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VIII.

Tiszafüred fontos tiszai átkelőhely mellett fekvő regi település. Őskori, nép-
vándorláskori és Árpád-kori régészeti emlékeit az 1877-ben alapított műzeumi gyűj-
teménye őrzi. Középkori műemlékei nem maradtak fenn, csak a ref. templom falai
őriznek XVI. századi, késögótikus részleteket.

Barokk stílusban épült a 18. században — a műemléki jegyzékben nem szereplő
— parochia L-alakú, földszintes, íves tornácos épülete. Nyeregtetős homlokfalán lévő,
többszörösen ívelt oromzata feltűnően hasonlít az 1739-ben épült kunhegyesi művelő-
dési otthon oromzatára. (Lásd: Műemlékek Szolnok megyében IV. Jászkunság, 1959.
évf. 112. p.)

A klasszicista stílusú kúriái műemléki szempontból a legfigyelemreméltóbbak.
Ezeket a múlt század közepe táján épült kúriákat szépen egészítik ki a népi mű-
emlékek sorába tartozó, fehérre meszelt, oszlopos tornácos házak. Részletes ismerte-
tésük Miskolczy—Vargha: A Nagykunság vidék népének építészate című, 1943-ban
Budapesten megjelent kötetben található.

Kiss Pál Múzeum épülete, volt Lipcsey-kúria, Tiszajüred, Rozmaring utca. (Hely-
rajzi száma: 1012) Műemlék. Klasszicista stílusban épült 1840 körül. Eredetileg föld-
szintes, 7 tengelyes épület volt. Közepén négyoszlopos oromzatos előugró résszel,
úgynevezett középrizalittal. A szélső oszlopai kettősek. Az épület hátsó oldalán végig
oszlopsoros tornác húzódik. A 7 oszlop közül a kát szélső kettős. A falon 1902-től
egy fekete márványtábla örökíti meg azt a tényt, hogy falai között tartózkodott az
1848/49-es szabadságharc idején Kossuth Lajos is. Az emléktábla szövege: „E HÁZBAN
LAKOTT KOSSUTH LAJOS 1849. MÁRCZIUS 4-ÉN ÉS 5-ÉN. ITT TANÁCSKOZOTT
HADSEREGÜNK FŐTISZTEIVEL SZABADSÁGHARCZUNK HADI TERVÉRŐL.
E NAPOKAT KÖVEITEK HONVÉDSÉGÜNK FÉNYES GYŐZELMEI ÉS AZ EL-
LENSÉGES HADSEREGNEK HAZÁNKBÓL KIŰZETÉSÉ. EZ EMLÉKTÁBLÁT
EMELTE TISZAFÜRED KÖZÖNSÉGE A KOSSUTH LAJOS SZÜLETÉSÉNEK 100-IK
ÉVFORDULÓJÁN; 1902. SZEFTEMBER 14-ÉN".

Ezt a műemlékileg és történelmileg egyaránt jelentős épületet az 1909 utáni évek-
ben a jobbszárnyon megtoldottak egy alacsonyabb résszel, amely nem is terjed ki
az épület egész szélességére. S így különösen az épület hátsó, oszlopsoros oldalát
nagyon elrontották.

Az épületnek múzeumi célra történő felhasználása igen szerencsés megoldás.
A Tiszafüredi Járási Tanács részben tataroztatta is az épülst külső részeit. Helyes
volna, ha a múzeum — az egész épület birokéban — a tetőzet rendbehozása után a
műemlékileg kifogásolt részt is szakszerűen helyrehozatná, hogy a múzeum gyűjte-
ményanyaga és kiállításai megfelelően elhelyezhetők legyenek benne. A • környezet
parkosításával, a meglévő néhány szép fa kiegészítésével Tiszafüred egyik legszebb
részletévé lehet kifejleszteni a környéket; mivel a Tanács tervei szerint szabadtéri
színpad, uszoda és kultúrpark kap helyet mellette.

Kaposvári Gyula
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A tiszafüredi Kiss Pál Múzeum épületének (volt Lipcsey-kúria) nyugati homlokzatú-.
(Fénykép Genthon István „Magyarország művészeti emlékei'' című művének

II, kötetéből)

65


