
SZERKESZTETTE:

FERWAGNER PÉTER | GARACZI IMRE | KALMÁR ZOLTÁN

ík*

*"11. ** M

a. i »>••» n  i r i i j i  i i »

l s j \  v i i  ' . ¡é
fi* ' '

jgíii ■ ± J 9 r + ^  *  V-
M j  w t

^ J |  • • f iú  1v * T y



Agustín Sánchez Andrés -  Domingo Lilón:
América Latina tras la caída del Muro. Una aproximación a los 
nuevos desafíos regionales............................................................151

Fischer Ferenc:
Ibero-Amerika országai a 21. század eleji globális geopolitikai 
sakktáblán. Változás a latin-amerikai közhangulatban: pesszimiz
musból az optimizmus felé. A latin-amerikai országok erőteljes
Csendes-óceán térsége felé fordulása.............................................165

Lénárt András:
A filmpolitikai szaksajtó és a filmgyártó vállalatok a Franco-rend- 
szerben............................................................................................ 189

Horváth Péter -  Horváth Gyula:
Kivándorlás és bevándorlás Spanyolországban........................... 201

Szente-Varga Mónika:
Oda vagy vissza? Közép- és kelet-európai migránsok Spanyolor
szágban............................................................................................ 221

Harsányi Iván:
Királycsere Spanyolhonban............................................................235

Molnár Anna:
Az olasz politika viharai. Úton a harmadik köztársaság felé? .... 249 

Garaczi Imre:
Idő és bűntudat. Az időtörténet eszkatológiai és metafilozófiai ér
telmezése ........................................................................................283



189 
 

Lénárt András1: 
A filmpolitikai szaksajtó és a filmgyártó vállalatok a Franco-rendszerben 
 
Összefoglaló 
A Franco-diktatúra során érvénybe léptetett filmpolitikának, mely a fennálló ideológia 
szolgálatát tűzte ki célul, szüksége volt olyan intézményekre, amelyek az állami kereteken 
kívül támogatták a rendszer mozgóképes elveit. A filmgyártó stúdiókat és a filmkritikákat, 
filmelméleti szövegeket közlő szaksajtót természetes szövetségesnek tekinthette az állam, 
amelyek többsége, részben a túlélés érdekében, részben ideológiai meggyőződésből, 
készséggel együttműködött a rendszerrel.  
 
Kulcsszavak: filmpolitika, propaganda, ideológia, filmstúdió, folyóirat 
 
Summary 
The Francoist regime’s film policy, in order to serve the prevailing ideology, required various 
(apparently) not state-controlled institutions to assist its principles about cinematography. 
Film studios and specialist film journals seemed to be the most important allies of the regime 
in this field, the majority of them colaborated with the dictatorship for the sake of survival or 
because of their ideological conviction. 
 
Keywords: film policy, propaganda, ideology, film studio, journal 
 
 

Az 1939 és 1975 között fennálló spanyol diktatúrában a filmnek kiemelkedő szerepet szántak 

a döntéshozók. Ahhoz, hogy az üzenet megfelelő módon jusson el a közönséghez, két 

alapvető feltételnek is teljesülnie kellett: létezzen olyan stúdió, amelyik legyártja a műveket, 

valamint legyen olyan sajtótermék, ahol a szerzők segítenek „helyesen” értékelni és elemezni 

a filmeket és a filmpolitika feladait. Az alábbiakban néhány jellemző példát emelünk ki e 

területekről. 

 

Filmművészeti szakfolyóiratok 

 

A 40-es években számos filmművészettel foglalkozó folyóirat látott napvilágot 

Spanyolországban. A polgárháború előtt született lapok (mint a Popular Film, a Nuestro 

Cinema vagy a Cinegramas) mind eltűntek, az újak közül elsőként a Radiocinemát hozta létre 

La Coruñában a felkelő hadsereg 1938-ban; a háború során kiadott számok vezércikkeiben 

                                                 
1 Tanársegéd, Szegedi Tudományegyetem BTK, Romanisztika Intézet (andraslenart@yahoo.com).  
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minden alkalommal kiemelik, hogy legfőbb céljuk: a filmet a felkelő kormány 

propagandaeszközévé tenni, a teljes filmművészetet Franco tábornok szolgálatába állítani. A 

rezsim alatt kezdetben erőteljesen, majd egyre kevésbé ideologizált filmművészeti folyóirattá 

vált, egészen 1963-as megszűnéséig. További jelentős, a témához illeszkedő folyóiratnak 

számított a Cámara, az egyházi Film Ideal, valamint a Nemzeti Szórakoztatóipari 

Szakszervezethez tartozó Espectáculo. Mind közül a Radiocinema és az alábbiakban tárgyalt 

lap volt a legnépszerűbb a közönség körében. 

