
Szabolcs község bemutatása

A szabolcsi református templom, a Szabolcsi Ispánsági Földvár és a Mudrányi Kúria kiemelt 
műemlékek együttes értékmegőrzését és megismertetését szolgáló kulturális látogatóközpont (Ref. 
templom mellett), bruttó 467,23 m2 alapterülettel a településre érkező turisták kiszolgálására jött 
létre, az évezredes múltú Ispánsági Földvár, az Árpád-kori református templom és a Mudrány 
kúria elsőrangú műemlékeiről szolgál információval, ad helyet pihenésnek, előadásoknak, biztosít 
szociális blokkot. Iroda, kiállításra és előadásra is szolgáló multifunkcionális terek, köztük teázó- 
kávézó- ajándékbolt is helyet kap az épületben.

Mudrányi Kúria
4467, Szabolcs, Petőfi utca 39. , GPS: 48.172410,21.492880      
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=634242693335762&id=332813503478684
A források tanúsága szerint a Rákóczi-szabadságharc ideje 
alatt települt át Szepes megyéből a Mudrány család első 
kimutatható, borkereskedéssel foglalkozó tagja. A család 
leszármazottja Mudrányi András - gyermektelen lévén - a 
kúriáját a református egyházra hagyta. Az egyház birtokában 
volt, 1977-ig parókiaként és szolgálati lakásként, majd a 
műemléki helyreállítás óta, 1980-tól a nyíregyházi Jósa 
András Múzeum képző- és iparművészeti gyűjteménye egy 
részének enteriőrszerű bemutatására szolgált.

Az épületet a XVIII. század végén emelték, a kelet-
magyarországi nemesi kúriák jellemző stílusjegyeit viseli 
magán.

A XIX. század közepén a konyha 
és a zárt előtér kivételével 
valamennyi helyiség mennyezetét 
hun és magyar fejedelmek, 
királyok festett mellképeivel 

díszítették, melyek egy részét a műemléki helyreállítás hozta a 
napvilágra. A zárt előtér nagyméretű olajképeit - a honfoglaló vezérek 
életnagyságú alakjaival - Wrabetz Ferenc cseh vándorfestő készítette 
eredetileg a nagykállói vármegyeháza számára.
A kúriát 1987-ben műemlék jellegű épületnek nyilvánították.

A Castellum projekt keretében egy új, 4 termes enteriőr kiállítást 
valósítottunk meg a kúriában, mely a XIX. század végi, XX. század 
eleji köznemesség kultúráját és tárgyi emlékeit kívánja bemutatni a 
nagyközönségnek. Ezen belül egy XIX. századi ebédlő, előszoba, 
férfi dolgozószoba valamint egy női enteriőr került kialakításra, 
mely az iparművészetben oly nagy népszerűségnek örvendő 
biedermeier valamint az azzal a még együtt élő korábbi korok 
művészeti-, iparművészeti stílusaival ismerteti meg a látogatókat. A 
négytermes enteriőr kiállítás mellett 2 teremben a kúria, és a földvár 
történetét, valamint Szabolcs község múltját bemutató tematikus 
tárlat várja a látogatókat.
A kiállítások tervezésénél nagy hangsúlyt kapott az interaktivitás 
biztosítása. A látogatók az érintőképernyős számítógép segítségével 
részletesen megismerkedhetnek a kiállításban elhelyezett 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=634242693335762&id=332813503478684


műtárgyakkal, és a terepasztalon még földvárat is építhetnek.
(forrás: http://gpsgames.hu/jatek/pontkereses/3982/mudrany-kuria_szabolcs/)
Elhelyezkedés, természeti környezet
Nyíregyházától északnyugatra, mintegy 42 km távolságra, a Tisza partján található település. A 39-
es útról Rakamaznál leágazó alsórendű úton közelíthető meg. Tímártól a Tisza holtágának 
kanyarulatát követő úton alig két kilométer után érjük el Szabolcs megye névadó települését, a 
majdnem félszáz lakosú kisközséget. A legközelebbi vasútállomás a Nyíregyháza-Balsa keskeny 
nyomközű vasútvonalon, Balsán van.
Éghajlata mérsékelten meleg és száraz. Erdőtársulásait nemes nyárak, akácosok és egyéb lágy 
lombúak alkotják. Jelentősebb lágyszárú a piros kígyószisz és a szakállas csomolya.

Településtörténet, néveredet
A környék egyik legkisebb települése az I. István-kori várispánság központja volt a X-XI. 
században. Neve első ispánjának, Szabolcsnak a nevéből származik. Itt tartották 1092-ben - I. 
László király színe előtt - a szabolcsi zsinatot, amelynek határozatai László ún. I. törvénykönyve 
néven ismeretesek. A halmazos szerkezetet mutató falu utcahálózatának kialakulását a földvár és a 
Tisza kanyarulata határozta meg: az utcák a központi térről indulnak sugaras irányban. Település 
lakosságszáma: 403 fő

Földvár, Petőfi u. , GPS: 48.175000, 21.492000
Anonymus szerint a honfoglalás után a vezérek egyike, Szabolcs "megtekintett egy helyet a Tisza 
mellett, s midőn látta, milyen is az, kiokoskodta, hogy erősségénél fogva várépítésre való. 
Összegyűjtve ott a köznépet, nagy árkot ásatott, és igen erős várat építtetett földből. Ezt most 
Szabolcs várának hívják."
A Tisza árterületének szélén fekvő, a X. században épített földvár Közép-Európa egyik 

legimpozánsabb ilyen jellegű építménye. Sáncai a 10-12 
méter magasságot is elérik, 227-303-349 méter 
hosszúságúak és hatalmas üres területet zárnak körül. Az 
Árpád-korban országgyűléseket tartottak itt. A régészeti 
feltárások semmilyen állandó épületnek nem találták benne 
nyomát. A XVIII. századtól temetőnek használták, a 
község felé eső külső sáncoldalakra szőlőt telepítettek. A 
Földvár területe műemlék, sztyeppére emlékeztető 
növényzete védett.

Református templom, GPS: 48.174270, 21.494554
Keleti oldala közelében, a Petőfi utca 18. alatt álló református templomot valószínűleg Szent István 

alapította. A román kori épület első írásos emléke 
(1357-bôl való) Máriának szentelt monostornak 
tartja. A XI. században épült, eredetileg 
háromhajós templomot a XV. században 
újjáépítették és gótikus nyíláskeretekkel látták el. 
A XVIII-XIX. század során egyetlen teremmé 
alakították át, s három pillérének alapjait csak az 
197071-es ásatások során találták meg ismét.
Az 1978-ra befejezett műemléki helyreállítás 
során eltávolították az értéktelen ráépítéseket, az 
új tetőszerkezet pedig az egykori belső tér arányait 

érzékelteti. Az így kialakult különleges megoldás révén, eredeti és jelzésszerű középkori részletek is 
megtekinthetők. A templombelsőben gótikus sekrestyeajtó, szentségtartó és faragott 
keresztelőmedence található.
http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs_(település)

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szabolcs_(telep%C3%BCl%C3%A9s
http://gpsgames.hu/jatek/pontkereses/3982/mudrany-kuria_szabolcs/

