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Beloiannisz elvtárs elesett. A halál azonban sokféle lehet Vannak 
gyávák, akik térdrehullnak bíráik előtt, hogy életüket megmentsék. Ezek 
meghalnak, mielőtt kivégezték volna őket. És vannak bátrak; a nép törek-
véseinek, akaratának, vágyainak, az egész emberiség haladása ügyének 
támaszai, zászlóvivői. Őket kivégezhetik, de sohasem halnak meg. Nevük 
örökké él az emberiség szivében. 

Beloiannisz nevét őrzi az egész világ. Békeszerető emberek, utcák 
és terek, üzemek és városok, falvak és hegyek. 

Beloiannisz elvtárs nevét őrzi a grammoszi hegység legmagasabb) 
csúcsa, ahol a hős 1948-ban nagy csatáit vívta és sebesült meg. 

Még ma a tőke uralkodik a görög félszigeten, még ma amerikaiak 
ülnek a nép nyakán és hangoskodnak az olimposi Zeus oszlopok alatt, 
de eljő az idő, amikor az Akropolis tetején a szabadság bíborszínű zász-
laját lengeti a szél és a sokat szenvedett görög nép vágyát és akaratát, 
biztosítja a — népi hatalom! 

• ' Nagy László 

TJU SZON VON: 

Bosszút! 
Ó, Szoncsongán! 
Te kristályosan tiszta 
És átlátszó Folyó, 
Vized itta 
Forró, 
Kiömlő 
Könnyeinket, 
Melyeket 
Az én népem hintett. 
Búsan zokogó 
Kék hullámaid közé temetve 
Ó, Szoncsongán, 
Korea szíve ott van rejtve. 
Korea szíve ott dobog benned, -
S ezért a bátorság ki nem apad, 
Vizedből a becsület ki nem apad. 
Harmat hull rád, — s reggelre kelve 
Vized mindég tiszta marad. 
Ö, Szoncsongán! 
Azúr szalagként szaladsz a mezőkben 

„Az amerikai „B. 29." típusú bombázók a Szoncsongán vidé-
kén, északnyugatra Gamhától ötven bombát dobtak, fehérneműt 
mosó asszonyokra és fürdőző gyermekekre. Sok asszony és gyermek 
meghalt." 

(Idézet a „MindzsucSoszeny" című koreai lapból.) 



68 

S ott hangod halk, csendbe morajló, 
Mintha lányka dűdolása lenne 
De haragosan, zúgva, szerteszökve 
Miként szökőkút, — tombolsz a sziklán 
S hangod oroszlánéhoz hasonló 
Ó, Szoncsongán! 
Te századokkal kergetőztél s folyva 
Tengerhez vitted bánatunkat: 

Korea sennyved szenvedésben, 
Koreának súlyos, zord a sort 
Apró házaiban az öröm kihalt, 
S egét fekete homály lepte meg! 

O, Szoncsongán! 
Te kristály-tiszta folyó, 
Panaszunk vizeddel tengerbe vitted, 
Az Igazság partjához sodródtatok, 
S láttátok a földet, hol a szó 
És az emberek boldog-szabadok! 
Hol a világnak példát mutatók élnek 
Védve és építve a békét: 

A munka földjét, 
A Szovjetuniót! 

S onnan a nagy Sztálin hozzánk elkiildtf 
Nehéz óránkban harcosait. 
Kezünkről a bilincset 

levette, 
Akkor láttad először szemünkben 
Örömtől s nem szenvedéstől űzve 

• Hulló könnyeink 
Igazgyöngyeit te, 
S vized tengerhez rajongó énekünket vitte, 
Ó, Szoncsongán! 

• Ö, Szoncsongán! 
Koreai folyó 
Kérdünk, felelj: 
Valaha történt-e, 
Hogy kristályos tiszta vized 
Bíborhajnalként. fürdött a vérben? 
Ó, Szoncsongán! 
Átlátszó vizű folyó, 
Kérdünk, felelj: 
Valaha történt-e, 
Hogy iszonyú tutajként 
Gyermekek 



Holttesteit, — tiszta vized vitte? 
Ó, Szoncsongán! 
Koreai folyó 
Ezt a napot, 
— Bár sok század elszáll — 
Te nem felejted el! Magas partodon 
Korea esküszik: az ellenségen bosszút áll! 

Pedig ez a nap 
Olyan szép volt, 

Olyan nyugodt, 
Olyan derült! 

Jólehet, 
Messze délen 

Dörgött a háború, 
Itt • 
lA Szoncsongában 
Lubickoltak nevetve, 
l]szitáltak a gyerekek. 
A nap arany labdáját kergetve 
Paskolták a hűs vizet. 
Az arany labda játszadozva 
Csalta, hívta őket kedvesen. 
A hullámzó vízben arcát 
Néha-néha eltakarta 
Hogy a kis bohók ne fogják meg sohasem. 
Anyák mostak és nézték gyermekeiket 
Csendesen, ( 
Amint vidáman kacagva 
A nap felé szórták a vizet, 
Béke volt 
Szélben, napsugárban Koreában. 
Béke volt 
A kristályos tiszta víz felett. 
És ezt a nevetést, 
Ezt a napsugaras, boldog békét 
Ezeket a fénylő szemű, vidám anyákat 
Repülőgéped a lánghalálba dobta! 
Légy háromszor átkozott jenki! 
Gyermekek véres gyilkosa! 
Anyja kebléhez szorítja 
Ajkát, — valamit érez 
JMama! mama!" 
Sírja riadtan parányi Bok-Szon. 



Háromszor légy áthozott jenki! 
Ó, ha az 5 szívébe 
Golyóként fúródna ez a kong, 
Ez a sírás vádolón: 
„Mama! Mama!" e szón kívül még nem ismert mást 
A gyermek-
Az anya vérben ázik s mintha 
Könyörögne, követelné 
Keményen bosszulják meg a sírást, 
Árvák keserves könnyeit a> hóhéron! • 
A törékeny asszonytest talán megtudja 
Bombáktól menteni gyermekét? 
Lányához repül 
Riadt madárként Szun-Ok anyja 
S a fűben elterült, 
Bosszút súgni nem volt ideje 
Örökre elnémult ajka, de szeme 
Nyitva és a gyűlölettől ég: 
Légy háromszor átkozott jenki! 
Ó, ha az ő szivébe 
Hatolna golyóként 
A haldoklók tekintete! 
Ó, Szoncsnngán, 
Te kristályos folyó, 
Te átlátszó vizű! 
Hullámod nehezen kavargó. 
A vérünket 
Viszed most te kék vörös vízi út, 
A drága vért. 
Halld! hogy kiált tajtékozva: 
„Bosszút!" 
Bosszút 
A gyermekekéri! 
Ezt visszhangozzák erdők, völgyek, 
Hegykoszorúk. 
Ezt zúgják haragosan a szelek, 
Mint kórusok! 
Ez zúg, mint vihar 
Most nálunk 
A gyermekekért, 
És asszonyokért. 
Az ellenségen 
Bosszút állunk! 

Fordította: Baricz Ottó 


