
<Ezer év a Tfeza mentén

SZABÓ ISTVÁN

A Tisza menti települések adattára

Összeállítás

A<BA<D: (Ttsza-A.), maASádszaCói

ABÁDSZALÓK
Nagyközség Jász-Nagykun-

Szolnok vármegyében, a
tiszai felső járásban
(1900) 1169 házzal és
6827 magyar lakossal,
kiterjedt termékeny ha-
tárral (11.572 ha.); vasúti
állomás, posta, távíró és
telefonállomás; járás-
bíróság telekkönyvi ha-
tósággal, takarékpénztár,
hitelszövetkezet, tej szö-
vetkezet, gőzmalom; bá-
ró Wodianer-féle angol félvér ménessel; a község Tiszaabád és Tiszaszalók községek
egyesülésével keletkezett 1895-ben.

ABADIREV
(Portus Obad, ma Abád-

szalóki rév) a Tisza mel-
lett, a mai Abádszalóknál
(Jász-Nagykun-Szolnok
vármegye tiszai felső
járásában) feküdt. Szent
István a besenyő Tho-
nuzobát — a hagyomán-
yok szerint — „nejével
együtt élve temetteté az
abádi révbe". 1251-ben a
rév vámjövedelmét Dé-
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nes nádor fiai kapták, kik azt a tatárjárás óta rendszeresen szedték. Abád határában
1270-ben egy Kékhalom (Keykholm) nevű „hegyecskét" említenek; ez volt talán
Thonuzoba sírja. Hóman Csepel-szigettől délre, Rózsa-szigeten kereste.

2. ABÁD
135 táján az aradi káptalan egyik faluja, ma RÉTHAT Temes vármegye újaradi járásában.

— RÉTHÁT: nagyközség Temes vármegye újaradi járásában (1910) 985 német lakja.
Egy 1135-ből származó oklevélben, mint az aradi káptalan egyik faluja ABÁD néven
fordul elő. A trianoni békeszerződés Romániának ítélte oda.

A<DA

Nagyközség Bács-Bodrog vármegye zentai járásában a Tisza partján, (1900) 2166 házzal
és 12.112 lakossal (közte 9979 magyar és 1977 szerb; 9559 római katolikus, 1946
görögkeleti és 492 izraelita), kik főleg állattenyésztéssel és kertészettel foglalkoznak,

de ipart is űznek. Van
takarékpénztára, közigazga-
tási bankja, szerb földmí-
velők szövetkezete, kölcsö-
nös tűzbiztosító társasága,
tégla- és fedélcserépgyára,
mező- gazdasági gépgyára,
állami földmíves iskolája,
több közművelődési egyesü-
lete, kórháza, gyógyszertára;
vasúti és hajóállomása, pos-
ta- és távíróhivatala, vala-
mint telefonállomása. Főte-
rén áll szülöttjének, Szarvas
Gábor nyelvésznek a

büsztje. A Tisza partjain prehisztorikus sírmezőre és egy templomra akadtak. Ada csak
a török hódoltság végével keletkezett, s eredetileg OSZTROVA volt a neve; 1694-ben
a Csernovics Arzénnel bejött szerbekkel népesült be, 1702-ben a tiszai határőrvidéken
katonai helység lett; ennek feloszlatása után a kiváltságos tiszai kerülethez tartozott,
mely 1791-ben a tiszai koronakerületté alakult. 1848-ban kebeleztetett a vármegyébe,
miután 1836-ban mezővárossá lett.

Nagyközség Máramaros vármegye szigeti járásban. 1900-as adatok szerint 2325 magyar
és oláh lakossal, vasúttal, posta-távíróval, telefonállomással, csendőrőrssel és magyar
királyi sóbányahivatallal. Az itt feltárt sótelep 2160 méter hosszú, 1700 méter széles
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és 167 méter vastag, tiszta sómennyi-
sége 47.937,496 q. Évi termelése átlag
380.000 q kősó és 100.000 q iparsó 7 és
fél millió K értékben, a munkások száma
600, az alkalmazott gépek lóereje 332.
Összesen 4 bánya van benne, a híres
Kunigunda-, Miklós-, Ferenc-, és Lajos-
bánya. Most az egyesült Kunigunda-
Miklós-aknát művelik. Az akna óriási
terem, magassága 129 m., szélessége
227 m., hossza 720 m., a boltozat tete-
jéről két hatalmas csillár lóg le, s ha
ezeket és a sok fali lámpát meggyújtják,
a terem tündéri látványt nyújt. 1905-ben
a víz elöntötte a Kunigunda-bányát, s
azóta is nagy küzdelemmel foyik a víz
kiszivattyúzása.

1941 -ben státusa és közigazgatási beosztása
ugyanaz marad. Csupán lakóinak száma
emelkedik 2502 főre. Ugyanekkor van
helyben csendőrőrse, posta-, távírda-, és
távbeszélő-hivatala, vasúti és autóbusz-
megállóhelye. Főszolgabírói és adóhi-
vatala Máramarosszigeten, járásbíró-
sága Técsőn van.

1941-ben nagyközségnek
tudják Csongrád vár-
megye kiskundorozsmai
járásában. Az adatok
szerint 4499 fő lakja, van
csendőrőrse, posta- és
távbeszélő-hivatala, vas-
útállomása személy-,
poggyász- és áruforga-
lommal, de marharako-
dóhely nélkül, vasúti
távírdahivatala, autóbusz-megállóhelye és gőzhajóállomása. Főszolgabírói hivatala
Kiskundorozsmán, adó- és járásbírói hivatala Szegeden van.
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1900-ban nagyközség Bács-Bodrog vármegye apatini járásában a Duna mellett 2662
házzal és 13.940 lakossal, akik közül 12.115 magyar, 1569 német, felekezetüket
tekintve pedig 13.685 római katolikus, 138 pedig izraelita. A vármegye egyik legszebb
helyének tartják. Hosszú, széles utcái eperfákkal szegélyezettek, a lakóházak tiszták,
csinosak, a lakosok rendszeretetéről és jólétéről tanúskodnak. A járás székhelye,
szolgabírói hivatal, járásbíróság, telekkönyv, királyi közjegyzőség, csendőrőrs, magyar
királyi erdőhivatal és erdőrendezőség, községi polgári fiú- és leányiskola, takarék-
pénztár, többféle egylet van. Lakói főleg kendert termesztenek, de olajütéssel, keres-
kedéssel, tégla- és cserépzsindely gyártásával, halászattal foglalkoznak. Azelőtt az
eperfa lehulló gyümölcséből a tudovica (tuda=eperfa) nevű szeszesitalt készítették,
most fasarukat, szalmakalapokat és fűzfakosarakat gyártanak. A kosárfonást szövet-
kezet vezeti, amely 200 munkást foglalkoztat. A dunai halászat majdnem egészen az
apatiniak kezében van. Termékeny határa 12.172 hektár. Apatin (hajdan Apáti) a
legrégibb magyar helységek egyike, melyet Szent István 101 l-ben a veszprémvölgyi
apácáknak adományozott. Később a kalocsai érsekséghez tartozott. Gyakran volt kitéve
a környékbeli főurak támadásainak. Itt verte meg 1514-ben a Szapolyay János által
kiküldött Bánffy Jakab a temesvári csata után még megmaradt és Lőrinc pap vezetése
alatt álló parasztlázadókat. A török alatt elpusztult. 1749-ben Grassalkovics kamarai
elnök német iparosokat telepített ide. 1755-ben mezővárosi rangra emelkedett. Jelen
állapotában gőzhajóállomása, posta- és távíróhivatala van. Itt kezdődik az úgynevezett
római sánc, amely a Tiszáig húzódik.

Századfordulós adatai szerint nagyközség Arad vármegye borosjenői járásában 2959 főnyi
oláh és magyar vegyes lakossággal. Utolsó posta- és távíróhivatalaként Seprős van
feltüntetve.

A<RJWY0S (A'RJ'ES)

Hunyad vármegye hunyadi járásában fekvő kisközség, amely az 1900-as felmérés szerint
128 oláh lakost tud magáénak. Utolsó postaállomása és távíróhivatala Vajdahunyad.
Az 1908. XXX. t.c. értelmében a kormány az itteni vasbánya jogosítványokat
megszerezte.

166



'Ezer év a Itsza mentén

Nagyközség Borsod vármegye mezőcsáti járásában közel a Tiszához. A századfordulón
2075 magyar földművelő lakta. Helybeli postája van. Utolsó távíróhivatala Mezőcsáton
található.

Lakólétszáma 1941-ben 2411, ekkor posta- és távbeszélő-hivatalát említik. Illetve azt,
hogy csendőrőrse Tiszakeszin, főszolgabírói, adó-, járásbírói hivatalai és utolsó vasúti
állomása Mezőcsáton, (utóbbi Tiszacsegén is) van.

(BJVDMÓ ((BCXDOLOVO)

A századfordulón kisközségként nyilvántartott település Bereg vármegye tiszaháti
járásában 1055 főnyi magyar lakossággal. Utolsó postaállomása Macsolán, utolsó
távíróhivatala Tarpán található.

1941 -es közigazgatási beosztása szerint továbbra is Bereg vármegye beregszászi járásának
kisközsége 1262 lakossal, amelynek körjegyzőségét Macsolán, csendőrőrsét, főszol-
gabírói, adó- és járásbírói hivatalait, valamint utolsó vasúti állomását Beregszászon,
utolsó posta- és távíróhivatalát Macsolán jelölik meg.

Kisközség Maros-Torda vármegye marosi felső járásában. Századfordulós adatok szerint
(1900) 1179 oláh és magyar lakosa van, utolsó posta- és távíróhivatala Mezőörményes.

1941-ben Maros-Torda vármegye mezőbándi járásához besorolt kisközség 1620 lakossal,
körjegyzőséggel és postaügynökséggel. Illetékes csendőrőrse és utolsó vasúti
megállóhelye Mezőrücsön, főszolgabírói hivatala Mezőbándon, adóhivatala Maros-
vásárhelyen, járásbírósága Szászrégenen, utolsó távírdája Mezőörményesen van.

Nagyközség Szabolcs vármegye dadái felső járásában. Az 1900-as adatsorok szerint 1539
magyar lakja. Postahivatala helyben található, utolsó távíróhivatala pedig Gáván.
1941-re lakosságszáma 1658-ra változik. Posta-, távbeszélő- és vasúti állomását tudják.

És azt, hogy csendőrőrse és főszolgabírói hivatala Gáván, adó- és járásbírósági hivatala
Nyíregyházán van.
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Nagyközség Torontál vármegye törökbecsei járásában. 1910-es statisztikai adatok szerint
4671 szerb, magyar és német nemzetiségű személy lakja. A településen található a
Beodra-Karlova-i önsegélyzőegylet, gazdasági hitelszövetkezet, gőz- és olajmalom,
téglavető, szódavízgyár, gyógyszertár, vasúti állomás, posta- és távíróhivatal, telefonál-
lomás. Ugyancsak itt lelhető fel a gr. Karátsonyi Jenő-féle birtoktest.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jászsági alsó járásához tartozó nagyközség. 1910-ben
4793 magyar lakja. Ekkor községi hitelszövetkezete, keresztény fogyasztási és
értékesítő szövetkezete, postahivatala és telefonállomása is van.

1941-ben Szolnok vármegye központi járásához sorolt nagyközség 5569 lakossal,
csendőrőrssel, posta- és távirati hivatallal és autóbusz-megálló-hellyel. Főszolgabírói,
adó- és járásbírósági hivatala Szolnokon, utolsó gőzhajóállomása ugyancsak Szol-
nokon, utolsó vasúti állomása Szolnokon és Felsőszászberken van.

1910-es népszámlálási adatok szerint kisközség Ugocsa vármegyében.

1920-ban nagyközség Jász-
Nagykun-Szolnok vár-
megye tiszai alsó járásá-
ban 5940 lakossal.

1941-ben Szolnok vármegye
tiszai alsó járásába tagolt
nagyközség. Lakóinak
száma ekkor 5859 fő. Van
csendőrőrse, posta-, táv-
írda- és távbeszélő-hiva-
tala, valamint autóbusz-
megálló-helye. Főszolgabírói hivatala Tiszaföldváron, adó- és járásbírói hivatala Kun-
szentmártonban, utolsó vasúti állomása Tiszaföldváron és Homokon található.
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1920-as adatai szerint nagyközség Zemplén vármegye bodrogközi járásában, ami 1923-
ban alakult Kiscigánd és Nagycigánd nevű kisközségekből. Megalakulása táján (1920)
3840 fos volt a lakossága.

Lakóinak száma 1941-ben 4725 fő. Ugyanennek a felmérésnek az adatai szerint a
településnek van posta- és távbeszélő hivatala, vasútállomása, ami megálló- és rako-
dóhelyet jelent személy-, poggyász- és áruforgalommal, de marharakodóhely nélkül,
főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala viszont Királyhelmecen van.

Nagyközség Csongrád vármegye csongrádi járásában. 1910-ben 4231 magyar lakos lakja.
Van gőzhajó állomása a Tiszán, valamint postahivatala és telefonállomása.

1941-ben közigazgatási beosztása és státusa a korábbi, csupán lakóinak száma emelkedett
4986-ra. Ugyanekkor jegyzik csendőrőrsét, posta-, táviróhivatalát és távbeszélő ál-
lomását, valamint gőzhajó állomását. Főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala ekkor
Csongrád, utolsó vasúti állomása pedig Csongrád és Kistelek.

1910-es adatfelvételek szer-
int kisközség Ung vár-
megye kaposi járásában.
2311 magyar lakos lakja.
Jelentékeny vasúti cso-
mópont, ahonnan a mag-
yar királyi államvasutak
budapest-lawocnei vo-
nalából az Ungvárra és
Nyíregyházára vezető
vonalak kiágaznak. Hely-
beni posta- és távíróhi-
vatallal rendelkezik.

1941-ben Ung vármegye ungvári járásába sorolt 3371 fos kisközség, amelynek van
körjegyzősége, csendőrőrse, postahivatala, távírda- és távbeszélő-hivatala, valamint
vasúti állomása. Főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala Ungváron található.
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CSBPA

Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszai alsójárásában. 1910-es adatai szerint
3519 magyar lakja. Van postahivatala, telefonállomása, községi hitelszövetkezete és
fogyasztási szövetkezete.

1941-ben nagyközségként tartják nyilván Szolnok vármegye tiszai alsó járásában 3570
főnyi lakosságát és csendőrőrsét, posta- és távbeszélő-hivatalát, autóbusz-megállóhe-
lyét. Főszolgabírói hivatala Tiszaföldváron, adó-, járásbírósági és utolsó vasúti ál-
lomása Kunszentmártonban van.

CSfBFE

1910-es adatok szerint kisközség Ugocsa vármegye tiszántúli járásában 967 főnyi magyar
lakossal. Utolsó postahivatala és vasútállomása Feketeardó.

Tiszakarádhoz tartozó puszta Zemplén vármegye sárospataki járásában. 1900-ban 729
lakosát írták össze.

Kisközségként regisztrálják 1910-ben Bereg vármegye tiszaháti járásában 548 főnyi
magyar lakosságát. A település utolsó postája és távíróhivatala Tiszaújlakon van.

1941-ben továbbra is Bereg vármegye része, csak ekkor a beregszászi járás közigazgatási
egységeként van számon tartva 541 lakosával. Körjegyzősége és csendőrőrse Bene,
főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala Beregszász, utolsó postahivatala Bene,
utolsó távíróhivatala és vasútállomása Tiszaújlak.

Nagyközség Bács-Bodrog vármegye bácsalmási járásában. 1930-ban 1975 lakosa van
nyilvántartásba véve. 1922-ben alakult községgé a Szabadka városhoz tartozó Alsó-
csikeria és Felsőcsikeria nevű pusztákból.

1941-ben megmarad korábbi státusa és közigazgatási beosztása csakúgy, mint lakóinak
száma. (A korábbi adatfelvétel számadata is az 1930-as népszámlálási adatot közli a
településről). 1941-ben posta- és távbeszélő-, illetve vasútállomását, vasúti távírdahi-
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vatalát, autóbusz-megállóhelyét jelentik, illetve azt, hogy csendőrőrse Kunbaján,
főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala Bácsalmáson található.

CSCXBAJ

Kisközség Szabolcs vármegye dadái alsó járásában. 1910-ben 1120 magyar lakosa volt.
A település ekkor vasúti állomással, postahivatallal rendelkezett. Utolsó távíróhi-
vatalaként Halmajt jelölték.

1941 -re lélekszáma 1308-ra emelkedett, s körjegyzőségét posta- és távíróhivatalát jelentik.
Jelentik ugyanakkor, hogy csendőrőrsének állomáshelye Báj, főszolgabírói, adó- és
járásbírósági hivatala Tiszalök, utolsó vasúti állomása pedig Tarcal és Tokaj.

CSÓKA

Település Torontál vármegyében. Az 1920-as népszámlálási adatok szerint 4274 lakosa
van. A trianoni békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlovén államnak ítélte oda.

=COMJL))

1910-es állapotát tekintve kisközség Máramaros vármegye técsői járásában 1599 rutén és
német lakossal. Utolsó postaállomása Kövesliget, utolsó távíróhivatala Bustyaháza.

Az 1941-ben kiadott Csonka-Magyarország Közigazgatási Helységnévtára is említ egy
Trianon után Romániához tartozó Coma=Csomafalva kisközséget Ugocsa vár-
megyében, a halmi járáshoz tartozó településként, melynek lakossága az 1930-as
népszámlálási adatok szerint 433 fo. Ennek körjegyzősége Csépén, csendőrőrse, utolsó
posta- és távíróállomása Feketeardón, föszolgabírósága és adóhivatala Halmiban,
járásbírósága pedig Beregszászon található.

A két település nem feltétlenül azonos.

