
A MAGYAR DAL SZÜLETÉSE. 

Bábelnak büszke tornya rombadőlt . . . 
A követ kőre hordó gyarló embergőg most 
Üvölt, jajong, siratva vesztett művét. 
Az Úr egyetlen sujtó pillantása 
Vak hangyabolyként verte szét a tábort. 
Harag, civódás, kétség s rettegésben 
Szakadt ezerfelé egymást megértő nyelvük, 
Korlátot vonva köztük mindörökre. 

Majd csillapult az Alkotó haragja 
S a szétvert tábor minden nemzetéből 
Trónjának zsámolyához rendelt egy fiat, 
Hogy nékik sorsokat, jövőket osszon. 
Bús, hosszú láncban járultak elé most 
A rontott hangyaboly parányai 
És térdrehullva, fejlehajtva, némán 
Remegve várták sorsuk titkait. 

Teremtő jobbja egy-egy intésével 
Népek, fajok és nemzeteknek üdvét, 
Évszázadok, évezredek futását, 
Bukást, győzelmet, bátor síkraszállást, 
Hatalmat, gyászt és büszke boldogulást, 
Erény jutalmát, bűnnek büntetését 
Osztotta szét az Ég és Föld Ura. 
Voltak, kiket kegyével halmozott, 
Mások — kevés derűvel megjutalmazottan — 
Csapások terhét könnyebben viselték. 
És voltak, kiknek súlyos sorskeresztjét 
Testvéri egybeforrás tette hordhatóvá. 

Csak egy volt árván. S épen azt az egyet 
Bú s bajnak tengerével látogatta meg 
Az Úr teremtő, végzetosztó jobbja, 
Hogy tőle már-már roskadozni kezdett. 
Csak egy volt. Árva, hős, testvértelen, 
Évezredek viharja tépte, vágta, 
Évezredes sebekből hullt a vére, 
Évezredek nyugalmát adta másért. 
Csak egy volt. Árva, büszke, szép magyar . . . 
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Az Isten jobbja porba kényszeríté. 
S ott elvonult előtte népe sorsa, 
Mint tünde kép, mint lázas fergeteg : 
Csaták, győzelmek, zengő harci kürtök, 
Dobogó paripák, riadó daliák, 
Hadak isteneként tovavágtató hősök, 
Sok büszke nagyúr, diadalteli ősök . . . 
Diadal egekig s pokolig zuhanások, 
Hullahegyek, temetők, sirok, árvák, 
Hollók serege, romok üszkei, éhség . . . 
Majd felragyog ismét. Gyász öldösi újra 
És vérbeborultan a láthatárt kémli, 
De testvére, sorsosa, társa sehol, 
Mind vérben és romban a gyászos ugar . . 
Jaj, árva, de árva a vérző magyar! . . . 

Az Úr tündöklő égi zsámolyánál 
Csak felnyögött az így szorongatott: 
— «Igazságosztó, felséges nagy Isten, 
Borús évszázadoknak minden sorscsapását 
Testvértelen, kicsiny népemre dönti 
Fellebbezést nem ismerő szavad! 
Ám légyen így, Uram, mert így akartad 
S mert vésszel-bajjal szemben sosem hátrál, 
De hős lélekkel helyt áll büszke népem! 
Nem kérlek: könnyítsd sujtó jobbod súlyát; 
Nem kérlek: juttass több derűt egünkre; 
Nem kérlek: szüntesd vérünk bő hullását; 
Nem kérlek: adj egy boldogabb hazát. 
De arra kérlek, mindenható Isten: 
Növeld erőnk, hogy mindent elviseljünk, 
Amit reánk ró sorskemény parancsod. 
Kereszthordó vállunkat is acélozd, 
Hogy bírja el, mit rája rendelél. 
Vérünk nemes forrását áldd meg, Isten, 
Hogy öntözhessük véle halmainkat 
S szerelmes, szép rónáink barna testét, 
Hogy szent rögökre dúsan harmatozzon 
S átvert szívünkből mégis el ne fogyjon. 
És — adj hitet, Uram, makacs hitet, 
Törhetetlen, áldott, sziklaszál-hitet 
A jobb jövőben, melyet ránk virrasztasz. 
Ha arra méltóknak találtatunk, 
S ha szenvedéseink órája már lepergett!» 

