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B E S Z É L G E T É S K O L L Á N Y I Á G O S T O N N A L 

Huszonnyolc kisfilmet forgatott eddig. A legelsővel, az 1950-ben készített 
•Az anyag szerkezeté~-vel J95l-ben elnyerte a Karlovy Vary-i fesztiválon a 
legjobb népszerű-tudományos film diját. Most pedig, az idei Moszkvai 
Filmfesztiválon legújabb müve, az 'Ének a vasról* kapta a Rövidfilmek 
Nagydiját. Ezzel tizennyolcra emelkedett a Kollányi Ágoston Kossuth-díjas 
filmrendező készítette kisfilmek nemzetközi dijainak száma; müvei közül 
az „Akvárium", a „Bölcsők", a „Monguzok szigete" két-két, a „Ragadozó 
növények" pedig négy nemzetközi kitüntetést szerzett a magyar filmgyár-
tásnak. S a különféle hazai kisfilmfesztiválok első dijairól még meg sem 
emlékeztünk • • • 

Huszonnyolc film tizennyolc nemzetközi díj — tizenhárom év alatt. Ügy 
hisszük, egyetlen más magyar filmrendező alkotásairól sem lehetne ilyen 
kedvező statisztikát összeállítani. Ha pedig még arra is gondolunk, hogy 
lényegében Kollányi Ágoston 1950-es müvétől számíthatjuk a mai értelem-
ben vett népszerű-tudományos film műfajának tudatos és tervszerű kifej-
lesztését Magyarországon, bőségesen kínálkozik interjú-kérdés a beszélge-
tésre, amelynek során a műfaj lényegéhez és az alkotó módszerelnek 
'titkaihoz« szeretnénk közelebb jutni. 

ELMAGYARÁZNI 
— VAGY MEGJELENÍTENI? 

Kollányi azonban rögtön tiltako-
zással kezdi a választ. Szerényen 
szabadkozik: 

— Szerintem téves az a felfogás, 
amely -Az anyag szerkezeté—tői 
datálja a magyar népszerű-tudomá-
nyos filmet. Kultúrfi lm néven már 
a felszabadulás után is gyártottak 
nálunk tudományos ismeretterjesz-
tő kisfilmeket. Igaz, hogy ezek a 
filmek — direkt módon didaktiku-
sak lévén — nem túl nagy hatást 
értek el, de a műfaj megteremté-
séneik kísérletei voltak. 

»-Direkt módon didaktikus* — fo-
galmaz Kollányi udvariasan. »Unal-
mas* — mondták viszont a né-

zők ... S »Az anyag szerkezete« volt 
az első olyan tudományos kisfilm, 
amely a filmművészet kifejező esz-
közeivel megjelenített, s nem elma-
gyarázott egy tudományos tényt — 
vagyis valódi művészeti alkotásnak 
tekinthető. 

— S addig? Milyen út vezetett 
idáig az alkotó életében? 

TRÜKKFILM ÉS FIZIKA 

— Végzős gimnazista koromban 
sokáig dillemáztam: szobrász vagy 
fizikus legyek-e?. . . Az utóbbi mel-
lett döntöttem, s az államvizsga hí-
ján el is végeztem az egyetemet. 
Igaz, hogy már ezalatt is többet ül-
tem könyvtárban, mint az előadáso-
kon; s mindent olvastam, csak azt 

Kollányi Ágoston 



ritkán, amiből félévenként kollok-
váltam. A természettudományi kar 
után egy félév a színház-rendezői 
szakon, amit félbeszakít a hábo-
r ú . , . 1946-ban reklámfilmes lettem, 
s 1950-ig több száz apró reklám-
snittet csináltam. Akkor jött a vá-
ratlan megbízás. Kidolgozott téma 
áll megvalósításra készen — -kul-
tútfilm*, ahogyan akkor neveztük, 
az anyag szerkezetéről — s nincs 
hozzá rendező. -iMaga trükkfilmes, 
meg fizikát is tanult* — szólt az 
igazgató. -Cs iná l j a . . .* 

. . . És Kollányi »csinálta«. Hogy 
hogyan, erről már beszéltünk. Il-
letve ... 

