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Heveal Sándor, az elmúlt 
évek egyik legkiválóbb 

színházi szakembere, a 
Nemzeti Színház hajdani 
Igazgatója, több színház-
elméleti könyv Írója, rövid 
Ideig ugyan, de foglalkozott 
a filmművészettel is. Eleinte 
nem ismerte fel a mozi je-
lentőségét, cikkelben aggó-
dott, hogy a filmek a ma-
guk szenzáció hajhászó tör-
téneteivel félrenevellk a 
közönséget. 

Mégla vállalkozott árra. 
hogy forgatókönyvet ír Pe-
tőfiről. A filmet lMJ-ben 
Deésy Alfréd rendező és 
Papp Gyula operatör for-
gatta. 

A film előjátékában Arany 
megtudja a legjobban sze-
retett barát halálát. A költő 
képzeletében feltámadnak 
a Petőfi haláláról tzótt le-
gendák. A továbbiakban 

JCls kópas 
filmtörténet 

HEVESI SÁNDOR 
ÉS A FILMMŰVÉSZET 

Petőfi Sándor élete eleve-
nedik meg a filmen. A sza-
badságharc és a márciusi 
napok állnak a történet köz-
pontjában. A filmről szóló 
kritikák dicsérik Petőfi 
alakjának történelmileg hi-
teles ábrázolását. A régi 
Pestről, a Pilvax Kávéház-
ról, az ott gytllekező Írók-
ról, az echós szekéren falu-
ról falura vándorló komé-
diásokról készült felvétele-
ket. Nagyszabásúnak sike-
rülhetett a Petőfi szüleinek 
házát elragadó árvíz, a 
Nemzeti Múzeum előtt fel-
vett „Talpra magyar"-Jának 
és a segesvári ütközetnek 
képel, • azok a részek, ame-
lyekben a „Szeptember vé-
gén" és az „Egy gondolat 
bánt engemet" vizlóizerü 
képekben Jelennek meg. 

A korabeli sajtó rendkí-
vüli figyelmet szentelt a 
filmnek. A Pesti Hírlap sze-
rint ez a ftlm új irányt Je-
lez a filmtörténetben, az 
Irodalmi témák felé fordu-
lást. 

Hevesi Sándor nemcsak a 
film , elkészítésében vett 
részt, hanem ugyanakkor 
elméleti eredményekre la 
törekedett. Abban az Időben 
aokat foglalkozott a film-
színész játékával. Megálla-
pította, hogy a filmen köny-
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nyebb a komikus, mint a 
tragikus szerepet játszó szí-
nész feladata, mert az előbbi 
eszköze ,/ Inkább mimikái, 
míg az utóbbié a kimondott 
szó. A vásznon pedig na-
gyobb Jelentősége van a mi-
mikának, mint a színpadon. 
Filmjáték, Heveal szerint, 
sűrített, nagy önfegyelmet 
követelő színjáték. 

Hevesi különösen • nagy 
Jelentőséget tulajdonított 
annak, hogy a filmen a szl-
nész megláthatja önmagát, 
alkalma nyílik a művészi 
önkritikára. S bár a maga 
korában Heveal nem sej-
tette még a filmművészet 
teljes kibontakozását, ki-
tűnő érzékkel állapította 
meg, hogy a színjátszásra 
világszerte termékenyítő 
hatással lesz. 
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T O Z V I R A Q 
A napokban kezdték el a -Tűzvirág- című ú j magyar film forgatását a Hun-
nia Filmstúdióban. A film írója Darvas József, rendezője Ranódy László, 
operatőrje Pásztor István. Főszerepeit Papp Éva, Tolnay Klári, Agárdi Gábor, 

Tardy Géza és Páger Antal alakítják 
(Inkey Tibor felvételei) 




