Reményik Sándor: Csendes csodák
Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tûz nyelje el Sodomát.
A Mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.
Tedd a kezedet a szívedre,
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?
Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüst pontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?
Nézd, árnyékod hogy fut el elõled,
Hogy nõ, hogy törpül el veled,
Nem csoda ez? - s hogy tükrözõdni
Látod a vízben az eget?
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Önöket a Költészet Napja alkalmából rendezett Szecessziós
Versmaraton lezárásán és a Szecessziós Utazás a Könyvtárban elnevezésű
rendhagyó kiállítás megnyitóján. 2013 Gödöllőn a szecesszió éve, mely
tematikus programsorozat részei a mai rendezvények is.
A szecesszióra emlékezünk idén, mely sokkal inkább egy művészeti irányzat,
egy világkép, mint egységes stílus. A szó jelentése – azt gondolom Gödöllőn
mindenki számára ismert – kivonulás. Városunk a szecesszió bölcsőjeként vált
ismerté, köszönhetően Körösfői Kriesch Aladárnak, aki által összefogott mélyen
hívő csoport sokkal több volt, mint zseniális művészek társasága.
A hívő ember odafentről való és nem lehet más, mind idegen, vagy zarándok e
földön, mert lehetetlen a "kiegyezés" közötte és a világ között, hiszen a világ a
Gonosz hatalmában van.

Ebből a világból vonultak ki Gödöllőre – a boldogság szigetére, ahogy ők
nevezték – és a művésztelepen családjaikkal együtt igazi közösséget alkottak.
Nem az emberektől akartak elvonulni, sokkal inkább az igazi boldogságot
keresték. Szilárd Istenhitükre építve valódi szeretet közösséget alkottak, hisz
igazi közösség csak ott jön létre, ahol az emberek rejtélyes módon szeretik
egymást. Vagyis barátok. Minden érdeken, valláson, politikán, társadalmi
helyzeten és világnézeten túl.
S ezt a közösséget nem csak művészetük által sugározták a városban élők felé.
Sokan nem tudják, hogy amikor jött a háború az emberek az értékeiket a
körösfői műterembe vitték, mert ott biztonságban gondolták.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Az a szilárd alap, melyet Körösfői Kreisch Aladár a múlt század elején
városunkban lerakott, mind a mai napig áll. Kulturális, művészeti, sport
csoportjaink alázatos munkájukkal igazi közösségeket alkotnak, melyek által
városunk mind a mai napig a boldogság azon szigete maradt, mely a szecesszió
idejében szakadt le a Gonosz világ félszigetéről.
A Szecessziós Utazás a Könyvtárban elnevezésű kiállítás ebbe az időbe repít
vissza bennünket és rengeteg kis csodát rejteget. És mi itt Gödöllőn tudjuk mi
az igazi boldogság, mely a mindennapi apró csodákban rejlik:
Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.
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