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A HALAL VERSEI
irhatta volna meg hitelesebben 6s szebben a koz6pkori
ember d6moni nagyhatalm6nak, a mindeneken diadalmas
Hal6lnak dics6it6 6d6i6t, ha nem a zeng6 lantri trubadfr,

Ki

Ffllop Agost udvar6nak csillog6 kegyeltje, aki a 12. szLzad
v6g6n, sikerei telj6n 6s t6liik megcsomorlcitten kolostorba
vonult, szinte 6let6vel p6ld6zva e hatalom sorsterel6 erej6t?
H6linand titvenszer tizenk6t sora 6kessz6l6an tiszta hangszerel6s6vel, k6peinek sodr6 dradat6val orok emldket illlitott az
elmflSsnak, 6s €vszilzadokra meghatdtoz6 mintiliilt alkotta
meg a memento mori-kcilteszetnek.

magyar tolm6csoldsa Csorba Gy6z6 ihlee ciklus kezdet6t jelenti annakagazdag
Miutdn
tett remekldse.
hagyomdnynak, mely a k1pz6miiv6szet hal6lt6nc-sorozataiban csfcsosodott ki, alig adhat hozzd m6lt6bb kis6retet m6s,
mint ezeknek egyik leghfresebb p€ld6ia, azigynevezett nagybdzelihalilltdtnc: az allegorikus metszetek a maguk k6pi erej6vel egyenrangri t6rsai H6linand str6friinak.
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XVII
Hal6l, egykdnt a foglyaid
a nagy nagyok s mi, kis kicsik:
a fold len6zett tdbora.
Ma k6t piispok sz{mfua vigy
kosziint6st, rendes mindenik:
Noyon s Orl6ans ura.
Rovid lesz 6lettik sora,
b6r arcukon m6g nincs nyoma.
Ne higyj6k cselvet6seid.
Alv6t 6gydb6l rdntsz tova,
a dfsnak elsz6ll mdmora,
a sz6psdg fiistt6 v6ltozik.

XVIII
Hal6l, ki gr6fot 6s kir6lyt
megmdrt6l: 6v, h6 mennyi jdrt
sz6mukra, tiibb nem juthatott,
kosztintsd Chartres-t, Chalons-t, Blois-t
s a h6rom Thibaud-unok4t:
Renaud-t, Louis-t s Rotrou f6papot!
Megt6rfted, ki mit lopott,
s mit m6s megr6g, te folfalod.
Nos, hallja e hdrom bardt:
ki nem fuet, bdr tartozott
szemed m6g 6 se nyflhatott,
Eg, Fold annak meg nem bocs6t.

XLV
E k6t 6let kiilonb<izott:
ez t6lbe, az meg nydrba j<itt.
Ezt ny;ztdk, az i6 sz6t kapott.
Menny vtrta ezt, pokol meg 6t,
ez g(uzsal, vassal kilszk<iddtt,
az lincra egyszer sem iutott,
6s i6ban driskdlkodhatott,
az meg <irok harcot vivott.
Ez farkas volt n6pek k<iz<itt,
s 6t is - b6rdnyt - fiilfalta ott.
Bizony, ha meg nem bosszulod,
hamis bir6 vagy szerftilott.

XLVI
De v6rhat6 nyilv6nosabb
bosszri, mint kint az 69 alatt
v6s6r- s piact6ren lehet?
A Szent Egyhdz;ban r€g divat,
hogy az 6rdemre mindig ad:
a csoddkb6l lem6rheted
a kiharcolt gy6zelmeket.
Es ez kelthet benntink hitet.

hogy most nyomorba mas szakadt.
mds szdj fulel keserveket,
s b<irtonben sem tal,{.lia meg,

ki elvesaett bdrmily sokat.

XLIX
Kiilonbs6g nincs: mindannyiunk
hal6lra s bir6nkhoz iutunk.
Es itt ments6g csak egy lehet:
ha nem k6sik brinb6natunk,
s ha vdgk6ppen megtisztulunk,
mert bdnt a lelkiismeret.
Haland6, ha ilyet feled,
k6s6n s but6n ejt konnyeket:
Isten bosszrija 16 lesirjt.
Haj6nk, ha tengerekre megy,
vizsg6ljuk i6l s el6re meg,
vihar se SUja rigy utunk.

L
Haj, Istenem! minek vagyon
a sok rossz triz benniink vaion?
Hisz elziilleszt, hisz r<inkretesz,
s nem is sok6 tart, mondhatom.
S hozzd mdg dr6ga is nagyon.
Mily dtkos v6rszop6 is ez,
ha lelkiinkben zsarolni kezd,
s or<ik gyotrdttet6st szerez
tfl az elszillft vdgyakon.

mfr

Hess, torkossdg! Hess, pompa! Hess!
Inyenc falat, nem 6rdekelsz,
bors6t s levest k6r asztalom.
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