— Hogyan? — kérdez vissza. — 
Hosszas, alapos, gyötrődő munkával. 
Ezer módja lehet egy tudományos 
téma megfilmesítésének. De csak 
egy — ami az igazi. Ezt a kizáró-
lagos egyet megkeresni — mindösz-
sze annyi a módszer -titka*. 

»Mindössze« — mondja Kollánjii. 
Felesége — aki egyben legközeleb-
bi munkatársa, forgatókönyveinek 
gépelője és első kritikusa, s egy-egy 
téma érésének bábája, az alakuló 
gondolatok, ötletek legelső vita-
partnere — halkan közbeszól: 

— Hogyan lehet még világosabb, 
még érdekesebb? — ez az állandó 
kérdés a forgatókönyv születésénél. 
S ehhez néha hónapokig bújja va 
szakirodalmat, ke.resi a jellemző 
részleteket, a leglényegesebb motí-
vumokat. Végül aztán, mire olyan 
állapotba kerül a forgatókönyv, 
hogy az illető tudományos szakértő 
kezébe adja, az már a legritkább 
esetben talál benne hibát, szakmai 
tévedést. 

— A sok lehetőség persze csak a 
formára értendő — folytatja Kollá-
nyi. — Az adott tudományos tétel, 
a mondanivaló természetesen nem 
változhat. Munkánk lényege: meg-
keresni a legadekvátabb, s egyben 
legizgalmasabb, ha úgy tetszik: leg-
frappánsabb mondatot, legjobb meg-
fogalmazást a tétel -kifejtéséhez*. 

— Ez pedig, ha nem tévedünk, 
maga a művészet; minden művész 
alkotómunkájának lényege... 

— A mi műfajunk esetében nem 
egészen — mond ellent Ismét Kol-
lányi. — Én alkalmazott művészet-
nek tartom a népszerű-tudományos 

Somogyi Miklós a -Müvek és alkotók* 
egyik művész-szereplője 

film műfaját . Egy tudományos, ter-
mészeti tételt ugyanis kétféleképpen 
lehet megértetni az emberekkel. El 
lehet magyarázni iskolai, tanári stí-
lusban — és tovább lehet adni úgy, 
hogy az ú j ismeretanyag a nézők 
élményévé váljék. S ehhez van 
szükség művészi eszközökre. De a 
kész film nem öntörvényű művészi 
alkotás, csak alkalmazott művészet. 
TERMÉSZETFILOZÓFIA 
ÉS — LOLLOBRIGIDA 

— S a »fogalmazás*>? A filmek 
érdekessége? 

— Ennek -ti tka* talán abban rej-
lik, hogy végig megőrzöm a laikus 
aspektusát. Sokszor előfordult, hogy 
egy-egy tudományág professzorai 
csodálkozva fogadták ú j forgató-
könyvemet: -mindez igaz, valóban 
így van — de mi érdekes ebben?* 
A szakembernek egy-egy részlet, 
egy-egy természeti momentum már 
közhely, jól ismert -epizód* a vi-
lágmindenség, az élővilág hétköz-
napjaiban — a laikus szemlélő 
azonban meglepett csodálkozással 
bámulja a számára ismeretlen je-
lenségeket. Ezt teszem én is: cso-
dálkozom, ámulok, s az első ismer-
kedés ámulatát igyekszem meg-
őrizni akkor is, amikor már alapo-
san beleástam magam az illető 
tudományágba. Azt kell megkeres-
nem, hogyan hatott rám, a laikusra 
a természet egy-egy -story*-ja, is-
meretlen csodája — s az valószínű-
leg ugyanúgy hat majd másokra, a 
készülő film nézőire is. Jól tudom: 
a néző nem azért ül be a moziba, 
hogy -okos* előadást hallgasson — 
mondjuk — a pókok életéről, vagy 
a ragadozó növényekről. Én ar ra ' ' a 
nézőre igyekszem gondolni a film 
készítésénél, aki*— szélsőséges pél-



dát említve — csak azért váltott 
jegyet, hogy Brigitte Bardot-t, vagy 
Lollobrigidát lássa. S a Lollobrigi-
da-film előtt kapok én 8—10—15 
percet, és ezalatt filozófiát akarok 
tanítani az említett nézőnek . . . 

... Tűzbejött; csillogó szemmel, a 
mondanivalójától izgatott, s ettől 
izgalmasan előadó, lelkes tanár 
módjára beszél. Tanár?... Talán 
nem véletlen, hogy mind a négy 
testvére gyakorló pedagógus ... 