Nagyközség Csongrád vármegye csongrádi járásában a Tisza jobb partján, a Körös
beömlésével szemben, alacsony fekvésű, árvizektől gyakran sújtott vidéken. 1910-ben
lakóinak száma 25.196 fő, akik 24 egyén kivételével valamennyien magyarok és
csekély kivétellel római katolikus vallásúak. A nagyközségnek van járásbírósága
telekkönyvi hivatallal, szolgabírói hivatala, közjegyzősége, 3 takarékpénztára, 1 hitel-
szövetkezete, dohánybeváltó hivatala, 3 gőzmalma, fürészmalma, élénk fakereskedése,
téglagyára, kenyérgyára, villamosvilágítása, amelyhez az áramot Szentesről vezetik,
polgári iskolája, több egyesülete, vasúti állomása, posta- és távíróhivatala, telefonál-

171



'Ezer év a Tisza mentén

lomása. Csongrádon három
hetilap jelenik meg. A
Tiszán Szentesre 504 méter
hosszú új vasúti és közúti híd
épült 1903-ban. Ezen kívül a
város alatt hajóhídja van a
nagyréti közlekedés szá-
mára. Óriási határa (23.329
hektár) leginkább homokos;
jó bort terem. A halászat az
ármentesítés óta csökke-
nőben van. A város területén
13 artézi kút van, ezek táp-
lálják a városi vízvezetéket.

A tanyai artézi kutak körül pedig újabban a bolgár rendszerű kertészetet honosították
meg. Csongrád az Alföld legrégibb lakott helyei közé tartozik. Anonymus szerint Ond
fia, Ete a legyőzött szlávokkal építtetett ide földvárat, amelyet ezek Csrenigrádnak, azaz
fekete várnak neveztek. Később Csongrád várispánság központjává vált. Csongrádot
1849. július 30-án Haynau osztrák tábornok kirabolta s felgyújtotta, mert lakosai
megverték az osztrák előőrsöket.

1941-ben megyei város Csongrád vármegyében. Lakóinak száma 25.638 fő. Polgármesteri
hivatala, rendőrkapitánysága, csendőrőrse, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala,
posta-, távírda- és távbeszélő hivatala, vasúti állomása, vasúti távíróhivatala, gőzhajó
állomása és autóbusz-megállóhelye van.

Nagyközség Bács-Bodrog vármegye zsablyai járásában. 1910-ben 10.168 lakos lakja.
1920-ban nemzetiségi összetételét tekintve a következő képet mutatja: 2490 fő magyar,
228 fő német és 6685 fő szerb. A nagyközségnek van takarékpénztára, szerb földműves
szövetkezete, szerb segélyző- és takarék szövetkezete. Élénk gabonakereskedést
folytat. Van vasúti állomása, posta-, távíró és telefonállomása.

1941-ben sem státusa, sem közigazgatási beosztása nem változik, mindössze lakóinak
száma módosul kissé: 10.184 főre emelkedik. Ekkor csendőrőrse, posta, távírda és
távbeszélő hivatala, valamint vasúti állomásajegyzett, főszolgabírói, adó- és járásbírói
hivatala Zsablyán, adóhivatala Titelen van.

Nagyközség Torontál vármegye törökkanizsai járásában. Az 1910-es népszámlálási adatok
szerint lakóinak száma 2941, akik szerb, német és magyar nemzetiségűek. A település-
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nek ekkor vasúti megállója és postahivatala van. Utolsó távírdahivatala Szőreg. (Egy
másik Deszk nevű település a középkorban Arad vármegyében feküdt).

1941-ben nagyközségként tartják számon Torontál vármegye torontáli járásában 2761
főnyi lakosságát, valamit csendőrőrsét, posta-, távírda- és távbeszélő hivatalát, sze-
mély-, poggyász- és áruforgalom bonyolítására alkalmas vasúti állomását (amely
azonban marharakodásra nem alkalmas) és autóbusz-megállóhelyét. Ugyanekkor
főszolgabírói hivatala Kiszomboron, adóhivatala Makón, járásbírói hivatala Szegeden
van.

(DÓC (azeCőtt: (DOLAC)

Nagyközség Torontál vármegye bánlaki járásában. 1910-ben 1173 német lakosa van.
Valamint postaügynöksége. Utolsó távíróállomása a Tolvadia.

Szabolcs vármegye kisvárdai járásának nagyközsége, amelyet 1910-ben 5026 magyar
lakik. Van népbankja, tejszövetkezete, csendőrőrse, vasúti állomása, posta- és távíróhi-
vatala.

1941-ben lakóinak száma 6062-re emelkedik, s ekkor csendőrőrsét, főszolgabírói, adó- és
járásbírósági hivatalát, posta-, távírda- és távbeszélő hivatalát, vasúti állomását,
autóbusz-megállóhelyét jelentik. Főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala Kis-
várda.

Kisközség Szabolcs vármegye kisvárdai járásában, ahol az 1910-es adatok szerint 1718
magyar lakos él, s Kisvárdán van a postaügynöksége, valamit az utolsó vasúti állomása
Nevezetessége a XVI. században épített református temploma és az 1662-ből származó
úrasztali kelyhe.

1941-ben lakóinak száma 1966-ra nő, van körjegyzősége, posta- és távbeszélő hivatala,
csendőrőrse, főszolgabírói, adó-, és járásbírói hivatala. Utolsó vasúti állomása Kis-
várdán van.

Nagyközség Hajdú vármegye központi járásában. 1910-ben 5154 magyar lakja. Van vasúti
állomása, posta-, távíró- és telefonállomása. Lakóinak egy része a XVIII. században az
aradvármegyei Kispereg községbe telepedett át.
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Lakossága 1941-ben 7038 főnyi, s csendőrőrse, posta-, távíró-, távbeszélő- és vasúti
távírdahivatala, vasúti megállóhelye van a településnek, főszolgabírói, adó- és járás-
bírósági illetékességi körzete Debrecen.

Szabolcs vármegyei kisközség a tiszai járásban 1031 főnyi magyar lakossal 1910-ben.
Ekkor utolsó posta- és távíróhivatalaként Mándok van feltüntetve.

194l-re lakóinak száma 1217-re nő, van ideiglenesen működő helybeli postahivatala,
csendőrőrse és főszolgabírói hivatala Mándokon, adó és járásbírói hivatala Kisvárdán.
Utolsó távíró és vasúti állomáshelyéül Mándok van megnevezve.

<ESZ<E3M(<E$EÜ)

1910-es adatai szerint kisközség Szabolcs vármegye tiszai járásában. 2000 magyar lakja.
Van vasúti megállója, postahivatala helyben, utolsó távíróállomásaként Csap van
megnevezve. Eszenyi I. László fia, Tamás 1356-ban ide pálosokat telepített le az általa
alapított társházban, de az a XIV. század végén elpusztult. 163 l-ben id. Bribéri Melith,
királyi tanácsos egy időre helyreállíttatta. Romjai később is láthatóak voltak, csakúgy,
mint a kastélyának maradványai.

1941-ben Ung vármegye ungvári járásába sorolt kisközség 2682 lakossal. Van helyben
posta-, távíróhivatala és vasúti állomása, csendőrőrsének székhelye Csap, főszol-
gabírói, adó- és járásbírói hivatala Ungváron van.

Ugocsa vármegye tiszáninneni járásának 924 fős magyar-rutén lakosságú kisközsége az
1910-es számbavétel szerint, vasúti megállóval és postahivatallal. Utolsó távíróhivatala
Nagyszőllősön van.

Szepes Vármegye lőcsei járásához tartozó 336 főnyi tót és német vegyes lakosságú
kisközség az 1910-es nyilvántartás szerint. Utolsó postahivatala Ménhárdon, utolsó
távíróhivatala Leibicen található.

Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszai közép járásában. 1910-ben a nép-
számlálási adatok szerint 6438 főnyi magyar és német lakosa van. Van takarékpénztára,
vasúti állomása, posta- és távíróhivatala, telefonállomása, tej szövetkezete, fűrész-
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malma, népkönyvtára, kaszinója és polgári olvasóköre. Vadas puszta nevű részén
pipaszár- és botkészítésre alkalmas, s e célból fenntartott meggyfatelepe van. Temp-
lomtornya csúcsíves. Igen régi község, eredete az Árpád-korig nyúlik vissza: már
1214-ben említik. A XV. században népes mezőváros, melyben Külső-Szolnok vár-
megye többször tartotta gyűléseit. Régi Csonkatornya állítólag 1452-ből való. 1910
táján jelentős a juh- és sertéstenyészete.

1941-ben Szolnok vármegye tiszai középjárásának nagyközsége 7213 lakossal,
csendőrőrssel, posta-, távírda- és távíróhivatallal, vasúti állomással, vasúti távíróhi-
vatallal, autóbusz-megálló hellyel, s ugyanekkor főszolgabírói és járásbírósági hivatala
Törökszentmiklóson, adóhivatala Szolnokon található.

1910-ben középnagyságrendűnek besorolt, s a magyarországi üveggyárak részvénytár-
saságának tulajdonát képező üveggyártelep Bihar vármegye margitai járásában. 768 fő
lakja. Önálló postahivatala van, telefonösszeköttetése csak Élesden keresztül él. A gyár
közelében vasas vizű forrás és egy kettős vízesés található.

Közigazgatási értelemben állapota a későbbiekben sem változik: az 1941-es kiadású
Csonka Magyarország Közigazgatási Helységnévtára szerint Trianon után Feketeerdő
üveggyár néven Romániához tartozó, illetve onnan visszacsatolt település Bihar vár-
megyében. Nem önálló település, hanem a közelében fekvő Élesdhez tartozik, ahol az
utolsó vasúti állomáshelye és a távíróhivatala is található. Önálló postahivatala azonban
helyben is van.

2237 fős magyar lakosságú, vasúti állomással, posta- és távíróhivatallal, telefonállomással
rendelkező Szabolcs vármegye kisvárdai járásába tagozott kisközség.

194l-re lakóinak száma 2400-ra emelkedik. Ekkor körjegyzősége, posta-, távíró-,
távbeszélő hivatala, vasúti megállóhelye és vasúti távírdahivatala van, csendőrőrse,
főszolgabírói, adó-, és járásbírósági hivatala Kisvárdán van.

Kisközség Ugocsa vármegye tiszántúli járásában — közli a Révai Nagy Lexikon 1913-ban
az 1910-es népszámlálási adatokra támaszkodva. Ekkor 668 főnyi magyar lakosa van
a településnek, s utolsó postaállomásaként Péterfalva, utolsó távíróállomásaként pedig
Feketeardó van megjelölve. A trianoni döntéssel a község Román fennhatóság alá
került. Erdély visszacsatolásáig ezért nevét Forgolan alakban tüntetik fel. 1941-ben
kisközségként szerepel, mint Ugocsa vármegye halmi járásának része. Lakosainak
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száma az 1930-as népszámlálás szerint 791 fö, van helybeni autóbusz-állomása, míg
körjegyzőségileg Tiszapéterfalvához tartozik, ami egyúttal az utolsó postaállomása is.
Csendőrőrse Nagypaládon állomásozik, Járásbírósági hivatala Beregszászon található,
utolsó távíróállomása a Tiszaújlakon, vasútállomása pedig Feketeardón van.

GÁVA
Nagyközség Szabolcs vár-

megye dadái felsőjárá-
sában, az 1910-es nép-
számlálási adatok szerint
2.781 magyar lakosa van.
Járási szolgabírói szék-
hely, s van takarékpén-
ztára, hitelszövetkezete,
csendőrőrse, posta- és
távíróhivatala és tele-
fonállomása.

VENCSELLŐ
1920-ban nagyközségként tartják nyilván Szabolcs vármegye dadái felső járásában 2928

magyar lakossal.
Lakóinak száma 1941-ben 3434, van posta- és távbeszélő hivatala, Gávával közös vasúti

állomása, csendőrőrse, főszolgabírói hivatala Gáván, adó- és járásbírói hivatala
Nyíregyházán van.

1910-ben kisközség Bereg vármegye tiszaháti járásában 965 magyar lakossal és
postaügynökséggel. Utolsó távíróhivatala Vásárosnaményban van.

1941-ben neve már kettős: Gergelyi néven is szerepel kisközségként, s egyúttal státusza
meghatározására megjegyzik, hogy 1939-ben egyesült Ugornya kisközséggel, így újabb
neve is ki van tüntetve: vagyis Gergelyiugornya. Az egyesülés után természetesen
megnő lakóinak száma is, s ez 1658 főt jelent a Bereg vármegyei vásárosnaménybeli
járás kisközsége számára, amelynek ideiglenesen szünetelő postaállomása, távíróhi-
vatala, és autóbusz-megállója helyben található, míg körjegyzősége Jándon,
csendőrőrse, főszolgabírói, adó és járásbírósági hivatala, valamint utolsó vasúti ál-
lomása Vásárosnaményban van megjelölve.
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gVLÁCS

Bereg vármegyei kisközség a tiszaháti járásban 1372 főnyi magyar lakossággal az 1910-es
statisztikai adatok szerint, ahol postaügynökség működik. Utolsó távíróhivatala Tarja.
Az ősi Gulácsi-család származási helye, s már a XIV. században virágzó település volt.
Határából előkerülő urnák, aranykarikák bukkantak felszínre.

1941-ben a települést már a vásárosnaményi járáshoz csatolva regisztrálják 1464 főnyi
lakosságával, helybeni körjegyzőségével, valamint posta- és távíróhivatalával. Illetékes
csendőrőrse Tarpán, főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala, s utolsó vasúti állomása
Vásárosnaményban van.

Nagyközség Torontál vármegyében. A trianoni békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlovén
államnak ítélte oda.

1941-ben státusát illetően ugyancsak nagyközség Torontál vármegye torontáli járásában.
Lakóinak száma 202 fő. Postaügynöksége helyben található, míg csendőrőrse Szőregen,
főszolgabírói hivatala Kiszomboron, adóhivatala Makón, járásbírói hivatala Szegeden
van, s ugyanitt található az utolsó távírdahivatala és vasúti állomása is.

grő<Röcs<KcE
Ung vármegyei kisközség a nagykaposi járásban. 1910-ben 258 magyar lakja. Utolsó

postaállomásaként Záhony, utolsó távíróhivatalaként pedig Csap van megjelölve.
1941-ben ugyancsak Ung vármegyei, de ekkor a tiszai járáshoz tartozó kisközségként

tartják számon 200 lakosával, amelynek körjegyzősége és csendőrőrse Záhony, főszol-
gabírói hivatali helye Mándok, adó- és járásbírói hivatala Kisvárda, utolsó posta- és
távíróhivatala valamint vasútállomása Záhony, s a község utolsó vasúti megállóhelye,
amely személy-, poggyász- és expresszáruforgalmat bonyolít le, Tiszabezdéd.

Az adatfelvételkor (1910) 913 főnyi magyar lakossal rendelkező Szabolcs vármegyei
kisközség s tiszai járásban, amelynek vasútállomása, posta- és távíróhivatala van.

1941 -es adatai szerint közigazgatási besorolása az fentebb közöltekkel megegyező, viszont
lakóinak száma 1093 főre emelkedett, körjegyzősége, csendőrőrse posta-, távíró- és
telefonállomása, valamint autóbusz-, vasútállomása és vasúti távíróhivatala helyben
van, míg főszolgabírói hivatala Mándokon, adó- és járásbírói hivatala pedig Kisvárdán
található.
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Kisközség Borsod vármegye mezőcsáti járásában. 1910-ben 492 magyar lakja. Utolsó
postaállomása Tiszatarján, utolsó távíróhivatala Mezőcsát.

1941-ben lakosságszáma 528. Körjegyzősége utolsó posta- és távíróhivatala ekkor
Tiszatarjánon, csendőrőrse Tiszakeszin, főszolgbírói, adó- és járásbírósági hivatala,
valamint utolsó vasúti állomása Mezőcsáton, utolsó vasúti megállóhelye, amely
személy-, poggyász- és expressz forgalmat bonyolít le, Igriciben van.

1910-ben Bereg vármegyei kisközségként nyilvántartott település a mezökaszonyi járás-
ban 751 főnyi magyar lakossal. Ekkor utolsó postahivatala és távírdája Mezőkászonyon
található.

1941 -ben neve a felvidékről visszatért települések között szerepel, mint a Bereg vármegye
beregszászi járásához tartozó kisközség. Azl930-as népszámlálási adatok szerint la-
kossága ekkor 862 fő, körjegyzősége Beregsomon, Csendőrőrse Mezőkászonyon,
főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala Beregszászon, utolsó postahivatala Mező-
kaszonyban, utolsó vasútállomása pedig Beregsom-Mezőkaszonyon található.

Törvényhatósági joggal felruházott város Csongrád vármegyében. Belterülete 8 közigaz-
gatási kerületre oszlik, melyek közül a régi várost a Hód-tó partján főleg IV. kerület
alkotja. Itt összpontosul a kereskedelem és az ipar, itt van népes heti piacainak
színhelye: a Kossuth-tér a városházával és Kossuth-szoborral. Közvetlenül a székház

mellet van az 1898-ban
emelt református főgimná-
zium, mellyel szemben a régi
Hód-tó területén létesült az
Erzsébet sétány, keleti ré-
szében a város közfürdő-
jével, a nyugatiban pedig a
színkörrel. A város neve-
zetesebb épületei még a Kos-
suth téren a gazdasági egye-
sület épülete szállodával
egybekötve, az állami pol-
gári leányiskola, az in-
ternátussal egybekötött ka-
tolikus leánynevelő intézet
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és az Erzsébet Kórház épületcsoportja. A város által ajándékozott telepen nyert elhe-
lyezést az állami óvónőképző intézet. A János téren a református új templommal
szemben a város legnagyobb vízbőségű artézi kútja található, amelyet az adományozó
után Nagy András János kútjának neveznek. Az óvónőképző mellett az állami polgári
fiúiskola új, modern épülete áll. A város nevezetességei a közegészségügy szol-
gálatában szinte missziós funkciót betöltő artézi kutak; a közel harminc közkút napon-
ként 3 millió liter vizet hoz a felszínre, s ezen kívül a belterületen mintegy 35,
külterületen közel 190 magán artézi kút van. A városban van járásbíróság, adóhivatal,
MÁV osztálymérnökség, királyi közjegyző, posta- és távíróhivatal, telefonhálózat. Van
villamos közvilágítása, aszfalt- és téglaburkolata, modern közvágóhídja és csa-
tornázása. Lakóinak száma a századfordulón 60.833, akik néhány száz német, tót és
oláhon kívül magyarok. Felekezeti megosztásukat tekintve: 17.616 római katolikus,
161 görög katolikus, 39.503 református, 2550 evangélikus, 535 görögkeleti, 477
unitárius és 1381 izraelita hitű. A város lakosságának túlnyomó többsége mező-
gazdasággal foglalkozik. Igen jelentékeny azonban a munkások száma is. Különösen
jelentős lótenyésztése. Az iparvállalatok közül legfontosabbak: a 8 gőzmalom, melyek
egyike gőzfürdővel és jéggyárral, másika gőzfűrésszel van csatlakoztatva, van tégla- és
cserépgyára, és villamos világítási telepe. Van 3 takarékpénztára, 1 népbankja és
hitelszövetkezete. Tanintézetei a református főgimnázium, amely 1724 óta működik,
állami óvónőképző, földmívesiskola, női ipariskola, állami polgári fiú- és leányiskola,
római katolikus polgári leányiskola, 3 községi tanonc- és 1 gazdasági ismétlő iskola,
51 elemi iskola ( 20 felekezeti és 3 állami a belterületen, 1 felekezeti és 35 állami a
külterületen), 8 kisdedóvó. Van községi kórház, községi szeretetház, városi múzeum,
89 egyesület, nyári színház, 5 hírlap (köztük 2 napilap). Óriási határa (132.256
kataszteri hold) kitűnő televényföld, amelyen főleg búza terem. A gazdálkodási
rendszere tanyai gazdálkodás (5000 tanya van a határában). Hódmezővásárhely 17
községből alakult, melyeket a török dúlás tett tönkre, s csak határnevek őrzik az egykori
települések neveit a külterületi részeken. Jelentős fazekasipara van.

