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Teremtés



Teremtés
 A Jóisten 6 nap alatt teremtette a Világot.
 A hetedik napon, jókedvében, csak Szatmárral 

foglalkozott, hogy az illatos csöndben elgyönyörködjön 
folyói ezüst ragyogásában, a természet pazar 
bujaságában. Adott hegyet, völgyet, erdőt, vizet, 
gyönyörű falvakat, koraközépkori templomokat, 
fatornyokat.

 Költőket, írókat, művészeket is.
 Színes etnikai mozaikot alkotott. (magyarok, románok, 

svábok, tótok, ruszinok)
 Vasárnap este, alkonyat előtt megteremtette Mátészalkát



Mátészalka

 Budapest 280 km
 Sopron 511 km
 Románia 20 km
 Ukrajna 50 km
 Terebesfejérpatak 177 km



De mi van Terebesfejérpatakon?

  1887-ben az Osztrák-Magyar Monarchia Térképészeti 
Intézete kontinensünk széleit érintő hosszúsági és 
szélességi körök felezővonalainak metszéspontjaként 
határozták meg Európa közepét. Ez az obeliszkkel 
megjelölt pont a mai Kárpátalján található, a Tisza 
partján, Aknaszlatina és Rahó között Terebesfejérpatak 
határában, egy völgyben húzódó kocsiút szélén. Azaz a 
mai Magyarország teljes terjedelmében Európa tényleges 
középpontjától nyugatra helyezkedik el.

 1992 óta Tokaj-hegyalján, Tállyán is van Európa közepe.



Európa mértani közepe



Mátészalka

 Európa közepéhez közelebb van, mint az 
Édenhez, Budapesthez.

 Az ország második városa,
  Moszkvából jövet.
 A Fény városa. 1888.
 Hollywood bölcsője: Zukor Adolf, Tony Curtis
 A szélhámosok mekkája: Strassnoff Ignác



Mátészalka

 Csonka Szatmár-vármegye székhelye
 Szatmár fővárosa
 Nincs gyászban
 A fekete vonat füstje is rég elszállt



Szatmár

 Kölcsey: 1823. január 22. Himnusz
 „Jó kedvvel, bőséggel!”
 Bőséges jó kedvvel!
 Petőfi: Tisza
 Petőfi:Falu végén kurta…
 Móricz: „Itt van a legszebben megőrzött 

magyar nyelv.”



Ady Szatmárról
 „... bölcs világ ez, legmagyarabb világa a világnak. Itt az 

emberek nem hazudnak akarattal, ha keserű a szájuk, 
köpnek, ha viszket a tenyerük, ütnek, s nem őrajtuk 
múlik, ha az életről nem rángatódik le minden komédiás 
rongy. Hej, Uramisten, hej Móricz Zsigmond, drága, 
nagyszívű kenyerespajtásom, milyen egyszerű és milyen 
egyetlenül nagy dolgot műveltél te. Meglelted a 
magyarságot, melyről már azt kezdtük hinni, hogy nincs 
is. Hiszen itt vannak, akik a Kálvin istenéből bölcs, külön 
magyar istent csináltak, errefelé nem koronáz Ugocsa, 
ezen a tájon verődött össze Esze Tamás kuruchada. (...)



Ady Szatmárról
 Ez a természete a mi fajtánknak, sok századév megsanyargatta, 

elfogadta Kálvin predestinációs tanát, de amíg a gerince és az ökle 
bírják, nem bízza ügyét a jó Istenre. Ilyen a mi fajtánk. Hogy 
micsoda fajta? 

 Ez a tájék Magyarország dagasztó tekenője, s ennek fajtájából, a mi 
fajtánkból, s e vidékről kellett a megindult magyar intellektuális 
forradalomnak vitézeket kapnia. S ebből, a mi fajtánkból jött most 
megint íme egy Móricz Zsigmond, aki egyedül fölér egy forradalmi 
szabad csapattal."

 Ez itt a magyar föld, az első foglalóké, magyar,tehát véres, 
szomorú, fáradt, sivár, de harcos, de szép, de elpusztíthatatlan.



Szatmár

 Szatmári béke
 Rákóczi-szabadságharcot lezáró békeszerződés, 

1711. április 30.
 Szatmári  12 pont
 Szatmári szilva
 Penyigei „nemtudom” szilva
 És a Szatmári Múzeum
 Közép-Európa legnagyobb szekér-,kocsi-, és 

hintógyűjteménye



Szatmári Múzeum







A Szatmári Múzeum gyűjteményei

 Több, mint száz darabot számláló szekér-, 
kocsi-, szán-, hintógyűjtemény.

 Gábor Marianne festőművész (holnap lenne 100 
éves) alkotásai.

 Kertész Klára keramikus gyűjteménye
 Luby Margit 20.000 oldalnyi kéziratos hagyatéka
 Holló László grafikái
 Népi gazdálkodás eszközei

















Tegnap átadott új installáció 
(Kubinyi Ágoston program)









Péchy szalon







Hogyan tovább?



Tony Curtis kávéház, Zukor Adolf filmszínház
Villamosítás történeti kiállítás



Zsinagóga



Hollywood megteremtői



Curtis Tonic



Móricz Zsigmond Szatmár szülötte 
azt vallotta: „ A kenetlen szekér is 
csikorog, a locsolatlan gégén pedig 

nem jön ki a bölcs ige!”

Tisztelt hallgatóság!
Bölcselkedjünk!



Jöjjenek el Szatmárba!
Nem bánják meg!



Köszönöm, hogy meghallgattak 
és hallgattak.



Jöjjenek velem egy virtuális túrára!

            www.szatmarimuzeum.hu

http://www.szatmarimuzeum.hu/
http://www.szatmarimuzeum.hu/
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