 

Az állami propaganda erőteljes jelenlétét, a filmelméleti, filmművészeti kérdéseket tárgyaló 

írások minőségét és mennyiségét figyelembe véve az 1940-ben született Primer Plano 

számított a legfontosabb filmes tárgyú folyóiratnak. Tekinthetjük a francói filmpolitika 

hivatalos sajtóorgánumának, írásainak hangneme és vezérfonala a diktatúra belpolitikájával és 

ideológiai változásaival összhangban folyamatosan módosult. Az alapító Manuel Augusto 

García Viñolas (egyben a Filmművészet Nemzeti Szakosztálya igazgatója) két éven keresztül 

maradt a főszerkesztői poszton, ez idő alatt valódi filmművészeti folyóiratot hozott létre, 

erőteljes ideológiai töltettel; a közreműködők között a korszak spanyol értelmiségének és 

kulturális életének olyan kiemelkedő alakjai is megtalálhatóak, mint Pío Baroja, Rafael 

Sánchez Masas, Eugenio D’Ors, Ernesto Giménez Caballero, Manuel Machado, Wenceslao 

Fernández-Flórez, Azorín, vagy Eugenio Montes. Az első években számos cikk jelent meg a 

legfontosabb propagandisták, politikusok és egyházi személyek tollából, amelyek arra 

keresték a választ, milyen is az igazi nemzeti film. Tudósítottak más országok filmpolitikai 

rendelkezéseiről is, jelezve, mely részeket kellene átemelni a spanyol közegbe (a világháború 

alatt Németország, Olaszország és a francia Vichy-kormány intézkedéseit vizsgálták, később 

ilyen cikkek már csak elvétve fordultak elő). A folyóirat kezdeményezésére és aktív 

közreműködésével jött létre 1940-ben a Spanyol Filmművészeti Kör (Círculo Cinematográfico 

Español – CIRCE) García Viñolas elnökletével, amely célját tekintve a spanyol filmipar 

művészeti, bibliográfiai hátterét szándékozott kimunkálni, lehetőséget biztosítva filmes 
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folyóiratok és könyvek publikálására, valamint konferenciák, szakmai továbbképzések, 

kiállítások és olyan filmklubok szervezésére, ahol a közönség a hagyományos mozikban nem 

látható külföldi filmeket is megnézhet.2 A CIRCE és a Primer Plano együttesen próbálták meg 

kialakítani az új spanyol filmkultúrát, ahol egyszerre lehet helye a művészetnek és az 

ideológiának. 

 

García Viñolas a Falange egyik kiemelkedő politikusa volt, így a párt filmpolitikai 

szócsöveként funkcionált a lap első 78 száma, mindvégig megőrizve annak filmművészeti 

aspektusait is. 1942-ben váltás történt a főszerkesztői poszton, a rezsim elsőszámú 

filmtörténészének tartott Carlos Fernández Cuenca került vezető pozícióba, a tájékoztatási és 

idegenforgalmi miniszter Gabriel Arias Salgado pedig a Primer Planót a Nemzeti Sajtó- és 

Propagandaügyi Hivatal hatáskörébe rendelte.3 Ettől kezdve már hivatalosan is a rezsim 

filmművészeti folyóiratává vált. Az ideológiai írások mellett a filmes témájú cikkek is 

megjelentek, kiegészülve forgatási tudósításokkal és interjúkkal, amelyek a mozgóképet teljes 

értékű művészeti és kulturális ágként kezelték. A Fernández Cuencát követő főszerkesztők 

irányítása alatt sem változott érdemben a lap orientációja, de megjelentek a külföldi tudósítók 

beszámolói, majd, igazodva az olvasói elvárásokhoz, a filmsztárok életére és megjelenéseire 

fókuszáló pletykarovatok is. Az 50-es évek végétől a hollywoodi filmmagazinok stílusát 

másolta, majd 1963-ban megszűnt.  

