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Bri J6zsef erd6lyi fafarag6 torb6nelmi
tem6jf munk6i voltak l6that6k 2008
december6ben Pakson, a Varosi Mri-
vel6d6si Kozpont kiallit6 term6ben.

Az iroda-lmi bet6tekkel, szatmd.ri
dallamokkal szinesitett este elgon-
dolkod6sra k6sztette a nagysz{mu
megjelentet.

Tell Edit versmond6 Ady-verset
szav aJt, Katz F?uzsina cimbalomj 6t6-
ka szinesitette a rendezv6nyt.

L. Nemeth Erzs6bet megnyit6 be-
sz6de:

Tisztelettel 6s szeretettel koszon-
tom Onoket ezenasz6p est6nl

Koszonom, hogy eljottek, s egytitt
Iehettink r6szesei egy mfltid6z6 ba-
rangol6snak.

Szeretettel koszontOm korunkben
Bu Jozsef fafarag6 mriv6szt 6s kedves
feles6g6t, akik Szatm6rn6metib6l 6r-
keztek hozzdnk.

A fa soha nem hal meg, csak a-l-

szik es 6lmodik. Akinek szive, lelke 6s
keze van }:ozzir, megfejti az Almukat,
s megmutatj6k nekunk is, hogy l6tva
lSssuk a csod6t. afaaJm6t.

Ilyen 6lomfejt6 Bri J6zsef is. Szat-
m6rn6metiben 61, tort6nelmi jelk6pe-
ket es portrekat farag. Elete a velunk
616 tort6nelem egy darabja.

Budapesten szuletett, a zivataros
id6kben k6nyszerult a csal6dja elkol-
tdzni a f6v6rosb6l, a Partiumba. Nem
tanulta a farag6st, csak megsz6litotta
a fa, igy szrilettek meg azok az aJl<o-

t6sok, amiket lathatunk, megcsod6l-

Bri J6zsef

hatunk. Megtiszteltet6s sz6momra,
hogy megnyithatom a tfrlatt* itt
Pakson. 6szinte orom ez, hiszen egy-
form6n latjuk a vil6got, egyformd.n
gondolkodunk. Fontos sz6munkra a
mfltunk megismer6se - sz6ban, szo-
borban *, hogy biztos alapokra epit-
hess0k ajovend6nket.

Paks 6s SzatmS.rn6meti kozott
most egy l6thatatlan, de er6s hid 6pul
s ezen a hidon gondolatban 6tkelve
bebarangolhatjuk a szatm6ri vid6ket,
ahonnan az alkot6 eljott koz6nk.

Meg6rint bennunket a t6jnak a
szellemis6ge, ahol tudom6nyos 6s

szellemi eletunk jeles, jelent6s a-lakjai
6ltek, a-lkottak.

A teljess6g ig6nye n6lkril, enged-
jek meg, hory elkiserjem Onoket egy
szatm6ri utazdsra:

Nagykarolyban szuletett MITFKA
MARGIT, kolt6, ir6.

ADY ENDRE Ermindszent szulott-
je.

BA}d:OCZ TAMAS esztergomi 6r-
sek, biboros Erd6don szuletett.

BiR6 LAJOS term6szettud6s. uta-
z6 Tasn6don l6tta meg a napvil6got.

NAGY VINCE politikus, kulUry-
miniszter, a Kossuth-p6rt elnOke
Szatm6rn6meti szulottje, ugyaniry
DSIDA JEN6 KOItIi iS.

r<Anor,r cAspAn teol6gus, a vi-
zsolyi Biblia fordit6j a Nagykdrolyban
szuletett.

V6gezetul, de nem utols6sorban
KoLCSEY FERENC, nemzeti im6nk,
a Himnusz ir6ja Sz6demeter szulott-
je 6s Szatmdrn6metiben volt megyei
f6jegyz6.

V6zlatos 6s hi6nyos pillanatk6p
ez a felsorolds, de tal6n igy is 6rthe-
to ezek ut6n, hogy Bri J6zsef fafara-
96 mriv6sz, aki mag6ba szivja nap,
mint nap ennek a tort6nelmi leve96-
jf t6jnak az eszmeis6g6t, mi6rt nyrit
munk6.iban a r6gmflt id6k nagys6-
gaihoz.

Mfveiben az 6sid6k legend5.s alak-
ju, az Arpdd-hilzi fejedelmek 6s kir6-
lyok, az erd6lyi fejedelmek, a mS.rciusi
ifiak, az aradi tizenh6rmak n6znek
rednk, tanitanak, biztatnak, hazasze -
retetre, kitart6.sra buzditanak.

Szeretnek koszonetet mondani
a V6rosi Mfvel6d6si Kht-nak, hogy
helyet adott ennek a kia-llit6snak. Itt
Pakson unnepik az alkotS"sok a tize-
dik bemutatkoz6st sz6les e hazirban.

Megkoszdnom a Lengyel csal6d-
nak, hory elhozta k0z6nk az alkot6l
6s mriveit.

Szivb6I koszonom Bri J6zsef frnak,
hogy itt van velunk, munkSi szeml6te-
se kozben feltolt5dhetunk, er6s6dhe-
tunk nemzeti 6rz6sunkben.

Vegezetr.il saj6t hitvall6s6b6l id6-
zek:

,,Harouid iddre is, de sikeri)Itfenn-
tartanom a mitltunk irdnti tiszteletet,
akkor probalkoedsom neln tsolt hid-
bauaI6."Tell Edit Ady aerset mond
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