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Előszó. 

A helyes paedagogiai módszer ismertből halad az ismeretlenre. Ezt a 

földrajzra ugy alkalmazhatjuk, hogy a gyermekkel a szülei h{zból, az iskol{ból 

indulva ki első sorban lakóhelyével ismertetjük meg, majd elvezetjük a szomszéd 

községekbe, melyek egy szolgabirói j{r{shoz tartoznak. A j{r{sok ut{n következik 

a megye, a megyék ut{n az orsz{g, az orsz{gok ut{n a vil{grész s ugy az egész 

vil{g. Ilyen halad{ssal fokozatosan t{gitjuk a gyermek l{tókörét, szaporitjuk 

földrajzi ismereteit. 

E könyvecske csak az első lépésekben kiv{n kalauz lenni, csak addig, mig a 

tanuló megismerkedik azon megyével, melynek egyik alkotó részét az ő 

szülőföldje is képezi. 

A kalauzi tisztségre, megvallom nem az ujdons{g viszketege késztetett. 

Az ut, melyen haladva könyvecskémet megirtam, meglehetősen taposott, de 

mert ugy tal{ltam, hogy leghamarabb czélhoz vezet, nem igen tértem le róla s csak 

helylyel-közzel engedtem magamnak szabads{got a félre kalandoz{sra. 

Vegyék ezt szives tudom{sul azok, kik e földrajzot szigoru, de mélt{nyos 

bir{latukra érdemesnek itélik. 

A könyv végén neh{ny gyakorlati utasit{st is b{torkodom adni azon tanitó 

uraknak, kik az ilyen kézikönyv haszn{lat{ban j{ratlanok levén, tanit{s{ban több 

sikert óhajtanak elérni. 

1887. m{jus 1. 

A SZERZŐ. 



Első rész. 

Földrajzi előismeretek. 

1. L{tókör. L{tóhat{r. 

Ha valamely szabad helyen, ahol l{t{sunkat semmi sem akad{lyozza, 

meg{llunk és széttekintünk magunk körül, azt vesszük észre, hogy nem l{thatunk 

el a végtelenségbe, mert abban szemünk g{tolva van. Ugy tetszik nekünk, mintha 

az ég köröskörül lehajolna a földre s elz{rn{ előlünk a messzebb l{that{st. Azt a 

hat{rt, a melyen tul m{r nem l{thatunk l{tóhat{rnak nevezzük. Azt a kört pedig, 

melyet az ég a földdel érintkezve képez l{tókörnek nevezzük. Mi ezen körnek a 

legközepén egy ponton {llunk s ezt a pontot {ll{spontnak nevezzük. Ha 

{ll{spontunkat v{ltoztatjuk, v{ltozik a l{tókör és l{tóhat{r is. 

Ha {ll{spontunkról fölfele tekintünk, az ég egy óri{si félgömbnek, 

boltozatnak l{tszik, a mely boltozat éppen fejünk teteje felett a legmagasabb. Az 

égboltozatnak e legmagasabb pontj{t tetőpontnak, az ezzel ellenkező ir{nyban, 

teh{t a l{bunk alatt levő pontot l{bpontnak nevezzük. 

2. Vil{gt{jak. Szélrózsa. 

A l{that{rnak azt a pontj{t, hol reggel a nap felkél keletnek, az ezzel 

ellenkező ir{nyban levő pontj{t, a hol a nap este lenyugszik nyugatnak nevezik. A 

mely ir{nyban a napot déli 12 órakor fejünk felett l{tjuk, ott van dél, ezzel szemben 

észak. Ha pedig ugy {llunk, hogy jobb kezünk felől kelet, balkezünk felől nyugat 

esik, akkor h{tunk megett van dél, előttünk meg észak. Kelet, nyugat, észak, dél 

együtt véve fővil{gt{jaknak neveztetnek. 

Ezeken kivül vannak mellékvil{gt{jak is, t. i. azok, melyek két-két fővil{gt{j 

közé esnek. Igy észak és kelet közt van északkelet, dél és kelet közt: délkelet, 

észak és nyugat közt: északnyugat, dél és nyugat közt: délnyugat. 

A l{tókör és a vil{gt{jak le is rajzolhatók, mint ezt a következő {bra mutatja: 

 

Ilyenkor észak mindig fölfelé esik, dél lefelé, kelet jobb kezünk, nyugat bal 

kezünk felé. 



Ezt a rajzot szélrózs{nak nevezzük, és pedig azért, mert rózsa alaku és 

nemcsak a vil{gt{jak fekvését mutatja meg, hanem az ir{nt is t{jékoz bennünket, 

hogy mely ir{nyból fuj a szél. Ha ugyanis a szélrózs{t ugy helyezzük el, hogy 

északot, delet, nyugatot, keletet mutató {ga épen az északi, déli, nyugati, keleti 

vil{gt{jak felé ir{nyul, akkor azt a szelet, mely északról fuj, északinak, a mely 

délről fuj délinek a mely keletről keletinek, a mely nyugatról nyugatinak mondjuk. 

Éppen igy beszélhetünk a mellék vil{gt{jak szerint: északkeleti, 

északnyugati, délkeleti és délnyugati szélről is. 

A vil{gt{jaknak ilyen lerajzol{sa nagyon fontos az olyan utazóknak, a kik 

tengeren, rengeteg erdőkben, vagy sötétben utaznak. A szélrózs{ra ugyanis egy 

ir{nytűt illesztenek, a melynek az a tulajdons{ga, hogy egyik végével mindig 

északra, a m{sikkal pedig mindig délre mutat. Ez ut{n könnyen t{jékozhatja mag{t 

az utazó, hogy mely ir{nyba kell neki tartani, ha kitüzött célj{hoz el akar jutni. 

Nappal, mikor a nap süt {rnyékunk ut{n ir{nytű nélkül is t{jékozhatjuk 

magunkat. Reggel ugyanis {rnyékunk tőlünk nyugatra, este felé éppen 

megforditva tőlünk keletre nyulik, délben pedig északra. Déli ir{nyba soha se veti 

a nap {rnyékunkat. Ha rengeteg erdőben eltévedünk, abból is t{jékozhatjuk 

magunkat, hogy a vén f{k északi oldal{t vastag moh fedi. Az ilyet természetes 

t{jékoz{snak nevezzük. 

3. T{jékoz{s a tanteremben. 

Ha a szélrózs{t a fali t{bl{ra felrajzoljuk s ugy helyezzük el, hogy északi, 

déli, keleti, nyugati {gai pontosan az északi, déli, keleti és nyugati vil{gt{jak felé 

mutatnak, akkor meghat{rozhatjuk, hogy a tanterem falai, szögletei, butorai és a 

taneszközök tőlünk mely ir{nyban vannak. 

Mikor m{r jól tudjuk magunkat t{jékozni, a tanterem rajz{t is elkészithetjük. 

Nevezetesen az egym{ssal szemben levő két-két fal közül az egyiket, péld{ul az 

északit és keletit megmérjük s minthogy teljes nagys{gokban a t{bl{ra le nem 

rajzolhatjuk 10-15-ször kisebbitett alakj{t vesszük fel. Azut{n a m{sik két falat 

jelöljük meg oly módon, hogy az északi fallal p{rhuzamosan huzott vonal a déli, a 

keletivel p{rhuzamosan huzott vonal a nyugati falat fogja {br{zolni. Az igy nyert 

négyszögbe rajzoljuk azt{n bele az ajtót, ablakokat, padokat, asztalt, szekrényt, 

k{lyh{t stb. Ily módon nyerjük a tanterem alap vagy tervrajz{t. 

 



Ha azt akarjuk megtudni, hogy h{ny négyszög () méter a mi tantermünk? 

– első sorban is tudnunk kell, hogy egy négyszögméternek az olyan területet 

nevezzük, a melynek mind a négy oldala egy méter hosszu. Ezen az alapon 

tantermünk padozat{nak négyszög területét ugy nyerjük, hogy annak hosszus{g{t 

(a fenti {br{n pl. a nyugati oldal hossz{t szorozzuk (pl. a déli oldal) szélességével. 

Ha péld{ul a nyugati oldal 8 méter, s a déli oldal 6 méter hosszu, akkor 6x8=48 

méter területü. 

Az iskola épületben, a mi tantermünkön kivül m{s oszt{lyok tantermei, 

folyosó, udvar, torn{szó-tér és egyéb épületek is vannak. Ezeket szintugy 

lerajzolhatjuk, mint a magunk tantermét s ekkor megnyerjük az egész iskolai telek 

alaprajz{t. 

4. Utc{k, h{zak. A szülőföld. 

Ha az iskol{ból az utc{ra kimegyünk s széttekintünk, mindenfelől h{zakat 

l{tunk magunk körül. Mikor még vadak, az az teljesen müveletlenek voltak az 

emberek nem laktak h{zakban, hanem sűrű erdőkben és barlangokban. Később, 

midőn baromtenyésztéssel kezdtek foglalkozni s{trakat ütöttek, a melyeket ha a 

legelő fogyaték{n volt, felszedtek s mentek gazdagabb vidékre. Midőn azt{n 

megismerkedtek a földmiveléssel, sz{nt{ssal, vetéssel, kénytelenek voltak {llandó 

lak{st, h{zat épiteni, mert a földmivelés egy helyre köti le az embert. 

Majd észrevették az emberek azt is, hogy bajaikban, szükségeikben egy 

m{snak a segitségére, t{mogat{s{ra vannak szorulva, lakhelyeiket teh{t közelebb, 

egym{s szomszéds{g{ba épitették s csoportokban, t{rsas{gban kezdtek élni. 

Az egy sorban egym{s mellé épitett h{zak együttesen h{z-sort képeznek. 