 

A legfontosabb ars poeticát García Viñolas vezércikksorozata fogalmazta meg Kiáltvány a 

spanyol filmhez címmel, amely az első öt számban jelent meg4; ez megmutatja, milyen 

filmpolitikai célokat tűzött ki maga elé a főszerkesztő, rajta keresztül pedig a Falange és a 

                                                 
2 A CIRCE működéséről lásd: Emeterio Díez Puertas: El Círculo Cinematográfico Español (1940-1944),  
Historia y Comunicación Social, 2008, 13. szám, 47-62. 
3 Joan M Minguet i Battlori: La regeneración del cine como hecho cultural durante el primer franquismo 
(Manuel Augusto García Viñolas y la etapa inicial de „Primer Plano”). In: Actas del VI Congreso de la A.E.H.C., 
Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, Madrid, 1998, 197-199. 
4 Manuel Augusto García Viñolas: Manifiesto a la cinematografía española I-V, Primer Plano, 1940. október 20.  
1. sz.; 1940. október 27. 2. sz.; 1940. november 3. 3. sz.; 1940. november 10. 4. sz.; 1940. november 17. 5. sz. 
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rezsim. Először a film mint művészeti ág kérdését járja körül, és megállapítja, hogy az észak-

amerikai világhatalmi felsőbbrendűség részben ennek az új médiumnak köszönhető. Ahhoz, 

hogy a spanyol filmgyártás felemelkedhessen, mindenekelőtt szükség van a filmipar 

kiépítésére, az infrastruktúra és az anyagi háttér létrehozására, és csak ezután lehet a film 

céljairól beszélni. A szerző úgy véli, hogy Spanyolország filmgyártása lemaradásban van a 

többi országéval szemben, annak felemelése elengedhetetlen az egész spanyol nemzet 

megújításához. Új felfogást kell meghonosítani a filmművészethez történő viszonyulásban, és 

ebben a politikának döntő szerepet kell vállalnia. Át kell állni a szisztematikus tervezésre, 

mert a korábbi spanyol filmpolitikákat az improvizáció és a kalandor szemlélet (aventurismo) 

jellemezte. A művészeti, ipari és elméleti megalapozás után a negyedik részben tér át a 

főszerkesztő a film mint politikai eszköz kérdésére, idézve Mussolinit: „A film a legerősebb 

fegyver”. Spanyolországban is szükséges szerinte az állami beavatkozás és kontroll, mert a 

filmet mindenhol fegyverként kell használni. Ehhez állami hiteleket kell a filmipar 

rendelkezésére bocsátani, bevonni a magántőkét, valamint mindvégig szem előtt tartani, hogy 

művészeti szempontból is kiemelkedő alkotások szülessenek (ez utóbbi kitétel ritkán jelenik 

meg más szerzők írásaiban, amikor az új nemzeti filmről értekeznek). Záró soraiban 

megfogalmazza kétségeit, hogy a spanyol nemzeti érzelmeket vajon ki lehet-e fejezni a 

maguk teljességében a filmeken keresztül; erre a választ másoktól, elsősorban a 

filmművészektől várja. 

 

A folyóirat későbbi vezércikkeiben a főszerkesztő és a szerzők  folyamatosan a nemzeti film 

jelentőségére reflektálnak, és azokra a lehetőségekre, művészi, technikai és anyagi természetű 

problémákra, sürgető és megoldandó kérdésekre, amelyek a mozgóképet érintik. 

 

Míg ideológiai szempontból a Franco-rezsim megvetette és elítélte a Szovjetuniót, addig 

annak filmművészetét és filmpolitikáját csodálta. Bartolomé Mostaza úgy vélekedett, hogy 

Eizenstein filmjeinek hatására többen váltak kommunistává, mint bármilyen más 
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propagandának köszönhetően, a szovjet filmművészet pedig az egyik legtökéletesebb. A 

filmpolitika tekintetében a Szovjetunió mellett szerinte a náci Németországot is követni kell, 

ahol a mozit teljes mértékben az állam szolgálatába állították.5  

 

Fernández Cuenca főszerkesztői kinevezésével (1942) változik a hangnem, a vezércikkek 

többsége a spanyol filmművészet felsőbbrendűségét hirdeti, amelyet összekapcsol a 

polgárháború révén elnyert nemzeti függetlenség eszméjével. Az írások szerint nem csak 