— A gondolatokat, a materialista 
természetfelfogás tényeit, érveit ész-
revétlenül kell a publikumba plán-
tálnom. A Lollobrigidára kíváncsi 
néző csak akkor áll velem szóba, 
csak úgy hajlandó meghallgatni 
-okfejtésem-, ha az nem okoskodó 
-előadás-, hanem érdekes, izgalmas 
látvány. Azt kell felmutatnom a 
környező világból, a természetből 
amivel ez a néző naponta találko-
zik — csak nem veszi észre. A pók, 
a pókháló életének -cselekménye-
lényegét például, vagy az unos-un-
tig látott felhők izgalmas -magán-
é l e t é t - . . . Egyik előadás alatt, a 
-Ragadozó növények-, és a nagyfilm 
vetítése közötti szünetben így szólt 
egy mellettem ülő néző a feleségé-
hez: -Gondoltad volna, hogy ezek 
ilyenek?!- S az asszony: -Fene se 
hitte volna . . .*> Ügy hiszem, ennél 
a néző-párnál elértem célom: ú j is-
merétanyag közlése mellett talán 
egy ú j gondolatsort is sikerült elin-
dítanom b e n n ü k . . . 

LÁTVA NY, KE P, KISERÖSZÖVEG 
— És a kép s a szöveg viszonya?' 

Űgy tartják: a modern film keve-

set beszél; főként képi kifejező esz-
közökre támaszkodik. A népszerű-
tudományos filmnek azonban igen 
lényeges, általában elmaradhatatlan 
eleme a kísérőszöveg. 

— Valóban, sok vita folyik erről 
a műfajról világszerte, s nálunk is 
— több szempontból is. Lehet-e 
olyan népszerű-tudományos filmet 
készíteni, amely nem unalmas a 
témával foglalkozó egyetemi tanár-
nak, de megérti a negyedik általá-
nos iskolás gyerek is? Én úgy vé-
lem, hogy a korszerűséget ezektől 
a filmektől nemcsak témájuk, ha-
nem általában formai megoldásaik 
miatt sem lehet elvitatni. A szöveg-
re azonban többnyire szükség van. 
Filmjeinkben ugyanis a kép, a lát-
vány csak a néző érzelmi azonosu-
lását hivatott kiváltani; az értelmi 
momentumokra a szöveg vet fényt. 
Állandóan próbálkozunk persze az-
zal, hogyan lehetne mondanivalón-
kat — sosem egy jelenség statikus 
bemutatását, hanem mindig valami-
lyen mozgás, lényeges törvényszerű-
ség felismertetését — még világo-
sabb, még tömörebb, még apróbb, 
még megkapóbb, tehát még művé-
szibb formába önteni. 

— Sikerült-e mindig elérni ezt a 
célt? A rendező, ma elégedett-e 
minden régebbi alkotásával? 

— Sajnos, nem. Hat év múltán 
láttam újra az -Akvárium--ot. No-
ha máig is egyik legkedvesebb fil-
mem, s mások Is elég sokat dicsér-
ték, most legszívesebben majd felé-
re -megvágnám-. Mai szememmel 
ugyanis több olyan képsort találok 
benne, ami szép és érdekes is — 

Kovács Margit — -Az agyag poétája-
Gorka Géza — a -Földből és tűzből- fő-

szereplője 



csak éppen nem feltétlenül szüksé-
ges a lényeg megértéséhez. 

— Nemcsak a szokásos, örök al-
kotói elégedetlenség mondatja ezt? 

— Nem. Akad néhány olyan fil-
mem is, amit ma sem csinálnék 
másképp. Kedvenceim: a Vadak az 
árban*, a -Szőnyi István*, a •"Ko-
vács Margit* a "-Ragadozó növé-
nyek*, s a -Monguzok szigete* — 
bár egy kevés vágás talán még en-
nek sem ártott volna. Ilyenkor töp-
rengek azon: milyen jó volna min-
den új film első kópiáját -dobo-
zolni* legalább néhány hétre, s a 
standard elkészítése előtt megvágni. 