Két-két h{zsor rendesen szemben {ll egym{ssal s közöttük hosszu, keskeny köz 

terül el, a melynek utca a neve. Az utc{k hosszabbak vagy rövidebbek, 

keskenyebbek vagy szélesebbek. A hosszu és széles, gondozottabb és népesebb 

utc{t főutc{nak, a rövidebbet és keskenyebbet mellékutc{nak nevezik. Ha az utca 

annyira szük, hogy kocsival nem lehet rajta j{rni, hanem csak gyalog s ha a h{zak 

girbén-gurb{n, rendetlenül vannak egym{s mellé épitve, köznek, sik{tornak 

nevezzük; ha pedig az ilyen sik{tornak egyik végét valamely épület ugy elz{rja, 

hogy rajta tov{bb nem mehetünk zs{kutca lesz belőle. Az olyan nagyobb területet, 

melyet több oldalról vesznek körül h{zak és a melybe több utca torkollik térnek, ha 

a téren v{s{rokat (rendesen heti v{s{rokat) tartanak piacnak nevezzük. 

Az utc{kat, tereket az emberek, hogy jobban eligazodhassanak rajtok s 

könnyebben megtudj{k, ki melyik utc{ban lakik, elszokt{k nevezni, a h{zakat 

pedig megsz{mozz{k. 

A h{zak vagy mag{n h{zak vagy köz az az közösépületek. A mag{nh{z 

olyan épület, a melynek egy ember vagy egy csal{d a tulajdonosa. A középületeket 

vagy az összes, egy helységben lakó emberek vagy azoknak egy része épitette és 

tartja fent. Ilyen középület 

a templom vagy Istenh{za, hol az Istent tiszteljük, 

az iskola, hol a gyermekeket irni, olvasni, sz{molni s egyéb tudom{nyokra 

tanitj{k. 

a v{rosh{za vagy községh{za, a hol a község ügyeit intézik. 

Minden olyan épületet, a melyben a közönség, az összes emberek ügyeit-

bajait végezik hivatalnak nevezzük. Ennélfogva a hivatalok épületei, mint a 

szolgabirós{gé, j{r{sbirós{gé, adóhivatalé, post{é, t{vird{é mind középületek. 

Ezeken kivül némely helyen egyéb középület is van, mint péld{ul: 

a kórh{z, a hol a szegény betegeket gyógyitj{k, 

a szereteth{z, az {rvah{z, a melyben a szegény {rva gyermekeket {polj{k, 

nevelik, tanitj{k, 



a szegényh{z, a hol a megöregedett, elnyomorodott, szegény és dolgozni 

nem tudó embereknek viselik gondj{t, 

a takarékpénzt{r, ebben az emberek megtakaritott pénzöket helyezik el, 

hogy kamatozzék, szaporodjék, vagy ha esetleg valakinek szüksége t{mad, innen 

bizonyos hat{ridőre és kamatra vehet ki pénzt, 

az olvasóegylet (kaszinó), a hova hosszu téli estéken vagy üres idejökben 

olvasni j{rnak az emberek, 

a vendégfogadó, a hol az idegen utazó pénzért lak{st és élelmet kap. 

Több utca és h{z-sor a lakókkal együtt helységet képez. Az a helység, a hol 

születtünk születésünk helye, a hol pedig {llandóan lakunk lakó vagy illetőségi 

helyünk. A születés helyet vidékével együtt szülőföldnek hivjuk. Itt élnek 

szüleink, testvéreink, rokonaink, jó bar{taink, ismerőseink s azért szülőföldünk oly 

kedves, hogy ha idegenbe, m{s helységbe megyünk mindig vissza-visszav{gyunk, 

erőt vesz rajtunk a honv{gy. 

Valamint tantermünknek, iskol{nknak alaprajz{t elkészitettük, ép ugy 

lerajzolhatjuk a helységet, ha arra ügyelünk, hogy mely vil{gt{jak felé futnak az 

utc{k s miképen helyezkednek el rajtok a h{zak. 

5. A csal{d. 

Az egy helységben lakó emberek t{rsas{gban élnek. Aty{m, any{m, 

testvéreim is egy kis t{rsas{got alkotnak. Az ilyen kis t{rsas{got csal{dnak 

nevezik. A csal{d tagjai még a h{zn{l lakó nagyapa, nagyanya s m{s közelebbi 

rokonok, valamint a cselédek. A csal{d feje az atya. Ő gondoskodik csal{dja 

eltart{s{ról, boldogs{g{ról, ezért sokat dolgozik, f{rad. Ő ügyel fel a rendre, rosz 

gyermekét megbünteti, hogy megjavuljon. Az anya segitségére van az aty{nak, 

különösen a h{zi dolgokat végezi; ő is sokat f{radozik, hogy gyermekei minél 

boldogabbak legyenek. Mindezekért szüleiknek sokat köszönhetnek a gyermekek s 

őket tisztelniök, szeretniök, nekik engedelmeskedniük kell. „Tiszteld aty{dat és 

any{dat, hogy hosszu idejü légy e földön,” mondja a negyedik parancsolat. 

6. A község. 

Több csal{d, mely egy ugyanazon helységben lakik együttvéve községet 

képez. 

Teh{t a község is t{rsas{g, csakhogy nagyobb t{rsas{g, mint a csal{d. Ennek 

is van vagyona, mint a csal{dnak, péld{ul a községh{za, iskola, erdő, rét stb. 

És valamint a csal{dban a szülők gondoskodnak a szükségesekről, ők tartj{k 

fenn a rendet, ők parancsolnak s a csal{d többi tagjai engedelmeskedni tartoznak, 

épen ugy a községben is vannak oly becsületes, értelmes emberek, a kik a község 

dolgait intézik s a község tagjainak, a polg{roknak jólétéről gondoskodnak, a 

törvényeket végrehajtj{k. Ezek az emberek az előlj{rók, fejök a biró vagy 

polg{rmester, ki a község ügyeit vezeti. F{radoz{s{ban segitségéve vannak a 

jegyző, ki az ir{sbeli dolgokat teljesiti, a kapit{ny, ki a rendőrökkel a rendre ügyel 

fel s a rosz embereket, a kik nem engedelmeskednek vagy m{snak k{rt okoznak, 

megbünteti; az adószedő, a ki a polg{roktól beszedi az adót, az orvos, a ki a 

polg{rok egészsége felett őrködik, tov{bb{ a tan{csnokok vagy községi 

képviselők, a kik a község hivatalnokait (polg{rmestert vagy birót, jegyzőt, 

kapit{nyt stb.) müködésökben jó tan{csaikkal t{mogatj{k s az előlj{rós{got 

v{lasztj{k. A tan{csnokok vagy községi képviselők sz{ma kisebb, nagyobb, a 

szerint a mint a községben több vagy kevesebb ember lakik. 



Azt az épületet, a melyben az előlj{rók dolgoznak község vagy v{rosh{z{-

nak nevezik. 

A polg{rok előlj{róik ir{nt, éppen mint a gyermekek szüleik ir{nt 

engedelmességgel tartoznak s kötelesek parancsaikat, rendeleteiket teljesiteni. 

7. A községek oszt{lyoz{sa. 

A községek lakosaik sz{ma és vagyonoss{ga szerint különbözők. Némely 

község kevés h{zból {ll, lakosai oly szegények, hogy a teendőket, melyeket a 

törvény r{jok ruh{zott csak a szomszéd községekkel együtt képesek teljesiteni s 

ir{sbeli dolgaiknak elvégezésére egymaguk nem tudnak jegyzőt tartani. Az ilyen 

községet kis község-nek vagy falu-nak hivj{k. Több falu együtt v{laszt jegyzőt, ez 

a körjegyző. 

Ha valamely helyen oly kevés ember lakik, hogy még kis községet sem 

alkothatnak, az ilyet puszt{nak vagy telepitvénynek nevezik s mint ilyen valamely 

községhez s ennek előlj{rós{ga al{ tartozik. 

Ha a község oly népes és vagyonos, hogy egymag{nak van jegyzője nagy 

községnek nevezik, ha pedig az ilyen nagy községben orsz{gos v{s{rokat tartanak 

v{ros a neve. 

Kis és nagy község előlj{rós{ga {ll a főbiróból, kisbiróból, jegyzőből s 

neh{ny esküdtből az az tan{csnokból. 

Ha a nagyközségnek lakosai sz{mosabbak és vagyonosabbak ugy, hogy 

közös ügyeik elvégezésére több hivatalnokra van szükségök és ha a 

nagyközségben heti és orsz{gos v{s{rokat tartanak, akkor azt rendezett tan{csu 

v{rosnak hivj{k, mert a község feje, a polg{rmester rendes tan{csnokokkal együtt 

vezeti a község ügyeit. A rendezett tan{csu v{ros hivatalnokai még: fő és aljegyző, 

rendőrkapit{ny, ügyész, ki a v{ros pereit viszi, közgy{m, pénzt{rnok, sz{mvevő, 

ellenőr, a kik a v{ros vagyon{t kezelik; adószedő, orvos, mérnök, levélt{rnok stb. 

Némely v{ros régibb időtől fogva a kir{lytól bizonyos kiv{lts{gokat, 

szabadalmakat (péld{ul v{s{rok tarthat{s{t, v{mszedést, ital- és husmérési jogot 

nyert. Ezek szabad kir{lyi v{rosok. Előlj{rós{guk különben olyan, mint a 

rendezett tan{csu v{rosoké, csakhogy a fejük a főisp{n. 

8. A nemzetiség. 

Az emberek nem beszélnek mindny{jan egy nyelven. Azt a nyelvet, a 

melyben születtünk s a melyet édes any{nktól tanultunk: anyanyelvnek nevezzük. 

Kinek milyen az anyanyelve, olyan nemzetiségü. 

Mi édes any{nktól magyarul tanultunk, mi teh{t magyarok vagyunk, a mi 

anyanyelvünk a magyar. 

A m{s nemzetiségüeket azért, mert nem azon a nyelven beszélnek, a melyen 

mi, megvetni, kigunyolni nem szabad, sőt nagyon hasznos dolog, ha mentől több 

nyelvet tudunk, mert ann{l többféle nemzetiséggel érintkezhetünk. 

9. A vall{s. 

Minden jó ember érzi, hiszi, hogy felette egy felsőbb lény: a mindenható, 

mindentudó Isten van, a kinek életét és mindenét, a mije csak van, köszönheti. 

Ezért a jó Isten ir{nt mindny{jan h{l{val és tisztelettel tartozunk viseltetni. 