Spanyolország, hanem a spanyol filmkészítés is megmenekült a kommunizmustól. A 

filmművészet a spanyol állam egyik legfontosabb szektorává válik, a cikkekkel ezt 

igyekeznek alátámasztani. Egyes írások szerint a spanyol mozgókép a fennmaradását 

köszönheti annak, hogy a Nemzeti Mozgalom került hatalomra, mert így válhatott csak valódi 

művészeti ággá; a továbbiakban a celluloid legfőbb feladata, hogy szolgálja a spanyol hazát, 

elmesélje annak dicsőséges múltját, jelenét és jövőjét, valamint bemutassa kulturális és 

természeti kincseit.6 

 

A Falange ideológusa, Ernesto Giménez Caballero szerint a spanyol filmekben meg kell 

jeleníteni a nemzeti tradíció és a jövőre vonatkozó álmok minden elemét, Spanyolország 

géniusza leginkább a mozgóképen keresztül mutatkozhat meg. Az emberiség Végzetét így 

ismét Spanyolország uralhatja majd, visszaszerezve azt a hatalmat, amelyet most alsóbbrendű 

fajok birtokolnak. Mindehhez fejleszteni kell a színészek interpretációs képességét, támogatni 

a háborús film műfaját, mintául a Franco tábornok filmregénye alapján készült Faj (Raza, 

José Luis Sáenz de Heredia, 1942), valamint a Vörös és fekete (Rojo y negro, Carlos Arévalo, 

1942) és Az Alcázarban a helyzet változatlan (Sin novedad en el Alcázar, Augusto Genina, 

1940) szolgálhat, és mindig szem előtt kell tartani, hogy Spanyolország az első nemzet volt a 

világtörténelemben, amely legyőzte a kommunizmust. Erre most lehetőség van, mert a 

                                                 
5 Bartolomé Mostaza: El cine como propaganda. Uo. 1940. december 22. 10. sz. 
6 Julián Cortés Cavanillas: Panorama prometedor. Uo. 1942. november 13. 109. sz. 
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nemzetközi elszigetelődésnek hála nem érkezik be az országba „a külföldi hülyeség”. Ha 

lezárul a világháború, a spanyol film fogja képviselni mindazon magasztos értékeket a 

világban, amelyeket korábban a missziók és a katolikus színház.7 

 

A kötelező spanyol szinkron fogadtatása nem volt egyöntetűen pozitív: míg egyesek a 

castellano nyelv egyeduralma érdekében üdvözölték, mások szerint a spanyol filmek 

elveszítették a külföldi filmekkel szembeni előnyüket azáltal, hogy minden mű spanyol 

nyelven szólt a közönséghez. A vitának a Primer Plano hasábjai is helyt adtak, a cenzúrát 

ellenző szerzők 1943 végétől erőteljesen támadták a döntéshozókat; a hangnem helyenként 

olyan szélsőséges volt, hogy meglepő, hogyan is jelenhetett meg ilyen cikk ebben a 

korszakban. Egy producer azt is felhozta érvként, hogy a külföldi filmek jobbak, mint a 

spanyolok, ezért ha azonos nyelven beszélnek, akkor egyértelműen a hazai filmgyártás marad 

alul.8 A szinkron ellenzői köré filmrendezők és értelmiségiek csoportosultak, velük a 

döntéshozók vitatkoztak. 1943 ősze és 1944 tavasza között húsznál is több írás jelent meg 

ebben a témában, majd 1944 márciusában egy név nélkül publikált cikk lezárta a vitát azzal, 

hogy a szinkronról döntés született, az érvénybe lépett, így mostantól a legfontosabb feladat, 

hogy a nemzet érdekében mindenki támogassa annak gyakorlatba ültetését.9  

 

A későbbiekben a Primer Plano hasábjain vezércikkekben és esszékben folyamatosan 

értekeztek az éppen aktuális kérdésekről, s mindvégig kihangsúlyozták a korábban már 

említett szempontokat: a film álljon az állam szolgálatában, miközben szem előtt kell tartania 

a művészi értékeket is. 