PÖKHÁLÓSZÖVÉS — -RENDELÉSRE* -
— Egy -kíváncsin kérdés: hogyan 

-idomítják be* azokat az állatokat 
— apró rovarokat, pókokat, halakat 
— -akifc* a »-sztárjaik-«? 

— Miután alaposan megismerked-
tünk az illető állat életmódjával, 
olyan életfeltételeket teremtünk 
számára, amelyek között csakis és 
kizárólag úgy viselkedhet, ahogyan 
mi kívánjuk. Az -Ezüstszálak* pók-
hálószövési képsorának felvételei'-ez 
például a pók úgyszólván -rende-
lésre*, a mi -megbízásunkra* kez-
dett dolgozni. Csak egyetlen ágat 
hagytunk az állat előtt, s vizesme-
dencével zártuk el útját — így nem 
volt más lehetősége, mint a műte-
remben, a felvevőgép előtt meg-
szőni -hídját* — hálóját. Igaz, a 
jelenet felvétele így is csaknem két 
hetet vett igénybe, s az állatot fi-
gyelő inspekció éjfélkor riasztotta a 
stábot: -Az állat dolgozni kezdett, 
indul a felvétel! . . .* 

Perez János — akinek művészetét az 
-Ének a vasról* című film megörökítette 

Jelenet az -Enek a vasról* című filmből 

így rxill módszereiről, a termé-
szetfilmek elvi és gyakorlati-tech-
nikai problémáiról Kollányi Ágos-
ton, - a tudomány poétája* — aho-
gyan ötletes riporterek Kossuth-dí-
ja után elnevezték. De hogyan fér 
ebbe az oeuvre-be a művész-filmek 
légiója: a Szőnyi István, a Kovács 
Margit, a Gorka Géza és Gorka Lí-
via művészetéről forgatott alkotá-
sok; a »Művek és alkotók* eredeti 
bravúrja, amelyben azt mutatta 
meg, hogyan lát egyazon modellt 
i f j ú főiskolások csoportja és négy 
kiforrott képzőművész — vagy a 
legutóbbi, az »Ének a vasról*, 
amelyben annyi ihlettel látta és 
láttatta meg Perez János ötvösmű-
vészetének lényegét? 

— Gondolati szempontból? —kér-
dez vissza halkan. — Ugyanazt a 
mozgást, az anyagnak ugyanazt a 
változását akarom ezekben a fil-
mekben is megmutatni, mint a ter-
mészetfilmekben. Ezen belül aztán 
mindegyik művészfilmem más-más 
aspektusokból készült, és — úgy hi-
szem — legalább annyira különböz-
nek egymástól, mint maguk az áb-
rázolt művészek. 

— Filmjeim közül egyébként ezek 
a legkönnyebbek, hiszen már maga 
a szalagra vett művész sűrített, ki-
szűrt a valóságból valamit, amit a 
maga számára lényegesnek tartott. 
S én abban a szerencsés helyzetben 
vagyok, hogy egy-egy ilyen gazdag 
életműből még szelektálhatok, vá-
logathatok is, mivel minden úgy 
sem férhet a kisfilm kereteibe. Ma-
gam -kitérőknek* nevezem ezeket 
a filmjeimet; két ' -nehéz* film kö-
zött ez a munka hozza a felléleg-
zést. Talán könnyen érthető, miért: 
ismertebb, egyértelműbb maga a 



váz, a téma. Míg — mondjuk — 
az -Ezüstszálak*-hoz hosszú hóna-
pok előtanulmányaira volt szükség, 
Szőnyfi István, Kovács Margit, Gor-
káék vagy Perez alkotásaival napon-
ta találkozik az ember, s akarva-
akaratlan megpróbálkozik művésze; 
tük lényegének megfogalmazásával 
— már akkor, amikor még eszébe 
sem jutott filmet csinálni r ó l u k . . . 
Így készült legutóbb az -Ének a 
vasról*: este csöngettünk be Per-
czékhez, és — mivel a beszélgetés 
nagyjából az előzetes elképzelést iga-
zolta — hajnalban kész forgató-
könyv-vázlattal távoztunk, amely a 
megvalósítás során sem változott lé-
nyegesen. A művész -valósága* any-
nyira gazdag volt, hogy szinte csak 
filmszalagra kellett venni, s megfe-
lelően csoportosítani. 