De az Istent nem egyform{n hiszik, val l j{k  az emberek, innen van, hogy 

vall{sra nézve is különbség van köztük. A h{ny a vall{s, annyi a hitfelekezet. 



Minden hitfelekezetnek van közös épülete, a melyben az Isten tiszteletére 

összegyülekeznek. Ezt templomnak hivj{k. A templom rendesen a község 

közepére, annak legszebb, legnépesebb terére vagy magasabb helyre pl. dombra 

van épitve, hogy kitünjék a többi h{zak közül. Az a férfi, a ki az isteni tiszteletet 

vezeti s a hivőknek predik{l a pap vagy lelkész. 

A kik a római katólikus templomba j{rnak az Istent tisztelni: római 

katólikusok. Néhol a pap ol{hul, szerbül mondja a misét, az ilyen pap hivei: görög 

katóliusok. A kik templomukban énekekkel im{ds{gokkal dicsérik az Istent s a 

kiknek papja nem misézik, hanem a bibli{t (a keresztyén vall{s szent könyvét) 

magyar{zza (prédik{l) reform{tusok, evangélikusok, unit{riusok. A kik Mózes 

vall{s{t követik s a szerint im{dj{k az Istent: mózes vall{suak vagy zsidók. 

Római katólikusok, görög katólikusok, reform{tusok, evangélikusok, 

unit{riusok közös néven keresztyéneknek neveztetnek, mert mindny{jan a Jézus 

Krisztus vall{s{t követik. 

De b{rki b{rmilyen nyelven és hitben im{dja az Istent, azért a m{s 

vall{suakat b{ntalmazni, csufolni nem szabad, mert Isten valamennyiőnknek 

közös mennyei aty{nk s mi valamennyien gyermekei s igy egym{snak testvérei, 

felebar{tai vagyunk. 

10. A foglalkoz{s. 

Az emberek egym{sra vannak szorulva, egyiknek a m{sikra szüksége van, 

mert egy ember maga nem végezhet el mindent. Az embernek, hogy éljen, 

csal{dj{t eltarthassa, embert{rsainak haszn{ra legyen dolgoznia, valamivel 

foglalkoznia kell. A község minden polg{r{nak van valami foglalkoz{sa. A kik 

a földet müvelik, sz{ntanak, vetnek, vagy barmokat tenyésztenek: földmivelők. 

Vannak, kik különféle mesterségből élnek, ezek mesteremberek vagy iparosok. 

Iparos az {cs, asztalos, k{d{r, kerékgy{rtó, a kik f{ból, kov{cs, lakatos, a kik vasból 

dolgoznak; a tak{cs, csizmadia, szijgy{rtó a bőrt, a szabó és kalapos a posztót 

dolgozz{k fel, a mész{ros hust mér, a moln{r lisztet készit, a pék pedig a lisztből 

kal{csot, kenyeret süt, a kőműves h{zat épit stb. 

Vannak, kik a terményeket, iparczikkeket összev{s{rolj{k, hogy azokat 

nyereséggel eladj{k. Ezek a kereskedők. 

M{sok ismét eszökkel, tudom{nyokkal haszn{lnak embert{rsaiknak. A pap 

a népet a vall{soss{gra tanitja, a tanitó és tan{r a gyermekedet oktatja, az orvos a 

betegeket gyógyitja, a gyógyszerész az orvoss{gokat késziti, az ügyvéd védi a 

perlekedő emberek ügyét, tisztviselők a község dolgait intézik. Ezeket egy névvel 

tanult embereknek nevezzük. 

Vannak olyan szegény emberek is, kik a vagyonosabbakhoz elszegődnek s 

hosszabb vagy rövidebb ideig bérért szolg{lnak. Ezek napsz{mosok és cselédek. 

Kis és nagyközségben az emberek legink{bb földmiveléssel foglalkoznak, 

mig a tanult emberek, iparosok, kereskedők legink{bb a nagyv{rosban laknak. 

A becsületes munka sohasem szégyen, azért nem szabad lenéznünk azt, 

kinek m{s a foglalkoz{sa, mint nekünk. A dolgos és takarékos ember, a ki nem 

költi el, a mit nehéz munk{j{val szerzett a maga jav{ra munk{lkodik, mert 

öregségében vagy betegségében van, a miből élhet. 

11. A község hat{ra és környéke. 

Ha lakóhelyünk utc{in addig megyünk, mig ki nem érünk a község végére, 

ott azt fogjuk l{tni, hogy községünket sz{ntóföldek, rétek, legelők, szőlőskertek, 

erdők veszik körül. Ezek együttvéve a község hat{r{t képezik. A hat{r részekre: 



dülőkre oszlik fel. A dülőknek külön nevök is szokott lenni s a bennök levő föld 

vagy egyes embereké, vagy egész községé. A község birtoka közös vagyon, a 

melynek jövedelme a közös szükségletekre fordittatik. 

A hat{r különböző részeibe utak vezetnek. Ha az ut valamely dülőn megyen 

{t mezei vagy dülőutnak nevezzük; ha a mezei ut oly keskeny, hogy rajta csak 

gyalog j{rhatunk gyalogut, ösvény a neve. A mely ut a község hat{r{ból is kivezet 

megyei vagy orsz{gutnak neveztetik a szerint, a mint a szomszéd községbe vagy 

több községbe utazhatni rajta s a mint a megye vagy az orsz{g viseli gondj{t. 

Az olyan utat, a melyen egym{stól egyenlő t{volra két vas-sin van lefektetve 

s a földhöz erősitve, hogy a kocsi kerekei ezeken a vas-sineken haladjanak 

vasutnak nevezzük. A vasut, a szerint, a mint a kocsikat ló vagy gőzgép huzza, 

lehet: lóvasut és gőzvasut. Azokat a helyeket, hol a vasuti kocsik meg{llanak, hogy 

az utasok fel- és lesz{lljanak vasuti {llom{soknak nevezik. 

A nagyobb folyókon, tavakon, tengeren szintén lehet közlekedni hajókkal. 

Ezt vizi utnak nevezik, a hajók meg{lló helyét pedig kikötőnek, rév-nek. 

12. A föld felszine. 

Ha megtekintjük a községünk körül elterülő földet, azt tapasztaljuk, hogy 

felülete nem mindenütt egyforma, néhol sik, lapos, mint a viz felszine, m{sutt 

emelkedett. 

Az olyan helyet, melyen nincsen semmiféle emelkedés lap{lynak vagy 

siks{gnak mondjuk. Ha a siks{g mértföldekre terjed róna vagy alföld a neve. 

A földfelület kisebb emelkedését halomnak, dombnak nevezzük, ha az 

emelkedés 300 méternél nagyobb, hegy a neve. A hegynek h{rom részét 

különböztetjük meg, u. m. alj{t, l{b{t vagy tövét, mely a legalsó része; lejtőjét 

vagy oldal{t, az az középső részét, a melyen felfelé haladva elérjük a tetőt, ormot 

vagy gerinczet, a mely ha nagyon hegyes csucsnak is neveztetik. 

A hegyoldalak igen alkalmasak szőlőtenyésztésre, mig a magasabb hegyeket 

erdőség boritja. 

A hegyek nem mind egyforma magasak. Némelyik oly magas, hogy tetejét 

örökösen hó boritja, a miért is az ilyet havasnak nevezik. Némely hegy a tetején 

levő nyil{son {t a föld gyomr{ból koronkint tüzet és hamut lök ki. Ezt tüzh{nyó 

hegynek hivj{k. Némely hegynek meg az oldal{n pinczealaku üreg van, melynek 

barlang a neve. 

Ha több hegy emelkedik egym{s mellett s egym{ssal kapcsolatban, mint a 

l{ncz szemei, sz{rmazik a hegyl{nc. Ha pedig csoportokban, egym{shoz közel 

fekszenek a hegyek, keletkezik a hegycsoport. 

Két hegy közt levő mélyedésnek a neve: völgy, ha ez nagyon szük, 

hegyszoros vagy h{gó. 

A hegyes vidéket {ltal{ban felvidéknek nevezik. 

Némely hegy belsejéből sok dr{ga {sv{nyt v{gnak ki az emberek. Azokat az 

üregeket, melyeket az {sv{nyok kiakn{z{sa végett {snak b{ny{nak, a benne 

dolgozó embereket b{ny{szoknak nevezik. Az {sv{nyok közt vannak érczek, vagy 

fémek, melyeket a kőből olvaszt{s utj{n nyernek a b{ny{szok. Ilyen az arany, 

ezüst, réz, vas, ólom ón. Némely {sv{ny, mint a só az élelemhez szükséges, 

m{sikkal pedig mint a szénnel tüzelnek. 

13. A viz. 

Ha községünk hat{r{t jobban vizsg{ljuk, ugy tal{ljuk, hogy az nem 

mindenütt sz{raz föld, hanem helylyel-közzel viz öntözi. A viz a felhőből hull al{ 



eső, hó, dara, jégeső képében. A leesett viz egy része azt{n a földbe sziv{rog és ott 

összegyül. Az emberek, hogy a viz gyomr{ban levő vizhez hozz{ jussanak s {ltala 

szomjus{gokat csillapits{k kutakat szoktak {sni. 

De néha annyira összegyül a viz, hogy mag{tól utat tör és a földből 

kibuggyan. Az ilyen helyet forr{snak nevezzük. A forr{sviz rendesen hideg, de 

vannak meleg forr{sok is. Izére nézve lehet a viz: édes, sós, savanyu és keserü. Az 

édes viz az emberek, {llatok, növények fentart{s{ra okvetetlenül szükséges. A 

meleg, sós, savanyu és keserü vizek pedig némely betegségből kigyógyitanak, 

miért is őket gyógyvizeknek hivj{k. 

A forr{s viz nem marad egy helyen, hanem gödröt {sva mag{nak a föld 

lejtőjén tov{bb foly. Igy t{mad az ér vagy csermely, melynek foly{sa igen 

kanyargós szokott lenni. Több csermely egyesüléséből patak lesz, több patakból 

folyó, több folyóból folyam. A folyamot föfolyónak is nevezik, mig a bele ömlő 

folyókat mellékfolyóknak. A folyam a tengerbe szakad. 

