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GLÓBUSZ

Kulturális forradalom
tegnap
„A kulturális forradalom kultúrája”: kiállítás Bécsben, a Néprajzi Múzeum-
ban (Museum für Völkerkunde). Hatalmas tömegek, az elsõ és a harmadik
hónapban is. A nyári kiállításszezon kétségtelen legnagyobb sikere. Pedig mi-
lyen látványosságokkal kell most a közönségért versenyeznie! Az Albertinában
a klasszikus 19–20. századi európai festészet egyedi tárházával, a Magyaror-
szágon alapításairól ismert H. Batliner gyûjteményével. („Monet-tól Picassó-
ig”.) A bécsi Künstlerhausban és a Belvedere-ben a monarchiabeli császári
udvar kedvencének, Hans Makartnak életmûvét bemutató két kiállítással.
(Aki – többek között a Párizsban iskolát teremtõ magyar Munkácsyval egy
idõben – „kitalálta” a modern nagyvállalkozók kiszolgálására a fényûzést, ele-
gancia érzését biztosító szalonfestészetet: és micsoda mesterségbeli tudással,
elkápráztató ötletgazdagsággal.) Azután itt van a Turnerrel joggal vetélkedõ
19. századi örmény Ajvazovszkij, akinél senki nem tudott többet festõi aggyal
a vízrõl, a tengerrõl.

A Néprajzi Múzeumban pedig vörös alapon Maót ábrázoló jelvények az
1960-as évekbõl, optimista jövõt vizionáló porcelánfestészet, jövõbe tekintõ,
a vezér bölcsességében bízó tömegek lelkesedése plakátokon. Helmut Ople-
tal, a Kínában tanult, majd ott újságíróskodott bécsi sinológus magángyûjte-
ménye. Igaz, spektákulumokban is gazdag kiállítás: mozgóképekkel, közért-
hetõ beszámolókkal. De minõsítés, szájbarágás nélkül, még a kiállításrendezés
megengedett eszközeivel sincs „állásfoglalás”. Annál jobban ösztönzi az elgon-
dolkodást. Figyelem: nincs turistarohanás. Inkább ide-oda, fel-alá járkálás. So-
kan álldogálnak, ücsörögnek azután. A mai Nyugat-Európára, Amerikára,
Japánra gondolnak? Demokráciában felnõtt emberek egy – számukra igencsak
távoli – diktatúra átmeneti hatékonyságára? Az állam mindenható erejébe ve-
tett hit – akkor még csak a távolból hallott – elszánt és manipulált megszállott-
jaira, a politikai és gazdasági etatizmus nagy ámokfutására? Ahol a politikai
vezetõk hittek a végrehajtó hatalom eszközeinek mindenhatóságában? A „nagy
ugrások”-ban? Ahol a „népi erõ” mozgósítását a média – akkor még csak kez-
detleges, hagyományos – totális elfoglalásával biztosították, és a nehézségek
okának a régi rend és a politikai elit másik szárnyának képviselõit nevezték
meg, akiknek a politikai tévedését büntetés-végrehajtással, átneveléssel kell „ju-
talmazni” és a nyilvánosság elõtt megkötözve bemutatni, megszégyeníteni. Az-
után, a nagy vezér halála után, a „forradalom” tisztító-pusztító vihara után, jött
a „megújulás” – erre a kiállítás, röviden, de utal –: maradt a politikai diktatúra,
az „egypárt” adminisztratív uralmának továbbépítése, de jött a gazdaságban a
politikai határok között szabályozatlan piacgazdaság, jött a szociális, egészség-
ügyi, kulturális ellátórendszerek, számunkra, európaiak számára elképzelhetet-
len szûkre fogása. És jött a gazdasági nehézségeket és sikereket ideológiai máz-
zal – a vörös mázzal – leöntött „kínai csoda”. Amely csoda kifejletét most éljük
meg. Külön út, vagy a jövõ fõútja? És mi melyiken járjunk? Immáron valódi
kérdés... Elvégre a világ csodálja a mai Kínát.

Az euroatlanti neveltetésû ember kíváncsi. Bámulja a tárlókat, jegyzetel, el-
gondolkodik a diktatúra látszólagos – vagy valódi – hatékonyságán és elgon-
dolkodik a maga demokráciájának látható esendõségén. Merthogy gazdasági
válságot hozott ránk a mindent-mindenkit finanszírozás. Valóban? ... Azután
beül a szomszédos kávéházba. Körülnéz, beszélgetõtársat keres. Talál. Mert
demokráciában él, ahol beszélgetni szokás… Bécsben Kínáról, jövõbeli kilátá-
sokról, a diktatúráról…

G. F.