 

A filmgyártó vállalatok 

 

                                                 
7 Ernesto Giménez Caballero: España y el cine. Uo. 1942. október 13. 100. sz. 
8 Serafín Ballesteros: Para navegar en un mar de confusiones. Uo. 1944. január 30. 172. sz. 
9 Síntesis de una polémica. Uo. 1944. március 12. 178. sz 
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Az 1942-ben létrejött, filmgyártásra szakosodott Chamartín vállalat jogelődjének részvényesei 

már 1940-ben kifejezték a Caudillónak feltétlen támogatásukat, valamint kinyilvánították 

azon szándékukat, hogy tevékenységükkel a haza szolgálatába álljanak. Közleményükben a 

polgárháború előtti lehetőségeket kaotikusnak ítélték, de a harcok során a társaság 

alkalmazottai hősiesen helytálltak a felkelők oldalán, a „vörös kormány hordái” elől 

megvédték létesítményeiket. Minden stúdiót és berendezést büszkén felajánlottak Franco 

nemzeti Spanyolországának.10 A 40-es évek elején a filmstúdiók vezető testületeitől több 

ehhez hasonló nyilatkozat látott napvilágot. 

 

A Cifesa stúdió tevékenysége szorosan kapcsolódott a rezsim filmpolitikájához. Amerikai 

mintára már megalakulása után elkezdte kiépíteni saját sztárrendszerét, amelynek tagjaival a 

nézőket igyekezett a moziba csábítani. Filmcsillagjai megjelentek minden társadalmi 

eseményen, a napilapok és magazinok pletyka- és társasági rovatainak állandó szereplőivé 

váltak. Nevük szorosan kapcsolódott a stúdióhoz, a spanyol filmgyártás szimpatikus és vonzó 

arcát adták. 

 

Természetesen más, kisebb filmstúdiók is működtek Spanyolországban a Franco-korszak 

során, volt közöttük, amelyik szintén jelentős művekkel járult hozzá az állami ideológia 

fenntartásához és terjesztéséhez (mint a katolikus erények, a tradicionális értékek és a család 

szentségének védelmét zászlajára tűző Aspa Producciones Cinematográficas),  de a Cifesa 

volt az, amely gyártási politikáját és produkcióit tekintve joggal lenne nevezhető a rezsim 

filmstúdiójának.  

 

                                                 
10 Jesús García de Dueñas: Chamartín, la orgullosa permanencia. In: Jesús García de Dueñas – Jorge Gorostiza 
(szerk.): Los estudios cinematográficos españoles, Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de 
España, Madrid, 2001. 241. 
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A Compañía Industrial Films Españoles, S.A-t, ismertebb nevén Cifesát 1932-ben alakította 

meg Valenciában a Casanova család.11 Közel 20 éven keresztül a legfontosabb filmstúdiónak 

számított Spanyolországban, leginkább a szuperprodukcióival szerzett hírnevet. Szlogenje: „A 

sikerek fáklyája”. Az amerikai Columbia stúdióval kötött szerződése alapján a legsikeresebb 

hollywoodi alkotásokat is ez a cég forgalmazta Spanyolországban, üzletpolitikája, 

menedzsmentje és produkciói segítségével pedig amerikai stílusú stúdiórendszert igyekezett 

kialakítani. Az első olyan filmvállalat volt, amely üzleti tervet és forgatási ütemtervet 

készített, a forgatásokhoz pedig nem épített vagy vásárolt saját stúdiókat, hanem kibérelte a 

már meglévőket. A Második Köztársaság idején a Cifesa képviselte a konzervatív-jobboldali 

elveken alapuló filmgyártást, vele szemben állt a liberális értelmiséghez és gazdasági 

körökhöz kötődő, kisebb jelentőségre szert tevő Filmófono. Vicente Casanova 1935-ben egy 

újságcikkben kifejezte a náci Németország filmgyártása iránti tiszteletét, csodálta a fejlődését, 

valamint a közvetített ideológiai üzeneteket.12 

 

A Cifesa a köztársaság idején a spanyol vidéken játszódó drámák és zenés komédiák 

gyártására specializálódott, majd egyre hangsúlyosabb lett műveiben a konzervatív értékrend. 

Az általa kiadott Noticiario Cifesa hírlap cikkei alapján a stúdió vezetői feladatuknak 

tartották, hogy felemeljék a spanyol filmművészetet az azt megillető magasságokba, mert a 

világ legtökéletesebb kultúrájával, természeti adottságaival és történelmével rendelkező 

civilizáció (vagyis a spanyol) megérdemli, hogy filmművészetét tekintve is világelső legyen. 