1941-ben törvényhatósági joggal felruházott város Csongrád vármegyében 61.729 főnyi
lakossal, főispáni és polgármesteri hivatallal, rendőrkapitánysággal, csendőrőrssel,
főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatallal, posta-, távírdahivatallal és távbeszélő
állomással, vasúti állomással, vasúti távírdahivatallal és autóbusz -megállóhellyel.

Nagyközség Csongrád vármegye tiszáninneni járásában (1910). 1533 háza és 8037 magyar
lakosa van. Van vasútállomása, posta- és távíróhivatala, telefonállomása.

mJszr
1910-ben Huszt (Husztoje) néven regisztrálva nagyközség Máramaros vármegye Huszti

Járásában, a Tisza partján 1965 házzal és 10.292 lakossal, amely nemzetiségi meg-
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oszlása szerint 3505 magyart, 1535 németet és 5230 rutént jelent, vallási hovatartozásuk
alapján pedig 1405 közülük római katolikus, 5902 görög katolikus, 531 református és
2371 izraelita vallású. Huszt a járási szolgabírói hivatal, görög és római katolikus

esperesség székhelye; van
járásbírósága telekkönyvi
hatáskörrel, közjegyzősége,
adóhivatala, pénzügyőrbiz-
tosi állomása, csendőrőrse, 2
takarékpénztára, 3 hitelszö-
vetkezete, tej szövetkezete,
iparostanonc iskolája, pol-
gári fiú- és leányiskolája,
bútorgyára, mely 2-300
munkást foglalkoztat, vasúti
állomása, posta- és távíróhi-
vatala, telefonállomása.
Nevezetes dombon fekvő
régi temploma, melyet 1533

óta reformaiusoK Dirnak, s amely a reformáció előtt a pálosoké volt. Huszt határa 9635
hektár.

Huszt alapítását legkésőbbre a tatárjárást követő ország rendezés idejére tehetjük, amikor
legvalószínűbben épült vára is. Az 1329-iki privilégium Husztot a 4 koronavárosnak
— melyekhez 1352-ben Máramarossziget is csatlakozott — főhelyévé tette. A XIV.
szazad közepén a Drágfyak Zsigmondtól adományul kapták. A XV. század végén a
város újra a korona birtokába került vissza. A várban a XIV. század elején a
Kanizsaiakat találjuk. A Wesselényi-féle összeesküvés idejében I. Rákóczi Ferenc
hadainak egy része 1670-ben ott talált menedéket Spork elől. 1703-ban Rákóczi híve,
Ilosvay Imre a várba lopózván, a fizetetlen német őrséget Rákóczi pártjára állította,
minek folytán Huszt lett a felvidéki mozgalom főhelyévé. 1706. március 18-án Rabutin
1705-iki segesvári végzésére az erdélyi bujdosók itt kötöttek szövetséget a magyar
urakkal, hogy Ausztriával külön békére nem lépnek és Rákóczit a magyarok is elismerik
Erdély fejedelmének. Rákóczi a nemzeti ügy hanyatlásakor 1711. április 27-én Husztra
hívta végső tanácskozásra a szövetséges karokat és rendeket, de mielőtt a gyűlés
összejött volna, megköttetett a szatmári béke, amely fölött alkudozva Pálffy János a
többi vár között Huszt átadását is kívánta. A béke megkötése után az 1715. XCII.
törvénycikk Máramaros vármegyét Magyarországhoz visszacsatolván, Huszt is
visszakerült. Mint erődeink általában, Huszt is leszereltetett és átadatott lassan az
enyészetnek. A várat 1723-ban három villámcsapás érte, ekkor kezdődött pusztulása.
A várhegy tövében ma is áll a II. Rákóci Ferenc lakóházául szolgált régi emeletes épület,
amelyet a fejedelem itt tartózkodásának emlékére 1907-ben emléktáblával jelöltek meg.
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Kisközség Bereg vármegye tiszaháti járásában (1910). 1003 magyar lakosa van. Utolsó
postája: Gergelyi; utolsó távírda: Vásárosnamény.

Várrom Nagyszőlős határában Ugocsa vármegyében az úgynevezett Feketehegyen.

Kisközség Szabolcs vármegye dadái felső járásában. 1910-es adatai szerint 1483 magyar
lakja, s postaügynöksége van. Utolsó távíróhivatala Balsa.

Lakóinak száma 1941 -re 1888 főre növekszik. Ekkor körjegyzőségét, csendőrőrsét, posta-,
távbeszélő hivatalát, személy-, poggyász- és áruforgalmazásra alkalmas vasúti
megállóhelyét jelentik, illetve azt, hogy főszolgabírósága Gáván, adó- és járásbírósági
hivatala Nyíregyházán van.

ÓKÉCSKE
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kiskunfélegyházi járásához tartozó nagyközség 3100

főnyi lakossal az 1910-es adatfelvételek szerint. Lakói magyarok, s a nagyközség ekkor
posta- és telefonhivatallal rendelkezik.

1941-ben nagyközség Pest vármegye kiskunfélegyházi járásában 3091 lakossal, posta- és
távbeszélő hivatallal autóbusz megállóhellyel, gőzhajóállomással, amely Ókécske és
Újkécske településeké
együttesen. Csendőrőrse
és utolsó vasúti állomása
Újkécskén, főszolgabíró-
sága Kiskunfélegyházán,
adó- és járásbírósági hi-
vatala Nagykőrösön van.

ÚJKÉCSKE
Pest-Pilis-Solt-Kiskun vár-

megye kiskunfélegyházi
járásának nagyközsége
1920-ban. 9000 magyar
lakos lakja.
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1941-ben Pest vármegye kiskunfélegyházi járásába tagolt 10.388 fos nagyközség posta-
távírda- és távbeszélő hivatallal, vasútállomással, vasúti távírdahivatallal, autóbusz
megálló hellyel és gőzhajóállomással, amely közös használatú Ókécskével. Főszol-
gabírói hivatala Kiskunfélegyházán, adó- és járásbírói hivatala Nagykőrösön van.

: %I<RJÍLo&{ÁZA-TÖLgcY(ES(FALVA)

1910-ben nagyközségként tartják számon Ugocsa vármegye tiszántúli járásában, amelyet
3167 magyar és rutén lakos lakik. A községnek vasútállomása és postahivatala van. A
középkorban FELSZÁSZ-nak említették.

1018 fos kisközség Szatmár vármegye fehérgyarmati járásában. Magyar lakosságú. Utolsó
postahivatala Nagy áron, utolsó távíróállomása 1910-ben Fehérgyarmaton van.

1941-ben lakosainak száma 1113. Helybeli ideiglenesen működő postaügynöksége van,
Körjegyzőségének helye Nagyar, csendőrőrse Szatmárcsekén, főszolgabírói, adó- és
járásbírósági hivatala Fehérgyarmaton, utolsó távíróhivatala Nagyaron, utolsó vasúti
állomása Fehérgyarmaton van.

1910-es adatai szerint nagy-
község Heves vármegye

hevesi járásában 3171 magyar lakossal. Vasútállomás
távíróhivatallal és postával jegyzett.
1941-ben lakóinak száma 3680. Ekkor posta-, távbeszélő-
és vasúti távírdahivatalát, vasúti megállóhelyét nyugtáz-
zák helyben, csendőrőrsét pedig Pélyen, főszolgabírói,
adó- és járásbírói hivatalát pedig Hevesen.
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Bereg vármegyei kisközség a mezőkászonyi járásban 1910-ben 677 főnyi magyar lakossal.
Utolsó postaállomása Nagylónya, utolsó távíróállomása Bátyú.

1934-ben Lónya néven egyesült Nagylónya kisközséggel.

Zemplén vármegye bodrogközi járásának kisközsége. 1910-ben 1068 magyar lakja. Utolsó
postahivatala Nagytárkányon, utolsó távíróhivatala Bélyen van.

1941-ben lakosainak száma 1341 fő. Körjegyzősége Nagytárkány, csendőrőrse és utolsó
vasútállomása Bély, főszolgabírói, adó és járásbírósági hivatala Királyhelmec, utolsó
posta- és távíróhivatala Nagytárkány községek.

Szabolcs vármegye tiszai járásába besorolt kisközség az 1910-es adatfelvételek szerint,
amelynek 1034 magyar lakosa van. A település vasúti állomása is ismert, utolsó posta-
és távíróállomása ekkor Gyüre.

1941-ben is ugyanez a közigazgatási besorolása, csak ekkorra lakossága 1102 főre
gyarapodik. Van ideiglenesen működő postaügynöksége, vasúti és autóbusz-
megállóhelye, körjegyzősége és csendőrőrse ugyanekkor Gyüre, főszolgabírói hivatala
Mándokon, adó- és járásbírói hivatala Kisvárdán van, utolsó távíróhivatala és vasúti
állomásaként Gyüre van megjelölve.

Szabolcs vármegye kisvárdai járásának 10.019 magyar lakost számon tartó nagyközsége
az 1910-es adatok szerint. Nagy forgalmat bonyolító vasúti pályaudvara van, ezen kívül
kincstári posta-, távíró- és távbeszélő hivatala. Nyíregyháza után Szabolcs vármegye
legfontosabb ipari és kereskedelmi központja. 8 osztályú állami főgimnáziumot, polgári
fiú- és leányiskolát, iparos- és kereskedőtanonci iskolát tart fent, s az egyes felekezeti
népiskolákon kívül több paralel osztályú állami népiskolát. Szolga- és járásbírósága
van, a felsőszabolcsi ármentesítő társulat székhelye, s ezen kívül van királyi kör-
jegyzősége, adóhivatala, magyar királyi dohánybeváltó hivatala, pénzügyőri biztosítási
állomásbírósága, csendőrsége, nyilvános kereskedelmi áruraktára, több pénzintézete,
iparvállalatai, modern közvágóhídja, műjéggyára s több kulturális és gazdasági
egyesülete, hetilapjai (köztük a Felsőszabolcsi Hírlap — azelőtt Kisvárdai Lapok —,
amely ekkor már több mint harmincéves múltra tekint vissza). A Kisvárdai és vidéki
gazdakör tenyészállat-vásárai és kiállításai országos hírűek s a magyar királyi föld-
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művelésügyi minisztérium ezeken állandóan képviselteti magát. A község neveze-
tessége és látványossága a várrom, amely állítólag Szent László király idejéből maradt
fenn.

1941-ben lakóinak száma 14.711 fő. Ekkor csendőrőrsét, főszolgabírói, adó- és járás-
bírósági, posta-, távírda-, távbeszélő hivatalát, vasútállomását, vasúti távíróhivatalát és
autóbusz-megállóhelyét közli egy statisztikai adatfelvétel.

1910-ben 886 főnyi magyarlakta kisközség Szabolcs vármegye kisvárdai járásában vasúti
megállóhellyel, postaügynökséggel, távbeszélő hivatallal.

1941-ben lakossága 979-re gyarapodik. Ekkor posta- és távíróhivatalát, illetve vasúti
megállóhelyét jelentik, s utolsó vasútállomása és körjegyzőségi székhelyeként
Fényeslitkét, csendőrőrsi, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatali helyeként Kis-
várdát.

KŐRÖSMEZŐ (= JÁ

Nagyközség Máramaros vármegye tiszavölgyi járá-
sában, 1910-ben 2351 házában 9795 vegyes nem-
zetiségű lakossal. (1461 magyar, 1484 német, 6824
rutén, felekezeti megoszlásuk szerint pedig 1285
római katolikus, 6904 görög katolikus, és 1520
izraelita). Van posta- és távíróhivatala, vasútál-
lomása, királyi erdészeti hivatala. 45.453 hektárnyi
határát magas hegységek és erdők borítják. A lako-
sok juhtenyésztéssel, sajtkészítéssel foglalkoznak,
a település közelében petróleumforrások vannak. A
település nevezetessége a Tisza forrása elnevezésű
kútja.

1941-ben a máramarosi közigaz-
gatási kirendeltség rahói járásába
tartozó nagyközség 12.679 főnyi
lakossal, csendőrőrs kirendelt-
séggel, posta-, távírda-, táv-
beszélő hivatallal, vasúti állo-
mással és autóbusz-megállóhel-
lyel. Főszolgabírói, adó- és járás-
bírói hivatala Rahón található.
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1910-es adatai szerint nagy-
község Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye jász-
sági alsó járásában. 2989
magyar lakos lakja.
Posta- és távbeszélő hi-
vatalát is jegyzik.

1941-ben Szolnok várme-
gye központi járásához
tartozó nagyközségként
jelentik 3510 lakossal,
csendőrőrsével posta- és
távbeszélő hivatalával, gőzhajó- és autóbusz-állomásával, s hozzáteszik, hogy főszol-
gabírói, adó és járásbírói hivatala Szolnokon, utolsó vasúti állomása Fegyverneken és
Szolnokon van.

Még 1941 -ben is a Pest vármegyei Kecskemét törvényhatósági joggal felruházott városhoz
tartozó, nem önálló település, bár már ekkor regisztrálják helybeli csendőrőrsét, posta-
és távbeszélő állomását, vasúti állomását és vasúti távírdahivatalát, valamint autóbusz-
megállóhelyét.

1909-től rendezett tanácsú város Bács-Bodrog vármegyében a Tisza mellett, amelyen át
hajóhíd visz át Törökkanizsára. Van községi polgári fiúiskolája, Haynald-féle római
katolikus polgári leányiskolája, községi szegényháza, árvaháza és aggápolója, takarék-
pénztára, népbankja, 3 gözfürészüzeme és gőzmalma, gőz tégla- és cserépgyára, vasúti
és gőzhajó állomása, posta-, távíró- és telefonhivatala, jelentékeny gabona- és do-
hánytermesztése, gabonakereskedése és marhatenyésztése, van 15 bővizű artézi kútja,
amelyeknek egyike gyógyító hatású, ennek vizét nagyszabású gyógyfürdő létesítésére
használták fel, amely a városi népkertben van. Lakóinak száma 1857-ben 11.010,
1910-ben 17.018 fő volt, akik közül 329 szerb, a többi magyar nemzetiségű. Magyar-
kanizsa nagy múltú település, a honfoglaló magyarok Anonymus szerint itt, Kenesnánál
keltek át a Tiszán. A XIV. században már Kanizsa a neve. A török uralom alatt
elpusztult, a XVI. század végén a gróf Schönborn-családnak volt itt uradalma, de a
Rákóczi-szabadságharc után a tiszai koronaterületet alakították ki belőle. 1751-ben
mezővárosi rangra emelkedett. A tiszai határőrvidék megszűntével a szerb katonaság
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elköltözött. 1753-ban magyarokat telepítettek be a helyükre. 1949-ben nagy tűzvész
pusztította.

1941-ben Bács-Bodrog vármegye mezővárosaként regisztrálják 17.018 lakossal, polgár-
mesteri hivatallal, rendőrkapitánysággal, csendőrőrssel, posta-, távírda- és távbeszélő
hivatallal és vasúti állomással. Ugyanekkor adó- és járásbírói hivatala Zentán található.

; TÉS)

Kisközség Csongrád vármegye tiszántúli járásában. 1910-ben 430 főnyi magyar lakosa
volt. Ekkor utolsó posta- és távíróhivatali állomásaként Szentest jelölik meg.

1941-ben ugyancsak kisközség Csongrád vármegye csongrádi járásában 415 főnyi lakos-
sal. Körjegyzősége ekkor Fábiánsebestyén, csendőrőrse Szentesen, főszolgabírói hi-
vatala Csongrádon, adó-, járásbírói, utolsó posta- és távíróhivatala és utolsó vasúti
állomása, valamint utolsó gőzhajóállomása Szentesen van.

Nagyközség Bács-Bodrog vármegye zentai járásában. Az 1910-es népszámlálási adatok
szerint 6311 magyar és szerb lakosa van. Van még ezen kívül a településen vasútállomás
távíróhivatallal és postahivatal is.

1941-ben továbbra is nagyközség Bács-Bodrog vármegye zentai járásába betagolva 6311
főnyi lakossal, posta-, távírdahivatallal és távbeszélő állomással. Vasúti állomása is
van. Csendőrőrse Magyarkanizsán, főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala Zentán
található.

3106 főnyi magyarlakta nagyközség Szabolcs vármegye tiszai járásában. 1910-ben a járási
szolgabírói hivatal székhelye, vasúti állomással, posta- és távíróhivatallal és telefonál-
lomással. Van takarékpénztára, hitelszövetkezete, alsó fokú ipariskolája, gőzmalma és
szeszgyára, gr. Forgács tulajdonában lévő ménese, tehenészete és juhászata.

194l-re lakóinak száma 4117 főre emelkedik, s ugyanekkor helybeli csendőrőrsét, főszol-
gabírói hivatalát, posta-, távírda-, távbeszélő-, vasúti távírdahivatalát, vasúti és
autóbusz-megállóját, illetve Kisvárdán lévő adó- és járásbírósági hivatalát tartják
említésre méltónak.

Hódmezővásárhelyhez tartozó puszta Csongrád vármegyében, 1910-ben 711 lakossal. Van
vasúti állomása, postaügynöksége. Utolsó távíróhivatala Hódmezővásárhelyen van.
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1941-ben is a törvényha-
tósági joggal felruházott
Hódmezővásárhelyhez
tartozó településként re-
gisztrálják Csongrád vár-
megyében, amelynek
van a vasúti pályaud-
varon működő postaügy-
nöksége, távbeszélő hi-
vatala és vasútállomása.

