hogy Redemptióba ne
fizessen senki". Második kérdésük az, hogy a redemptio végrehajtásában működött
bírák, Dus András és Kun Pál ténykedése ellem szót emelt-e? Harmadszor pedig
anra kell felelniük, hogy „Karaguly György kérteié a kösséget, mikor így informálta,
hogy csaik őt ki ne adják, mert, mikor sullyán leszen az dolog", akikor majd ő szól.
A kihallgatott tanúk közül Szabó Ferenc elmondja: ö is ott volt, sclkan voltak
együtt, hallotta is redempticellenes mondásait. Öreg Szél István, is bizonyítja ezt,
és e szavakkal tolmácsolja Karaguly György bestédének lényegét: „Bizony nem
lészen esze az szegénységnek, ha többé redemptiót fizet..." Ugyanazt vallja öreg
Szeghalmi István is. — Bizonyára elhallgattatták Karaguly Györgyöt, mert további
feljegyzéseiknek semmi nyoma nincs a jegyzökönyveikben, de az ellenállást nem tud-
ták megsemmisíteni. A következő esztendőiben 1751-ben jú'lus 1-én meg Csávás Ist-
ván kapta az idézést azért, mert ,-niaga hatahnábul újabb dűlőt tsinátt a régit elron-
totta". Meg is büntetik 12 Ft fizetésére.

Bírák uraimók a maguk helyzetének s fcirtdfcuknBJk biztosítása 'érdekében s
a haszonvételek nagyobb százaléklban való megnyerésére a nagyobb összegű redemp-
tiót fizető lakosok támogatásával az elnyomásra törekvő politikai hatalom eszkö-
zeivé lettek. A szegénység ellenállásával nem törődtek, hanem azon igyekeztek, hogy
a kisebb váltságösszeget fizető redamptusokat kizárják a községi jövedelmek élve-
zéséből és birtok'talanokká tegyék őket. Beszélő adatokat tár elénk eirre vonatkozóan
atz 1748. és az 1754. évi redemptiós birtokmiegoszlás összehasonlítása. Az 1748. évi
összefráslban még 5 Ft, sőt 5 Ft-on aluli földváltságot fizető birtokos is található, és
az 1—25 Ft-os váltségú földtulajdonos száma 67, a 25 Ft-on felüliek száma pedig 194.
Tehát az összes "birtokos 25%-a kis összegű redemptiót fizetett. Ezeknek egy részét
ekkor azzal zárták kii a redempbusok közül, hogy a megváltás legkiseWb összegét
20 Ft-ban állapították meg. így aztán az 1753. esztendőre — az első földkönyv (Liber
Fundd) elkészítéséinek idejére — a redemptusok száma 261-ről 248-ra csökkent,
ugyaniakkor az irredemptusefc, a birtoktalanok száma 51-ről 64-re emelkedett.

1748.
Redemptus Inredeniptus

családok száma:
261 (83,7%) 51 (16,3%)

1753.
Redtemptuüs Irredemptus

családok száma:
248 (79,5%) , 64 (20,5%)

Megváltás szerinti
birtoknagyság:

1— 25 Ft-os
25— 50 „
50—100 „

100—200 .,
200 Pixm felül

Redemp'tusdk

1748.
Család-

szám:

67 .
76
67
39
12

381

birtokimiegoazl ása:

Százalék- Meigváltás szeriinti
arány: ' birtckniagyság:

25,5%
29,5%
25,5%
15.0%

4.5%

100,0%

___

1— 25 Ft-os
20— 50 ,
50—100 .,

100—200 ..
'200 Ft-on felül
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1753.
Család-

szám:

131
68
39
10

248

Százalék-
arány:

52,8%
27.4%
15,7%
4.1%

100,0%



A fenti •számok világosain mutatják, hogyan csökkent le a redemptusok száma
63,7%-ról 79,5%-ra, s hogyan emelkedett a bitrtoktalan iiiredemptusoké 16,3%-ról
20,5%-ra. Ezzel együtt folytatódik iis a mad'arasd szegény parasztság elfojtott vagy
ellenállásba lendült indulataiinak iredemptioellenes hullámzása. Hiába hozzák a
rendszabályokat megtörésükre, nehezen adják feli szabadságjogaikat. Igényt tarta-
nak a legelőkre, szabadon és a fennálló rendelkezések ellenére elégítik ká nád-
szükségletüket, a halászó helyeiket engedély nélkül tovább használják, sőt eszten-
dőkön keresztül önállóan kendéi-földeket fognak fel. Még 17614jen is olvassuk a
bírói végzésekben, hogy nédváigófcat büntetnek, s új ikenderföldet kisajátító lakoso-
kat bírságolnak. Több alkalommal citálják azokat a lakosokat, akik még kemé-
nye'bben ellentmondanak az osztásnak. A Dvs Jánosok, a Karaguly Györgyök, az
elnyomott parasztság védelmeződ ott élnek a községben, s nehezen megy az ellen-
állás megtörése, mert itöbbiször komoly összeütközések vámnak a földosztó deputá-
tus esi az elégedetlen lakosdk között. Ezek az összetűzések imég a redemptió litezdete
után 15 esztendővel is számot adnak a redemptioellenes. mozgalom jelentős erejé-
ről. 1761. október 26^án került tárgyalásra Somodi Péter és több társiának ellen-
állása, akik ,,az Hármasnál levő forgó földnek eligazítására rendelt Deputátusőknak
azt mondották, hasztalan mérik a Bírák, mert annak nem állanak". Somodi Péter
volt a vezetője eminek az eseménynek. Buzdító felhívását így örökítette meg az egy-
korú feljegyzés: „Vajki nyakas emberek vágynak ide előre, akik az Bírák akaraty-
iyának s rendelésének nem állnak!" Egyatearattal álltaik mellé Juhai János, Kenye-
res Péter, Csontos György és öreg Somod! János, és meggátolták a kiküldött szená-
torok földmérési munkálatait, amiért aztán büntetésük sem maradt el.

