
A tudomány poétája 
- Első filmjét — 
Az anyag szerke-
zetét —, amely az 
1951. évi Karlovy 
Vary-i filmfeszti-
válon „a legjobb 
népszerű tudomá-
nyos fi lm" díját 
nyerte el, nyolc 
évvel ezelőtt for-

gatta. Azóta tizenöt, zömmel tudo-
mányos kisfilmet készített és érdek-
lődése a fizikától, az Aggteleki 
Cseppkőbarlang festői tüneményei-
től, a rovarok életéig és Pécs múlt-
jáig a legkülönbözőbb kérdéseket 
öleli fel. Mégis — talán nem szak-
mai elfogultság —, ha úgy érzem, 
hogy Kollányi rendezői ouvrejében 
a legnagyobb helyet az élők világa, 
s közte nem utolsósorban sajátos 
.szakterületem, a rovarok élete fog-
lalja el. Ez, s a közös munka alap-
ján — hiszen három filmjében dol-
goztam vele mint tudományos szak-
értő — mérem fel Kollányi jelentő-
ségét a tudományos kisfilmek terü-
letén és vázolom saját alkotói stílu-
sát. 

Ismeretterjesztő filmeket Kollányi 
előtt is készítettek. Amiben azonban 
különbözik elődjeitől és felülmúlja 
azokat, az a tudományos és művészi 
igény magasszinvonalú párosítása: a 
hatás kedvéért sohasem áldozza fel 
az igazságot. Éppen ellenkezőleg. 
Kollányi a tudományos igazságból 
kiindulva keresi az ismeretek ter-
jesztésének legművészibb, leghatá-
sosabb formáit. Igen megbecsülendő 
az a pontosságra való törekvés, 
amellyel igénybe veszi a szaktudós 
közreműködését, hogy a legpará-
nyibb árnyalatokban is a tudomány 
legmodernebb álláspontját közvetít-
se. Így adódik, hogy az ő filmjein a 
szakember sem talál kivetnivalót, 
ugyanakkor, amikor a nézők — hála 
Kollányi szobrászaton és festészeten 
nevelkedett formaérzékének és ízlé-
sének — gyönyörködve tanulnak be-
lőle. 

Érdekes megfigyelni azt a sajátos 
— filmről filmre kimutatható — 
fejlődést, amely Kollányi munkássá-
gát jellemzi. A „Beszélnek a színek" 

— amely rovarok és a környezet vi-
szonyát viszi filmre —, az „Aquá-
rium", amely a halak életének és 
szaporodásának rendkívül színes és 
élvezetes megörökítése, még az is-
meretközlés a természet érdekessé-
geinek és szépségeinek feltárása je-
gyében áll. A „Viaszváros" egy lé-
péssel tovább megy és a filmripor-
tázs eszközeivel, módszereivel köze-
ledik a méhek életéhez: a viaszvá-
ros egy napját mutatja be. A „Tisza-
virág" pedig már „életrajz-film" a 
javából, amely egy rovar sorsát egé-
szében mutatja be, születésétől a ha-
láláig. Végül a „Bölcső" teszi fel a 
koronát Kollányi egyenesvonalú, 
művészi fejlődésére. Ebben a film-
ben olyan feladatot old meg siker-
rel, amelyre előtte nem is vállalkoz-
tak. A rovarok ivadékgondozásának 
sokoldalú ábrázolásával először si-
került a film eszközeivel is doku-
mentálni a fajok fejlődésének tudo-
mányos gondolatát. 

Kollányi filmjei, a jól megválasz-
tott munkatársak révén, tudomá-
nyos és művészi bravúrok. Hiszen 
például a rovarok élete még olyan 
természetű rendezést sem tűr el, 
mint amilyenek egyéb természetfil-
mekben alkalmazhatók. A felvevő-
gép lencséjével felderíteni világukat' 
— egyszerre követeli a rovarvilág 
és a filmezés technikájának tökéle-
tes ismeretét 

Egynémely filmjében — mint pél-
dául a „Vadak az árban" és minde-
nekelőtt a nagy sikert aratott „Kati 
és a vadmacská«-ban — igen helye-
sen helyet kapott az ember is. De 
Kollányi az ember kedvéért sem kö-
vet el soha erőszakot a természet 
rendjén, a szigorú tudományos igaz-
ságon. 

Kollányi Ágoston filmjei — ame-
lyek eddig is annyi dicsőséget sze-
reztek a magyar filmgyártásnak — 
új utat tártak fel a természettudo-
mányos filmekben. A Kossuth-díj 
alkalmából kívánjuk Kollányi Ágos-
tonnak, hogy tovább is hasonló ered-
ménnyel folytassa munkáját, ame-
lyet eddigi filmjeivel oly sikerrel 
kezdett meg. 
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