
zás kapcsolatáról. Ebben többek kö zött
a következőket olvassuk: " A rádió nem
tudja, de nem is akarja pótolni az ol
vasást . Más a dolga: megjel'eníti az iro
dalmi alkotásokat, vezetí és tágít ja az
irodalmi érdeklődést, hangban és kiej
tésb en adja az írói gondolatot s ezáltal
beleviszi a hallgató l'elkébe azt a hatás
módot, melyet az olvasás nem nyújt. Az
irodalom a rádióban a nyelv értékeinek
testté válása, a szavak mágiája". " A
szavak mágiája" , amely megjelenít va
lam it (egy aqott alkotást), a maga sa
j át os eszközeivel hat a hallgatóra.
Ugyan ez a té vére vo natkoztatva: "a ké
pek mágiája" , amely annyiban többlet,
hogy képpel - és ugyanakkor szóval is
hat. De a. hatás csak akkor teljes, ha
nem töredék . A bűnösről szólva azt
írja Hámos György az Élet és Irodalom
ban : " A Dosztojevszki j-dramatizálások
azér t val lottak eddig kudarcot, mert a
legtehetségesebb átdolgozók is az egészet
akar ták érzékeltetni: egy ezeroldalas

Valkó László:
Próféta

(tusrajz)

drámát - a dramaturgiai homorú tükör
segítségével - száz oldalon (két-három
óra al'att) bemutatni". De hát miért vol
na ez a k ét-három órára (rádióban egy
órára ) v aló korlátozottság_kötelező? Am
legyen két-három (rádíóban egy) óra 
de nem az egész igényével. Nem sza
bályul, törvényül szabva meg a "kiha
gyásos dramaturgiát", hiszen bőséges (és
si ke re s) példa szól a nagy regények
f oly tatásos sugárzása mellett.

A v ita akkor kezdődött, amikor az
e lső rádióra-átdolgozás megszületett. Ma
is tart . És nyíl ván még sokáig nem lesz
v ége. De a vita: csak elmélet. A gya
korlat: az írói munka (Írói - mert egy
i r odal m i mű átdolgozása is alkotás:
új raa lkotá s). A z író f eladata pedig (ha
v aló ban rangos művet alkalmaz rádióra
vagy televízíóra), hogy hűséges tolmá
csa legyen az eredeti gondolatnak. Ne
az ór a percmutatója, hanem lelkiisme
rete és hívatása szerint, a művészi alá
zat szellemében.
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