Azon mélyedést, a melyben a viz foly medernek vagy {gynak nevezzük. Ha 

a medret az emberek magok {ss{k, hogy a viz arra folyon, a merre ők akarj{k, 

csatorna a neve. A medernek és csatorn{nak két partja van és pedig, ha arccal a viz 

foly{sa felé {llunk a jobb kéz felől eső a jobbpart, a balkézről eső a balpart. 

A hol egyik folyó a m{sikba, vagy a folyam a tengerbe ömlik, ott van a 

torkolat, a melyet, ha több {gra oszlik deltatorkolatnak nevezzük. 

Azonban nem minden viznek van foly{sa. Néha tavaszszal hó olvad{skor a 

folyó ki{rad, vagy nagy eső ut{n a lapos helyeken sok viz gyül össze. 

Ezeket, minthogy nincs lefoly{suk {llóvizeknek nevezzük. Ha az {lló viz oly 

csekély, hogy ny{ron kisz{rad pocsoly{nak, posv{nynak vagy mocs{rnak nevezik. 

A sz{rad{s ugy történik, hogy a viz a meleg miatt elp{rolog, kigőzölög. Az {llóviz 

elp{rolg{sa az egészségre k{ros hat{su, hideglelést, ugynevezett mocs{rl{zt okoz. 

A mocs{r viz e mellett ihatatlan. Ha a mocs{r nagy terjedelmü s benne s{s, n{d s 

egyébb vizi növény terem l{pnak neveztetik. A l{p talaja néhol annyira el{zik, 

hogy az ott j{rók l{ba alatt a föld besüpped, inog, a mitől is ingov{nynak nevezik. 

Van azonban olyan {llóviz, mely a legmelegebb időben sem sz{rad ki. Ilyen 

a tó. 

A tenger szintén {lló viz, csakhogy oly roppant kiterjedésü, hogy napokig 

hajózhatunk rajta, mig a tulsó partot elérjük. 

A tenger vize sós izü, és s{rg{s zöld szinü. 

A folyó és {llóvizek néhol minden oldalról sz{raz földet vesznek körül. Az 

ilyen sz{raz föld neve sziget. Ha a sziget egyik oldal{val összeköttetésben {ll a 

nagy sz{raz földdel s csak többi oldalait mossa viz, félsziget sz{rmazik. 

14. A levegő. Csapadék. Szél. 

A földet minden oldalról egy finom, {tl{tszó test veszi körül, melyet se meg 

nem foghatunk, se nem l{thatunk, se suly{t nem érezzük, de hogy valóban létezik 

abból is észrevehetjük, hogy ha kezünkkel legyezzük arcunkat hideget érezünk. Ez 

a test a levegő, mely az {llati, növényi élet fentartart{s{ra mulhatatlanul szükséges. 

Midőn lélegzünk levegőt szivunk tüdőnkbe. Levegő nélkül egy perczig se tudn{nk 

élni. De a levegő k{ros is lehet az egészségre, ha benne por, füst vagy m{s {rtalmas 

anyag van. 

A levegő a föld felett legsürübb, minél magasabbra megyünk ann{l ritk{bb 

lesz. A hideg levegő is nehezebb, mint a meleg. 

A levegő lehet sz{raz és nedves is. Ugyanis a vizekből, földből, az {llatok is 

növények testéből sok nedvesség p{rolog el és terjed szét a levegőben, mi{ltal az 

nedvessé lesz. Ha a levegő hideg, a p{r{k megsürüsödnek s ha ezek nagyon 

nehezek a föld felett, a völgyben vagy hegyeken köd alakj{ban elterülnek, ha pedig 



könnyebbek a magasba sz{llanak s ekkor felhőnek nevezzük. Midőn a vizp{r{k a 

levegőben teljesen kihülnek, cseppekké v{lnak s mint eső a földre visszahullanak. 

Ha nagyon hideg a levegő, az esőcseppek megfagynak s igy sz{rmazik a jégeső, 

dara, hó. 

Köd, eső, hó, dara, jégeső közös névvel csapadéknak mondatnak. 

A levegő soha se marad nyugton, hanem egyik helyről a m{sikra foly; a 

meleg levegő felsz{ll s helyét a hidegebb foglalja el. A levegőnek ezt a mozg{s{t 

szélnek nevezzük. A szél a szerint, a mint a levegő csendesebben, vagy erősebben, 

lassabban vagy gyorsabban hull{mzik, különböző. Ha a hull{mz{s oly csendes, 

hogy még a falevelek sem mozognak: szellő, ha a gyengébb fa{gakat is 

megmozgatja: szél, ha a fa{gakat össze is tördeli: szélvész, ha egész f{kat tép ki 

gyökerestől és egyébb nagy k{rokat okoz: ork{n, vihar a neve. 

A szelet a szerint is nevezik, a mely vil{gt{j felől fuj. Igy van északi, déli, 

keleti, nyugoti s a mellékvil{gt{jak szerint északkeleti, északnyugati, délkeleti s 

délnyugati szél. 

Azt a szelet, mely egy ugyanazon vidéken leggyakoribb uralkodó szélnek 

nevezik. 

15. Az éghajlat. 

A levegő, szél, csapadékok együtt véve teszik az időj{r{st. Az időj{r{s igen 

v{ltozó, rnindaz{ltal egy ugyanazon vidéken bizonyos {llandó alakban évről-évre 

ismétlődni szokott. Ezt az {llandó időj{r{st égaljnak, éghajlatnak, égövnek 

nevezzük. 

A mely vidéken örökösen meleg van az a meleg-éghajlat, a hol örökösen 

hideg van: az a hideg éghajlat. A föld némely vidékein a hideg és meleg időj{r{s 

az évszakok (tavasz, ny{r, ősz, tél) szerint v{ltakozik, ugy, hogy ott nincsen se 

nagyon hideg, se nagyon meleg. Ez a mérsékelt éghajlat. A mi éghajlatunk 

mérsékelt, teh{t a mi mérsékelt égöv alatt lakunk. 

16. A j{r{s. 

Ha községünk hat{r{nak széléig eljutottunk, azontul a szomszéd község 

hat{r{ba lépünk. Községünket teh{t mindenfelől m{s községek veszik körül. Több 

egym{s mellett fekvő község együttesen j{r{st képez. A j{r{sba csak kis és 

nagyközségek tartoznak, mig a szabad kir{lyi és rendezett tan{csu v{rosok külön 

közigazgat{ssal birnak. 

A j{r{snak is van előlj{rós{ga, mint a községnek. Ez előlj{rós{g feje a 

szolgabiró. Ő ügyel fel a j{r{sban levő községekre. Azokat évenkint többször 

bej{r ja. Ellenőrzi, hogy a községi előlj{rók kötelességeiket pontosan teljesitsék, a 

község vagyon{t rendben tarts{k, az adót behajts{k, a gyermekek iskol{ba 

j{rjanak, az utak jó karban legyenek, a rosz embereket megbüntessék. 

A j{r{s egyéb hivatalnokai még a j{r{sbiró, a ki könnyebb testi sértésekben 

és kisebb perekben itél; j{r{si orvos, ki a j{r{s{ban lakó polg{rok egészségére 

ügyel fel. 

Az a község, melyben a szolgabiró hivatala van a j{r{s székhelye. 

A mi községünk a . . . . . . . . . . . szolgabirói j{r{sban van, teh{t ahoz tartozik. 



17. A megye. 

Több csal{d együtt községet, több község j{r{st, több j{r{s v{rmegyét képez. 

Mi J{sz-Nagykun-Szolnok v{rmegyében lakunk. 

A megye élén {ll a főisp{n, kit ő Felsége a Kir{ly nevez ki. A megye első 

v{lasztott tisztviselője az alisp{n, ki a főisp{nnal együtt intézi a megye összes 

ügyeit, a községi, j{r{si hivatalnokokhoz rendeleteket bocs{t ki s ellenőrzi 

munk{lkod{sukat. Működésében épugy, mint a községben a birót vagy 

polg{rmestert, több v{lasztott tisztviselő t{mogatja, nevezetesen a jegyzők, 

{rvaszéki ülnökök, tiszti ügyész, pénzt{rnok, sz{mvevő, orvosok stb. Ezeken kivül 

vannak még, mint a községeknél tan{csnokok, ugy a megyénél bizotts{gi tagok, 

kiket az összes lakosok és községi tisztviselők közül v{lasztanak s a kik a megye 

székhelyén évenként többször összegyülnek s az egész megye ügyei felett 

tan{cskoznak. 

Vannak a megyében kinevezett {llami tisztviselők is, mint kir{lyi 

törvényszék, ügyészség, tanfelügyelőség, adófelügyelőség, mérnökség 

hivatalnokai. 

Azt a h{zat, a melyben a megyei tisztviselők hivatalai vannak s hol a 

közgyűléseket tartj{k megyeh{znak, a v{rost pedig a megye székhelyének 

nevezik. J{sz-Nagykun-Szolnokmegye székhelye: Szolnok. 



M{sodik rész. 

J{sz-Nagykun-Szolnok v{rmegye leir{sa. 

A.) J{r{sok szerint. 

Megyénket öt szolgabirói j{r{s alkotja u. m. J{szs{gi alsó- és felsőj{r{s, Tiszai 

alsó-, közép- és felsőj{r{s. 

I. J{szs{gi alsój{r{s. 

[ll 8 községből, 5 nagy puszt{ból és 1 rendezett tan{csu v{rosból, 

Székhelye: J{sz-Ap{ti, nagyközség, 9752 lakossal. Kéttornyu római katolikus 

temploma nagyon régi. Megemlitendő a községtől keletre fekvő temető csinos 

k{lv{ri{ja, melyet az 1739-ik évi fekete hal{l (pestis) megszünésének emlékére 

emeltek a lakosok. Van nagy elemi iskol{ja, j{r{sbirós{ga, adóhivatala. Posta és 

vasuti {llom{s. A hat{r{ban levő Kocsér  puszt{t, minthogy homokos talaju, 

legink{bb marhatenyésztésre haszn{lj{k. Ennek hat{r{ban l{thatók egy elpusztult 

templom romjai s az u. n. P{ l f f i -halma hosszu {rkol{sokkal. Ez utóbbiról a 

lakosok azt tartj{k, hogy ott régen ütközet volt. 