Bereg vármegye mezőkászonyi járásához tartozó kisközség az 1910-es adatok szerint 590
magyar lakossal. Utolsó postaállomása ekkor Tiszakerecseny, utolsó távíróállomása
pedig Beregsom.

1941 -ben közigazgatásilag átkerül a vásárosnamény i járásba. Lakóinak száma ekkorra 550
főre csökken. Körjegyzősége Tiszakerecsényen, csendőrőrse Mezőkaszonyban, főszol-
gabírói, adó- és járásbírói hivatala Vásárosnaményban, utolsó posta- és távíróállomása
a Tiszakerecsenyen, utolsó vasúti állomása Tornyospálcán van.

1910-es adatfelvételek szerint Szabolcs vármegye tiszai járásába betagozott kisközség 991
magyar lakossal. Utolsó posta és távíróállomása Tornyospálcán van.

1941 -re lakosságának létszáma 1187-re emelkedik. Ekkor helybeli körjegyzőségét,
távíróállomását és autóbusz-megállóhelyét jelentik, míg csendőrőrsét Tornyospálcán,
főszolgabírói hivatalát Mándokon, adó- és járásbirói hivatalát Kisvárdán, utolsó vasúti
megállóhelyét Tornyospálcán jelölik meg.

1910-ben kisközség Szatmár vármegye fehérgyarmati járásában . Lakóinak száma 1008
főnyi magyar. Utolsó postaállomása Tiszabecs, utolsó távírdahivatala Tiszaújlak.

194l-es adatai a következők: lakóinak száma: 1030 fő, ideiglenesen szünetelő posta-
ügynöksége helyben, míg körjegyzősége Tiszabecsen, csendőrőrse Kölesén, főszol-
gabírói, adó- és járásbírói hivatala Fehérgyarmaton, utolsó távíróállomása Tiszabecsen,
utolsó vasúti állomása Tiszaújlakon és Penyigén van.
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MIMDSZEW

Nagyközség Csongrád vármegye tiszántúli járásában, a Tisza mellett. 1910-ben 10.057
magyar lakos él 1845 házában. Járási szolgabírói hivatal székhelye, takarékpénztárral,

vasúti és gőzhajóállomással,
posta-, és távíróhivatallal és
telefonállomással.
1941-ben továbbra is nagy-
község Csongrád vármegyé-
ben, de ekkor a mindszenti
járáshoz tartozik 9946 főnyi
lakosságával. Van csend-
őrőrse, posta-, távírda-, és
távbeszélő hivatala, vasúti és
gőzhajóállomása és vasúti
távírdahivatala. Adó-, és
járásbírósági hivatalának
székhelye Szentes.

MOHOL (=M0L)

Nagyközség Bács-Bodrog vármegye zentai járásában, a Tisza mellett. Az 1910-es nép-
számlálás adatai szerint 10.254 főnyi magyar és szerb lakosa van. Van vasúti és
gőzhajóállomása, posta- és távíróhivatala.

1941-ben továbbra is őrzi nagyközségi státusát, s közigazgatási beosztása is ugyanaz, mint
korábban. Lakóinak száma 10.254 fő, van posta-, távírda- és távbeszélő állomása,
valamint vasúti állomása. Főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala Zentán található.

889 főnyi lakosságú kisközség Szatmár vármegye fehérgyarmati járásában az 1910-es
adatok szerint helyben működő postahivatallal. Utolsó távíróhivatala Penyigén van.

Lakosainak száma 1941-ben 955 fő, ekkor posta- és távíróhivatallal, valamint helybeli
körjegyzőséggel rendelkezik, csendőrőrse viszont Szatmárcsekén, főszolgabírói, adó-
és járásbírósági hivatala Fehérgyarmaton, utolsó vasútállomása Penyigén és Fehérgyar-
maton van.

Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye jászsági alsó járásában. 1910-ben 3422
főnyi magyar lakosságát, posta- és telefonhivatalát jegyzik.
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1941-ben Szolnok vármegye központi járásához sorolt nagyközség 3654 főnyi lakossal,
posta és távírdahivatallal, gőzhajóállomással és autóbusz-megállóhellyel. Csendőrőrse
Kőtelken, főszolgabírói, adó és járásbírói hivatala Szolnokon, utolsó vasúti állomása
Fegy verneken és Szolnokon van.

Bereg vármegye mezőkászonyi járásában lévő kisközség, amely az 1910-es népszámlálási
adatok szerint 2063 főnyi magyar lakossal bír. Postahivatala helyben található, utolsó
távíróállomásaként pedig Bátyú van megemlítve. A Lónyaiak uradalma, kiknek itt már
IV. Béla alatt birtokuk volt. A kastély kertjében hajdani földváruk nyoma látható, mely
a kastéllyal földalatti utakkal függött össze. A Lónyai család sírboltja a református
templomban van. A települést 1934-ben egyesítették Kislónyával, mitől kezdve a neve
is változott: attól kezdve Lónya néven számon tartott község.

Nagyközség Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye tiszai
alsó járásában. Az 1910-
es népszámlálási adatok
szerint 1537 magyar lak-
ja. Van posta- és telefon-
hivatala.

1941 -ben Szolnok vármegye
tiszai alsó járásának
nagyközsége. Lakóinak
száma ekkor 1646 fő.
Van posta- és távbeszélő
hivatala is. Csendőrőrse
Cibakházán, főszolgabí-
rói hivatala Tiszaföldváron, adó- és járásbírósági hivatala Kunszentmártonban, utol-
só vasúti állomása Újbögön, Homokon és Tiszaföldváron, utolsó gőzhajóállomása
Ókécskén van.

1910-ben rögzített adatai szerint nagyközség Ugocsa vármegye tiszáninneni járásában.
1235 házában 7811 lakost írtak össze melyek közül 5943 magyar, 540 német és 1266
ruténként lett regisztrálva. Felekezeti megoszlásuk szerint 1096 római katolikus, 3311
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görög katolikus, 1.124 református 3237 pedig izraelita. A nagyközség a vármegye
törvényhatóságának és a járásnak is székhelye, s a településen található tanfelügye-
lőség, államépítészeti hivatal, közjegyzőség, járásbíróság, adóhivatal, csendőr-szakasz-
parancsnokság, magyar királyi erdőgondnokság, vármegyei kórház, Ferenc-rendi
kolostor, állami polgári fiú- és leányiskola, takarékpénztár, hitelintézet, kőbánya, van
vasútállomása, postája, távírója és telefonja. Egyik központi terén áll Perény i Zsigmond
vértanú mellszobra, melyet Székely Ernő szobrászművész készített 1906-ban. A község
fölött emelkedő hegyen találhatók Kankó-, vagy Ugocsavár romjai, ahonnan az egész
vármegye is a nevét kapta.

1941-ben a minősítése ugyancsak nagyközség, s továbbra is Ugocsa vármegye nagy-
szőllősi járásába van besorolva. Sevlus néven is ismert. Az 1930-as népszámlálási
adatok szerint ekkor 13.324 lakosa van, illetve csendőrőrse, járási főszolgabírói és
adóhivatalajárásbírósága telekkönyvi és királyi közjegyzői hivatala, posta- és távírda-
hivatala, az összes távbeszélő hivatalok közvetítésére felhatalmazott távbeszélő hi-
vatala, vasútállomása és autóbusz-megállóhelye.

Zemplén vármegye bodrogközi járásának 1120 magyar lakost számláló kisközsége
postaügynökséggel. 1910-ben utolsó távíróhivatala Bély.

1941-ben 1487 fő lakja, van helyben körjegyzősége, posta- és távíróhivatala, de csendőr-
őrse és utolsó vasútállomása Bélyen, főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala Király-
helmecen van.

1910-es statisztikai adatok szerint Szabolcs megyei kisközség a Tiszai járásban 1077
magyar lakossal. A település utolsó posta- és távíróhivatalaként Gyüre van
megnevezve.

1941-ben ugyanez a közigazgatási beosztása, ám lakóinak száma már 1459 főben van
megjelölve. A településen ekkor autóbusz-megállóhely van, körjegyzősége és
csendőrőrseként Gyüre van megnevezve, főszolgabírói hivatala Mándokon, adó- és
járásbírósági hivatala Kisvárdán, utolsó posta- és vasútállomása Gyürén található.

Egykoron ott állott, ahol a Tisza kilép az Alföldre. A vár alatt keletkezett község
„FELSZÁSZ", amit később „KIRÁLYHÁZA" néven említenek a források. Ez az utód
település 1272-ben V. István királyunktól szabadalmat nyert. IV. László korában az
Ubulfiaké volt, de az Anjoukhoz csatlakozott Tamásfiak elvették tőlük. Nagy Lajos
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király 1378-ban Drágnak adományozta, de a Drágfiaktól 1405-ben Zsigmond elvette
és Perényi Péternek adta. 101 éven át folyt emiatt a pör a Drágfiak és Perényiek közt,
míg 1506-ban a Perényiek győztek. Dózsa idejében az ugocsai és szatmári alsóbb
nemesség egy része a hatalmas Perényieknek ezt a várát sikertelenül ostromolta.
Perényi Gábornak a mohácsi csatában történt eleste után özvegye, Frangepán Katalin
kisfiával, Perényi Jánossal a várban maradt s azt békében bírta. A béke e napjaiban itt
fordítgatta magyarra Komjáthy Benedek, Perényi János nevelője, Szt. Pál apostol
leveleit, melyeket Krakkóban 1533-ban nyomtattak ki. A vár sok viszontagság közt a
Perényi-családé maradt, míg a Wesselényi-féle összeesküvés idejében, 1671-ben Lipót
rendeletére lerombolták.

Ó®ECS<E (azeCőtt: (RJÍC, vagy MAgr£l(R®<ECS(E=SrÜl<RI <B<E£<EJ)

Nagyközség Bács-Bodrog vármegye óbecsei járásában, a Tisza egyik kanyarulata és a
Ferenc-csatorna torkolata mellett, Törökbecsével és Araccsal szemben. A Szabadka—
Óbecse—Újvidék és Zombor—Obecse vasútvonalak csomópontja. 1910-ben a sta-
tisztikai adatok szerint 3707 házában 19.372 lakos élt (ebből 12.488 magyar, 193 német,
6624 szerb nemzetiségű, vallásilag pedig 11.870 római katolikus, 6624 görög keleti és
594 izraelita vallású). Egykoron a tiszai koronakerület főhelye volt, az első világháború
tájékán a járás székhelye. Amikor is van szolgabírósága, járásbírósága, adóhivatala,
közjegyzősége, mértékhitelesítő hivatala, pénzügyőrsége és csendőr szakaszparancs-
noksága, hitelbankja, 2 takarékpénztára, 2 önsegélyző egylete és számos testülete. Az
Osztrák—Magyar Bank itt kirendeltséget tart fenn. Van több gőzmalma, 3 téglagyára,
két gőzfűrészüzeme, vasöntödéje, selyemgubó-beváltó hivatala. Halászata, gabonake-
reskedése egyike az ország legjelentékenyebbjeinek. Fontos az épületfa-, tojás- és
hízottlúd-kereskedelme, valamint a tiszai ártéren folytatott zöldség-, különösen a
káposztatermelése. Van egy kénes artézi gyógyfürdője is. Itt székel az óbecsei római
katolikus és a Bács—óbecsei Görögkeleti Esperesség. Van zárdája, községi polgári fiú-
és leányiskolája, vasúti hajóállomása, posta- és távíróhivatala, városi telefonhálózata.
Görögkeleti háromtornyú temploma egyike az ország legszebb és legnagyobb
görögkeleti templomainak, díszes ikonosztázán Predits Uros belgrádi festő szép képei
láthatók. A római katolikus templom freskói Klausen bécsi festőművész munkái.
Ugyanitt, illetve a városháza dísztermében több híres Than Mór festette jeles kép is
fellelhető. A város déli oldalán van a Ferenc-csatorna tiszai torkolata, amelynek zsilipéit
villamos áram működteti. Az országban egyedül Óbecse határában, a Tisza hajóállomás
mellett található az 1908-ban felfedezett Xanthium italicum nevű növény. A település
határa 24.032 hektár. A város nevezetes szülötte Than Mór festőművész, Than Károly
vegyész és Állaga Géza zeneszerző. Óbecse már Szent István korában jegyzett
település. Várát a község és Törökbecse közti szigeten 1342-ben említik először.
1429-ben Brankovics György a tulajdonosa. 1526—1551 között a törökök kezére kerül.
1699-ben a várat lerombolják. 1694-ben szerbek települnek a községbe. 1702-ben a
határőrvidék szervezésekor katonai sánc lesz. 1751-ben emelkedik mezővárosi rangra,
s ekkor magyarok telepednek a nagyközségbe. A szabadságharc alatt sokat szenvedett.
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Különösen 1848. április 26-án, amikor is a menekülő magyarok felgyújtották. 1849.
április 19-én Perczel Mór honvédtábornok kiverve a rácokat, másodszor is elfoglalta,
aminek emlékét egy 1894-ben állított emlékmű örökítette meg. Itt verték meg a
magyarok Jellachich horvát bánt 1849. június 22-én. A város régiségét a Ferenc-csa-
tornán túli Botra szőlőteleppel szokás igazolni, melyet állítólag még a régi görög
császárok telepítettek.

1941-ben Bács-Bodrog vármegye óbecsei járásába tartozó nagyközség 19.372 főnyi
lakosságával, csendőrőrsével, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatalával, posta-
távírdahivatalával és telefonállomásával, vasúti megállóhelyével és gőzhajóál-
lomásával.

Kisközség Szatmár vármegye mátészalkai járásában. Az 1910-es népszámlálási adatok
szerint 830 magyar lakja. Utolsó posta- és távíróállomásaként Vitka van megnevezve.

194l-re lakóinak száma 882-re emelkedett. Ekkor helyben körjegyzőségét jelentették,
Ugyanekkor csendőrőrse Nagydoboson, főszolgabírói és adóhivatala Mátészalkán,
Járásbírósága Vásárosnaményban volt, utolsó posta- távíró- és vasúti helyét Vitka
jelentette.

Kisközség Borsod vármegye mezőcsáti járásában. 1920-ban 459 magyar lakosát tartják
nyilván.

Ez a lélekszám 1941-re 503-ra módosul. Ekkor körjegyzőségét és csendőrőrsét, valamint
utolsó posta- és távíróhivatalát Tiszapalkonyán, főszolgabírói, adó és járásbírói hi-
vatalát Mezőcsáton, utolsó vasúti állomását Hejőbábán nevezik meg.

Kisközség Szilágy vármegye zsibói járásában. Az 1910-es statisztikai adatok szerint 505
főnyi román lakosa van. A trianoni döntéssel Romániai közigazgatású.

Lakóinak száma 1941-re 520-ra emelkedett. Van helybeli vasúti állomása. Körjegyzősége,
csendőrőrse, főszolgabírói, adó-, járásbírósági hivatala és utolsó telefonállomása
Zsibón, utolsó postaállomása Kettősmezőn található.
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Nagyközség Heves vármegye tiszafüredi járásában. 1920-ban 653 magyar lakosát szám-
lálják.

1941-ben 737 fő a lakossága és postaügynöksége van. Csendőrőrsét, főszolgabírói, adó-,
járásbírói hivatalait és utolsó távíró- és vasúti állomását Tiszafüreden jegyzik.

Nagyközség Torontál vármegye nagykikindai járásában. 1910-es népszámlálási adatok
szerint 1641 főnyi szerb és magyar lakossal. A trianoni békekötés a Szerb-Horvát-
Szlovén államnak ítélte oda.

PELV

Nagyközség Heves vármegye hevesi járásában. 1920-ban 2859 főnyi magyar lakosa volt.
Lakóinak száma 1941-ben 2871. E regisztráció szerint csendőrőrse, posta- és távbeszélő

hivatala van, s főszolgabírói, adó- és járásbíróságát Hevesen, utolsó vasúti állomását
Jászkiséren és Tarnaszentmiklóson jegyzik.

191 l-ben közölt adatok szerint nagyközség Szeben vármegye szászsebesi járásában 2320
főnyi német és román vegyes lakossággal. A településen van egy papírgyár ebben az
időben. Régi szász alapítású település, amelynek az életében az ide való Henning-család
a szászság életében meghatározó szerepet játszott: egyik tagja a Tamás vajda ellenében
vívott kőhalmi csatában esett el. A trianoni döntés után a település román fennhatóság
alá került.

Nagyközség Szabolcs vármegye dadái alsó járásában. Az egri káptalan uradalmával együtt
lakóinak száma 1920-ban 11.421 főnyi magyar lakos.

1941-ben 15.161 főnyi lakosságát regisztrálják. Valamint csendőrőrsét, szolgabírói kiren-
deltségét, posta-, távíró- és távbeszélő hivatalát, vasúti állomását, vasúti távírdahi-
vatalát és autóbusz-megállóhelyét. Ugyanekkor főszolgabírói, adó- és járásbírósági
hivatalának helye Tiszalök.
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(PO<ROSZLO

Nagyközség Heves vármegye tiszafüredi járásában. 1920-ban 5135 magyar lakosát
jegyzik. Kődiógombgyárral, vasúti állomással, posta- és távíróhivatallal és telefonál-
lomással jellemzik. Anonymus szerint itt pihent Árpád táborának egy része. Szerinte
itt vár is volt. Itt békült ki IV. Béla fiával, V. Istvánnal. Egykoron sólerakóhely volt.

Régi apátsága már 1299-ben
a bencések kezében volt.
1299-ben a Gyula-nemzet-
ség tagjai elcserélték Do-
mokos királyi tárnokmester
több más birtokáért.
1941-ben 5187 lakosát re-
gisztrálják. Csendőrőrse,
posta-, távírda-, távbeszélő
hivatala, vasúti távírdahi-
vatala, vasúti megállóhelye
van, adó-, főszolgabírói és
járásbírósági hivatalának
székhelye Tiszafüred.

