
PESTI TAVASZOK 
. . . TALÁN A VÁROS ARCKÉPE 

Nem a1 első és egyet-
len ajándék, amellyel a 
televízió a centenáriu-
mát ünneplő Budapestet 
köszöntötte. Csak a leg-
rangosabb, időtartamá-
ban. minden valószínű-
ség szerint a leghosz-
szabb, ami egyúttal azt 
is jelenti, hogy e műfaj-
ban a legmerészebb vál-
lalkozás. Minden effajta 
— évfordulókat ünneplő 
— műsorban van vala-
mi hevenyészetten alkal-
mi, valami saHangos bő-
beszédűség és igényte-
lenség, évszámokhoz kö-
tődő, megkopott közhe-
lyek laza felfüggesztése 
egy kötelezően pateti-
kus összekötő szöveg 
zsinórjára. Mindez meg-
magyarázza, hogy nem 
a legfelajzottabb érdek-
lődéssel ültünk le a ké-
szülék élé azon az es-
tén, amikor a Budapesti 
művészeti hetek adás-
sorozatában a Pesti ta-
vaszok cimű irodalmi 

dokumentumösszeállí-
tást hirdette a tévémű-
sor, alcímként hozzá-
biggyesztve: Lapok egy 
város évszázadából. 

Három forró történel-
mi tavasz — 1848. — 
1919. — 1945. — alkotta 
azt a pillérrendszert, 
amelyre az alkotók tá-
maszkodtak, bár 1848 
márciusa időben kiesik 
az ünnepelt évszázad-
ból. Ez a másfél órás 
„nagyfilm" méretű adás 
arról győzte meg a néző-
ket, hogy elképzelhető 
és sikeresen megvalósít-
ható egy város történel-
mi múltjának s azon be-
lül jeles éveinek feltér-
képezése és ábrázolása, 
hasznosítva a tévé vég-
telen rugalmasságát és 

szánté korlátlan lehető-
ségeit. Valljuk be őszin-
tén: az adás első ne-
gyedórája bizonyos csa-
lódást okozott, ponto-
sabban fogalmazva iga-
zolta előzetes várakozá-
sunkat, nem nyújtott 
sem többet, sem keve-
sebbet, mint a 48-as ta-
vasz sablonjait, bár a 
műsor szerkesztői és 
rendezője villanásnyi öt-
letekkel iparkodtak élet-
re kelteni azt a megme-
revedett történelmi fres-
kót, amelyet az átlagem-
ber Petőfi forradalmi 
tavaszáról őriz. Középis-
kolás — sőt: általános 
iskolai szinten — köz-
ismert anyagból vajmi 
nehéz izgalmas és felcsi-
gázó élményt kicsihol-
ni. 

A televíziónak e mű-
sor összeállítására vál-
lalkozó gárdája kitűnően 
ismeri a műfaj bukta-
tóit, mégsem próbálta 
megkerülni őket, szinte 
kihívó módon halmoz-
ta e korszak irodalmi 
„alkatrészeit", nvégis az 
első lassan múló ne-
gyedóra elteltével a né-
zőt rejtelmes módon ha-
talmába kerítette a mű-
sorból kibontakozó pesti 
varázs. Valamiképpen a 
pesti ember lokálpatrió-
ta büszkeségét érintette 
meg az adás, olyannyi-
ra sikerült közel hozni a 
mai nézőhöz azt az esős, 
48-as márciusi napot és 
napokat, mintha szemé-
lyes élményünk lett vol-
na,. 

Lényegesen könnyeb-
bé — és egyben nehe-
zebbé — vált az 1919-es 
tavasz ábrázolása, ma is 
élő korosztályok szemé-
lyes emlékeinek megidé-

zése. 1919 tragikuma ro-
kon 1848 tragikumával, 
ez az elbukásában is 
dicsőséges forradalom 
milliók sorsát határozta 
meg keserves két és fél 
évtizedre. 19-től 45-ig az 
élő nemzet milliói az át-
élt történelmi korszak 
szorongató légkörét 
érezhették ismét s ebben 
a szakaszban, az adás-
nak e hosszú perceiben 
történelmi drámáink 
kormos látóhatárán de-
rengeni kezdett a vilá-
gosság. A harmadik for-
radalmi tavasz már 
meghozta a kiteljese-
dést, a felszabadulást. 

Szinetár Miklós ren-
dező és munkatársai ki-
tűnő dramaturgiai ér-
zékkel építették fel a 
magyarság történelmi 

dokumentumdrámáját, 
egymáshoz nehezen il-
lő s a végén mégis 
nagyszerű mozaikképpé 
összeálló képsorát, iro-
dalmi idézeteit és „be-
játszott" hangulatképeit 
amelyek között a kávé-
házi konrádok újságol-
vasása frappáns pilla-
natképnek hatott Hiszen 
pestiek voltak ők is, az 
örökké gyanakvó és 
bennfentes módon szi-
matoló, minden rosszat 
előre megérző és min-
dig jobbra áhítozó kis-
emberek, akik a maguk 
módján dacolni inertek 
a történelemmel is. Ezek 
a meghitt pillanatok is 
hozzájárultak ahhoz, 
hogy a műsor végül is 
azzá Sikeredett, amivé 
szánták: arcképnek a vá-
rosról, amelyben élünk 
és amelyet otthonunk-
nak vállunk. 
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