J{sz-Ap{titól északra: 

J{sz-Szent-Andr{s, nagy község, 2763 lakossal; egészen a legujabb időig 

[roksz{ll{s puszt{ja volt. Földje jobb{ra homokos és jó doh{nyt termő. 

J{sz-Ap{titól délkeletre: 

J{sz-Kisér, nagy község, a Tisz{nak Kis-Ér  nevü {ga mellett, a melytől 

nevét is nyerte. A lakosok ugyanis az ellenséges török-tat{rok elől ezen ér 

ingov{nyai közzé menekültek s miut{n az ellenség régi lakóhelyüket elpusztitotta, 

itt ütöttek magoknak uj tany{t. Azelőtt a hat{r legdombosabb részén 

Rassanghalm{n  laktak s községüket Rassangh{z{nak  nevezték. A lakosok 

sz{ma 5771. Van 3 temploma, u. m. a róm. katolikusoknak, reform{tusoknak és 

izraelit{knak. A róm. katólikusoknak és reform{tusoknak külön felekezeti 

iskol{jok is van. Van doh{nybev{ltó hivatala, posta- és vasuti-{llom{sa. Földjében 

jó buza, sok és hires doh{ny terem. 

Tisza-Sűly, nagyközség, 1986 lakossal, kik igen sok doh{nyt termesztenek. 

Kőtelek, nagyközség, a Tisza jobbparti lap{ly{n 1907 lakossal, kik 

tulnyomólag róm. katólikusok s a kiknek szent Istv{n kir{lyról nevezett szép 

templomuk van. A község nevét a keői  ap{ts{gtól nyerte, mely hajdan a Kőtelek 

és Nagy-Kürü közt eső, ma is „monostor”-nak nevezett dombon {llott. Hozz{ 

tartozik Puszta Süly puszta. 

Nagy-Kürű, nagy község, a Tisza jobb parti rón{j{n 2238 róm. kat. lakossal. 

Földje jobb{ra szikes és vizj{rta. 



Besenszög, nagy község, 3082 lakossal. Hozz{ tartoznak Fokoru, Kürth, 

Sz{szberek és Szög-szent-Iv{n puszt{k. 

J{sz-Ap{titól délre: 

J{sz-Lad{ny, nagy község, 7060 lakossal, kik tulnyomóan róm. kat. vall{suk. 

A Tisz{nak, hat{r{ban folyó Miller nevü {ga és a Zagyva ellen magas g{tak 

védelmezik. 

Szolnok, rendezett tan{csu v{ros, a megye székhelye. Fekszik a Tisza és 

Zagyva összefoly{s{n{l. Régi v{ros, melyet a XVI–XVIII. sz{zadban meglehetős 

erős v{r védelmezett az ellenségtől. A v{r egy dombon épült s a v{rostól a Zagyva 

v{lasztotta el. E v{r történelmében legnevezetesebb az 1552. év, ekkor ugyanis Ali 

budai basa a német v{rőrség {rul{sa és szökése {ltal Ny{ri Lőrincz v{rkapit{nytól 

rövid ostrom ut{n bevette a v{rat. Van sz{mos diszes mag{n és középülete, mint a 

megye- a v{rosh{za, törvényszéki épülete, gymnasiuma, sz{mos elemi iskol{ja. 

Van 2 róm. kat. anyaegyh{za és 2 k{poln{ja, ezenkivül a reform{tusoknak is van 

imah{zuk. Van j{r{sbirós{ga, adó- és doh{nybev{ltó hivatala, nyomd{ja, 

szeszgy{ra, gőzfürdője, gőzfűrészmalma, nagy vendégfogadója. Posta, t{virda és 

igen élénk forgalmu gőzhajó és vasuti {llom{s. Nevezetes a v{ros arról, hogy itt 

született Verseghy Ferencz költőnk, valamint arról is, hogy a magyarok 1849. 

m{rczius 5-én fényes győzelmet arattak az osztr{k hadseregen. Hat{ra csekély s 

lakossai, kiknek sz{ma 18247, nem csup{n földmiveléssel foglalkoznak, hanem 

ink{bb kereskedéssel és iparral. A szegényebb lakoss{g fő jövedelmét az élénk fa- 

és sósz{llit{s képezi. Puszt{i: Alcsi, Szanda, Felső- és Alsó-Vars{ny. 

II. J{szs{gi felsőj{r{s. 

[ll: 1 rendezett tan{csu v{rosból, 10 nagyközségből és 3 puszt{ból. 

Székhelye: J{sz-Berény, rendezett tan{csu v{ros, a Zagyva mindkét partj{n 

21507 lakossal. Régi v{ros, mely a hagyom{ny szerint m{r Attilla hun kir{lynak is 

székhelye volt. A XVI. sz{zadban a Zagyva két külön {lló községre osztotta u. m. 

J{sz-  és Magyar  v{rosra. A Zagyva keleti partj{n van a terjedelmes parochialis 

templom, a v{ros közepe t{j{n pedig a szent Ferencz rendi szerzetesek temploma 

és kolostora, melyeket még a J{szok hittéritői épitettek dicső M{ty{s kir{lyunk 

kor{ban. Ezt a kolostort a török 1583. évben v{rkastélyly{ alakitotta {t s innen 

rettegtette a vidéket, azonban nem sok{ig, mert alig tiz év mulva a keresztyén 

katon{k kiüzték őket s ismét a szerzetesek lak{sa lőn. Van még egy u. n. Szent-Kuti 

k{polna is, hol hajdan a Klarissza ap{c{k z{rd{ja {llott. A v{ros régen 

nevezetesebb volt, mint ma, akkor t. i. a mikor még a j{szkun kerületek székhelye 

volt. A régi emeletes székh{z még most is l{tható a piacon. Különben most is 

legnépesebb v{ros a megyében. Van j{r{sbirós{ga, adóhivatala, kórh{za, posta-, 

t{virda- és vasuti {llom{sa, tov{bb{ gimn{ziuma, több népiskol{ja, le{ny-

nevelőintézete, szép régiség gyüjteménye, a melynek orsz{g szerte ismert kincse a 

Lehel kürtje. 

Lehel régi magyar vezér volt és hires arról, hogy szép faragv{nyokkal 

diszitett elef{ntcsont kürtjén gyönyörűen tudott lelkesitő harci dalokat fujni. 

Történt egyszer, hogy Lehel vezér a németekkel harcolv{n, Ottó cs{sz{r a 

magyarokat Augsburgn{l (955-ben) annyira megverte, hogy nagy részök halva 

maradt a csatatéren, a többiek pedig foglyul estek. A német cs{sz{r a foglyokat 

mind hal{lra itélte, csak hét magyar katon{t hagyott életben, ezeknek is orr{t, fülét, 

kezét megcsonkitotta s ugy küldte őket haza, hogy vigyék hirül t{rsaik 



szerencsétlen esetét. – Lehel vezér pedig hal{la előtt azt kérte a cs{sz{rtól: hadd 

fujhasson bele még egyszer utolj{ra szeretett kürtjébe. Ottó teljesitette kérését. De 

Lehel alig vette kezébe kürtjét, midőn hirtelen a cs{sz{rhoz lépett s ugy v{gta vele 

fejbe, hogy az azonnal szörnyet halt. Hanem a kürt is megrepedt a nagy ütésben s 

rajta a csorba és repedés még most is l{tható. 

Megemlitendő még, hogy a Zagyva J{szberény alatt két kis szigetet képez, a 

melyek a j{szkunok két kedvelt főkapit{ny{nak Leopold és József  n{doroknak 

nevét viselik. József n{dor emlékét a piaczon még egy m{rv{ny oszlop is őrzi. 

J{sz-Berénytől nyugatra: 

J{sz-Felső-Szent-György, nagyközség. 1720 lakossal. Régen G{ly -Szent-

Györgynek hivt{k. Fekszik a Zagyva partj{n. Földje termékeny; hat{r{ban 

megemlitendő T{borhely  nevü dülő, mely nevét a rabló cseheknek 1491. évi ott 

t{boroz{s{tól nyerte. Hozz{ tartozik Kerekudvar puszta. 

J{sz-Berénytől északnyugatra: 

J{sz-Fényszaru, nagyközség, 4376 lakossal. Régi nevét Fövény szaru , 

valószinüleg homokos, fövenyes talaj{tól nyerte. Földjét a Zagyva, melynek bal 

partj{n a község fekszik gyakran elönti, sok mocsarat képez, mi miatt éghajlata 

nem igen egészséges. Lakosai róm. kat. vall{suak, templomuk a Zagyv{t keresztül 

metsző Kis [rok mellett emelkedik. Hat{r{ban megemlitendő a Sós tó , melynek a 

nép gyógyitó erőt tulajdonit, és Peres kut , melyet a csehek készitettek, mikor ott 

t{boroztak. Van a községnek posta és vasuti {llom{sa. 

Monostor, nagy község 1146 lakossal. Hajdan bencés ap{ts{g (monostor) 

volt s innen nyerte nevét is. Lakosai római katólikusok. Posta- t{virda és vasuti 

{llom{s. 

J{sz-Berénytől északra: 

Ároksz{ll{s, nagy község a Tarna folyó közelében 12794 lakossal. Nevét a 

rajta keresztül vonuló Csörsz {rk{tól  vette, melynek ma m{r csak nyomai 

l{thatók. Hat{r{ba folyik a Gyöngyös  patak. Egy ór{nyi t{vols{gban van hozz{ 

Kun vagy J{sz-[gó  pusztas{g, mely hajdan falu volt. 

J{sz-Berénytől északkeletre: 

J{kóhalma, nagy község 3209 lakossal. Hat{r{t a Tarna öntözi s ott sok kis 

tavat képez, mint Vak L{szló, Négysz{ll{s, Csikós, Sarkantyus nevüeket. 

Dósa, nagy község 3349 lakossal. Fekszik a Tarna folyó mellett, mely a 

községet ketté v{gja. Hat{r{ban megemlitendő Boldogasszony halma, hol a 

hagyom{ny szerint a tat{rokkal vívott ütközetben elesettek vannak eltemetve. A 

dombon jelenleg k{polna {ll. 

