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. MIODRAG PAVLOVIC

Újvidéken született 1928·
ban, szerb költő ésesszé
író. Orvosi diplomát szer
zett, deéletét ésmunkás
ságát az irodalomnak
szentelte. Belgrádban és
Németországban él, több
mint ötven kötete jelent
meg, melyekben kezdet
ben a versek, érett korá
ban pedig esszék domi
nálnak.
Az Égbolt a barlangban
című prózavers-kötete
(1993) e vonulat eszmei,
műfaji és stiláris összeg
zése. Szerves folytatása
annak a költői útnak,
amelyet Pavlovié magyar
fordításban megjelent kö
tete, a Fényes és sötét
ünnepek (Európa Könyv
kiadó, 1988) felrajzolt.

'"Egbolt a barlangban
EI6-vers
Minden forma remény és bizakodás a benne való életben ésfennmaradás
ban, a megismétlődésben és önfelülmúlásban, s a csatlakozásban valami
nagy, ünnepi, immár igazi megformáltsághoz.

A hegy
Amott hátul áll egy hegy, nem úszik semerre, s nem lehet megkerülni sem.
Olykor úgy tűnik, mintha felborult volna, csúcsával lefelé áll, a lába a
magasba mered. Hogyan döntsük el, hogy érzékcsalódásról van-e szó, ha
a földnek nincs vonzereje? Minden csak meggyőződés kérdése, ám meg
győződéseink általában függetlenek tőlünk, mi csupán erősíteni vagygyen
gíteni tudjuk őket. Biztos vagyok benne, hogy az elém táruló látványban
feljebb van a magas, és lejjebb a lent. Középen semmi nincs. Ez volna hát
a másik világ.

A fa
Az erdőtűzben szerteszaladtak az állatok, elszálltak a madarak, megszöktek
a kígyók. Minden élő közül csak afa nem tudott elmenekülni. Ott maradt
magában, saját lángjával, kilátástalan harcban. Élet van benne, de helyét
nem tudja változtatni, dacol olykor a lánggal, de lángot is ad - talán
innen ered a hit, hogy a fa a világ tengelye. Lángoioán, földi tüzek mar
talékát egyesíti azzal, amit áldozatként befogad az égbolt. A tűzvész után
nem a mi erdeink, nem a mi világunk, hanem a Halottak Szigetének fái
maradnak meg csupán.

Felh6k
Megáll afelhő a hegyfölött, ráborul a csúcsra, ahol az áldozatot mutatták
be, ahol átvették a Törvény kőtáblát, mint a' Sinai hegyen, vagy ahol ká
polnát emeltek, amelyben a költő-püspök alussza végső álmát. Letarolják-e
a felhőknek utat törő szelek a fatörzseket, temetővé pusztítván az erdőt,

gyújtanak-e a fellegekbó1lesújtó mennykövek új, fölös tüzeket, hull-egaz
dátlan kertből elsodort, tápláló gyümölcs a felhó'bó1, vagy pedig mérgező

eső készül, amely lassan és fokozatosan elpusztítja majd az élő termé
szetet? Felhő érkezik fejünk fölé, megáll és ránk bámul, talán acélhálót
készül kivetni a hadistenre és a szépnem istennőjére, de lehet, hogy min
denható szemmel tekint ránk, mint az Ószövetség bírája és megváltója. Itt
áll fölöttünk a felhő, lassan elszenderedik, félálmunkban fellegek gyűlnek,

s olyan alakot öltenek, amilyet az ember csak álmában lát. Mögöttük és
utánuk a nap, mintha barlangból kelne. Hableány jő fel a patakról, tavak
tükréró1, bájol és varázsol, jóslatokat tesz. A facsúcsról létra mered a ma
gasba, amelyJózsef álmában jelentmeg, amikor testvérei megakarták ölni,
s amelyre mindenek előtt azok a gyermekek fognak felkapaszkodni, akik
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els6nek szaladtak pálmaágat lengetve kezükben, hogy üdvözöljék a bevo
nulást Jeruzsálembe.

Ak6
Egyszer, vihar után, k6 hullott az égb61 a földre. Alaktalan, fekete k6,
mintha a föld mélységes mélyéb61 származna, fényes volt és sima, akár a
süvöltés. S pengekemény, de cirkalmazatlan. Felborította a k6-rendet a
földön, nyomában valóságos kffomlás indult meg a sziklameredélyr61 a
megáradt folyóknak medrébe. igy aztán a hullók6a legmagasabb kegyhely
re került, a szentélybe. 6sanyagként tisztelték, mindenátváltozások végs6
alakjának, férfi és n6i istenségnek, angyalok sarjának és a sátán 6sének.
Am az égi viszonyok avatott ismer6i lyukatfedeztek fel a mennybolton, s
megállapították, hogya kffonnanpottyantki. Nyilvánvaló volt tehát, hogy
az égbolt sem tökéletes a maga nemében, de err61 nem illett beszélni. Ke
vesen ismerték a titkot, hogy az ég is morzsolódik, kemény szikladarabok
hullanak bel61e, mint a titokba zárt titok. A beavatottakat a hegyekbe kiild
ték, ahol szakadékok mélyén kell hallgatniuk a titokról, egy olyan k6 le
hulltáig, amelybe világos üzenet lesz majd belevésve.