: SZ<E<R)

Magyarországon az első országgyűlés színhe-
lye, ahol Árpád és vezérei Anonymus sze-
rint a Gyümölcsény-erdő mellett „megál-
lapítok az ország minden igazát, miképen
szolgáljanak a vezérnek és előkelőinek,
vagy miképen tegyenek törvényt minden
elkövetett vétekről". A nagy esemény em-
lékére a hely Árpád-kori birtokosai
megalapították a Boldogságos Szűz Mária
pusztaszeri apátságát a bencések számára,
ami jóval 1233 előtt történt. Birtokosai ez
időben az Omdtól származott Kalánok
voltak. Kalán nemzetsége a szeri Pósákban
fiú-ágon kihalván, Mátyás király 1475-
ben Szer mezőváros egyik felét Országh
Mihálynak, a másikat pedig Ungor János-
nak adta. 1526-ban e mezőváros elpusz-
tult, de később ismét felépült, s több bir-
tokos között oszlott meg. Később — 1637
táján — pusztulhatott el, mert ezentúl min-
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dig Pusztaszemek nevezték. 1699-ben a kecskeméti lakosok szerezték meg s attól fogva
Kecskeméthez tartozott. 1726-ban azonban ítélet útján a királyi kincstár foglalta el, s
azt III. Károly 1733 december 4-én Erdödy György grófnak adta, kinek utódai 1803.
január 3-án a rajta lévő terhekkel együtt eladták a Pallavichini őrgrófoknak, a mai
tulajdonosoknak. Az apátság romjai a Pusztaszeri majortól északkeletre láthatók. 1896.
június 27-én az egyik millenniumi emlékművünk alapkövét itt tették le nagy ünnep-
ségek közepette. Csongrád vármegye a nevezett napon itt tartotta ezredéves
díszközgyűlését. 1902. augusztus 4-én megalakult az emlékeket ápoló Pusztaszeri
Árpád Egyesület.

1941-ben nagyközség Csongrád vármegye csongrádi járásában. Lakóinak száma 1857.
Postaügynöksége és autóbusz-állomása van helyben, míg csendőrőrse Kistelken,
főszolgabírói hivatala Csongrádon, adó- és járásbírói hivatala Szegeden van. Utolsó
távírdahivatala Kistelken, utolsó vasúti állomása Kistelken és Csengelén található.

Kisközség Máramaros
vármegyében, a Tisza
völgyében. 1910-ben
6577 rutén, magyar és
német lakja. Ásvá-
nyos forrásai vannak.
Az 1914-i orosz be-
törés alkalmával Rahó
környékén heves
küzdelmek folytak. A
trianoni békeszerző-
dés Cseh-Szlovák-
országnak ítélte.

1941-ben nagyközség, a
máramarosi közigaz-
gatási kirendeltség ra-
hói járásában, 12.449
lakossal, körjegyző-
séggel, csendőrőrssel,
főszolgabírói, adó-, és
járásbírósági hivatal-
lal. Van posta-, távír-
da- és távbeszélő hi-
vatala, vasúti állomása
és autóbusz-megálló-
helye.
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Nagyközség Szabolcs vármegye dadái felső járásában. Az 1920-as népszámlálási adatok
szerint 4315 magyar lakosa van, s van vasúti állomása, posta- és távíróhivatala és
telefonállomása. A település és környéke nevezetes történelmi csatározások színhelye:
1604. október 25-én Belgiojoso császári vezér seregét itt verte le Bocskay István.
1630-ban I. Rákóczi György szintén itt verte meg II. Ferdinánd seregét. 1710-ben a
fenyegetett Nagykunság lakóit II. Rákóczi Ferenc itteni birtokaira menekítette, hogy
megóvja őket a pusztulástól. 1849-ben a magyar és orosz csapatok között folytak itt
jelentős harcok.

Lakosságának létszáma 1941-re 5327-re emelkedik. Ekkor van csendőrőrse, posta-,
távírda-jtávbeszélő- és vasúti távíróhivatala, vasúti megállóhelye, főszolgabírói hi-
vatala Gáván, adó- és járásbírósági hivatala Nyíregyházán található.

1910-es állapotát tekintve nagyközség Ugocsa vármegye tiszáninneni járásában 2943 főnyi
rutén, német és magyar lakossal. A trianoni békeszerződés után Cseh-Szlovákország
fennhatósága alá tartozik.

1920-ban 824 fős magyar lakosságú kisközségként regisztrálják Zemplén vármegye
bodrogközi járásához tartozóan.

1941-ben lakóinak száma 1091, postaügynöksége van, körjegyzősége, utolsó távíróhi-
vatala és vasútállomása Zemplénagárd, csendőrőrse Ricse, főszolgabírói, adó-, és
járásbírósági hivatala Királyhelmec, utolsó vasúti megállóhelye, ahol személy-, pogy-
gyász- és expresszáruforgalma bonyolódott, Őrhegy.

1920-ban kisközség Zemplén vármegye bodrogközi járásában 2025 magyar lakossal.
1941-ben 2677 lakosát, körjegyzőségét csendőrőrsét posta- és távíróhivatalát vasútál-

lomását, autóbusz-megállóhelyét, illetve Királyhelmecen lévő főszolgabírói, adó- és
járásbírósági hivatalát tudatják.

196



<Ezer év a Tisza mentén

(azeCőtt: ^P

Szegedhez tartozó puszta Csongrád vármegyében. 1910-ben 3491 magyar lakos lakja.
1941-ben sem önálló, továbbra is a Csongrád vármegyei Szegedhez csatolt településrész,

amelynek van postahivatala és távbeszélő állomása, áru-, poggyász- és személyforgal-
mat lebonyolítani képes vasúti állomása marharakodó hely nélkül és van vasúti távír-
dahivatala.

Nagyközség Heves vármegye tisza-
füredi járásában. 1920-as adat-
felvételek szerint 3192 magyar
lakja.

Lakossága 1941-ben 3424 főt
számlál. Posta- és távbeszélő hi-
vatal van a településen, csendőr-
őrse Tiszanánán, főszolgabírói,
adó- és járásbírósági fórumai
Tiszafüreden, utolsó vasúti ál-
lomása Poroszlón találhatók.

Nagyközség Csongrád vármegye tiszáninneni járásában. 1920-ban 5614 fónyi magyar
lakosa van. A község 1879-ben keletkezett az árvíz által elpusztult Algyő lakóiból, akik
az új községet alapítójáról, Pallavichini Sándor őrgrófról nevezték el.

SZABOLCS

Kisközség Szabolcs vármegye dadái felső járásában. 1920-ban 591 magyar lakta. Régi
evangélikus temploma nevezetesség. Csakúgy, mint földvára, amely a hagyomány
szerint egykor Szabolcs vezéré volt. (Az építésmódja azonban régibb időkre utal). A
vár alapja háromszög alakú. A keleti leghosszabb sánc 349 méter, az északnyugati 303
méter, a délnyugati 227 méter hosszú. A vár sáncaival együtt 3,3 hektár területen fekszik
A sáncok magassága 20—30 méter közötti. A magas földhányás tetején Szabolcs vezér
millenniumi emléke áll. A földvár egyik oldalán a szabolcsi szőlőbirtokosok szőlei,
belsejében temetők vannak.

1941-ben a kisközséget Balsa nagyközséghez osztják be közigazgatásilag. Lakóinak száma
ekkor 697 fő, van postaügynöksége és távbeszélő hivatala helyben, míg jegyzősége
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Balsán, csendőrsége és utolsó vasúti állomása Rakamazon, főszolgabírói hivatala
Gáván, adó- és járásbírósági hivatala Nyíregyházán van.

Kisközség Szabolcs vármegye kisvárdai járásában, 1920-ban 1373 magyar lakossal.
Lakóinak száma 1941-ben 1776, mikor is posta-, és tábeszélő hivatalát helyben, kör-

jegyzőségét Dögén, csendőrőrsét, főszolgabírói, adó-, és járásbírósági hivatalát,
valamint utolsó vasútállomását Kisvárdán jelölik meg.

SZAJOL

Az 1920-as adatok sze-
rint 2005 mayar lako-
sa van a Jász-Nagy-
kun-Szolnok várme-
gye tiszai közép járá-
sába tartozó nagy-
községnek. Vasúttal,
posta- és távíróhiva-
tallal, vasútállomás-
sal bír. Fontos vasúti
csomópont: itt ágazik
el a budapest—aradi vasútvonalból a debreceni és hódmezővásárhelyi szárny.

1941-ben Szolnok vármegye központi járásába sorolják a nagyközséget. Ekkor lakóinak
száma 2809. Van csendőrőrse, posta-, távírda- és távíróhivatala, vasúti állomása, vasúti
távírdahivatala és autóbusz-megállóhelye. Főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala
Szolnokon van.

SZALÓKA

1941-ben Ung vármegye ungvári járásában 824 fős lakóval regisztrált kisközség helybeli
vasútállomással, amelynek körjegyzőségi illetékessége Eszeny, csendőrőrse Nagydob-
rony, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatali központja Ungvár. Utolsó posta- és
távíróhivatala, valamint vasúti állomása Eszeny.

Szabolcs vármegyei kisközség a tiszai járásban, melyet az 1910-es adatok szerint 791
magyar ember lakott. A trianoni döntéssel Csehszlovákiához került.
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SZJWti® (SJWA)

Nagyközség Torontál vármegye törökkanizsai járásában. 1910-ben 2317 szerb, német és
magyar nemzetiségű lakos lakja. A trianoni békekötés értelmében a Szerb-Horvát-
Szlovák államhoz csatolják.

1920-ban nagyközség Szatmár vármegye fehérgyarmati járásában 1.768. magyar lakos
lakja. Jeles szülötte, Kölcsey Ferenc, kinek sírja és emlékszobra is megtalálható itt.

1941-ben lakóinak száma 1801 fő, csendőrőrse, posta-, távíróhivatala és autóbusz-
megállóhelye helyben van, főszolgabírói, adóhivatali és járásbírósági hivatala Fehér-
gyarmaton, utolsó vasútállomása pedig Penyigén.

1910-ben kisközség Bihar vármegye élesdi járásában 528 főnyi román lakossal. A trianoni
békeszerződés Romániának ítélte.

1941-ben közigazgatási beosztása változatlan. Az 1930-as népszámlálási adatok szerint
260 főnyi román lakosa van. Körjegyzősége, vasútállomása helyben, csendőrőrse,
utolsó postaállomása és távíróhivatala Réven, főszolgabírói, adó és járásbírói hivatala
Élesden található.

SZ<Eg<E(D

Ősrégi szabad királyi város,
a Nagyalföld közepén, a
Marosnak a Tiszába való
beömlésével átellenben
fekszik, a Tisza mindkét,
de túlnyomóan a jobb
partján terjeszkedik. Az
1879—83. évi újjáépítés
óta 7 belső és 3 külső
kerületre oszlik, két
párhuzamos körút félkör
alakban szeli át; a belső körúttól 7 sugárút vezet a kültelkekre. Nagy terei, széles fásitott
főutcái, aszfaltos gyalogjárói és élénk üzletei, ízléses köz- és magánépületei a modern
város bélyegét nyomják reá. A város központja az 50.000 m2 nagyságú parkírozott
Széchenyi tér, a Lechner és Pártos által 1883-ban épített barokk stílusú városházával,
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a törvényszékkel és más
díszes középülettel. A park-
ban Stróbl Alajos Széchenyi,
Szécsi Antal és Mátray Lajos
Vásárhelyi Pál, Fadrusz Já-
nos Tisza Lajos, Zala
György Deák Ferenc, és ifj.
Vastagh György II. Rákóczi
Ferenc lovas szobra áll. A
Széchenyi tértől délre van a
kisebb Klauzál tér Kossuth
Lajos szobrával (Róna Jó-
zseftől) és a Dugonocs tér az
egyetem központi épületével

és Dugonics András Izsó Miklós készítette szobrával. Azon túl a Gizella tér az 1849.
augusztus 5-i újszeged- szöregi mezőségen vívott csata emlékére emelt honvédszobor-
ral, és a Templom tér a fogadalmi templommal (Schulek Frigyestől és Förk Ernőtől,
1913.) A belváros közepén és egyúttal a Tisza partján van a Rudolf tér és a fenyvessel
és díszfákkal beültetett Stefánia sétány, ahol az egykor híres várból fennmaradt Mária

. Terézia-kapu maradványa áll; itt van Erzsébet királyné szobra (Ligeti Miklóstól),
Dankó Pistáé (Margó Edétől) és Klauzál Gáboré (Vastagh Györgytől). A sétány és a
Rudolf tér közt emelkedik a város millenniumi alkotásainak egyike, a közművelődési
palota, melyben a városi múzeum és a Somogyi Könyvtár van elhelyezve. Ugyancsak
a sétány mellett van a városi színház, Fellner és Helmer alkotása 1883-ból. A Rudolf-
térről a tiszai közúti vashídra jutunk, melyet Feketeházy János tervei szerint Eiffel
Gusztáv épített. A Tisza Lajos körút felső végpontjánál van a pénzügyigazgatóság
palotája, s a körúton lefelé az Evangélikusok és a Reformátusok temploma, utóbbi
Schulek Frigyes alkotása, mellette van a ref. hitközség palotája és szemben az artézi
gőzfürdő, valamint a magyar államvasutak vezetőségének díszes palotája. A közeli
Korona utcában a Baumhorn Lipót építette impozáns zsinagóga. A körút aztán átszeli
a Dugonics és Gizella teret és a vízműtelepnél ér véget.

A két körút közt fekvő gyűrű a még városias jellegű II. és III. kerületet alkotja, míg a többi
kerület már inkább kisvárosi, falusi képet mutat. Etekintetben jellegzetes a VII. kerület
(Alsóváros), ahol a paprikatermés idején a házak elején felaggatott füzérek messze
virítanak. E városrésznek is két nagy tere van, a Szabadság és Mátyás király tér. Ez
utóbbinál van a Ferenc-rendiek kolostora és a régi csúcsíves Mátyás-templom, Szeged
legrégibb műemléke, a XIV. századból. Szentélye 1498-ból való, 1900-ban lett
felújítva. Belsejében több történelmi ereklye közt Mátyás király palástjából készült
kazula van. A VI. kerületben (Móra) van a városi szegények és az árvák háza, továbbá
az új csapatkórházak, valamint a kupolás kálváriatemplom. Az V. kerületben (Rókus)
van a nagy Mars téren a gyalogsági kaszárnya és a híres Csillag börtön, a Kossuth Lajos
sugárúton a gótstílű Rókus-templom (Aigner Sándor és Rainer Károly építette) a felső
ipariskola, a közkórház, a honvéd lovassági kaszárnya, több gyár és nagy iparvállalat.
A IV. kerületben (Felsőváros) van a minoriták barokk temploma. A Tisza bal partján
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fekszik Újszeged (1880-ban Torontál vármegyéből átcsatolva), az Erzsébet ligettel és
nyaralóteleppel.

Szeged nem vármegyei székhely, s így közigazgatási hatóság csakis a törvényhatósági
bizottság. Jelentékenyebb hatóságai és hivatalai szabad királyi város státusával vannak
összefüggésben.

A város lakóinak száma az 1879. évi árvíz után rohamosan emelkedett. Míg 1900-ban
102.991fót, 1910-ben 118.328 fót számláltak, 1919-ben a megcsonkított területen a
lakosok száma 119.109 fő volt. Ebből magyar 115.270, német 2528, tót 347, oláh 232,
szerb 319; hitfelekezet szerint 103.522 r. kat., 517 gör. kat., 5443 ref, 1773 ág. evang.,
738 gör.kel., 6954 izr., 154 egyéb. A népességnek mintegy 40 százaléka elszórtan
tanyákon él. A lakóházak száma 14.490.

A kiterjedt tanyavilág miatt a közműveltség elmaradottabb, mint más városban. 1880- ban
a 6 éven felüli népesség 46,5%-a, 1900-ban a 27,7%-a, 1925-ben a 14,6%-a analfabéta.
Szegeden összesen 202 iskola áll fenn a kisdedóvótól az elemi és kereskedelmi
szakiskolákig, gimnáziumig, a felsőfokú tanintézményekig. Intézetei közül legrégibb a
kegyesrendiek vezetése alatt álló községi főgimnáziuma, melyet a város 1719-ben
alapított és 1792-ben líceumi vagyis bölcsészeti tanfolyammal egészített ki, s mint ilyen
a délvidéknek hosszas időn át egyedüli főiskolája volt. Emellett még az összes felekezet
rendelkezik saját tanintézménnyel, több magán nevelőintézet is működik a városban.
Legújabban itt működik a Ferenc József Tudományegyetem, amelyet Kolzsvárról
átmenetileg Budapestre majd 1921-ben Szegedre helyeztek.

A tudományos, irodalmi, művészeti intézmények és egyesületek között kiemelkedik a
Somogyi Könyvtár, a városi múzeum képtára, éremtára, régiségtára és természetrajzi
tára. A Dugonics-társaság a tudományok és az irodalom művelésével foglalkozik.
Szegednek 5 helyi napilapja és több szaklapja jelenik meg. Van 16 nyomdája, egész
évben játszó, 1800 fős befogadóképességű színháza, városi zenedéje, közel száz
egyesülete.

Szeged mezőgazdaságában a kisbirtok dominál. A nem városi tulajdonban lévő földek
birtokosaink 95,3%-a harminc holdon alul gazdálkodik, s a város is saját földjeit
kisbérletek formájában hasznosítja. A termelés különlegessége a paprika. Nagyipari
vállalatainak száma 1900-tól 1910-ig 31-ről 62-re, 1920-ig pedig 80-ra emelkedett.
Összes ipari üzemek száma ugyanekkor 2758. Legjelentékenyebb ipari ágai a fonó- és
szövőipar, ruházati ipar, élelmezési (malom) ipar és építőipar. Kereskedelme a trianoni
döntést igen megsínylette, mert a Szegedtől délre eső vonzási körzet elveszett. A
korábban hét irányban működő vasúti összeköttetés 1924-ben csak Budapest és
Békéscsaba felé, illetve egy vonallal Jugoszlávia felé közlekedett. A hajóforgalom
Szeged és Csongrád közötti járatra szorítkozik. A városban villamosvasút is működik.
Több posta- és távíróhivatala, telefonhálózata, bank- és takarékpénztár intézete van.

1941-ben státusát tekintve Csongrád vármegye törvényhatósági joggal felruházott szabad
királyi városa. Lakóinak száma 136.375 fő. Főispáni és polgármesteri hivatala,
rendőrkapitánysága, csendőrőrse, adó-, és járásbírósági hivatala, királyi ítélőtáblája,
posta-, távírda-, távbeszélő hivatala, vasúti állomása, vasúti távírdahivatala, gőzhajóál-
lomása és autóbusz-megállóhelye van.
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Nagyközség Csongrád várme-
gye tiszántúli járásában.
1920-ban 7872 lakosát jelen-
tették, valamint vasúti ál-
lomását, posta- és távíróhi-
vatalát és telefonállomását.
Korábban a vármegye tör-
vényhatóságának székhelye
volt.