J{sz-Berénytől keletre: 

Mih{lytelek, nagy község a Zagyva és Tarna összefoly{s{n{l 2194 lakossal. 

A lakosok mintegy 200 évvel ezelőtt települtek ide, minthogy a Füged halm{n  

{llott régi helységet a tat{rok teljesen elpusztitott{k. Földje a két folyó {rad{saitól 

sokat szenved. 

J{sz-Berénytől délre: 



Alatty{n, nagy község a Zagyva közelében 2117 lakossal. Hozz{ tartoznak 

Mizse és Kér puszt{k. Kér hajdan két falu volt és pedig a Zagyva balpartj{n feküdt 

Magyar Kér , jobbpartj{n Tót Kér . 

J{noshida, nagy község 2962 lakossal. Fekszik a Zagyva és Tarna egyesült 

folyók partj{n. Nevét a Zagyva hidon {llott szent J{nos szobr{tól nyerte. A r. kath. 

templom most is Szent J{nosról van elnevezve. Régebben a premontrei préposts{g, 

melynek itt kolostora volt, birta. 

J{sz-Alsó-Szent-György, régebbi nevén Gerla-Szent-György  nagy 

község 4128 róm. kat. lakossal. Fekszik a Zagyva és Tarna összefoly{s{n{l, a 

melyek {rad{sai ellen magas töltések védelmezik. 

III. Tiszai alsój{r{s. 

[ll: 1 rendezett tan{csu v{rosból, 9 nagy-, 3 kisközségből és 12 puszt{ból. 

Székhelye: Tisza-Földv{r, nagy község közel a Tisz{hoz 6914 lakossal. Van 

ref. evang. és zsidó temploma. Az evangélikusok régen tótok voltak, de m{r 

megmagyarosodtak. Hozz{ tartoznak Homok és Martfű puszt{k. 

Tisza-Földv{rtól északnyugatra: 

Tisza-Vezseny, nagy község a Tisza jobb partj{n 2423 lakossal, a kik a 

hal{szatot nagyban üzik. Hozz{tartozik Vars{ny puszta egy része. 

Tisza-V{rkony, nagy község a Tisza jobb partj{n 2036 lakossal. Van róm. 

kat. és ref. temploma és sok csinos uri h{za. A történelemben arról nevezetes, hogy 

Béla vezér itt v{lasztott a korona és kard között. Ugyanis I. Andr{s magyar kir{ly, 

minthogy neki gyermeke nem volt öcscsének, Bél{nak igérte a koron{t és vele a 

kir{lys{got. Azonban csakhamar megb{nta tettét, midőn Salamon nevü fia 

született. Most m{r szerette volna, ha testvére lemond a koron{ról s mikor a 

Bél{val ellenséges főurak elhitették vele, hogy öcscse most is erősen ragaszkodik az 

igérethez, cselhez folyamodott. V{rkonyba hivta testvérét (1058-ban) elébe helyezte 

a koron{t s a fővezéri kardot s felszólitotta, hogy v{lasszon közülök. De Béla 

értesült, hogy testvére, ha a koron{t v{lasztja megfogja öletni a szomszéd szob{ban 

elrejtett gyilkosokkal. A kardot v{lasztotta teh{t s megelégedett a fővezérséggel s 

az orsz{g harmadrészével, hanem azt is bel{tta, hogy élete tov{bb nincs 

b{tors{gban. Ezért is nagy sereget gyüjtött s a kir{ly katon{it egy ütközetben 

megverte ugy, hogy maga Andr{s is halva maradt a csatatéren. Ekkor azt{n a 

magyarok Bél{t v{lasztott{k meg kir{lynak. 

Tisza-Földv{rtól északra: 

R{kóczi, nem rég települt kis község Szolnok közelében. Nevét onnan kapta, 

hogy a föld, melyen a helység épült, hajdan a hires R{kóczy csal{d birtoka volt. 

Tisza-Földv{rtól délnyugatra: 

Czibakh{za, nagy község 3522 lakossal. Nevét egykori földesur{tól Czibak 

Imre erdélyi vajd{tól nyerte. A XVI. sz{zadban a törökök elpusztitv{n a helységet 

a megmenekült lakosok a hat{r magasabb részén, épitettek maguknak uj h{zakat. 

A régi Czibakh{za a mai B{nom  nevü szőlős kert helyén feküdt. A Tisz{n levő 



nagy fahidn{l 1849-ben heves ütközet volt, melyben a magyarok megverték az 

osztr{k katon{kat. Hozz{ tartoznak Gyügér, S{rszög, Zsiger puszt{k. 

Nagy-Rév, nagy község 1438 lakossal. Hat{r{t a Tisza két felől mossa. 

Megemlitendő a Zsidó halom  s a mellette levő nagy {rok, melyet a hagyom{ny 

szerint azért {stak a lakosok, hogy az ellenség ellen jobban védelmezhessék 

magokat. Hozz{ tartozik S{p puszta. 

Tisza-Inoka, nagy község 1050 lakossal, kik jobb{ra helv. hitüek. Fekszik a 

Tisza balpartj{n, mely ellen h{rom oldalról g{tak védelmezik. A helységhez közel, 

az u. n. régi temetőben egy elpusztult torony romjai l{thatók. Hozz{ tartozik 

Cs{mpa puszta. 

Tisza-Kürt, nagy község a Tisza balpartj{n 2324 lakossal. Ref. temploma 

igen régi. 

Tisza-Ugh, nagyközség, a Tisza balpartj{n 746 ref. lakossal. 

Tisza-Sas, nagyközség a Tisza balpartj{n 1488 ref. lakossal földje mocs{ros 

és nem igen termékeny. 

Csépa, kis község a Tisza balpartj{n. Földje nem igen termékeny, hat{r{ban 

sok mocs{r és tó van, mint Kerektó , Cs íps{n , Fertő . Van ref. és evang. 

temploma. A történelemben arról nevezetes, hogy Aba S{muel kir{lyunkat itt 

gyilkolt{k meg. 

Tisza-Földv{rtól délre: 

Szelevény, nem régen népesült kis község, mely ügyeit Csép{val közösen 

végezi. Fekszik a Körös folyó mellett, ugyanott, hol hajdan Kis-Halasi  község 

feküdt. Puszt{i: Gyalu és Istv{nh{za. 

Kun-Szent-M{rton, rendezett tan{csu v{ros, a Körös partj{n 11155 róm. kat. 

lakossal. Mintegy 200 évvel ezelőtt sz{llottak meg a J{szap{tiról oda költözött 

lakosok. Van j{r{sbirós{ga, posta-, t{virda-, vasuti {llom{sa. Hozz{tartozik 

Mestersz{ll{s és Csorba puszta egy része. 

IV. Tiszai középj{r{s. 

[ll: 2 rendezett tan{csu v{rosból, 7 nagy-, 1 kis községből és 9 puszt{ból. 

Székhelye: Tisza-Roff, nagy község 3928 lakossal. Igen régi helység, nevét 

Rof magyar vezértől nyerte. Földje fekete agyag, részben fekete homok, melyben 

hires erős doh{ny terem. Van doh{nybev{ltó- és adóhivatala. Hozz{tartoznak 

Akolh{t és Gyenda puszt{k. 

Tisza-Rofftól északra: 

Bura, nagy község, a Tisza balpartj{n 1148 lakossal. Van ref. és róm. kat. 

temploma. Földje jó doh{nyt terem. A hozz{ tartozó Taskony puszta nevét Taksony 

régi magyar fejedelemtől vette s hajdan falu volt. 

Tisza-Rofftól délre: 



Tisza-Beő, nagy község, a Tisza bal partj{n, 1850 lakossal. Gőzhajó {llom{s. 

Földje nagyrészt szíkes s a Tisz{tól sokat szenved. 

Fegyvernek, nagy község, a Tisza bal partj{n 4349 lakossal. Hajdan 

népesebb és nevezetesebb hely volt, mint jelenleg, de a r{cok annyira 

elpusztitott{k, hogy földesura gróf Szap{ry József mintegy 50 évvel ezelőtt 

kénytelen volt sv{bokkal benépesiteni, a kik azt{n két helységet alapitottak u. m. 

Szap{rfalv{t  és Annah{z{t . Német ajku lakosai azonban m{r csaknem egészen 

megmagyarosodtak. 

Tisza-Püspöki, nagy község 1631 róm. kat. lakossal. Nevét a közelében folyó 

Tisz{tól és attól nyerte, hogy a legrégibb idő óta az egri püspök birtoka volt. 

Hajdan az u. n. Fehér tó  körül feküdt a község s valószinüleg a török-tat{r 

pusztit{s ut{n épült a mostani homokh{tra. 

Szajol, nagy község a Tisza parton 1075 lakossal. Vasuti {llom{s. Róm. kat. 

temploma a mult sz{zadban a folyó partj{n {llott, azonban idővel a viz {rja 

annyira al{mosta, hogy a lakosoknak uj templomot kellett épiteniök, a melyet 

szent Istv{n magyar kir{lyról neveztek el. 

Török-Szent-Miklós, nagy község a Tisz{nak Tinoka nevü ere mellett 

16046 lakossal. Régen Bala-Szent-Miklósnak hivt{k azon Bala nevü 

folyócsk{tól mely mellette folyt, de a melynek ma m{r nyoma sincs. Abban az 

időben v{ra is volt s ez ott {llott, a hol most a róm. kat. templom s a vele szemben 

levő iskola van. A v{rkastélyban volt egy kis k{polna szent Miklós tiszteletére s a 

község később ettől nyerte nevét. Vau róm. kat. ref. és zsidó temploma, nagy 

népiskol{ja és csinos róm. kat. le{nynevelő intézete. Vasuti {llom{s. 

Hozz{tartoznak Derzsig{t, Kengyel (hajdan Pelő) Szak{llas, Szent Tam{s, Tenyő és 

Bala puszt{k. Ez utóbbi hajdan mezőv{ros volt, jelenleg is több telepitvény van 

rajta, köztök a Tisza partj{n épült Bala falucska, melynek lakosai legink{bb 

doh{nytermesztők. Tenyő szintén mezőv{ros volt régen, egyszersmind a szent 

[goston szerzeteseknek is volt itt préposts{guk. 

