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Aisthesis chronou
Időérzék

A pannonhalmi Arcus temporum művészeti fesztivál
margójára

Elgondolkodni azon, hogy érzékeink és érzékelésünk milyen mér
tékben kiszolgáltatott az időnek, nem a legkönnyedebb feladat.
Nem is adják fel nekünk az ilyen kérdéseket a hétköznapok, az
'üres idő' megkímél bennünket attól, hogya lét mélyrétegeibe lép
jünk be. Azonban létezik idő, amelyet nem csupán eltölteni kell,
hanem szükséges betölteni. A 'betöltött idő" összehoz bennünket
létezésünk halaszthatatlan, de legtöbbször elodázásra ítélt tartal
maival. Az ünnep rádöbbent arra, hogy létezés, gondolkodás, ér
zékelés és érzés valójában egyek, még ha a mindennapi tapasztalat
mást mutatni is látszik. Ha valódi ünnep részesei lehetünk, része
sedésünk idő- és tértapasztalatában megjelenik mássá - jobbá, tö
kéletesebbé, gyermekibbé - válásunk lehetőségénekvalósága. Va
gyis közelebb kerülünk Isten országához. Nem (csak) a külső tér
vezet bennünket, hanem főként a belső: az érzések és az érzelmek
tere tágul olyan hatalmas horizontúvá, amely ritka alkalmakkor
esik meg velünk, és amit egy másik, szokatlan szinten kell beleil
lesztenünk életeseményeink közé: szólítást kapunk arra, hogy a
művészet tapasztalatát komolyan vegyük, pontosabban, hogya
művészetet mint saját tapasztalatot, hatást, élményt merjük és
akarjuk újra gondolni. Hogy ne csak a peremére lépjünk annak az
ívnek, amit a festum kínál, hanem lépjünk bele, és merüljünk el
benne. Hagyjuk, hogy hatással lehessen ránk.

Vannak ilyen ünnepek. Közéjük tartozik a nyárutón, augusz
tus utolsó hétvégéjén rendezett kortárs művészeti fesztivál egy
olyan helyen, ahol az ünnepek amúgy is rendszeres velejárói az
életnek, ahol valójában az ünneplésnek és a 'betöltött időnek'

már eleve helye van. Pannonhalmán a liturgikus ünnepek mellé
az Arcus temporum - 'Időívek' - elnevezésű fesztivál a művé

szet ünnepét helyezi. A gótikus bazilika ívei magukhoz vonzzák
a képzőművészet lenyomatait, a tánc mozdulatait, a zene szár
nyalásait. A szakralitás és az artisztikum itt magától értetődőn

hangolódnak egymásra. Nem szüntetik meg azokat a kérdéseket,
amelyeket feltesznek önmaguknak és dialogicitásuknak, de ma
gától értetődővé teszik őket és bátorítanak, hogy szabaddá vál
hassunk saját válaszaink, lehetőségeink - és rászorultságunk és
szépségünk számára. Hiszen - ahogy Alexandriai Kelemen állítja
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- "az ember természeténél fogva emelkedett és büszke és szép
re törekvő lény".2

Nem kell azonban rögtön arra gondolnunk, hogy kizárólag
valamiféle elitista spiritualizált kulturális program az, amit a
pannonhalmi művészeti fesztivál kínál, vagy azt, hogy csak az
esztétikai ínyenceket várja látogatóiként. Valójában sikerül meg
teremtenie azt az összhangot, amely sikeresen túllép a hagyomá
nyosnak tekintett magas művészet és tömegkultúra ellentétező

fogalmain, anélkül, hogy a színvonalból engedményeket tenne;
vállalja a kísérletezést a kortárs művészettel úgy, hogy klasszi
kus alapokhoz ível vissza, pontosabban egy oda-vissza játék ki
alakításának lehetőségét teremti meg a befogadók számára. A
zenei kínálat skáláján megszólalnak a klasszikus zenében már
szinte slágernek számító művek is, amelyeket a legkiválóbb elő

adók hívnak új életre, a kortárs zene területéről pedig a Magyar
országon ismeretlen vagy alig ismert szerzőket illetve műveket

