
mint bármelyik zsidó. Vezérük azután még kipuhatolta, hogy az anyagias
ság, pogányság és militarizmus elég mély nyomot hagytak-e a német nép
ben arra, hogy teljes biztonságban kifoszthassa a lutheránus és katholi-
kus egyházakat. Az eredmény eddig nem kedvező. Miután a zsidókból és 
barátaikból ellenségeket csinált, megingatta az egyházak biztonságát, 
melyet a központositott kormányzattal szemben jelentettek, most egy 
európai keresztesháborút tervez Oroszország (Napoleon nagyságának sir
ja ) ellen s ezzel olyan kockázatot vállal, mely veszte lehet. S minden bi
zonnyal veszélyesebb a versaillesi szerződés s a locarnói paktum széttépé-
sénél. Mert, amint azt minden tisztafejű európai diplomata tudta, tudta ő 
is, hogy a szövetségesek nem kezdik ujra az 1914-1918-as háborút azért, 
hogy megvédjék ezeket a nevetséges, gyűlöletes és végrehajthatatlan ok
mányokat. 

R U T É N F Ö L D I V E R S E K 
Forditotta: A N T O N I N STRAKA 

JULIJ BORSOS-KUMJATSKYJ: ELÁTKOZOTT FÖLD1 

Elátkozott föld, 
halál árnyéka, 
keserves vad gyász, 
feldult sirhantok, 
hol az éhség ősidőktől 
egytestvére az embernek 
s rója a hegyeket 
szabadon... 

Ez az a föld, 
ahol a nép földig bókol, 
nagyságosnak kezet csókol 
s nem képes kivívni 
s vágyni az igazát. 

Ez az a föld, 
fegyver nélkül, 
sereg nélkül, hősök nélkül, 
ahol az embernek 
féljoga van csak az élethez... 

Ez az a föld, 
hol a jószándékok 
célvesztetten hullnak. 
Emberek eladták 
a hegyet, a népet, 
pénzért, 
segítve keresztrefeszítni 
tulajdon testvért. 

Ez az a föld, 
hol számlálatlanok 
a rossz sors évei. 

Ez az a föld, 
hol hiába csengnek 
átkok századin át, 
csak hullnak, ömlenek 
az ártatlan könnyek. 

Ez az a föld, 
mely nem szülte még meg 
Mózesét, 
aki megérintse 
fáraók kőszivét. 

Ez az a föld, 
hol véres századok 
irtak történelmet 
s szoktatták a gyámoltalant 
balsorsot tűrni szótlanul. 

E föld hona 
szolgasornak, bajnak, 
gazdagságnak, jajnak, 
vakságnak, viszálynak, 
gondnak és dalnak 
és 
drága emberi hantoknak... 



Elátkozott föld, 
halálos nagy csönd, 
inség és keserv, 
füstölgő romok, 
hol ember és nyomor 
régóta társulnak 
s róják a hegyeket 
szabadon... 

JULIJ BORSOS-KUMJATSKYJ: HUCUL TÁJ2 
(Tájkép) 

Zöldélő hegyek húznak messzire 
gondtalan jókedvvel mint aranyálmok... 
Rajtuk felcsendül vidám dal, kacaj, folyók zenéje, 
zene, mely sohasem hallgat itt él. 
Hegyek illata száll szelek szárnyán 
lángoló mennybe, mint szent legenda. 
Lankás lejtőkön szétszórt kis kunyhók... 
Valahol messze kis pásztor játszik cifra tilinkón... 
Úgy látszik, e táj 
költők, mosolyok, csókok édene... 
Itt él a Hucul — szélesvállú sas. 
Sors keze gyakran sujtotta porba, a lelke mégis 
csordultig teli békével. 
Szelid szemének mélye fájdalom 
fészke, ám arcát nem gyűri redő, 
ezüstös Tiszával dalolja énekét 
az úszó tutajon. 
Hegyek melyéből, hucul erdőkből 
köszönti bókkal a szép Hoverlát — délceg 
Pop Iván — e táj nagyura. 
És a vén Petrosz, a merész matróz, 
messze elnézi a hucul erdők hullámzó 
vizét... Bliznica éles ikercsúcsa 
féléje inti vig köszöntését: légy üdvözölve. 

És a rút, csalárd, kegyetlen világ 
be merte födni ezt a sok szépet, 

békés nyugalmat, 
mély fájdalommal. 

1.) Julij Borsos-Kumjatskyj, rachivi szaktanitó, a ruténföldi ukránnyelvű költészet egyik markáns alakja. Szül. 1905-ben, a máramarosi Veiké Komjaty 
községben. Eddigi verseskötetei: Vesnjany kvity. (Tavaszi virágok). 1928. — 
Z moho kraju. (Az én tájamról). 1929. — Kraina dyv. (Elátkozott föld). 
1934. — V Karpatach svitae. (Virrad a Kárpátokban). 1930. — Tece Krov. 
(Folyik a vér). 1938. 

2.) Hucultáj — Máramaros vidéke. 
Hoverla, Pop Iván, Petrosz, Bliznica — máramarosi havasi csúcsok nevei. 