Tisza-Rofftól délkeletre: 

Puszta-Poó, kis község vasuti {llom{ssal. 

Mező-Tur, rendezett tan{csu v{ros a Berettyó (vagy régi nevén Tur) folyó 

mellett 21213 lakossal. J{sz-Berény ut{n a legnépesebb község a megyében. Van 

róm. kat. ref. és zsidó temploma, több népiskol{ja, gymn{siuma, j{r{sbirós{ga, 

könyvnyomd{ja, csinos baz{r épülete. Földje gazdagon termő fekete agyag; buz{ja, 

vas{rai hiresek. A v{roshoz közel a Turtői dombokn{l szakad a Berettyó a 

Körösbe. Vasuti {llom{s. 

Turkeve, rendezett tan{csu v{ros a Berettyó mellett 12041 lakossal. Nevét a 

Tur folyótól és Keve magyar vezértől kapta. Van ref. és róm. kat. temploma, 

emeletes népiskol{ja. Földje hires buz{t terem. A hal{r{ban levő Kaba, P{sztó , 

Póhamara sz{ntóföldek egykor népes községek voltak. Hozz{tartozik Csorba 

puszta egyrésze. 

V. Tiszai felsőj{r{s. 

[ll: 3 rendezett tan{csu v{rosból, 7 nagy községből, 7 puszt{ból. 



Székhelye: Kenderes, régi nevén Kéregyh{z, nagy község 5092 lakossal. 

Van róm. kat. és ref. temploma. Földje gazdag buza termő fekete agyag. 

Hozz{tartoznak Kakat és B{nhalma puszt{k, melyek hajdan faluk voltak, B{nhalma 

templom{nak romjai most is l{thatók. Folyóvize nincs, hanem a Kakat folyóból 

tavaszonként kitóduló viz néh{ny hold földet el szokott önteni. 

Kenderestől északra: 

Kunhegyes, vagy régi nevén Hegyes rendezett tan{csu v{ros 7461 lakossal. 

Van róm. kat. és két tornyu ref. temploma. A hat{r{ban levő’ Kolb{sz  puszta 

arról nevezetes, hogy ott hajdan népes község, a nagy kunok székhelye volt. A 

szintén hat{r{ban levő Jajhalomról  pedig azt tartj{k a lakosok, hogy ott a tat{rok 

lemész{rolt{k a kunokat. 

Tisza-Szalók és Tisza-Ab{d, még néh{ny évvel ezelőtt egy községet 

képeztek, minthogy oly közel vannak egym{shoz, hogy csak egy ut v{lasztja el 

őket. Ma m{r külön {lló nagy községek, amaz 2546, ez 2494 lakossal. T.-Szalókon 

van róm. kat. ref. és zsidótemploma. T.-Ab{don csak a reform{tusoknak van 

templomuk. T.-Ab{d nagyon régi helység s arról nevezetes, hogy szent Istv{n 

kir{lyunk idejében egy Tonuzopa nevü pog{ny fejedelmet és feleségét, a miért 

nem akartak keresztyénekké lenni, ott elevenen eltemették. T.-Szalókhoz tartoznak 

Gyolcs és Tomaj puszt{k. Tomajon hajdan monostor volt. a honnan Tomaj-

monostornak nevezték. 

Tisza Derzs, nagy község a Tisza bal partj{n közel T. Szalókhoz, melylyel 

közös posta {llom{sa van. Lakosai 1390 sok és hires doh{nyt termesztenek, s élénk 

hal{szatot üznek. A községtől nem messzire egy templom maradv{nyai l{thatók. 

Hat{r{ban a Tisza több kis tavat képez, mint a Morotva, Vakv{r , Kengyel  

tavat. 

Tisza Szent Imre, nagy község 2853 lakossal. Hires doh{ny termelő hely. 

Hat{r{ban vannak Szent György , Katym{r , Ki lenczes puszt{k. 

Madaras, nagy község 7350 lakkossal. Nevét a helység mellett levő 

Madaras  tótól nyerte. Van ref. és zsidó temploma. Hat{ra északi részén két 

elpusztult helység: F{bi{nka és K{poln{s  nyomai l{thatók. 

Kenderestől keletre: 

Karczag, a Nagy Kuns{g volt székhelye, rendezett tan{csu v{ros 15825 

lakossal. Régebben Karczagujsz{l l{snak hivt{k. Van csinos iskola épülete, ref. 

gymn{ziuma, róm. kat és nagy ref. temploma, mely mellett József n{dor 1805 évi 

Karczagon tartózkod{sa emlékére veres m{rv{ny oszlop {ll. Van j{r{sbirós{ga, 

nyomd{ja, vasuti {llom{sa. A hat{r{ban levő Asszonysz{l l{s , Ködsz{l l{s , 

Bolcsa vagy Bócsa földek hajdan falvak voltak. A v{ros melletti tóban lévő 

Apav{ra  sziget arról nevezetes, hogy a lakosok oda menekültek a tat{rok elől. 

Kisujsz{ll{s, rendezett tan{csu v{ros 11083 ref. lakossal. Van nagy ref. 

temploma, gymn{ziuma, több népiskol{ja, j{r{sbirós{ga, adóhivatala, nagy vasuti 

{llom{sa. A hat{r{ban levő Marjalaka (az az Szent M{rialaka) nevü dűlőn hajdan 

falu volt, ugyszintén Kisujsz{ll{s és Kenderes közt feküdtek Kis- , Tót-  és 

Torm{s-Turgony helységek, de a melyek teljesen elpusztultak. 

Kenderestől délre: 



Déva-V{nya, nagy község, 10184 lakossal. Van róm. kat. ref. és zsidó 

temploma. Földje termékeny, b{r sok helyt mocsaras, Hozz{ tartoznak Gabon{s, 

Ecseg, és Kérsziget puszt{k. 

B.) J{sz-Nagykun-Szolnok megye {ltal{ban. 

1. Hat{rai, területe. 

Megyénket a következő megyék hat{rolj{k: északon Heves megye, keleten 

Hajdu megye, délen Csongr{d megye és nyugaton Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye. 

Területe 5374  kilométer. Van benne: 8 rendezett tan{csu v{ros, 41 nagy 

község. 4 kis község, 36 puszta. 

2. Felszine. 

J{sz-Nagykun-Szolnok megye felszine teljesen róna, melyen a szem 

mértföldekre ell{t, legfeljebb a M{tra és igen tiszta időben a tokaji hegység 

körvonalai kékellenek a t{volban. Majd minden község hat{r{ban vannak azonban 

alacsony dombok, melyeket őrhalmoknak, tat{r- török- Atilla- vagy kunhalmoknak 

szoktak nevezni, minthogy azt tartj{k rólok, hogy azokat a pog{ny hunok és kunok 

részint azért emeltek, hogy magokat az ellenség ellen jobban védelmezhessék, 

részint pedig a csat{ban elesetteket temették oda. S csakugyan némely halomban 

akadtak emberi csontv{zakra, pénznemekre, ékszerekre, fegyverekre, edényekre, 

melyeket régi szok{s szerint a meghalt emberrel együtt el{stak. Nem kell azonban 

gondolni, hogy mind e dombokat emberek hordt{k össze, nagy részök a 

természettől keletkezett, épen, mint a hegyek. 

3. Folyóvizei. 

Legnagyobb folyója a Tisza, mely a megyébe Tisza-Fürednél lép be s 25 

mértföldnyi kanyarg{s ut{n Csép{n{l a szomszéd Csongr{d megyébe folyik {t. 

Szélessége 80-150 méter, mélysége 7-10 méter közt v{ltakozik, ugy, hogy 

gőzhajóval is j{rható. Utja nagyon tekervényes és foly{sa, a rónas{g miatt igen 

lassu. Tavasszal rendesen kiönt medréből s ilyenkor meszsze környéken nagy 

k{rokat okoz, mert a vetéseket elönti, olykor a község h{zait is veszedelemmel 

fenyegeti. Az {rad{s nem sok{ tart ugyan, de minthogy lefoly{sa nincsen, a ki{radt 

viz rendesen visszamarad, kisebb tócs{kat, mocsarakat képez, a melyek midőn a 

nap sugarai folyt{n sz{radni kezdenek, megrontj{k a levegőt és sokféle betegséget 

(mint mocs{rl{zat, hideglelést stb.) okoznak. – A Tisza sok malmot hajt és sok 

izletes halat (mint pontyot, süllőt, k{r{szt, csuk{t, harcs{t s a hires kecsegét) 

szolg{ltat. 

Zagyva, Nógr{d v{rmegye Zagyva nevü helységénél, a M{tra hegyből ered. 

Fényszarun{l lép a megyébe s {thaladva északnyugati szögletén Szolnokn{l a 

Tisz{ba szakad. Foly{sa szintén lassu és kanyargós, környéke a gyakori {rad{stól 

mocs{ros. Mellékfolyója a Tarna, mely Dózs{n{l ér a megyébe és Mih{lytelek 

hat{r{n egyesül a Zagyv{val. A Tarna sebes foly{su, kiv{lt miut{n a Sirok 

vizével, T{rnócza, Bene, Mérges , Gyöngyös , Réde  és [gó  patakokkal 

megnagyobbodott. 

A Galga és T{pió (amaz Fényszarun{l, ez Sz{szberek puszt{n szakad a 

Zagyv{ba) csak kis részét érintik a megyének. 



Körös, a Tisza ut{n legnagyobb folyó a megyében, mert szintén hajózható. A 

megyének Békéssel hat{ros részét öntözi. Foly{sa nagyon tekervényes. Mező-Tur 

mellett, a tur-tői dombokn{l beleömlik a Berettyó, mely gyakori {rad{saival 

messze terjedő, egészségtelen mocsarakat képez. 

A Hortob{gynak foly{sa csak nagy esőzések és havaz{sok ut{n van. Ekkor 

ugyanis a környékből összefutó vizeket mag{ba veszi, de nagy melegben ismét 

kisz{rad, vagy a homokban elenyészik. 