mutat be - ugyanazokkal az előadókkal, akik garantálják a mű

vek autentikus, a fesztiválon jelenlévő szerző intencióit is figye
lembe vevő előadását. A tánc-előadásokra meghívott koreográfu
sok és előadók szintén kihívást jelentenek a közönség és a hely
szelleme számára is. Az emberi test olyan mértékben kitárulkozó,
lecsupaszított, kiszolgáltatott megjelenítésének lehetünk tanúi,
amely kihívóan felesel a húsvéti misztérium ünnepén szerzett
összetört test-tapasztalatainkra. Nem engedi, hogy megkerüljük
saját testünkhöz való viszonyunk és egyáltalán az emberi
test-észlelet újragondolását, a legeredendőbbként kitapintható
eredetünkhöz való visszatéréshez késztet. A képzőművészek és
alkotásaik közül is olyanok kerülnek bemutatásra, akik és ame
lyek kreatív tevékenységként értelmezik a művészetet, párbe
szédbe vonják és nyugtalanítják befogadóikat. Egészében, az ed
dig négyszer megrendezett Arcus temporumon bemutatott művek
erősen megkérdőjelezikazt a fajta esztétikai tapasztalatra vágyó
dást, ami valamiféle megnyugtató kikötőbe érkezést vár egy-egy
alkotás megtekintése. meghallgatása után; inkább tapasztalataink
és létünk mozgásban lévő, tünékeny, törékeny oldalára hívják fel
a figyelmet.

Így történhet, hogy ha valaki erre a fesztiváira látogat, kike
rülhetetlenül résztvevő lesz, nem maradhat passzív szemlélő.

Provokatív az Arcus úgy, hogy észrevétlenül von be intenzív pil
lanatokba bennünket, a nyugtalanságból a harmóniába, a szép
ségből az iszonyatba, a meghökkenésből az elfogadásba. Egysze
rű úton és letisztult módon bír rá arra, hogya világgal is,
magunkkal is odafigyelő kapcsolatba lépjünk. Ugyanakkor nem
erőszakolja a mindenképpeni értelmezést vagy jelentésadást.
Nem megy az élmény ellen, nem tagadja, hogyaművészeten

keresztül elérhető tapasztalat megélését tartja lényegesnek.
Mindezt magától értetődően, észrevehetetlenül, áttetszően teszi,
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úgy, hogy megtörténik velünk, hogy örömöt és élvezetet leljünk
a művekben.

Ami még emlékezetes és megmarad - konkrétan a már ha
gyományokkal rendelkező Arcus fesztiválokon megszerezhető is
mereteken és élményeken felül is -, az saját határaink elmozdu
lásának élménye, az a kérdés, hogy meddig, milyen mértékben
vagyunk hajlandók és képesek elfogadni műfajokat, előadókat,

műalkotásokat, látványt; és ami mindemellett van: milyen vi
szonyt tudunk kialakítani azokhoz az érzéseinkhez és érzelme
inkhez, amelyeket az ott befogadott alkotások keltenek. Mennyi
re gondolunk bele abba, hogy ez a művészeti ünnep a
szüntelenül, folyamatosan ünnepelt liturgia terébe és idejébe is
beleilleszkedik, hogy - bizonyos értelemben - átjárhatóságuk
lehetőségeire is rávilágítson. Hogya szakirodalomban nyers teó
riaként megfogalmazott összefüggés szakrális és artisztikus kö
zött nem csak puszta szó, hanem élő, tapintható, hallható, látha
tó valóság.

Készülődés (5)
Formátlan vers
Mögöttem üres erdő. Állat nem neszez,
bokor tövében nem lapul nejlonzacskó,
nincs a fák között nevetés, se sírás
vagy káromkodás, nem mozdul szellő.

Nem tudok lépni. A völgy elragadna
a túl nagy fejem miatt, a domb tetején
a tágasság a gyenge torkomat fojtogatná.
Várnom kell, míg nem leszek megint ugyanaz.

Mint egy tigrissel ölelkező gyermek
színes természeti környezetben,
aki sosem tanult, sosem hallott idegen nyelven
biztatja a boldog állatot valami meglepőre.

Az örök türelem eleven gócát
a lehetetlenbó1 vett szenvedély köldökig
torlódó, könnyű hamuia temeti magába.
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