
EGY FORGATÓCSOPORT NAPLÓJÁBÓL 
— Kollányiék filmexpediciója az Adrián — 

A forgatócsoport nap-
lója nem a nyilvánosság 
számára készül Száraz 
adatai, kurta bejegyzései 
csak a szakembereket ér-
deklik. Am, az a napló, 
melyből alább idézünk, 
különbözik a szokásostól. 
Otok-Mljet-ex*, az Ad-
riai-tenger kis szigetén, 
egy kolostor romiad kö-
zött írták, petróleumlám-
pa fényénél, s postán, 
részietekben, több hetes 
késéssel érkezett Buda-
pestre. 

A szigetről, a napló 
megérkeztéiig, csupán 
annyit tudtunk, hogy ott 
a Budapest Filmstúdió 
forgatócsoportja (Kollá-
nyi Ágoston rendező, Hil-
dábrandt István opera-
tőr. Görgényi Mária 
gyártásvezető és Szigethy 
Kálmán szakértő) jugo-
szláv művészekkel közös 
produkcióban természet-
filmet készít. A film cí-
me "A rnonguzok szige-
te*, s Qtok-iMljet törté-
netét meséli él: felidézi 
a század első éveit, ami-
kor a "elátkozott szi-
get* még a mérgeskíevók 
szabad vadászterülete 
volt; bemutatja az Indiá-
ból idetelepített kígyó-
evő rnonguzok érkezését, 
izgalmas összecsapásukat 
a szigetelakók rettegett 
ellenségeivel; s a jelent, 
amikora monguz,kígyók 
híján, már a tyúktojá-
sokra fanyalodik, de az 
ember háláiból megbo-
csátja az egykor oly 
hasznos állat vétkét. . . 
A forgatócsoport augusz-
tus elején utazott el a 
felvételek színhelyére. S 
most adjuk át a szót a 
gyártásvezető napi jelen-
téseinek. 

VILI. 5. Érkezés Düb-

rovndkba. Tovább egye-
lőire nem utazhatunk, 
csak hetenként kétszer 
indul hajó a szigetre. Ott 
még szállásunk sincs biz-
tosítva. Agyakat, matra-
cot, pokrócot próbálunk 
szerezni. Felszerelésünk, 
benne a felvevőgép még 
úton v a n . . . 

VIII. 11. A forgatócso-
port jugoszláv tagjaival 
együtt megérkeztünk a 
szigetre. A parton tíz 
szamár várt, ez itt az 
egyetlen szállítóeszköz. 
Szállásunk mines, az első 
éjszakát három különbö-
ző helyen, részben a 
szabad ég alatt töltöttük. 
A szigetet hegyek borít-
ják, közlekedni csak egy 
tíz méter mély tavon át 
lehet, csónakon, vagy 
úszva... Ma 19.30-kor a 
parasztok befogták az 
első két monguzt. Szi-
gethy éheztetéssel és 
hússal szelídíti őket. A 
szigetlakók csak nevet-
nek. nem hisznek az ido-
mítás sikerében... 

Vilii. 13. Szállásunk 
már van: egy romos ko-
lostorban kaptunk né-
hány szobát. Villany 
nincs, telefonösszekötte-
tés csak a szomszédos 
szigetekkel. Gondban va-
gyunk a kígyók miatt: itt 
már alig van. a közeli 
Ston-ból meg csak szep-
temberre ígérnek. Jó len-
ne egy a budlapeeti állat-
kertből. A 'befogott rnon-
guzok közül három meg-
szökött.. . KoMányi te-
repszemlét tart a he-
gyekben. . . Estére sike-
rült egy monguz-családot 
(befogni. A kicsiket Szi-
gethy macskával próbál-
ja összeszoktatni... 

VIII. 15. Felszerelé-

sünk végre 'kéthetes ké-
séssel megérkezett. Már 
12 monguzunk van. Sze-
replőválogatás a szigetla-
kók közt. A sziget párt-
titkára vállalta a kígyó-
marta kislány (Kollányi 
Jutka) apjának szerepét. 
Nehéz megszokni az ola-
jos ételeket. (Mit adnék 
egy zsírral készült papri-
káskrumpliért!) De ez se 
lenne baj. csak forogna 
már a gép ! . . . 

Vilii. 16. Dubrovnikből 
kaptunk 20 kígyót. Mér-
ges viperák, Szigethy ki-
húzza a méregfogukat. 
Távirat Budapestre: kí-
gyót mégse fcüLdtieinek! A 
szigetlakók tiltakoznak: 
félnek, hogy megint el-
szaporodik . . . A forgatás 
lő órakor kezdődött: táj-
felvételek széles- és nor-
málváltozatban . . . 

VIII. 19. A forgatás 9 
helyett 10.30-kor indult, 
inert a felszerelést szál-
lító szamarak késve ér-
tek a felvétel szénhelyé-
ire. Próbafelvétel a kis 
momguzról; nagyon bá-
tortalanul mozog, még 
nem lehet vele dolgozni. 
Délután nagy szélvihar: 
felvételek a hullámzó 
tengerről... Végre sike-
rült rendbehozni a ha-
zulról hozott telepes rá-
diót. Ebédnél, vacsoránál 
zenét hallgatunk, s este 
"igazi* lámpánk van ! . . . 