Jóságosan tekint az Úr a hősre. 
Rábólint végül s mondja: — «Úgy legyen! 
Erőd acélos, véred bőven omló, 
Hited mint kőszál, büszke, vihatatlan, — 
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Legyen tehát! S mert zokszó nélkül állod 
Örök parancsommal nyert végzeted, 
Egy kívánságod, ím, még teljesítem. 
Szólj bátran, mit kérsz tőlem még, fiam?» 

Hogy elmereng a térdelő magyar . . . 
Tekintete csillagmezőkön tévelyg, 
Pusztulás, vész és százados keservek 
Előrekúszó árnyakként kerítik . . . 
Mit kérhet még? A pillanat röpül 
És sorsa mérlegén nem billent többé! 
Vagy mégis? . . . Ökle melléhez tapad, 
Majd görcsös újjal tépi szíve táját 
És felszakad belőle hangos szóval, 
Mint megkínzott, gyötört, bús jajkiáltás: 
— «Uram, nagy Isten, szívem oly nehéz. 
Úgy ég, úgy fáj, egy nép keserve tépi! 
Erőm, vérem, hitem nem balzsamozza 
E szörnyű kínt, mely olthatatlan éget. 
Uram, nagy Isten, állom sorsomat, 
De adj sebemre, népemnek sebére 
Felejtő enyhet, gyógyító csodát! 
Adj könnyet tán, hogy mind elsírjam értünk, 
Vagy adj mosolyt, hogy gondban is derüljünk, 
Valamit adj még, Isten, tégy csodát!» 

Világokat rontó s teremtő pillantását 
Szelíden nyugtatá az esdeklőn az Úr. 
Majd int felséges jobbja s trónja mellett 
Bűvös dal csendül kristálygyöngyözéssel, 
Hogy eltölt véle mind a kék azúr : 
Csillagvirágos indákon rakott, 
Felhőpehellyel bélelt fészke mélyén 
Dalolni kezdett egy kis csalogány. 
A bús magyar orcája felderül, 
Kínmarkoló kezét is elsimítva 
Puhán lefejti melle boltozatján, 
Szemét lehúnyja, könnyei peregnek 
S még könnyes arcán lágy mosoly suhan. 
Hogy újra felnéz, — mint az üdvözültek : 
— «Ez gyógyít . . . Ó, mi szép ez, én Uram! 
Ha tudnék így, ha szívem így dalolna, 
Könnyel s mosollyal így mondhatnám el mind, 
Mi bennem ég, fáj, gyászol és örül! 
Uram, nagy Isten, tedd, hogy én is tudjam, 
Amit e kis dalosnak tudni adtál 
S nem hallod többé árva zokszavam!» 

Az Isten végtelenhatalmú jobbja 
A felhőpelyhes kis fészekbe nyúlt, 
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Kivette onnan szárnyas dalnokát 
És most a szent kéz pihegő terhével 
A térdelő magyar mellére hullt. 
A mell kinyílik, — szíve is kitárva, — 
S az Istenjobb az égi csalogányt 
Befészkeli a bús magyar szívébe. 
A szív bezárul, melle is utána 
És szól az Úr : — «Békével járj, fiam!» 

Könnyes mosollyal omlik zsámolyához 
A megváltott, a kincsrejtő követ. 
Vérhullató, égő szívében balzsam, 
Ajkán a dalnak megváltó hatalma: 
Öröm s bánatban hű tolmácsa van! 
— «Áldott legyen neved, Uram, Teremtőm! 
S most nézd és lásd, hogy állja minden sorsát 
Kereszttel sujtott néped s hű fia!» 

A küldött ezzel visszaszállt a földre. 
A kincs, mit Isten ültetett szívébe: 
Mindnyájunk kincse! Gyászban, szenvedésben, 
Zord fergetegben, dús vérhullatásban, 
Száz szenvedésben, száz új elbukásban 
Azért is száz új harcos talpraállás, 
A bánaterdőn s vészek tengerén át 
Azért is száz új dacos diadal : 
Miénk az Istenadta égi balzsam : 

Miénk a dal! Tichy Kálmán. 
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