A madatrasi bírák, a tehstőselbíb redeimptusofc támogatásával, kemény kézzel
nyúltak bele a forradalmi megnyilvánulásek sorozatába. Tisztán látták, hogy a
mozgalom erejének motorja az elnyomott, vagyonitalaníná vált irredemptus osztály
és szigorú intézkedéssel igyekeztek győzedelmeskedni felettük. 1764. április 22-én
tartott gyűlésükön 34 lakos jelenlétében 'gyökeres elintézésükre határoziaitot hoznak:
„Determináltatott, hogy Irredevitwsnak sem adatik sem porta, sem Istállónak, sem
háznak való Helly és akik ékoráig hir nélkül építettek, azok lerontassanak". Ki-
mondották, hogy „Irredemptusnak nincsen jussa és örökségek a Maga házához" sem,
és ha arra redemptus ember fiának szüksége volna, „az Ház és Portája megbscsül-
tetvén, a Redemptus ember fia leiévén azon pénzt érette beleszállhasson". Ilyen
kemény intézkedéssel 'ideiglenesen le lis zárult a madarasi redemiptioellenes moz-
galom. Azzal zárult ez a korszak, hagy elkészítették az 1764. évre a második föld-
könyvet, és kiadták a redeimptusok részére privilégiumok okmányát:

„MI PRIVILEGIALT, NEMES NAGY KUNSÁGI DISTRICTVSBAN LEVŐ
MADARASI HELLYSÉG FÖ BÍRÁJA ÉS TANÁCSA. TESTIMONIO PRAESEN-
TIUM RECOGNOSCALJUK, és mindeneknek valakiknek illik, mostaniaknak és
következendőkmek tudtokra adjuk. Hogy minekwtánna a' Nemes JÁSZ Nagy és Kis
KUN DISTRICTUSOK a' mostan Dicsőségesen Országlo Felséges MÁRIA THERE-
SIA, MAGYAR, CSEH és más Országoknak Dicsösséges KIRÁLY ASSZONYA,
Kegyelmes engedelméből, az FELSÉGES Udvari Commissionak Birodalma alól,
Ezer Magyar Lovas Katonák' fel-állitásával; ötszáz-Ezer Rhenesi Forintoknak hiba
és fogyatkozás nélkül-valo le-fizetésével, úgy azon FELSÉGES Comissio által a'
Districtusokban tétetett Epületeknek rebonaficatiojában fizetni kellett terhes Sum-
mának le-tételével magokat örökös képen megváltották volna; és régi Szent KIRÁ-
LYOKTOL adatott Privilégiumak-szerént- való Szabadságokra viszsza tétettek volna;
Azok között ezen mi Nemes Helységünk is, Harmimtz három Lovas Katonák' fel-
állitásában, az emiétett Epületekért kellő Summában, ugy nem különben a' Redemp-
tionak terhes Quottájában is; Úgymint: nevezetesen

a' MADARASI Teriítoriumért Kilencz Ezer Hétszáz Nor. 9700
Egész Kun Fábjánkéjért Négy Ezer 4000
Egész Kun Kápolnádért Hét Ezer 7000

Summáson, Húsz Ezer Hét Száz 20700
Rhenesi forintokat hiba és fogyatkozás nélkül le-fizetvén Contribuáit, és így _ azon
Privüsgiálii Szabadságba bé-lépett. Ugy következendőképen Nevezett Helységünk
Lakossai között is azon Privilegiális örökös Szabadságban magát ingre-
miálta, s' meg-örökösítette, a' midőn (a Praediumokon levő földekért Rhftat,
a' Ház és Kert Tekert Rhf. in Summa Rhf.-at) minden hiba és fogyatkozás
igéikül le-fizetvén magának minő, a' Teritoriumon, mind pedig a' meg nevezett Pusz-
tákon örökös Fundust váltott; Melly meg-ivt Summának a' meg irt mod szerént lett
meg fizetésérül (Lakosunkat) Quietáljuk> absolváljuk, és absolutusnak declaráljuk,
és hogy azon fundátioját mindenkoron szabadon és minden meg-hmboritás n&lkül
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Fiurwl Fira bírhassa, ezen Helységünk szokott Pecséttyével meg-erőséteti Testvmo-
niális és Absolvitionális he>valünkikel Legitimáljuk. Dátum, in Privilegkita Cumani-
cali Possessione MADARAS Anno Millesimo Septingentesimo Sexaffesimo quarto
Die la Mensis Novemb. Aláírás: Per me Andreám Dus Jurát. Ord. Notariura
exlrudat."