1941-ben nagyközségként tart-
ják nyilván Csongrád vár-
megye mindszenti járásában
7979 lakossal, csendőrőrs-
sel, posta- és távbeszélő állomással, vasúti állomással, vasúti távíróhivatallal. Főszol-
gabírói hivatala Mindszenten, adó- és járásbírói hivatala Szentesen van.

SZI<RMA

1920-ban adatai szerint Borsod vármegye miskolci járásában található kisközség 1568
főnyi magyar lakossal.

Az 1930-as népszámlálási adatok szerint 1941-ben 1794 fő lakja, körjegyzősége postahi-
vatala és csendőrőrse Hejőcsabán, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala,
valamint utolsó vasúti és távíróállomása a Miskolcon található.

SZOLNOK,

Rendezett tanácsú város
Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megyében a Zagyva és a
Tisza összefolyásánál, a Ti-
sza jobb partján. A várost
egyenes irányban átszelő
Baross utca a Kossuth térrel
és a Gorove utcával tenge-
lyként jelenti a város fő-
utcáját, melyen a város leg-
fontosabb épületei (vár-
megyeháza, városháza, tör-
vényszék, pénzügyigaz-
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gatóság) sorakoznak. E ten-
gelyt keresztező Szapáry
utca és Templom utca — a
város régi, történelmi része
— ad helyet a három temp-
lomnak (ferences templom,
zsinagóga, református temp-
lom), s ugyan e térségben
található a város neves gim-
náziuma, a Verseghy Ferenc
Gimnázium és a színház
épülete. A város vármegyei
székhely, s mint ilyen, a vár-

megye törvényhatósági székhelye, járásbírósági, királyi közjegyzőségi, pénzügy-
igazgatósági, államépítészeti hivatali, királyi tanfelügyelőségi, csendőrparancsnoksági
székhely is. Van dohánybeváltó felügyelősége és hivatala, sóhivatala (ősrégtől fogva),
magyar királyi folyam-
mérnöki hivatala, adóhi-
vatala; továbbá állami fő-
gimnáziuma (Verseghy),
állami polgári leányis-
kolája, egyesületi polgári
fiúis-kolája, kereskedel-
mi iskolája, több pénzin-
tézete, több nagy gyári
vállalata (malmok, gőz-
fűrészek, mechanikai
asztalosműhelyek, vil-
lamostelep, magyar ál-
lamvasúti műhely =
MÁV Műhely), vasúti és gőzhajóállomása, posta- és távíróhivatala és telefonállomása.
Dinamikusan fejlődő város. Míg lakóinak száma 1850-ben csak 10.617, 1920-ban már
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32.500. Lakosai között hit-
felekezetileg fóleg a római
katolikusok a meghatáro-
zóak (27.475), de jelentős a
számuk a reformátusoknak
(2425) és az izraelitáknak
(2103) is. Lakói nemcsak
földműveléssel, baromfi-
tenyésztéssel és halászattal
foglalkoznak, de nagy mér-
tékben kereskedelemmel és
iparral is. Áruforgalma mind
vasúton, mind gőzhajón igen
élénk, fa-, búza és szarvas-
marha-kereskedése igen je-
lentős. A városban — a
városi lét mutatójaként —
számos közművelődési, em-
berbaráti egyesület és ipar-
társulat működik. 1902 óta
művésztelepe és az ott dol-
gozó országos elismertségű
művészek munkásságának
köszönhetően meghatározó
szerepet játszik az ország
képzőművészeti életében el-
sősorban a plein air festészet
terén.
1941-ben Szolnok továbbra

is marad Szolnok vármegye székhelye. Lakosságszáma ekkor 42.008. Székhely
jellegéből következik, hogy fő-, alispáni- és polgármesteri hivatal, rendőrkapitányság,
csendőrős, főszolgabírói, adó-, járásbírósági- és törvényszéki hivatali székhely,
valamint posta-, távírda-, távíróhivatal helye, ahol van vasútállomás, gőzhajóállomás
és autóbusz-megállóhely is.

Nagyközség Torontál vármegye törökkanizsai járásában. 1920-ban 3369 magyar és szerb
lakos lakta. Ekkor vasútállomását, posta-, távíró- és telefonállomását tüntetik fel.
Szőreg és környéke az 1848—49-es szabadságharc alatt jelentékeny ütközetek színhe-
lye volt; 1849. február 9-én Theodorovics szerb csapatai a magyarokat kiűzték a
sáncokból, mire válaszul Hadik honvédezredes a szerbeket hátráltatta meg és kény-
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szerítette visszavonulásra az égő városból. Augusztus 5-én a szőregi csatából azonban
a magyarok visszavonultak. A hadi események során a nagyközség romhalmazzá vált.

1941-ben Szőreget nagyközségként tartják nyilván Torontál vármegye torontáli járásában.
Lakóinak száma ekkor 4468 fő, van posta-, távírda- és távbeszélő hivatala, vasúti
állomása, vasúti távírdahivatala és autóbusz-megállóhelye. Főszolgabírói hivatala
Kiszomboron, adóhivatala Makón, járásbírósága Szegeden van.

Kisközség Szabolcs vármegye dadái alsó járásában. 1920-ban 901 magyar lakos lakja.
1941-ben lakóinak száma 1210, postaügynökséggel. Körjegyzőségének illetőségi helye

Prügy, csendőrőrséé Báj, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala Tiszalök, utolsó
távíróhivatala Prügy, utolsó vasúti állomása Taktaharkány és Tiszadada.

1920-as adatok szerint nagyközség Bereg vármegye tiszaháti járásában 3692 főnyi magyar
lakja. Református templomát a Báthoryak építették. A község a Rákóczi-féle szabad-
ságharc idején neves szülöttéről, Esze Tamásról híresült el. 1941-ben Bereg vármegye
vásárosnaményi járásába sorolták 4001 lakosát. Csendőrőrse, posta- és távíróhivatala,
távbeszélő állomása és autóbusz-megállóhelye a nagyközségen belül van, míg főszol-
gabírói, járásbírósági, adóhivatala és utolsó vasúti állomáshelye Vásárosnaményban.

Nagyközség Csongrád vármegye tiszáninneni járásában. 1920-ban 3823 főnyi magyar
lakossága van.

194 l-ben Csongrád vármegye kiskundorozsmai járásába sorolt nagyközség 4303 lakossal.
Ekkor csendörőrse, posta- és távírdahivatala ismert, főszolgabírói hivatala Kiskun-
dorozsmán, adó- és járásbírói hivatala, utolsó vasúti, illetve gőzhajóállomása Szegeden
van.

1910-ben kisközségként van nyilvántartva Ugocsa vármegye tiszántúli járásában 1182
magyar és rutén lakosával. A trianoni döntés értelmében Cseh-Szlovákországhoz került
közigazgatásilag.

1941-ben a közigazgatási beosztása szerint kisközség Ugocsa vármegye nagyszőllősi
járásában 1225 lakossal. Van körjegyzősége és anyakönyvi hivatala, valamint vasúti
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megállóhelye. Csendőrőrse Feketeardón található, az illetékes járásbírósága és telek-
könyvi, járási főszolgabírói és adóhivatala pedig Nagyszőllősön. Utolsó postája és
távírdája Királyházán van.

Nagyközség Máramaros vármegye técsői járásában. 1910-es adatai szerint 5910 magyar,
rutén, és német lakja. Üveggyára van. Régi pálos kolostora 1363 előtt már létezett. Nagy
Lajos király és leánya Mária, továbbá I. Mátyás özvegye Beatrix királyné gazdagon

megajándékozták. 1914 ok-
tóberében a betörő oroszok-
kal heves küzdelmek folytak
a térségben. A nagyközség
nevezetessége, hogy a
Nagybányai Festőiskola
alapító festőművésze Holló-
sy Simon Nagy bánya után itt
folytatta oktatói tevékeny-
ségét. A Trianoni békeszer-
ződés Cseh-Szlovákország-
nak ítélte.
1941-ben sem státusa, sem
közigazgatási beosztása nem
változik. A népszámlálási

adatok szerint lakóinak száma 10.715. Ugyanekkor csendőrőrse, főszolgabírói, adó-,
járásbírói, posta-, és távíróhivatala, távbeszélő és vasúti állomása és autóbusz-
megállóhelye van.

Nagyközség Szabolcs vármegye dadai felső járásában 1660 magyar lakossal az 1920-as
adatok szerint.

1941-ben népessége 1.890 főnyi, s ekkor helybeli postaügynöksége van, miközben
csendőrőrsét, utolsó távíróhivatalát és vasúti állomását Rakamazon, főszolgabírói
hivatalát Gáván, adó- és járásbírósági illetékességi helyét Nyíregyházán jelölik meg.

1920-ban kisközség Bereg vármegye mezőkaszonyi járásában 857 főnyi magyar lakossal.
1941-ben, mikor is lakóinak száma 920-ra növekszik, a vásárosnaményi járás kisközsége

saját, ideiglenesen működő helybeni postaállomással. Körjegyzőségi hivatalának helye
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Tiszaszalka, csendőrőrse, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala Vásárosnamé-
nyon, utolsó távíróállomása Tiszaszalkán, utolsó vasúti állomása Kopócsapátin, illetve
Vásárosnaményban van.

Nagyközség Pest vármegye
kiskunfélegyházi járásá-
ban a Tisza mellett. 1900-
ban 3537 magyar lakost
számlál, akik földmü-
velésen kívül kosárfonást
is űznek. A településnek
van önsegélyző szövet-
kezete, gőzmalmai, vas-
úti állomása, posta- és
távíróhivatala. A króni-
kák szerint mezejéről
hoztak a magyar követek
egy nyaláb füvet és
később, 895 körül itt verte meg Árpád Zalán fejedel-
met, akinek Alpár közelében erős földvára volt. Ennek
maradványai a templom körüli Nagyobbvár nevű
töltésben később is felismerhetők voltak. A domb
legalsó rétegei prehisztorikus népek településnyomait
mutatják (konyhahulladékok, cserépdarabok, cson-
tok), de fellelhetők ajazygok, hunok, rómaiak, avarok
és szlávok telepnyomai is. Valószínűnek tartották,
hogy a szlávokhoz köthető a domb tetejének szélét
övező körsánc-maradvány.

1941-ben Alpár néven nagyközségként tartják nyilván
Pest vármegye kiskunfélegyházi járásában 4802 főnyi
lakosságával, csendőrőrsével, posta- és távbeszélő ál-
lomásával, vasúti állomásával és vasúti távíróhi-
vatalával. Főszolgabírói, adó- és járásbírósági hi-
vatala Kiskunfélegyházán van.

Nagyközség Borsod vármegye mezőcsáti járásában. 1920-ban 975 magyar lakosa volt.
A lélekszám 194l-re 1248-ra emelkedett. A községnek postakirendeltsége van,

csendőrőrse Tiszadorogmán, főszolgabírói, adó- és járásbírósága Mezőcsáton, utolsó
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távíróhivatala Tiszadorogmán, utolsó vasúti állomása Mezőcsáton, Poroszlón és
Tiszafüreden van jelezve.

Kisközség Szatmár vármegye fehérgyarmati járásában. Az 1920-as statisztikai adatok
szerint 1399 magyar lakos lakja. 1703. július 14-én II. Rákóczi Ferenc és Bercsényi

Miklós a községnél hadaival
megverte a császáriakat. E
győzelem emlékére két osz-
lopot emeltek 1903. szep-
tember 20-án, az egyiket a
tiszaújlaki Tisza-híddal
szemben, a másikat a község
református temploma mel-
lett.
1941-ben státusa szerint
Szatmár vármegye fehér-
gyarmati járásába betagozott
kisközség 1539 lakossal,
ahol van posta- és távírdahi-
vatal, hivatal, vasútállomás

és autóbusz-megállóhely. Csendőrőrsége Kölesén, főszolgabírói, adó- és járásbírósági
hivatala Fehérgyarmaton van. Utolsó vasútállomásaként Tiszaújlak van megnevezve.

1920-ban nagyközségként tartják nyilván Szabolcs vármegye dadái felső járásában 2229
magyar lakossal.

Lakóinak száma 1941-ben 2559 és van a településen a vasúti állomáson kívül posta- és
távbeszélő hivatal is. Csendőrőrse és főszolgabírói hivatala Gáván, adó- és járásbírósági
hivatala Nyíregyházán található.

Kisközség Szabolcs vármegye tiszai járásában. 1920-ban 1482 magyar lakja.
Lakóinak száma 1941-re 1489 főre szaporodik. Ekkor helyben van posta-, távíró és

vasútállomása, körjegyzősége és utolsó vasútállomása Tuzséron, csendőrőrse Záhony-
ban, főszolgabírói hivatala Mándokon, adó- és járásbírói hivatala Kisvárdán van.
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TISZJUBŐ

1920-ban nagyközség Jász-
Nagykun-Szolnok vár-
megye tiszai középjárá-
sában.2066 magyar la-
kosa van.

1941 -ben Nagyközségként
tartják számon Szolnok
vármegye tiszai középjá-
rásában. 2250 főnyi a la-
kossága, van posta-, táv-
írda- és távbeszélő hi-
vatala, gőzhajóállomása,
valamit autóbusz-meg-
állóhelye. Csendőrőrse
Fegyverneken, főszolga-
bírói és járásbírói hi-
vatala Törökszentmik-
lóson, adóhivatala Szol-
nokon, utolsó vasútál-
lomása Fegyverneken és
Kunhegyesen található.

1920-ban nagyközség Jász-
Nagykun-Szolnok vár-
megye tiszai középjárá-
sában 2524 magyar lakos
lakja.

1941-ben lakóinak száma
2658 fő, van posta-, táv-
írda-, távbeszélő hiva-
tala, gőzhajóállomása és
autóbusz-megállóhelye.
Csendőrőrse Tiszarof-
fon, főszolgabírói hiva-
tala Törökszentmikló-
son, adóhivatali illetékességi fóruma Kisújszálláson, járásbírósága Abádszalókon,
utolsó vasútállomása Abádszalókon és Pusztataskonyban van.
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Nagyközség Hajdú várme-
gye központi járásában.
1920-as statisztikai adatai
szerint 4630 magyar lakosa
van.

1941-ben népessége 5521
főnyi, van csendőrőrse, pos-
ta-, távírda-, távbeszélő hi-
vatala, vasúti állomása, vas-
úti távírdahivatala, főszol-
gabírói, adó- és járásbírósági
hivatala Debrecenben van.

1920-as közigazgatási minősítése szerint kisközség Szatmár vármegye fehérgyarmati
járásában, amelyet 329 magyar lakos lakik.

Ugyanígy minősítik 1941-ben is ( Szatmár vármegye, fehérgyarmati járás, kisközség),
lakossága 371 fő, körjegyzősége Tiszakóródon, csendőrőrse Szatmárcsekén, főszol-
gabírói, adóhivatali és járásbírósági főhatósága Fehérgyarmaton, utolsó postahivatala
Tiszakóródon, utolsó vasútállomása Tiszaújlakon van.

<I1SZM>JI<DJI

Nagyközség Szabolcs vár-
megye dadái alsó járásá-
ban. 2808 magyar lakos-
sággal az 1920-as nép-
számlálási adatok szerint.

194 l-ben 3107 főnyi a lakos-
sága, van posta-, távírda-
hivatala vasúti állomása
és vasúti távírdahivatala,
ellenben csendőrőrse Ti-
szadobon, főszolgabírói,
adó- és járásbírósági hi-
vatala Tiszalökön talál-
ható.
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Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye ti-
szai felső járásában. Az 1920-as statisztikai fel-
mérés szerit 3298 magyar lakos lakja.

194 l-ben Szolnok vármegye tiszai felső járásának nagyközsége 3045 fonyi lakossal posta-,
távírda- és távbeszélő hivatallal, s autóbusz-megállóhellyel, csendőrőrse járásbírósága
Abádszalókon, főszolgabírói hivatala Kunhegyesen, adóhivatala Kisújszálláson, utolsó
vasúti állomása Pusztataksony-Abádszalók, Kunhegyesen bejegyzett.

Nagyközség Szabolcs vármegye da-
dái alsó járásában. 1920-as ál-
lapota szerint 3298 magyar la-
kosa van.

Ezek száma 1941 -ben 3915-re emel-
kedik. A település az adatfel-
vételkor csendőrőrssel, posta-,
távíró-, távbeszélő hivatallal,
vasúti megállóhellyel, vasúti
távírdahivatallal ellátott, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala Tiszalökön
működik.

Nagyközség Borsod vármegye mezőcsáti járásában. 1211 magyar lakos lakja 1920-ban.
Ez a szám 1941-ben 1302-re változik. Ekkor posta- és távbeszélő hivatalát is jegyzik.

Valamint csendőrőrsét Tiszakesziben, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatalát
Mezőcsáton, illetve utolsó vasúti állomását Egyeken és Mezőcsáton.
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Nagyközség Szabolcs vármegye dadái alsó
járásában. 1920-ban 3441 magyar lakta. A
hírhedt tiszaeszlári per tette országszerte is-
mertté a település nevét, amely során több
zsidó ellen emeltek vádat, mondván, hogy
1882. április l-jén rituális célból megölték a
keresztény Sólymossy Esztert. A vádlottakat
a nyíregyházi törvényszék 1883. augusztus
3-án felmentette.

1941-ben a településnek 3802 fo volt a la-
kossága, s volt posta- és távbeszélő hivatala,
valamint vasúti megállóhelye személy-,
poggyász- és expresszáru-forgalommal.
Ugyanekkor csendőrőrse, főszolgabírói,
adó- és járásbírósági hivatala Tiszalökön,
utolsó vasúti állomása Bashalmon volt.

Nagyközség Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye tiszai alsó
járásában. 1920-ban 9722
lakosát jelentik.
1941-ben Szolnok vármegye
tiszai alsójárásába tagolt
nagyközség 12.090 lakossal,
csendőrőrssel, főszolgabírói
hivatallal és pályaudvaron
működő postahivatallal, pos-
taügynökséggel, távírda- és

távbeszélő hivatallal, személy-, poggyász- és expresszáru-forgalom bonyolítására al-
kalmas vasúti megállóhellyel, de marharakodó hely nélkül, vasúti távírdahivatallal és
autóbusz-megállóhellyel, gőzhajóállomással, amelyet Vezsennyel közösen használ.
Adó- és járásbírósági hivatala Szolnokon van.