Azt a nagy vizmedret, melyet a Berettyó, Hortob{gy, Körös és sz{mtalan kis 

mellék ér összefoly{sa alkot S{rrétnek nevezik. A S{rréten messze terjedő n{dasok, 

veszedelmes ingov{nyok vannak. 

E folyókon kivül van a megyében sz{mos tó, a melyek vizöket a ki{radt 

folyóból veszik, sz{muk azonban a vizszab{lyoz{s folyt{n mindink{bb 

kevesbedik. 

Savanyu – {ltal{ban gyógyviz forr{sokat megyénkben nem tal{lunk, sőt a 

megyének némely vidékén, különösen, a melyek nem esnek folyó mentén, még 

iható, jó kutviznek is nagy szükében vannak az emberek. 

Meg kell még emlékeznünk két nevezetes {rokról, melyek hajdan 

valószinüleg vizlevezetésre szolg{ltak, de ma m{r nyomuk is alig tal{lható. Ezek a 

Csörsz {rka és a Kis Árok, mind a kettő a j{szs{gi j{r{sokban, amaz [roksz{ll{s, 

ez J{sz-Ap{ti, J{sz-Berény és Fényszaru hat{r{n keresztül huzódik a Dun{ig. 

Osörsz-{rk{t, a monda szerint [rp{d készittette Kund vezér fi{nak Csörsznek, 

hogy e területet könnyebben védelmezhesse. M{s monda szerint M{ty{s kir{ly 

akarta vele összekötni a Tisz{t a Dun{val. 

4. Időj{r{sa. 

A megye időj{r{sa az évszakok szerint igen v{ltozó, a minek jó részt sik 

talaja az oka. A tél nem sok{ig tart ugyan, de rendszerint ar{nytalanul hideg. A 

tavaszi napok kellemes melegek, azonban az éjszak{k ann{l hüvösebbek, 

azonkivül a legkülönbözőbb ir{nyu szelek uralkodnak, melyeknek hevességét a 

rónas{gon semmi sem mérsékli. A ny{r 4-5 hónapig tart s rendszerint oly forró, 

hogy a mezők, legelők lesülnek. Gyakoriak az égih{boruk, zivatarok, jégesők. 

Legkellemesebb évszak az ősz, mely legtov{bb is szokott tartani. 

5. Talaja, terményei. 

Talaja a megye északnyugati és déli részén homokos, a Tisza mentén szikes, 

egyéb helyen, különösen a tiszai közép- és felsőj{r{sban gazdagon termő fekete 

agyag. 

A megyében {ltal{ban minden kal{szos növény: buza, {rpa, zab, rozs, 

repcze, azut{n kukoricza dusan megterem, különösen a fekete agyagos talajban. A 

hüvelyes vetemények közül főleg a babot, szögletes borsót, s{fr{nyt, m{kot 

termesztik. Burgonya a homokos talajban vir{gzik szépen. A szőlőmüvelés 

leg{ltal{nosabb a j{szs{gi j{r{sokban, hires szőlő és bor azonban nem terem az 

egész megyében. A gyümölcsfa tenyésztés {ltal{ban véve nem vir{gzik, a szőlős 

kertekben akadunk ugyan barack, cseresznye, meggy, szilva, alma és körtef{kra, 

de ezeknek termése bizonytalan s ink{bb csak a h{zi szükségletet elégiti ki. 

Dinnye, különösen ezelőtt, hires termett a Tiszai-felsőj{r{s gyepföldjeiben. A 

jövedelmező növények közt első helyen {ll jós{g{ra és mennyiségére nézve a 

doh{ny, főképpen a j{szs{gi és tiszai középj{r{sokban. A fatenyésztés szomoru 

l{bon {ll, erdőket csak ritk{n, legink{bb a Tisza mentén tal{lunk, ezek sem valami 

nagyok. 



Az {llat (szarvasmarha, ló, juh, sertés) tenyésztés meglehetősen vir{gzó, 

különösen a puszt{kon. A folyókban nagyon sok az izletes hal és r{k. A madarak 

közül legsz{mosabbak a vizi madarak (gólya, gém, vad lud, vad kacsa, sz{rcsa, 

szalonka, bibic, sir{ly stb.) különösen a folyók és mocsarak mentén. 

Az {sv{ny orsz{gból, minthogy hegyek nincsenek, nem emlithetünk 

egyebet, mint a homok- vagy terméskövet és a szíksót. A szíksó mocsarak, tócs{k 

kisz{rad{sa ut{n képződik, t. i. a mocs{r medencéjének széléről lassanként 

visszahuzódik, elp{rolog a viz s a kisz{radt részen fehér, szíksó lepel t{mad. De 

nem csak vizes helyeken vir{gzik  a szíksó, hanem az olyan homokos földön is, a 

melyben mészkő részek vannak. A szíkes talaj szine felül fehér vagy szürke, kissé 

lejebb barn{s vagy fekete. Az ilyen talaj {ltal{ban terméketlen. Többféle szík van, 

legismertebb neve a porszik és vaksz ík , amazt, ha nagyobb mennyiségben van 

együtt, összeseprik, a földtől megtisztitj{k s ruhamos{sra haszn{lj{k, a vakszíket 

ellenben semmire se lehet haszn{lni. 

6. Közlekedési utai. 

A megyét több ir{nyban szelik {t az orsz{gutak, azonkivül egyik községből 

a m{sikba vezetnek községi utak; ezek azonban {ltal{ban rosszak, ny{ron 

szerfölött porosak, télen és esős időben pedig csaknem j{rhatatlanok a nagy s{r 

miatt. Némely községben ugyan m{r kövezett kocsi- és gyalogutak vannak. A 

folyóvizek közül a Tisza és Körös j{rhatók gőzhajókkal. Van a megyében sz{mos 

vasut is, u. m. 

1.) Szolnoktól  Karczagon  {t Debreczen felé (közbe eső {llom{sok: Szajol, 

T.-Szent-Miklós, Fegyvernek, Kisujsz{ll{s.) 2.) Szolnoktól  Mező -Turon {t Arad 

felé (közbe eső {llom{sok: Szajol, P.-Tenyő, P.-Poó). 3.) Szolnoktó l  J{sz -

Fényszarun  {t Hatvan felé (közbe eső {llom{sok: Ujsz{sz, Boldogh{za, Szent-

Imre, J{sz-Berény, Monostor). 4.) Szolnoktól  Kun -Szent-M{rtonig  (közbe eső 

{llom{sok: Szajol, P.-Tenyő, Kengyel, Martfű, Tisza-Földv{r, Homok). 5.) 

Ujsz{sztól  J{sz -Ap{ti ig  (közbe eső {llom{sok: Sz{szberek, J{sz-Lad{ny, P.-

Kürth, J{sz-Kisér). 6.) Mező -Tur tól  Tur -Kevi ig (közbe eső {llom{s: P. Tur-

P{sztó.) 

7. Lakosai. 

A megye lakosainak összes sz{ma 278,443. Nyelvre nézve csekély kivétellel 

mindny{jan magyarok; németek, tótok alig egy-két községben tal{lhatók. 

Vall{sukat tekintve, legtöbben (154.000) vannak a római katólikusok, azut{n 

következnek a reform{tusok (113000), zsidók (8000). 

* 

Több megye együtt véve orsz{got alkot. J{sz-Nagykun-Szolnok megye 

Magyarorsz{gban van, mi teh{t magyarok vagyunk, a mi haz{nk Magyarorsz{g. 



Utba igazit{s. 

A tanultaknak a helyi és t{rgyi viszonyokra alkalmaz{sa leghathatósabb 

eszköz a földrajz eredményes tanit{s{ra. Azért a tanitó igyekezzék a könyvben 

foglaltakat nem csak megmagyar{zni, hanem tanitv{nyainak, iskol{j{nak, 

községének különleges viszonyaira {tvinni, alkalmazni, részint felvil{gositó 

rajzokban, részint kital{ltató – kérdező tanalakkal. Igy a vil{gt{jak felismerésében 

kölönböző helyeken és v{ltozatban gyakorolja a gyermekeket. Midőn a község 

leir{s{ra kerül a sor, szakitson időt, hogy a tanulók a község fekvése, utc{inak 

ir{nya, a nevezetesebb épületek elhelyezkedése felől helyszini szemle {ltal 

t{jékozz{k magukat. Közvetlenül az iskola környékéről kiindulva j{rja be 

tanitv{nyaival a helység fő- és mellékutcz{it, a mikor a középületeket s azoknak 

rendeltetését is vil{gosabban megértetheti. 

Az I. Rész 6. 7. ciménél jelöltesse meg, hogy a szülő- vagy lakóhely a fesorolt 

községek melyik oszt{ly{ba tartozik? miért? Neveztesse meg az előlj{rós{got név 

és hivatal szerint. A 10. cimnél neveztessen meg a különböző foglalkoz{sra egy p{r 

embert névszerint, a 11. cimnél dűlőket, birtokosok és müvelési {gak szerint, 

utakat ir{nyuk szerint. A 14. cimnél ujból felemlitendő a szélrózsa, egyszersmind 

mondja meg a tanitó, hogy a községben mely szél az uralkodó, magyar{zza s 

mutassa meg a „szélkakast” és delejtűt. 

A II. Rész tanit{s{ról megjegyzendő, hogy okvetlenül térkép szükséges 

hozz{, a melynek haszn{latakor a tanitó bevezetésképen ismertesse meg a 

gyermekekkel az {ltal{nos kartographiai jegyeket, kiindul{si pontul ne a 

tankönyvben elől t{rgyalt község szolg{ljon, hanem kinek-kinek a saj{t községe, 

azt{n a j{r{sa, s ugy a szomszédos j{r{sok; utóbbin{l megelégedhetünk, ha csak a 

főbb községeket ismerik is a gyermekek. 

Közben-közben egy p{r oda illő verset is tanuljanak a gyermekek. Igy Petőfi 

sz{mos költeményben leirja szülőföldjének, az alföldnek szépségeit; alkalmas 

Kisfaludy K. „Szülőföldem szép hat{ra” kezdetü költeménye, Vörösmarty 

,.Szózat”-a, ezeken kivül az iskolai olvasókönyvek is több péld{t nyujtanak. 
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