VIII. 21. Félvétel a 
parti sziklákon: az apa 
'karjába veszi kígyómar-
ta. halott gyermekét.. . 
Feltűnik az indiai man-
guzokat hozó karaván. 
Megkezdtük egy üvegka-
litka építését az állagfel-
vételekhez. Nyílt terepen 
a kígyó mindjárt elszö-
kik. s a monguz a szlk-



lahasadékban öli meg, 
nem a kamera e l ő t t . . . 

VIII, 26. Megtudtuk, 
hogy Split környékén er-
dőtűz v o l t A csoport 
egyik része odautazott, 
erdőtűz-nyomokat fel-
venni. Mi, többiek moto-
rossal a közeli szigeteken 
jártunk kígyóért és kí-
gyótojásokért . . . 

VIII. 30. Felvétel az 
üvegkalitkáiban megsza-
kadt: a mamguz nem kar 
pott levegőt, fuldokolni 
kezdett. Átalakítottuk a 
kalitkát. Délután felvé-
tel: monguz harca a kí-
gyóval . . . 

IX . 5. A várt sikló 
megérkezett. Felvétel 
(momguz-sikló jelenet) 
késve kezdődött. Nem 
jött meg időben a hús az 
állatok számára, s hús 
nélkül sehogy sem akar-
nak játszani... 

IX. 12. Távirat Buda-
pestről: hívjam fel a 
gyárat. Dubrovnikbe 
utaztam telefonálni, a 
hajó 22 órakór ért oda, a 
posta zárva volt. nagy 
könyörgésre beengedtek. 
Hajnali 3 órás teherhajó-
val indultam v i s s z a . . , 

IX. 15. Felvétel: a kí -
gyó megmarja a kis-
lányt. Monguz és kígyó 
harca az olajfán. Az it-
teniek szerint Szlgethy a 
monguzakkal csodát mű-
velt: -Picikéim--nek hív-
ja őket, a tenyeréből esz-
nek, a kis monguz úgy 
követi, mint egy pincsi-
kutya1 . . . ' 

IX. 19. Egynapos szü-
net után ímost az akku-
mulátor romlott el> foly-
tattuk a forgatást. Fel-
vétel a forrásnál, ahol az 
Indiából 'érkezett mon-
guzokat szabadon enge-
dik. Nem tudtuk befe-
jezni, mert a forrást — 

A film egyik Izgalmas Jelenete: halálos párbaj az Indiai 
monguz «z a mérgei kígyó között 

hiába kértük — mára 
sem tisztították k i . . . 

IX. 21. A szigeti forga-
tással végeztünk. A hát-
ralevő képeket Dubrov-
nikban és Budvában 
vesszük fel. Musztert 
máig sem lá t tunk . . . 

Nem is csoda. A 
-muszter-" a nyers felvé-
teleket rögzítő celluloid-
szalag ugyancsak kalan-
dos úton jutott el Buda-
pestre. Az első 1130 mé-
ter — többhetes utazás 
végén — még csak meg-
érkezett a filmgyárba, de 
a második, legértékesebb 
szállítmánynak egysze-
rűen nyoma veszett. 
Már-már úgy volt: elöl-
ről kell kezdeni a legne-
hezebb állatfelvételeket, 
amikor megtalálták a te-
kercset — Kievben. Té-
vedésből másik gépre 
rakták, s így Moszkvát, 
Leningrádot is megjár-
ta . . . 

Kollányiék új témát 
keresnek. Ellátogatnak a 
dubrovniki biológiai in-
tézet akváriumába. Nem 
messze a kikötőtől, a ka-
lózok ellen emelt közép-
kori védőfal tövében áll 
a barlangszerű épület, 
üvegmedencéiben halak-

kal, polipokkal, rájákkal 
és az Adria mélyének 
más lakóival. Néhány 
nappal később Kollányi 
Ágoston befejezi és pos-
tára adja a -Nagyítóval 
a tenger alatt* forgató-
könyvét. 

A szerződést az új 
témának megfelelően 
módosítják. Előkészítik a 
f i lm forgatását: hatal-
mas akváriumot készít-
tetnek, mivel a meglé-
vőket nem lehetne - b e -
lámpázní", s a filmen 
szereplő állatokat ebbe 
telepítik át. Hildebrandt 
operatőr ezalatt a >• ka-
mera olyan mozgatásá-
val kísérletezik, amely a 
nézőben a víz aló merü-
lés illúzióját kelti. S ok -
tóber első napjaiban 
megkezdődik a forgatás. 
Immár városban, vil-
lanyfénynél, telefonnal 
képyelmes éjszakai szál-
lással . . . 

Otok-Mljetre már csak 
két kis monguz emlékez-
tet; Szigethy Kálmán 
hozta őket ide Is magá-
val, talán barátságból, 
talán jutalmul, a megér-
demelt sztárgázsi fejé-
ben . . . 

BERÉNYI GYÖRGY 