S hogy ez a -csak* milyen szín-
vonalon sikerült, annak beszédes 
bizonyítéka a moszkvai nagydíj... 
MOVBSZI DOKUMENTUMFILM 
— DOKUMENTARISTA JÁTÉKFILM 

— Vagyis nem egyszerűen doku-
mentumfilm — művészi elemekkel, 
hanem: művészi dokumentumfilm. 
És mi a véleménye a magyar mű-
vészi dokumentumfilm megterem-
tőjének a mostanában egyre diva-
tosabb x-dokumentarista játékfilm-
ről?* 

— Amennyiben a valóság sokré-
tűbb és hűségesebb kifejezését szol-
gálja, örömmel üdvözlöm. Noha a 
cinéma vérité egyesek által nagy-
dobbal fogadott újdonsága Dziga 
Vertovék találmánya volt majd fél-
száz évvel ezelőtt, ez a módszer ma 
is eszköze lehet annak, hogy doku-
mentális formában megközelítve a 
valóságot, az emberről — ami min-
den igaz játékfilm tárgya, célja, ér-
telme — ne áttétellel, hanem rög-
tönzött regisztrálás útján mondjon 
el lényeges dolgokat. Izgalma első-
sorban a véletlenszerűségben, a 
spontaneitásban rejlik, s hozhat — 
aminthogy hozott is már — létre fi-
gyelemre érdemes alkotásokat, kü-
lönösen szociológiai jelleggel. Való-
színű azonban, hogy a hagyományos 
játékíilmművészetben nem lesz tar-
tósan szerepe, mivel ennek a mód-
szernek elsősorban társadalmi-tudo-
mányos jelentősége van, s túlzott 
alkalmazásával a hagyományos já-• 

tékfilm — amely autentikus, önálló 
művészet — az alkalmazott művé-
szet szféráiba csúszik át. 
"FELHŐK", -ÖRÖK MEGÚJHODÁS« 

— Végül az obligát utolsó inter-
jú-kérdés: min dolgozik jelenleg, s 
mik a legközelebbi tervei? 

— Ezekben a hetekben Vancsa 
Lajos operatőr, állandó munkatár-
sam társaságában Gödöllőn forgat-
juk -Felhők« című új 'kisfilmün-
ket. A cím tulajdonképpen mindent 
el is árul: ezt a mindenki által 
sokszor nézett természeti jelenséget 
szeretnénk megláttatni; a benne 
zajló Izgalmas folyamatokat bemu-
tatni, megértetni nézőinkkel. S köz-
ben folytatjuk merész tervünk elő-
készületeit: egész estéT betöltő ter-
mészétfilm forgatókönyvén és pró-
bafelvételein dolgozunk. Ez azonban 
több éves, nagy munka lesz, amely-
nek még nagyon kezdetén járunk. 

— Mégis: a film alapgondolata, 
témája, címe? 

— Címe: - ö r ö k megújhodás.* Té-
mája: az élet fennmaradása, foly-
tonossága, megújulása; a szaporodás 
és ivadékgondozás a legegyszerűbb 
élőlényektől a növényvilág és az 
állatvilág legfejlettebb képviselőiig. 
A film alapgondolata pedig: bemu-
tatni és bizonyítani, hogy a leglé-
nyegesebb ismérveket tekintve, 
mennyire hasonló, a különbségek 
mellett mennyire azonos a termé-
szeti fejlődés az élet legdöntőbb mo-
mentumában, a két sejt egyesülésé-
ben. Ügy véljük, ez az alapvető 
igazság érdemes a nézők figyelmé-
re — természetesen a szokott oldott, 
izgalmas formában elbeszélve. i . 
Filmünk egyúttal kicsit összegezés 
is szeretne lenni: eddig minden-
egyes kisfilmünk részlet volt, 
amelynek tükrében az Egészre igye-
keztünk pillantani — az - ö r ö k 
megújhodás iban mély lélegzetvé-
tellel az Egészről próbálunk szólni, 
egyetlen összetett mondatban. 

Reméljük, hogy a nagy terv való-
ra válik, s -a tudomány poétájá-
nak", filmgyártásunk -laikus* poli-
hisztorának harmincadik műve, 
amely egyben legelső egész estét 
betöltő filmje lesz, méltón koronáz-
za majd meg eddigi életművét. 

ZSUGÁN ISTVÁN 


