
A történetit mutatni meg 
a szociológiai témában (Po-
gány), s a szociológiát a 
történetiben — ez Jellem-
zi Hanák Gábor rendezői 
felfogását az tij történelmi 
tévé sorozatban is , A hat-
részes film korszaka: a 
XVIII. sz. és a XIX. sz. el-
ső fele döntő volt a modern 
Magyarország kialakulása 
szempontjából. Az eddig ve-
tített három folytatás is 
elég annak megállapítására, 
hogy e fontos korszakot 
sok tekintetben újszerűen 
ragadták meg a sorozat al-
kotói. 

Mindenekelőtt a tartalmi 
vonatkozások érdemelnek 
itt figyelmet, s így már itt 
utalni kell a közreműködő 
történészek, s közülük is el-
sősorban Kosáry Domonkos 
fontos szerepére — a szó 
Jelképes és eredeti Jelenté-
sében egyaránt. 

„Kiindulás." A XVIII. sz.: 
á szörnyű nyomor, a meg-
döbbentő méretű gyermek-
halandóság, s ugyanakkor a 
termékeknek egy sajátos 
bősége, amely a lakosság 
gyér voltából, s a mezőgaz-
dasági termékek eladhatat-
lanságából ered. Fejletlen 
városok, s fejlett latifun-
diumok, nyugati mintára 
épült barokk kastélyokkal. 
Idegenajkú telepesek, akik 
lakatlan és lakhatatlan föl-
deket törnek eke alá. 

„Az első kísérlet." A fel-
világosodás magyarországi 
hatása a nemesség s a ho-
norácior értelmiség egy ré-
szére szorítkozott, s még 
szűkebb volt azok tábora, 
akik a francia forradalom 
hatására radikális változá-
sok sürgetői lettek. A ne-
mesi előjogok védelme volt 
a kiváltságos rend fő célja, 
s noha a felvilágosodott ab-
szolutizmus veszélyt jelen-
tett e jogokra, Jól érezte a 
nemesség nagy része, hogy 
a forradalom — nagyobb 
veszély. így szorult néhány 
tucatnyi résztvevőre a ma-
gyar jakobinus mozgalom, 
ezért követte perüket s a 
vezetők szörnyű végét a 
kevesek döbbenetének s a 
sokak közönyösségének 
csendje. A birtokos nemes-
ség figyelmét mindinkább 
a váratlanul ölükbe hullott 
hadikonjunktúra kihaszná-
lása kötötte le. 

„A második kísérlet." Na-

Íioleon bukása után dekon-
unktúra, majd a tőkés 

piacgazdálkodásba való be-
kapcsolódás lassab változá-
sa következett. Franciaor-
szágban új forradalom érett, 
az 1830-as, nálunk pedig a 

most már jelentős tömege-
ket mozgósító reformkori 
mozgalmak bontakoztak ki. 
Széchenyi, Wesselényi, sőt 
már az ifjú Kossuth Is meg-
jelenik a színen — s a Met-
ternich által mozgatott ud-
vari klikk újra erőfitogta-
táshoz folyamodik. Nyakaz-
nl azonban most nem mer 
már, s a börtön, sokak 
megbénítója, Kossutbot 

megedzl, s ú j harcokra ké-
szíti fel. 

Ismerős figurák, s tulaj-
donképpen a problémák 
sem Ismeretlenek. Bemuta-
tásuk azonban sokszor új-
szerű. Különösen a rendi 
előítéletek foglyául esett 
nemesség és az abszolút 
monarchia kölcsönös viszo-
nyának, ellentéteik és egy-
máshoz kötöttségük dialek-
tikájának bemutatása volt 
igen sikerült és meggyőzően 
merész: hogyan lehetett a 
partikuláris érdekein túl 
nem tekintő „nemesi nem-
zethez" képest még a bécsi 
udvar is — ha csak vi-
szonylagosan és időlegesen 
ls — haladó? A történettu-
dományukban az utóbbi év-
tizedekben oly rohamosan 
fejlődő gazdaságtörténeti 
kutatás eredményei érthe-
tőkké teszik a reformkori 
iparfejlesztési és védvám-
törekvéseket: a fejleszteni 
kívánt magyar textilipar-
nak nem az ősi hagyomá-
nyokkal bíró és kiváló 
flandriai vagy angol posz-
tóval, hanem a szintén fia-
tal, rosszabb minőségű és 
drágább cseh és alsó-auszt-
rial textilgyárak termékei-
vel kellett versenyre kel-
nie . . . 

Érdemes tehát odafigyelni 
e sorozatra. E figyelem 
megkönnyítését szolgálja a 
kort idéző, metszetekből, 
műemlékek és tárgyi emlé-
kek fényképeiből összeállí-
tott s gondosan szerkesztett 
képi „aláfestés", s persze a 
zene. Kisebb disszonanciák: 
az ép (és igen érdekes) va-
lamikori jobbágyporták 
„úri párjai" majdnem ki-
vétel nélkül romos, bedesz-
kázott ablakú nemesi kúri-
á k . . . A fő mondanivaló 
előadói azonban nem a ké-
pek, hanem a történészek. 
Többnyire nem ls kapcso-
lódnak a képanyaghoz. 
Szabatosan szépen beszél-
nek, cseppet sem elfogó-
gódottak a kamera előtt. 
Jónéhány frappáns, végle-
gesen megfogalmazott mon-
datot hallhatunk tőlük, s 
különösen Kosárytól. A leg-
drámaibb, s talán a legtöbb 
nehézséget ldézö része a so-
rozatnak azonban még nem 
került vetítésre. Kíváncsian 
várjuk, hogyan sikerült a 
történészek és TV-sek e 
szemmel láthatólag harmo-
nikus együttműködésével a 
közönség elé tárni Széche-
nyi és Kossuth vitáinak, 
majd az 18<8—49-es forrada-
lomnak drámai eseményeit. 
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