Barlang
A barlang: a világegyetem, kicsiben. A hegykoszorúk, az égbolt, a már
léieui ésa még teremtés el6ttálló formák sejlenek benne. Él6ésholt vizeket
rejt űrjében, a hegy masszív testében. Meglepetésre, a hegység legszilár
dabb helyein tátong. Életet jövendöl6 formákat látunk benne, amelyek
örökt61 fogva arra ösztönözték az embert, hogyazt képzelje: az élet éppen
itt, ebben az űrben, a barlang testében születik, amelyb61 eleven, most
teremtett lények bújnak elő. A barlang ugyanakkor a halál helye is, mivel
nincs benne valódi, látható élet, nincs zölde1l6 növényzet, s állatok is rit
kán bújtak ide, az igazi mélybe pedig sohasem. A barlangvizeken kelnek
át azok, akik távoznak az él6k birodalmából. Minden barlangnak vannak
halottai, sok barlang pedig nagy temet6 volt. Az emberek a barlang mé
lyébe nem lakni mentek, hanem a szertartás kedvéért, mámorosan az olt
hatatlan vágytól, hogyaz élet megújhodjék, s ami halott, újjászülethessék.

A kapu
Én vagyok a kapu, az ajtó, a porta. Ezt mondják az isteni hatalmak vala
mennyi szentélyen. A templom kapuja, a szentségbe vezet6 bejárat szem
beötl6 helyen áll. Mögötte látható a mélyben rejt6z6 titok. A világ, teljes
szélében és nagyságában, amelynek a szentély szolgál. Ha átlépünk a ka
pun, világot cserélünk, birodalmat váltunk. Szertartás részei leszünk,
melyben egyikid6b61 és térb61 másikiMbeés térbe haladunk, illetve lépünk
át. A kapu átlépése már önmagában az átváltozás folyamatát sejteti. Az
átváltozást szolgálja az áldozat is, amelyet a templom belsejében a papés
a felszentelt személy mutat be.
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Szentély
A szentély az a mag, amelybe bele van sűrítve minden, ami részt vett a
világ teremtésében. Maga a teremtés viszont olyan hirtelenség, mint egy
ajtónyitás. A szentélyben történő átváltozás azt jelenti, hogy a lénybe új
erő hatol, amelyátváltoztatja őt, felemeli, de mozgatja is. A szentélykiin
dulás és állandó menedék minden teremtménynek. Hogy a teremtmény
valóban létre jusson, ki kell lépnie az ajtón a szabad világba. A kilépés a
szentélyből ugyanaz, mint amikor a növény csírát hajt a magból, vagy
amikor az ember fejében megszületik az öntudat. A szentélyőrzi a mércét,
az értéket s az istenek és emberek közös beszédét.

A dal
Mi volt az első dal, ha nem a kés alá fogott teremtmények bőgése és üvöl
tése, áldozati állatok visítása, nyüszítése és rikoltozása? Lármájuk értelmét
hajdani sámánok már korábban megmagyarázták, minden összhangzatba
olvadt, később mondat lett belőle, melyetelsőnek a madarak próbáltak meg
fejteni, majdemberek vettékát, akik izzó kövek mellett ültek az alkonyban
és tenyerükön az ősi nap nyomait mutogatták. Az állatok nemféltek kű

lönösebben, mert a szentélybe vezetés előtt kábító fűvel etették meg őket,

sfűben halt el patáik dobogása is, a kidobált trágya bűzét pedigfenyőágak

illatos füstje nyelte el.

Az égbolt
Ami a földön látható, az a valóság, amit az égen látni, azt látomásnak
véljük. Ezért aztán az ember, leszámítva azt, aki mindenre kapható, nem

. szívesen sétálgat az égen. Az istenek viszont örömmel szállnak le aföldre,
szeretik ízlelni és tapogatni az idomokat a valóságos lényeken, melyekről

az égben bizonytalan és gyakran ellentmondásos vélemények uralkodnak.
Milyennek látja őt az égen bolyongó szem, az ember nehezen tudja elkép
zelni. Ritkán emeli magasba tekintetét, s parlagon hagyja az égbolt felé
kapaszkodó mezőket. Meggyőződése szerint a magasba hintett magvak
nem szöknek kalászba s nem hoznak gyümölcsöt. Legyíírhetetlen kíváncsi
ság híján, folytatódik hát az élet a níncstelenségben.

Az a fény
Magasztaljuk fel a fényt és énekeljük meg, a fényt, amely kezdetben volt.
Amikor megjelent, alakot öltöttek a dolgok ésaz élőlények, s afény szárnya
alatt kapták a nevüket. 6si volta folytán a fény túl van jón és rosszon,
lényege így maga a jóság, illetve a jónak előzménye, ami lehetővé teszi,
hogy a jóság megmutatkozhassék.
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