Nagyközség Heves vármegye tiszafüredi járásában, a Tisza bal partján. 1920-ban 9543
magyar lakja. A járási szolgabírói hivatal székhelye, van járásbírósága, takarékpénztára
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és bankja, királyi köz-
jegyzője, adóhivatala.
Községházában múzeum
és könyvtár található. A
millennium alkalmából
Tass és Szabolcs vezérek
itteni táborozásának em-
lékére obeliszket állítottak
fel. Kossuth Lajos 1849.
március A—5-i itt-tartóz-
kodását emléktábla őrzi.
Élénk állatvásárai vannak,
továbbá kefegyára, ami
150 munkást foglalkoztat, s
nevezetes nyeregkészítése
és háziipara.

1941-ben lakóinak száma
10.103. Van csendőrőrse,
főszolgabírói, adó-, járás-
bírósági, posta-, távírda- és
távbeszélő hivatala, vasúti
távírdahivatala és vasúti
megállóhelye.

1864-ben a tiszaroffi bíró egy levelében a következő
szavakkal jellemezte: „Puszta Gyenda igen szép és
kies fekvésű hely mint egy 700 lakossal, kik cselédek
és dohány kertészek." Tudjuk azt is, hogy határát
1728-tól a tiszaroffiak használták. 1872-től közigaz-
gatásilag is oda csatolták.

1945-ben jegyzői kirendeltséget létesítettek a községben,
s 1946. március elsejétől Tiszagyenda néven lett
önálló település.

Kisközség Borsod vármegye mezőcsáti járásában. 1920-ban 581 magyar lakosa van.
Számuk 194l-re 766-ra nő. Körjegyzőségeként Tiszaszederkény, csendőrőrségének szék-

helyeként Tiszapalkonya, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatali helyeként
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Mezőcsát, utolsó postaállomásaként Tiszaszederkény, utolsó távíróhivatalaként
Tiszadob, utolsó vasúti megállóhelyeként Tikostanya, utolsó vasúti állomásaként
Tiszadob és Tiszaluc van megnevezve.

Nagyközség Torontál vármegye nagykikindai járásában. Az 1910-es adatok szerint 3202
főnyi szerb és magyar lakja. A trianoni békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlovén állam-
nak ítélte oda.

Nagyközség Heves várme-
gye tiszafüredi járásában,
1920-ban 1610 magyar
lakosát jelentik.

1941-ben csupán lakosainak
számában történik némi
változás: 1635 főre emel-
kedik. Ekkor postahiva-
tala és távbeszélő állo-

.'**>" "rfeL
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mása ismert, csendőrőrse Tiszaörsön van, főszol-
gabírói, adó-, és járásbírósági hivatala, illetve
utolsó vasúti állomása Tiszafüreden van.

Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
tiszai alsó járásában. 1920-ban 1079 magyar la-
kosa van.
1941-ben Szolnok vármegye tiszai alsó járásához
tartozó nagyközségként jegyzik 1139 főnyi lakos-
ságát, illetve csendőrőrsét, posta- és távbeszélő
állomását, autóbusz-megállóhelyét és gőzhajóál-
lomását, melynek hivatalos megjelölése Tisza-
kürt-Tiszainoka. Főszolgabírói hivatala Tisza-
földváron, adó- és járásbírói hivatala Kunszent-
mártonban van, utolsó vasúti állomásaként Új-
kécskét, Tiszaföldvárt, Tiszaugot és Kunszent-
mártont jelölik meg.
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Szabolcs vármegye kisvárdai járásában 1920-bn 1204 főnyi magyar lakosságú kisközsége.
Lakóinak száma 1941-ben 1458, s az ugyanekkor felvett adatok szerint postaügynöksége

és autóbusz-megállóhelye van, csendőrőrse, utolsó távíróhivatala és vasútállomása
Dombrádon, foszolgabírósága, adó- és járásbírói hivatala Kisvárdán van.

Nagyközség Zemplén vármegye sárospataki járásában. 1920-ban 2870 magyar lakosa van,
ami 1941-re 3739-re nő. Ekkor csendőrőrse, posta- és távbeszélő hivatala, személy-,
poggyász- és áruforgalmat lebonyolító vasútállomása van, főszolgabírói, adó- és járás-
bírósági hivatala Sárospatakon, közjegyzőségi hivatala Sátoraljaújhelyen működik.

1920-as statisztikai adatai szerint 1462 főnyi magyar lakosú kisközség Bereg vármegye
mezőkászonyi járásában.

1941-ben ugyanannak a vármegyének a vásárosnaményi járásához tartozó 1526 fős
lakosságú kisközsége, amelynek helyben ideiglenesen működő postaügynöksége és
távbeszélő hivatala van, csendőrőrse Mezőkaszony, főszolgabírói, adó- és járásbírósági
hivatala Vásárosnamény, utolsó vasúti állomása Tornyospálca helységekben van
feltüntetve.

Nagyközség Borsod vármegye mezőcsáti járásában. 1920-ban 2612 magyar lakost szám-
lál.

1941-ben ez a szám 2966-ra módosul, s ekkor csendőrőrsét, posta-, és távbeszélő hivatalát
jelentik. Valamint azt, hogy főszolgabírói, adó- és járásbirósági hivatalának, illetve
utolsó vasúti állomásának helye Mezőcsát.

Nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye kiskunfélegyházi járásában. 1920-ban 9000
magyar lakja.

1941-ben ugyancsak nagyközségi besorolása van Pest vármegye kiskunfélegyházi
járásában. Lakóinak száma ekkor 10.383 fő, van csendőrőrse, posta-, távírda- és
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távbeszélő állomása, vasúti állomása, vasúti távírdahivatala, autóbusz- és gőzhajó-
megállóhelye (utóbbi Ókécske-Újkécske közös használatában); főszolgabírói hivatala
Kiskunfélegyházán, adó- és járásbírói hivatala Nagykőrösön van. (További részletes
ismertetést KECSKE címszó alatt közlünk.)

Szatmár vármegye fehérgyarmati járásának kisközsége 1920-ban 1170 magyar
nemzetiségű lakossal. Csakúgy, mint 1941-ben, csak akkorra lakosságának létszáma
1195 főnyi. Körjegyzősége, posta- és távíróhivatala, valamint autóbusz-megállóhelye
helyben található, csendőrőrse Szatmárcsekén, főszolgabírói, adó- és járásbírósági
hivatala Fehérgyarmaton, utolsó vasúti állomása Nagyborzsova-Nagymuzsaly
településen van.

Nagyközség Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye tiszai
alsó járásában 1920-as
adatok szerint 4367 ma-
gyar lakossal.

1941 -ben Szolnok vármegye
tiszai alsójárásának része
a nagyközségi státusú
település. Lakóinak szá-
ma 4885 fő. Van csendőr-
őrse, posta-, távíró- és
távbeszélő hivatala, autó-
busz-megállóhelye, Tiszakürt-Tiszainoka megnevezésű gőzhajóállomása. Főszol-
gabírói hivatala Tiszafbldváron, adó-és járásbírósági hivatala Kunszentmártonban van.
Utolsó vasúti állomásaként Tiszaugot nevezik meg.

Kisközség Szabolcs vármegye dadái alsó járásában. 1920-ban 1330 magyar lakta.
1941-ben lakóinak száma 1503. Van körjegyzősége, posta- és távbeszélő hivatala,

csendőrőrse Bájon, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatalának székhelye Tiszalök,
utolsó vasúti állomásának Tokaj van megnevezve.
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Nagyközség Szabolcs vár-
megye dadái alsó járá-
sában. 1920-bn 4977
magyar lakosa volt.

Ezek száma 1941-re 5302
före emelkedett, s a tele-
pülésen csendőrőrsöt, fő-
szolgabírói, adó- és járás-
bírósági-, posta- és távbe-
szélő hivatalt, vasúti ál-
lomást és vasúti távíróhi-
vatalt regisztráltak.

VZSZJLLVC

Nagyközség Zemplén vár-
megye szerencsi járásá-
ban. Az 1910-es évből
való jelentés szerint 2785
magyar lakosa van.

Lakóinak száma 1941 -ben
3470 főre gyarapodik, s
ekkor csendőrőrsét, pos-
ta-, távírda- és távbeszélő
hivatalát, vasúti állomá-
sát, vasúti távírdahivatalát jegyzik. Főszolgabírói, adó- és járásbírósági illetékességi
hivatala ekkor Szerencsen van.

1920-ban kisközség Szabolcs vármegye tiszai járásában. Ekkor 797 magyar lakja.
1941-ben lakóinak száma 873. Körjegyzősége Eperjeskén, csendőrőrse, főszolgabírói

hivatala, utolsó posta és távíróhivatala, illetve vasútállomása Mándokon van. Illetékes
adóhivatala és járásbírósága Kisvárda.*

Szabolcs vármegye dadái felső járásához tartozó, 1718 főnyi magyar lakta nagyközség
1920-ban.

217



'Ezer év a Tisza mentén

1941-ben lakóinak száma 2034 fö. Postakirendeltsége helyben van, csendőrőrse, utolsó
távíróhivatala és vasúti állomása Rakamazon, főszolgabírósága Gáván, adó- és járás-
bírói hivatala Nyíregyházán.

Nagyközség Heves vármegye tiszafüredi járásában,
1920-ban 4847 magyar lakossal.
1941-ben közigazgatási beosztása ugyanez marad.
Csupán lakosainak száma emelkedik meg 4986 főre.
Postakirendeltsége van, és csendőrőrsi illetékessége,
posta- és távíróhivatala, főszolgabírói, adó- és járás-
bírósági fóruma Tiszafüreden van, Utolsó vasútál-
lomását Kiskörén és Füzesabonyban jegyzik.

eves vármegye tiszafüredi járásának nagyközsége.
1920-ban 2414 magyar lakja.
1941-ben lakóinak száma 2408-ra csökken, ekkor
csendőrőrsét, postahivatalát és távbeszélő hivatalát

jegyzik. Főszolgabírói, adó-, és járásbírói hivatala Tiszafüreden, utolsó vasúti állomása
Kunmadarason és Tiszafüreden található.

Borsod vármegye mezőcsáti járásában fekvő kis-
község 1645 magyar lakossal az 1920-as eszten-
dei jelentés szerint.

1941-ben 1726 lakost számlál, van csendőrőrse,
körjegyzősége, posta- és távíróhivatala, vala-
mint autóbusz-megállóhelye, főszolgabírói,
adó- és járásbírói hivatala Mezőcsáton, utolsó
vasúti megállóhelye Hejőbábán van.

Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
tiszai közép járásában. 1920-ban 2261 magyar
lakja.
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1941-ben Szolnok vármegye tiszai közép járásában lévő nagyközség 2437 főnyi lakossal,
posta-távírdahivatallal, gőzhajó állomással és autóbusz-megállóhellyel. Csendőrőrse
Szajolban, főszolgabírói és járásbírói hivatala Törökszentmiklóson, adóhivatala Szol-
nokon, utolsó vasúti állomása Szajolban és Törökszentmiklóson van.

Az 1920-as esztendőben
Jász- Nagykun- Szolnok
vármegye közép tiszai
járásában 4983 főnyi la-
kossal rendelkező nagy-
község.

Lakosságának létszáma
1941-ben 5282 fő és
csendőrőrsöt, posta-,
távírda-, távbeszélő hi-
vatalt, autóbusz-meg-
állóhelyet és gőzhajóál-
lomást mondhat magáé-
nak, míg főszolgabírói
hivatalának székhelye
Törökszentmiklós, adó-
hivatala Kisújszálláson
van, járásbírósága Abád-
szalókon és utolsó vasúti
állomása Pusztataskony-
Abádszalók.

TISZMÁS

Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vármegye tiszai alsó járásában. Az 1920-as népszám-
lálási adatok szerint 1682 magyar lakja.

1941-ben Szolnok vármegye tiszai alsó járásának nagyközségeként regisztrálják. La-
kossága ekkor 1877 fő. Van posta-, távírda- és távbeszélő hivatala, valamint autóbusz-
megállóhelye. Csendőrőrse Csépán, főszolgabírói hivatala Tiszaföldváron, adó és
járásbírói hivatala Kunszentmártonban, utolsó vasúti állomása Tiszaugon és Kunszent-
mártonban van.
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1920-ban 2585 fős magyar
lakossal jegyzett nagy-
község Jász-Nagykun-Szol-
nok vármegye jászsági alsó
járásában.
1941-ban 3154 fő lakja, van
posta-, távírda- és távíróhi-
vatala, autóbusz-megállóhe-
lye. Csendőrőrse Jászladá-
nyon, főszolgabírói, adó és
járásbírósági hivatala Jász-
apátin, utolsó vasúti állo-
mása Jászladányon van.

1920-as számbavétel szerint Bereg vármegyei kisközség a mezőkaszonyi járásban 1096
főnyi magyar lakossal.

1941-ben a vásárosnaményi járáshoz osztják be 1192 főnyi lakosával, helyben lévő posta-,
távíró-távbeszélő hivatalával együtt, míg körjegyzőségi, csendőrőrsi, főbíró-hivatali,
adó és járásbírói hivatali székhelye, valamint utolsó vasútállomási illetékességi he-
lyeként Vásárosnamény van megjelölve.

Borsod vármegye mezőcsáti járásának kisközsége, 1920-ban 1415 magyar lakja.

Ez a lakosságszám 194l-re
1553-ra emelkedik. Ekkor
körjegyzőségét, postahiva-
talát és autóbusz-megállóhe-
ly ét jegyzik, míg csendőrőrse
Tiszapalkonyán, főszol-
gabírói, adó- és járásbírósági
hivatala Mezőcsáton talál-
ható. Utolsó távíróhivatala
Sajószögeden, utolsó vasúti
állomása Hejőbábán és
Tiszalucon van.
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Nagyközség Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye tiszai
felső járásában. 1920-ban
3744 lakossal.

Lakóinak száma 194 l-re
3581 főre csökken, ekkor
posta-, távírda-, és táv-
beszélő hivatalát, vasúti
állomását, vasúti távírda-
hivatalát jelentik, csend-
őrőrse Kunmadarason,
főszolgabírói hivatala Kunhegyesen, adóhivatala Karcagon, Járásbírósága Abád-
szalókon van.

1920-as minősítése szerint kisközség Szabolcs vármegye tiszai járásában 1070 főnyi
magyar lakossal.

1941-ben lakóinak száma a korábban felvett adathoz képest 7 fővel nőtt. Helyben volt
körjegyzősége, ideiglenesen működő postahivatala vasúti megállója és vasúti
távíróhivatala, míg csendőrőrse Záhonyban, főszolgabírósága Mándokon, adó- és
járásbírósági hivatala Kisvárdán volt elérhető.

(TlSZJLSZ(Em'MI%LÓS (=

Nagyközség Torontál vármegye törökkanizsai járásában. Az 1910-es népszámlálási adatok
szerint 3530 magyar, szerb, német és tót lakosa van. A trianoni békeszerződés a
Szerb-Horvát Szlovén államnak ítélte oda.

= 11SZJISZŐLŐS)

Nagyközség Heves vármegye tiszafüredi járásában, 1920-ban 2543 magyar lakóval.
Akiknek száma 194l-re 262l-re nő. Mikor is posta-, távbeszélő-, távírdahivatala, vasúti

megállóhelye, vasúti távírdahivatala regisztrált, s csendőrőrsét, főszolgabírói, adó- és
járásbírói hivatalát Tiszafüreden jegyzik.
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Kisközség Szabolcs vármegye dadái alsó járásában, az 1920-as ismereteink szerint 593
főnyi magyar lakossal.

1941 -ben lakóinak száma 706, körjegyzősége Tiszaladány, csendőrőrse Báj, főszolgabírói,
adó- és járásbírósági hivatala Tiszalök, utolsó posta- és távíróhivatala Tiszaladány,
utolsó vasúti állomása Tiszalök és Tokaj településeken van.

h'őiiök emlékmű,

Kisközség Borsod vármegye
mezőcsáti járásában. 1920-
ban 1460 magyar lakosa volt.
Számuk 1941-ben 1542. Kör-
jegyzőséggel, posta- és táv-
beszélő hivatallal rendelkező
település, csendőrőrsének ál-
lomáshelyeként Tiszakeszi,
főszolgabírói, adó- és járás-
bírósági hivatali helyeként
Mezőcsát van megnevezve.
Ugyancsak Mezőcsáton van
az utolsó vasúti állomása is.

Nagyközség Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye tiszai alsó
járásában, a Tisza partján.
1920-ban 1005 magyar lak-
osát jegyzik. Vasúti és gőzha-
jóállomása van, illetve posta-

és távíróhivatala. Székhelye a tiszazugi
régészeti társulatnak, amely sok becses
ajándékkal gyarapította az Alföld
archeológiái ismeretét.
1941-ben Szolnok vármegye tiszai alsó
járásának nagyközségeként regiszt-
rálják 1269 lakossal, posta-távírda- és
távbeszélő hivatallal, vasúti megálló-
hellyel, mely alkalmas személy-, pogy-
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gyász- és expresszáru-forgalom bonyolítására, de marharakodó nélkül, van gőzhajóál-
lomása és autóbusz-megállóhelye. Csendőrőrse viszont Csépán, főszolgabírói hivatala
Tiszaföldváron, adó- és járásbírói hivatala Kunszentmártonban található.

1910-es kimutatás szerint kisközség Ugocsa vármegye tiszáninneni járásában 737 magyar
lakossal. A trianoni békeszerződés alapján Cseh-Szlovákiához került. Ettől kezdve
elnevezése egészen a visszacsatolásig NOVO SELO NAD TISOU volt, s Ugocsa
vármegye nagyszöllősi járásának kisközségeként szerepelt. Az 1930-as népszámlálás
1049 főt regisztrált a településen, amelynek csendőrőrse, főszolgabírói és adóhivatala
Nagyszőllősön, járásbírósága Beregszászon, utolsó posta és távíróállomása Tisza-
újlakon volt.

TISZJI'ÜJLJL'K.

