
 

 

 

Tiszaföldvár  – egykori mezőváros – a Tiszazug északi kapujában terül el. 

Az első írásos adat a településr ől 1467-ből származik . A Thyzafeudwar-ként említett 
falu és a hozzá tartozó Marthjenő földesura a dunaföldvári apát volt. Tiszaföldvár 
legrégibb része a nevében a török kor emlékét őrző Tabán. 

A magaslati fekvés és a falut 
két oldalról határoló Tisza 
mocsarai jól védhetővé tették 
ezt a helyet. 

A Podmaninczky család 
gazdagságát és tekintélyét 
Podmaniczky (I.) János 
alapozta meg, aki osztrolukai 
Osztroluczky Judittal 1715-

ben kötött házassága révén jelentős birtokokat szerzett, a nemesi előnevet adó Aszód 
is ekkor került a család tulajdonába. Podmaniczky saját maga is vásárolt birtokrészeket, 
ily módon került Tiszaföldvár is a család birtokába. 

1788-ban szentelték fel a református templomot, amely a II. József által kiadott türelmi 
rendelet korlátozásai miatt „fordít hátat” a főútnak. A templom műemlék jellegű, késő 
barokk stílusú. Az evangélikusok templomát 1860-ban szentelték fel. A műemlék jellegű 
templom késő klasszicista stílusban épült. 

 

A Podmaniczky uradalom gazdatiszti épülete több fázis ban épült, épület 
legrégebbi, alápincézett része a 18. században kész ült el , amelyet a 19. század 

első felében kibővítettek, új helyiséget csatolva hozzá. Somogyi Csizmadia Károly (I.) 
jószágkormányzó, mint a gazdálkodás akkori irányítója is itt lakott, amikor fia 
megszületett. Somogyi Károly (II.)(1811-1888), aki később esztergomi kanonok lett, és 
ő volt szegedi Somogyi Könyvtár alapítója 

1808-tól a földvári birtok vezetését báró Podmaniczky II. János vette kézbe. A széles 
látókörű, vállalkozó szellemű báró majorságában megnövelte mind az állatállományt, 
mind a gabonatermelést. Messze földön híressé vált a Tiszaföldvári ménes. 

 

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc lelkesítőleg hatott a lakosságra. Mintegy 
ötven földvári harcolt a honvédseregben. 1849-ben a szolnoki csatát megelőzően a 
környék Damjanich és Leiningen tábornokok seregének felvonulási területe. Fontos 
tanácsokozások színhelye a Földvári tiszttartói ház. (Ebben a házban született 1811-
ben Somogyi Károly, a szegedi Somogyi Könyvtár alapítója). 1849. március 15-én itt 
tartózkodott Kossuth Lajos is, melynek emlékét a helyi védelem alatt álló tiszttartó ház 
falán elhelyezett emléktábla is őrzi. 

Az 1849-es tavaszi hadjárat idején, a szolnoki ütközet előtt ebben a kúriában 
tanácskozott Damjanich János, Klapka György és Vécsey Károly. Majd a seregek után 
érkezve itt szállt meg Kossuth Lajos is 1849. március 15-én. Podmaniczky Zsuzsanna 
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1873-ban bojári gróf Vigyázó Sándorral kötött házas ságot, így haláluk után a 
Vigyázó család örökölte a kúriát , amelyet 1920-as évek végén eladtak. Az épületet 
az 1930-as években bővítették. Akkoriban lombfűrészdíszes fatornác futott végig a 
kúria homlokzatán. 

A telek főutca felöli részén egy leányiskolát építettek. A kúria pedig tanári lakásként 
szolgált. Az 1950-es években a fatornác helyére új, téglapilléres tornácot emeltek. 
1978-ban átalakították az épületet. A több évtizedes használat következtében a 1990-
es évekre a ház állapota megromlott. 2004-ben az iskola az üresen álló épületet átadta 
a Tiszazugi Földrajzi Múzeumnak. 

 

Nyitva tartás:  keddtől – szombatig 9-12 óráig és 13-17 óráig 

A Tiszazugi Földrajzi Múzeumot Dr. Varga Lajos  (1913-2003) helybéli földrajztanár 
alapította az 1956-os esztend őben . Az intézmény kezdetben Tiszaföldvár és szűkebb 
környezetének földrajzi szempontú feltárását végezte. 

Noha hazánk első földrajzi múzeumának "vonzáskörzete" a Tiszazug , az alapítás 
óta eltelt ötven esztendő alatt a múzeumban tevékenykedő muzeológusok az ország 
egyéb tájairól származó földrajzi-földtani tárgyú anyagot is módszeresen gyűjtötték, 
kutatták - ezzel Jász-Nagykun-Szolnok megyében egyedülállóan gazdag 
természettudományos gyűjteményt hoztak létre. 

 

Gyűjtőköre napjainkban a 200 km2-es Tiszazug, valamint a Közép-Tisza vidék földrajzi-
földtani, helytörténeti-néprajzi dokumentációs és tárgyi anyagára is kiterjed. 

Az intézményben található hazánk egyik legnagyobb jégkorszaki nagygerinces 
őslénytani gyűjteménye. Az ártéri gazdálkodás tárgyi kultúrájának egyik legértékesebb 
darabja a Tisza medréből kiemelt, egyetlen fatörzsből faragott-égetett 18. századi 
bödönhajó. 

A Tiszazugi Földrajzi Múzeum épületét a Református Egyház Tiszántúli Egyházkerülete 
a rendszerváltás után visszaigényelte. A Miniszterelnöki Hivatal az ingatlan 
tulajdonjogát megvonta az intézményfenntartó Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzattól. A Múzeum 2006-ben költözött a kúria épületébe, amelynek állapota 
az idő múlásával megromlott, felújításra szorult. 

Az Európai uniós Társadalmi Infrastrukturális Operatív Program keretén belül 2011 és 
2012 között megújult a Kossuth-ház .  

A Múzeum a felújított „Kossuth Ház”-ban van elhelyezésre. 
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