Az új földtocnyv elkészítésé és. e tesitimciniélás leivel kilboosátása alíka'knával,
az 1764. esztendőben a vagyomtaLammá Vált irredemptus családok száma 101-re emel-
kedett, azaz Madaras lakosságának 25,7%-át tették ki, ezzel szemben a b.irtclkban
maPadít teljes jogú redemptus csaladok száma 292 volt, tehát százalékairámyuk
79,5%-iról 74,3%-ina csokiként. Mégsem volt ez a mozgalom eredménytelen, A telek-
könyviek adatai szerint kitűnik, hog'y a niagy váltségösszeget íiiaeíő birtclkosok száma
és fotetclktoületük nagysága lecsöfefaant. Ezt mutatja az alábbi táblázat:

100—200 Ft-os megváltást 200 Ft-on felüli megváltást
fizető birtokosok száma:

Év- Családok Százalék- Év- Családok Százalók-
staám: száma: arány: számf száma: - arány:

1748:
1753:
1764:

39
39
37

15,0%
15,7%
12,6%

1748:
1753:
1764:

12
10
7

4,5%
4,0%
2,5%

lete :

Nagy mentéikben, csökkent a 200 Ft^os váltságú földtulajdonosok biirtokterü-

1753. évben 2857 Ft váltságú földet bilrtoScoltak
1764-Jben 1765 „ „ „

tehát a csökkenés összesen 1092 Ft váltságú tnntdkterület volt, amely 38,2%-os kiseb-
bodést jelent. Bár ez az akkori elnyomott oszrbáiy számára kevés Vigaisztalás volt,
de a későbbi időben gátat emelt a nagybirtokok kifejlődésének, az 1905. évi tago-
sításig akadálya volt a 200 holdon felüli birtoktestek kialakulásának.

Kormos László

JEGYZETEK
A forintos föld elnevezés az évek folyamán más és más kiterjedésű birtokot je-

lentett.
1748-ban 1 Ft-os föld nagysága 1 lépés volt a dűlő hosszában.
1753-ban 1 Ft-os föld 288,33 négyszögölnyi területű volt, ha a mérő rúd ,.két öregh lépésni"

hosszúságát 1 ölnek vesszük.
1764-ben pedig 1 Ft-os föld 360 négyszögöl területű volt. A későbbi években emelkedik.
1817-ben 659,32 négyszögölre, 1839-ben az osztályoknak megfelően: 1200 vagy 1400, illetve.

1600 négyszögölre. Végül:
1906-ban már a forintos földeket becsölekre számították át, amelyeket a ténylegesen ka-

pott föld osztálybeli értéke szerint mértek ki I. 868, II. 955, III. 1085, IV. 1303 becsölet
tett ki az 1 forintos föld területe, s ezt szántóban és kaszálóban osztották ki a föld
minőségi kategóriái szerint, amellyel aztán sok visszaélést követtek el.

1. Országos Levéltár. Arch. Regnic. B. B. 5,
Lad. D. D. 5, 1715, 1720. évi consripció.

2. Szolnoki Állami Levéltár. . Kunmadaras
községi tanácsvégzési jegyzőkönyv: IX.
279—288. old.

3. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 23.
kk. old.

4. Kunmadaras község tvjkv. II. kötet 182.
kk. old.

5. Kunmadaras község tvjkv. yi . kötet 81.
kk. old.

0. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 54-
55. old.

7. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 14.
old., II. köt. 183., 184. old.

8. Kunmadaras község tvjkv. II. kötet 195.
old.

9. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 70.
old.

10. Kunmadaras község tvjkv. III. kötet 13.
old.

11. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 23.
kk. old. és 1753. évi liber fundi.

12. Kunmadaras község tvjkv. III. kötet 140.
old., 219. V. köt. 9., 189. old.
Kunmadaras község tvjkv. VII. kötet 11,
93., 102., 171., 176. stb.

13. Kunmadaras község tvjkv. III. kötet 190.
old.

14. Kunmadaras község tvjkv. I. kötet 115.
old.

15. Mohácsi Imre kunmadarasi lakos tulajdo-
nába lévő: Mohácsi András redemptus
privilégiumi levele. Kelt: 1764. nov. 1-én.

16. Kunmadaras község 1764. évi liber fundi
adatai.
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