1910-es felmérés szerint 3470 főnyi magyar
lakos lakta nagyközség Ugocsa vármegye
tiszáninneni járásában. Az itt készített ba-
juszpedrő kenőcséről országszerte híressé
vált. A trianoni döntés alapján Cseh-
Szlovákiához került közigazgatásilag. Ek-
kor VYLOK néven a nagyszöllősi járáshoz
sorolták ugyancsak Ugocsa vármegye részét
képező nagyközségként. Az 1930-as nép-
számlálási adatokat közölve 1941-ben 3502
főnyi a település lakossága, csendőrőrse,
posta- és távíróhivatala, távbeszélő állomása
vasúti és autóbusz-megállóhelye helyben
található, főszolgabírói és adóhivatala
Nagyszőllősön, járásbírósága Beregszászon
található.

Nagyközség Borsod vármegye mezőkövesdi járásában. 1910-es adatok szerint 615 magyar
lakja.

1941-ben 658 főnyi lakosságáról tudósítanak. Illetve arról, hogy csendőrőrse Mezőke-
resztesen, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala Mezőkövesden, utolsó posta- és
távíróhivatala Borsodivánkan, utolsó vasúti állomása Mezőkövesden, Poroszlón és
Tiszafüreden van.
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Nagyközség Jász-Nagykun-Szolnok vár-
megye tiszai alsó járásában. 1920-ban 1970
magyar lakost számlál. Van gőzhajó- és vasúti
állomása, postahivatala és telefonállomása. A
történelemben nagy találkozások színhelye.
1058-ban András király itt próbálta ki öccsét,
Béla herceget, a „korona és kard" jeleneteként
ismert találkozásukkor, mikor is Bélának a
kettő között választania kellett. 1103-ban
pedig szintén testvérháborúban, itt állt
egymással szemben Kálmán király és Álmos
herceg, akik azonban itt fegyverszünetet kötöt-
tek.
1941-ben Szolnok vármegye központi
járásához tartozó nagyközség 2233 lakossal,
csendőrőrssel, posta- és távbeszélő hivatallal,
vasúti állomással, vasúti távírdahivatallal és
gőzhajóállomással, postaügynöksége és táv-

beszélő hivatala Tiszavárkonyi szőllők néven, főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala
Szolnokon van feltüntetve.

TttEL

Nagyközség Bács-Bodrog
vármegye titeli járásában,
a Tiszának a Dunába való
torkollása fölött, a Béga
torkolatával szemben,
1910-ben 5792 szerb, ma-
gyar és német lakosa volt,
itt székelt a tiszai és dunai
töltésfenntartó társulat.
Titel régebben a csaj-
kasok kerületének szék-
helye, igen régi hely, már a rómaiak lakták, az Árpádok korában is szerepelt. Volt híres
prépostsága, amelyet a Hunyadiak idejében megerősítettek, romjai ma is láthatók a titeli
fennsíkon, a kálvária mellett. Titel 1701-ben katonai sánc lett, 1745-ben a tiszai
határőrvidékhez csatolták s 1763-ban a csajkások kerületének székhelye lett.

A csajkások kerülete (vagy titeli csajkások zászlóalja), azelőtt annak a péterváradi
határőrvidékből kihasított szögletnek neve, melyet a Duna és Tisza összefolyása alkot
Bács-Bodrog vármegyében. Hajós lakosai a katonai határőrvidék fennállásakor tar-
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toztak a Dunán, Tiszán s Dráván katonai szolgálatokat tenni. Főhelye Titel volt. Ezen
kerület Mária Terézia alatt 1763—64-ben létesíttetett, kinek rendeletére itt állandó
csajkás századok szerveztettek, a dunai és szávai hajózás, továbbá a határvonal szigorú
őrzése céljából. Titelt 1873-ban bekebelezték a vármegyébe.

1941-ben nagyközség Bács-Bodrog varmegye titeli járásában. A Trianoni békeszerződés
a Szerb-Horvát-Szlovén államnak ítélte, ahonnan 1941. március 31-ig visszacsatolták
az anyaországhoz. Az 194l-es népszámlálás adatai szerint lakosainak száma 5792 fő,
s van csendőrőrse, főszolgabírói, adó-, járásbírói, posta- és távírdahivatala, távbeszélő
állomása, vasúti és gőzhajó állomása.

1920-ban rögzített adatok szerint kisközség Bereg vármegye tiszaháti járásában 286
főnyinek számlált magyar lakossal.

Az 1941 -es paraméterei szerint Bereg vármegye vásárosnaményi járásában fekvő 364 fős
kisközség, amelynek körjegyzősége és utolsó postaállomása Gulács, csendőrőrse Tar-
pán, főszolgabírói, adó- és járásbírói hivatala, valamint utolsó vasúti állomása Vásáros-
naményban található.

Nagyközség Zemplén vár-
megye tiszai járásában, a
Bodrog és a Tisza össze-
folyásának közelében.
1920-as adatok szerint
5073 főnyi magyar lakja.
Járási szolgabírói hivatal
székhelye, új katolikus
temploma, járásbírósága,
közjegyzősége, adóhi-
vatala, cognac- és gyu-
fagyára, folyammérnöki hivatala, vasúti, posta- és távíróhivatala, telefonállomása van
említve a község fejlettségi állapotát jelző intézményekként. A település a tokaji
Nagyhegy tövében fekszik, amely a hozzá csatlakozó Hegyaljával együtt világhírűvé
vált az itt termő szőlőből készített borai által.

1941-ben lakóinak száma 5844. Ekkor a tokaji járásba nyer közigazgatási beosztást. Van
a településen csendőrős, posta-, távírda- és távbeszélő hivatal, vasútállomás és vasúti
távíróhivatal is.
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Nagyközség Bács-Bodrog vármegye hasonló nevű járásában. 1910-es adatok szerint
12.471 magyar lakossal. A trianoni békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlován államnak
ítélte.

1941-ben továbbra is nagyközség Bács-Bodrog vármegye topolyai járásában, lakóinak
száma 12.471 fő, van csendőrőrse, főszolgabírói, adó-, és járásbírói hivatala, posta és
távírdahivatala, távbeszélő és vasúti állomása.

rószzg
1920-ban nagyközség Pest-Pilis-Solt-Kiskun abonyi járásában. 3859 magyar lakosa

van. Bronzkori régészeti lelőhelyéről Európa-szerte ismert.
1941-ben Pest vármegye abonyi járásához besorolt nagyközség 4413 főnyi lakosával,

csendőrőrsével, posta- és távbeszélő hivatalával, vasúti állomásával, vasúti
távírdahivatalával. Adó- és járásbírósági hivatala Cegléden van.

V&R&K&ECSE (=TV<RS'KI ^B'EC'EJ)

i

Nagyközség Torontál vármegye Torontáli járásában, a Tisza bal partján, Óbecsével
szemben. 1910-es adatok szerint 1297 házzal és 7647 magyar és szerb lakossal. Az itt
birtokos gróf Leiningen Károlynak 191 l-ben szobrot emeltek, Radnai Béla alkotását,

a Szabadság téren pedig 1903
óta szabadságharc-emlék áll.
Törökbecse római őshely
volt, a Tisza szigetén állott
várának cölöpös alapjai
fölött a XIII—XIV. század-
ban magyar erődítmény
épült, amely egy ideig a vár-
megye székhelye volt. A mo-
hácsi vész után Szapolyai
János kezén maradt. 1551-
ben Ferdinánd birtokába
került, de ugyanazon évben a
törökök foglalták el. Az ötve-
nes években egyike volt

hazánk legfontosabb gabonapiacainak, azóta azonban a Tisza áradásai következtében
kereskedelme csökkent, dohánytermelése ma is jelentékeny. Itt verte meg Perczel Mór
honvédtábornok 1848. április 24-én a Theodorovics alatt küzdő osztrák-szerb sereget.
Törökbecsét a Trianoni békeszerződés a Szerb-Horvát-Szlovén államnak ítélte.
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Nagyközség Torontál várme-
gyében a Tisza bal partján,
Magyarkanizsával átellen-
ben. A két települést ha-
jóhíd köti össze. 1910-ben
4938 főnyi magyar és szerb
nemzetiségű lakos lakta.
Ekkor említik közkórházát,
selyemfonó és gömbölyítő
gyárát. Révének a közép-
korban és a török hódoltság idején hadászati jelentősége volt: a királyi naszádosok,
majd sajkások egyik jelentős tiszai állomásaként tartották számon. Századunk első
harmadában jelentős gabona rakodó helynek számított. A trianoni békeszerződés során
a Szerb-Horvát-Szlovén államhoz került.

Nagyközség Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye tiszai
közép járásában. 1920-
ban 4379 házában 26.303
lakos él, akik felekezeti
megoszlásuk szerint az
alábbi képet mutatják:
16.109 római katolikus;
149 evangélikus; 9262
református és 671 iz-
raelita. A járási szol-
gabírói hivatal székhe-
lye, van takarékpénztára,
népbankja, polgári isko-
lája, gőzmalma, több nagy téglagyára, vasútja, posta- és távíróhivatala, telefonállomása.
Termékeny határa 33.059 hektár. 1898. november 27-én leplezték le a katolikus
temetőben a felállított honvédemlékművet.

1941-ben nagyközség Szolnok vármegye tiszai középjárásában 30.147 lakossal. Van
távírda-, posta- és távbeszélő hivatala, vasútállomása, vasúti távírdahivatala, autóbusz-
megállóhelye, csendőrőrse, főszolgabírói és járásbírósági hivatala. Adóhivatala Szol-
nokon van.
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Szabolcs vármegye tiszai járásának egyik kisközsége, amelyben 1920-ban 1525 magyar
lakik.

A lakosságszám 1941-re 1707, ekkor helybeni körjegyzőségét, posta, távíró-telefon- és
vasútállomását, valamint autóbusz-megállóhelyét, vasúti távírdahivatalát jelentik.
Ugyanekkor csendőrőrse és főszolgabírói hivatali helye Mándok, adó- és járásbírósági
ügyintézési helye pedig Kisvárda.

1920-as adatok szerint Szabolcs vármegye tiszai járásához tartozó kisközség 748 magyar
lakossal.

1941-ben lakóinak száma 809 fő, saját helybeli vasúti állomása van. Körjegyzősége
ugyanekkor Mezőladány, csendőrőrse Tornyospálca, főszolgabírói hivatala Mándok,
adóhivatala és járásbírósága Kisvárda, utolsó posta és távíróállomása Mezőladány,
utolsó vasútállomása Tornyospálca.

Nagyközség Heves vármegye tiszafüredi járásában. Az 1920-as statisztikai adatai szerint
441 magyar lakja.

1941-ben kisközségként Poroszló nagyközséghez van beosztva ugyancsak Heves vár-
megye tiszafüredi járásához tartozó illetőséggel. Lakóinak számát ekkor 493 főben
jelölik, s helybeli postaügynökségét regisztrálják. Jegyzői és anyakönyvi hivatala,
valamint csendőrőrse, utolsó távírdája és vasúti állomása Poroszlón, főszolgabírói, adó-
és járásbírósága Tiszafüreden van.

Kisközség Torontál vármegye törökkanizsai járásában. 1920-ban 1200 német, szerb és
magyar lakja.

1941-ben státusa szerint nagyközség Torontál vármegye torontáli járásában 1394 főnyi
lakossal. A nagyközségnek van posta-, és távbeszélő hivatala, személy-, poggyász- és
áruforgalmat bonyolítani képes vasúti állomása marharakodóhely nélkül és vasúti
távírdahivatala, amelyet közösen használ Ószentiván és Újszentiván. Csendőrőrse
Szőregen, főszolgabírói hivatala Kiszomboron, adóhivatala Makón, járásbírói hivatala
Szegeden van.
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1910-ben kisközség Bereg vármegye tiszaháti járásában 2625 magyar lakossal. A trianoni
döntéssel Csehszlovákiához csatolták.

1941-ben státusza szerint nagyközség Bereg vármegye beregszászi járásában. Lakóinak
száma 2924, van jegyzői és anyakönyvi hivatala, posta- és és távbeszélő hivatala.
Csendőrőrse Benén, főszolgabírói, adó- és járásbírósági hivatala Beregszászon talál-
ható. Utolsó vasútállomása Nagyborzova-Nagymuzsla.

1920-ban Bereg vármegye tiszaháti járásában nyilvántartott 2393 fos magyar lakosú
nagyközség.

1941-ben vármegyei besorolása megmaradt járási hovatartozása változott, amennyiben a
vásárosnaményi járás nagyközségeként nyert besorolást. Lakossága ekkor 3388 fő volt.
Csendőrőrse, főszolgabírói, adó-, járásbírói, posta- és távíró-, távírda- és vasúti távíróhi-
vatala, vasúti és autóbusz-megállóhelye helyben volt.

1910-ben Szeben vármegye nagyszebeni járásának 1116 főnyi román és német lakosságú
nagyközségeként tartották nyilván, akik élénk fakereskedelmet folytattak. A trianoni
békeszerződés értelmében Romániához csatolták.

1910-beni besorolása szerint kisközség Ugocsa vármegye tiszántúli járásában 961 főnyi
rutén, német és magyar lakossal. A községet a trianoni békeszerződés Cseh-Szlovák-
országnak ítélte oda.

Nagyközség Jász-Nagykun-
Szolnok vármegye Tiszai
alsó járásában. 1920-ban
1548 magyar lakosa van.

1941 -ben Szolnok vármegye
központi járásához tar-
tozó nagy község 1814
lakossal. Helyben van
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csendőrőrse, posta- és távbeszélő hivatala, személy-, poggyász- és áruforgalom bonyo-
lítására alkalmas vasútállomása marharakodóhely nélkül, vasúti távírdahivatala és
gőzhajóállomása, amely közös Tiszaföldvárral. Csendőrőrse Tiszavárkonyban, főszol-
gabírói, adó- és járásbírósági hivatala Szolnokon van.

Bereg vármegye mezőkaszonyi járásába betagolt 572 magyar lakosú kisközség az 1920-as
állapotrajza szerint

1941-ben kisközségként tartják nyílván Bereg vármegye vásárosnaményi járásában 546
lakosát, s helyben ideiglenesen működő postahivatalát. Közlik továbbá, hogy kör-
jegyzősége Tiszaszalkán, csendőrőrse, főszolgabírói, adó és járásbírósági hivatala
Vásárosnaményban, utolsó vasúti állomása Vásárosnaményon és Kopócsapátiban,
utolsó távíróhivatala Tiszaszalkán van.

Szabolcs vármegye dadái felsőjárásához tartozó kisközség. Az 1920-as kimutatások szerint
704 magyar lakja.

Lélekszámát 1941-ben 789 fősnek jelentik, s egyben közlik, hogy a településnek ugyaneb-
ben az időben postaügynöksége van, míg körjegyzői-anyakönyvi hivatala, valamint
csendőrőrse, utolsó távírdája és vasúti állomása Kenézlőn, járási főszolgabírói hivatala
Gáván, adó- és járásbírói hivatala, amely egyúttal telekkönyvi és királyi közjegyzői
hivatal is, Nyíregyházán van.

ZJÚtOMC

Ungvármegyei kisközség a kaposi járásban. 1920-ban 1171 magyarlakja.
1941-ben Ung vármegye tiszai járásába tagolt 1267 fos lakosú kisközség körjegyzőséggel,

rendőrkirendeltséggel, csendőrőrssel, postahivatallal, távírda- és távbeszélő hivatallal,
vasútállomással, vasúti távíróhivatallal. Ugyanekkor főszolgabírói hivatala Mándokon,
adó és járásbírói hivatala Kisvárdán található.

1603 főnyi magyar lakosságú kisközség 1920-ban Zemplén vármegye bodrogközi
járásában.
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Lakóinak száma 1941-re 1963-ra emelkedik, s ekkor helybeni körjegyzősége, posta-,
távíróhivatala és vasúti megállóhelye van, csendőrőrségének állomáshelye ugyanekkor
Bély, illetékes főszolgabírói, adó és járásbírósága pedig Királyhelmecen található.

Rendezett tanácsú város Bács-Bodrog vármegyében, a Tisza jobb partján. Igen termékeny
a határa. Falusias külsejű, ám a százzá első évtizedeiben ütemesen fejlődő városiasodó
település, amelynek azonban egyelőre csak a városháztéren vannak figyelemre méltó
épületei (városháza, a román stílusú, kéttornyú Szent István-templom). A trianoni
békekötés előtt Zenta székhelye volt a járási szolgabírói hivatalnak, járásbíróságnak,
közjegyzőségnek és adóhivatalnak, volt községi főgimnáziuma, községi polgári leány-
iskolája, városi kórháza, többféle egyesülete és társulata, 2 takarékpénztára, vasúti és
távíróhivatala, telefonállomása. A Tisza partja (Rákóczi-rakpart) vasbeton támfallal
van megerősítve és fásított. Lakóinak száma 1890-ben 25.725, 1920-ban 30.697 fo,
akik közül 27.221 magyar, 177 német és 2020 szerb nemzetiségű. Felekezeti hovatar-
tozásukat tekintve 26.023 fő római katolikus, 2026 görög keleti, 62 evangélikus, 135
református és 1328 fő izraelita. Fő foglalkozásuk a földművelés és gabonaszállítás, de
jelentékeny a malomipara is. Forgalma élénk, a Tisza túlsó partjával vashíd köti össze.
Termékeny határa óriási: 37.279 hektár. Zenta már 1216-ban virágzó település volt.
1246-ban Szintarév néven említik. Később a budai káptalan tulajdona. 1506-ban már
rendezett tanácsú város. 1526-tól 1686-ig török kézbe kerül, azután határőrvidéki
sáncként jelentős. 1751-től szabadalmazott tiszai kamarakerület, majd 1790-től 1848-ig
koronakerületi székhely. A trianoni békekötés értelmében a Szerb-Horvát-Szlovák
államhoz kerül.

1941-ben megyei város Bács-Bodrog vármegyében. Lakóinak száma 29.666. Polgármes-
teri, adó- és járásbírói hivatala székhelye, van csendőrőrse, rendőrkapitánysága, posta-
távírda és távbeszélő hivatala, vasúti megálló helye és gőzhajóállomása.

1920-ban Szabolcs vármegye tiszai járásába sorolt 884 fős magyar lakosú kisközség.
Lakóinak száma 1941-ben 919 főre emelkedik, s ekkor körjegyzősége Tiszaszentmárton-

ban van, csendőrőrse Záhonyban, főszolgabírói hivatala Mándokon, adó- és járásbírói
hivatala Kisvárdán. Utolsó posta- és távíróhivatala, illetve vasúti megállóhelyeként
Záhony van megnevezve.
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