
INTERFÓRUM 73 
„Az impresszálás ma-

gyar módszereként" üd-
vözölték zenekritikusak 
és hangversenyrendezők 
két évvel ezelőtt a tévé 
és a koncertiroda kivá-
lóan sikerült vállalkozá-
sát: pályakezdő fiatal 
művészek fértődi bemu-
tatását. A versenyek 
sűrűsödő inflációjában 
ugyanis a győzelmek de-
valválódnak, s a pálya-
kezdő fiatalok nehezeb-
ben találják meg a 
nagyvilág koncertdobo-
góihoz vezető utat. Az 
Interfórum nem egysze-
rűen szép környezetbe 
plántált televíziós film-
felvétel lehetőségét te-
remtette meg számunk-
ra, hanem mindenek-
előtt a megismerés al-
kalmát nyújtotta: Euró-
pa vezető zenekritiku-
sait és impresszárióit 
gyűjtötte össze az ünne-
pi fényt Sugárzó környe-
zetbe. A genius loci su-
gallta az idei megismé-
telt vállalkozást is, s ez-
úttal nemcsak az inter-
vízió tagországainak fia-
tal művészeire terjesz-
tette ki jótékony hatá-
sát. Tartalma alapján 
valójában „Eurofárum-
nak" nevezhetnénk a 
73-as koncertsorozatot, 
amely érdekesebb össze-
hasonlítást kínál elődjé-
nél. 

A tévénézőt a vállal-
kozás természetesen 
csak akkor érdekli, ha 
egyébként is szívén vi-
seli a fiatal tehetségek 
sorsát. Hogy milyen mű-
sort kap e nagyvonalú 
impresszálás jóvoltából, 
más kérdés, és sokkal 
több fejtörést okozhat a, 
szervezőknek — rende-
zőknek. Az a tévénéző, 
aki két esztendeje az 

unalomig, sőt a megeső-
mörüésig kapta hosszú 
heteken át ömlesztve, 
szelekció nélkül a 
mechanikusan ismétlődő 
kis koncertfilmeket, a 
végén bizonyára már 
oda sem ült a képernyő 
élé, s meg sem tudta 
különböztetni a valódi 
tehetséget a közepes ké-
pességűtől. Most, mint-
ha kicserélték volna a 
műsort, — bizonyára a 
szerkesztők is okultak és 
időközben több tapaszta-
latot szereztek e bonyo-
lult műfaj járatlan útja-
in. A legkellemesebb 
meglepetést az az agita-
tív lendület szerezte, 
amely egy héten át jó-
formán naponta bevon-
ta a nézőt az esemény-
sorozat hangulatába; 
szinte támadó kedvvel 
vette célba televíziós 
főidőben a muzsikálás 
látványától idegenkedő 
fanyalgókat és könnye-
dén győzte le az ellenál-
lást. Tájékoztatott, fris-
sen informált, sőt oly-
kor ügyes riportokkal 
is fűszerezte kis koncert-
jeit. Előkészítette néhány 
produkció teljes felvéte-
lének sugárzását, kíván-
csivá tette a hallgatót a 
kiemelkedő tehetségek 

alaposabb megismerésé-
re. 

Az volt az érzésem, 
mintha e friss műsortí-
pus tapasztalt, idősebb 
fivérétől, a sportesemé-
nyek közvetítésétől örö-
költe volna módszereit; 
tőle tanulta meg a na-
pi események összefogla-
lóját, a néző orientálá-
sát, az érdeklődés ébren-
tartását. A riporter érté-
kelő magatartását Is va-
lószínűleg tőle leste el, 
és tapasztalatlanságában 

még nem jutott eszébe, 
hogy a művészi teljesít-
ményt nem lehet sport-
közvetítő módszerekkel 
kommentálni, hogy a 
„rendező szerv" egyéb-
ként sem illetékes a bí-
rálatra, s ha mégis vál-
lalkozik rá, akkor ítéle-
tében támadhatatlannak, 
tartalmában dokumen-
tálhatóniak kell lennie 
és. semmiképpen sem 
szabad a bemutatott pro-
dukció előtt befolyásol-
nia a közönséget. Ügy 
gondolám, a jelenlevő 
neves külföldi kritiku-
sok vállalkoztak volna 
rá, hogy egy-egy össze-
foglaló, illetve egy-egy 
bemutató végén elmond-
ják a kamerák előtt vé-
leményüket. üly módon 
— kivált, ha naponta 
mást kérnek meg e fel-
adatra —, a néző nem-
csak szakmailag alátá-
masztott, hitelt érdemlő 
eligazítást kapott volna, 
hanem azt is megtud-
ta volna, amiről például 
az angol, vagy német új-
ságolvasó közönség érte-
sül néhány nap múlva. 
S, hogy ne érhessen a 
sznobság vádja, hang-
súlyozom: természete-
sen nem a külföldi kriti-, 
kusdkért kardoskodom, 
csupán az orientáció hi-
teléért és komolyságá-
ért. A kitűnő Antal Im-
re éppen elég népszerű, 
sokoldalú és éppen elég-
gé nélkülözhetetlen ze-
nei műsorvezető ahhoz, 
hogy ne kelljen ilyen se 
hús, se hal szerepbe 
kényszerülnie. Egyénisé-
ge így is kellemes lég-
kört teremtett és jótéko-
nyan járult hozzá, hogy 
tudomásul vegyük az 
Interfórum jelentőségét. 
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