
 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

„Tündérmezőtől az Ismeretlen Földig   

Utazás a művészetek történetében Szatmártól Kassáig 
 

Az „Egy Falat Tündérmező – Vándorúton Szabolcstól Szatmárig” című kötet után, amely 

Szabolcs-Szatmár-Bereg és Szatmár megye gasztronómiai kultúráját mutatta be, megérett 
az idő folytatásra. „Tündérmezőtől az Ismeretlen Földig – Utazás a művészetek történetében 
Szatmártól Kassáig” című kötet kiadója a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési 
és Környezetgazdálkodási Ügynökség, 2014. február 19.-én könnybemutatót tartott a Móricz 
Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban. 

A 2014. évben megjelenő „Tündérmezőtől az Ismeretlen Földig – Utazás a művészetek 
történetében Szatmártól Kassáig” című kötet Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kassa megye 
kulturális, művészeti örökségét vonultatja fel. A kötet egy időutazás a művészetek 
történelmében a gótikától az eklektikáig, a középkortól a két világháborúig, Szatmártól 

egészen Kassáig, végig utazva a Szatmár-beregi folyók birodalmától, a Kárpátok gerincéig, 
Tündérezőtől az Ismeretlen Földig. Az egyházi művészet, a nemesi, főúri építészet, a 
háborús erőfeszítések, az irodalom, a képzőművészet vagy a zene olyan örökséget hagyott 
az utókorra ezen a vidéken, amely kiemelkedő jelentőségű a magyar művészet és 
kultúrtörténetben. A román és gótikus templomok sűrű hálózata, a barokk és klasszicizmus 
korának kastélyai, az eklektika emlékei méltán teszik naggyá Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megye örökségét, csakúgy, mint Bessenyei György, Kölcsey Ferenc, Benczúr Gyula, Krúdy 
Gyula, Móricz Zsigmond szellemi hagyatéka.  

A könyv újszerűen, érdekes információkkal vezeti végig az olvasót történelmi örökségünk 
mentén. A könyvben szereplő fotók egy része a tavalyi évben meghirdetett Tündérmező 
Arcai fotópályázat legjobb pályamunkáiból került ki, illetve több jeles fotóművész munkájából. 
A 2013. évi fotópályázatban és ennek a könyvnek az elkészítésében szorosan 
együttműködött a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 
Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., a Kassai Kulturális Centrum és a szintén 
kassai székhelyű Legend Foto műhely. A kulturális projekt megvalósítását a Magyarország-
Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 tette lehetővé.  

Az elmúlt évben a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és 
Környezetgazdálkodási Ügynökség egy átfogó megye marketing programot indított útjára, 
melynek célja Szabolcs-Szatmár-Bereg megye megismertetése és imázsának tudatos 
építése. Móricz Zsigmond nyomán született meg Szabolcs-Szatmár-Bereg szimbóluma, 
Tündérmező. Tündérmező maga Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, egy olyan arca, amely 
kevésbé közismert és elismert a világ előtt. Jelen kötet ebben a misszióban tölt be fontos 
szerepet. Tündérmező vándorútjain járva, az őslápok, őstavak, földvárak, árpád-kori 
templomok, csodás kegyhelyek, irodalmi emlékhelyek, fényűző kastélyok világában könnyen 
egy mesében, egy misztikus világban érezhetjük magunkat, ahol életre kelt a történelem.  

 
„Az országnak ez a legtávolabbi része, 

az egész ország legcsodálatosabb darabja: 
a történelmi Magyarországnak utolsó tündéri mezeje.” 

(Móricz Zsigmond) 