Ebben pedig kizárólag a Cifesa segíthet. Október 12-ére, a Faj napjára, valamint a valenciai 

Fallas idejére hatalmas ünnepségeket, társadalmi eseményeket, bálokat, sportrendezvényeket 

szerveztek.13 A stúdió égisze alól kerültek ki a 30-as évek legnépszerűbb alkotásai, Florián 

Rey rendező és felesége, Imperio Argentina színésznő zenés-táncos folklórfilmjei. A 
                                                 
11 Az alábbi monográfia mindenekelőtt gazdasági és üzletpolitikai szempontból dolgozza fel a stúdió történetét,: 
Félix Fanés: Cifesa, la antorcha de los éxitos, Institución Alfonso el Magnánimo, Valencia, 1982. A Cifesáról 
szóló információk többsége innen származik, kivéve, ahol más forrásra hivatkozom. 
12 Erről ld: Julio Montero – Maria Antonia Paz: La larga sombra de Hitler. El cine nazi en España (1933-1945). 
Ediciones Cátedra, Madrid, 2009. 98. 
13 Félix Fanés: Cifesa, la antorcha de los éxitos.  i.m. 28-29. 
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Franco-rendszerben a látványos produkciók mellett az ún. emberi / humánus vígjátékok 

(comedia humana) műfajába tartozó művek is megjelentek a stúdió profiljában, amelyek 

lényege, hogy a polgárháború utáni Spanyolországban az addig szegénységben élő ifjak 

lehetőséget kapnak, hogy kitörjenek a nyomorúságból és megvalósíthassák álmaikat, 

miközben a szerelem is beköszönt életükbe.  

 

A polgárháború kitörésekor egy Cifesa-stáb éppen Córdobában forgatott, és rögtön a felkelők 

szolgálatába állt. A stúdióelnök Vicente Casanova már a háború első hónapjaiban 

megállapodást ír alá Sevillában Gonzalo Queipo de Llano tábornokkal, melynek értelmében a 

Cifesát illeti meg a nemzeti filmpropaganda gyártásának elsődleges joga, valamint a stúdió 

azonnal szerződéseket köt az éppen megalakult Nemzeti Sajtó- és Propagandaügyi Hivatallal. 

Bár közel húsz propagandacélú dokumentumfilmet és számos filmhíradót is gyártottak a 

felkelő hadseregnek, a kívánt exkluzivitást nem nyerték el, mindössze ígéretet kaptak rá, hogy 

„a leendő új spanyol kormány állni fogja azon filmek költségeit, amelyek azt megérdemlik”.14   

 

A rezsim alatt a filmipart érintő protekcionista intézkedések, valamint a filmgyártást és 

terjesztést ösztönző állami kedvezmények és támogatások mind a Cifesát hozták előnyös 

helyzetbe, mivel ez a vállalat volt jelen a legnagyobb százalékban minden területen. 

Üzletpolitikájához tartozott, hogy a 40-es évek közepéig legtöbb filmjét koprodukcióban 

forgatta más stúdiókkal, ahol a Cifesa részesedése általában 60-70 % között mozgott: többségi 

résztvevőként övé volt a döntő szó, de a gyártási költségek megoszlottak. Az amerikai mintát 

követve áttért a sorozatban történő gyártásra: egy film forgatásához összeállított stábot a 

következő alkotás készítése során is felhasznált, így minden területen rendelkezésére állt egy 

már összeszokott szakembergárda.15 Kizárólagos szerződéssel kötött magához színészeket, 

rendezőket, akik megbízható munkatársként teljesítették a feladatot, ugyanakkor a rendezők 

                                                 
14 Rafael R Tranche – Vicente Sánchez-Biosca: NO-DO. El tiempo y la memoria. Ediciones Cátedra – Filmoteca 
Española, Madrid, 2006. 25-26. 
15 Félix Fanés: Cifesa, la antorcha de los éxitos.  i.m. 102-106. 
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egyéni látásmódjukat is hozzáadhatták a művekhez. Az elnök Vicente Casanova befolyásos 

kapcsolatokat épített ki a politika legfelsőbb szintjein kulcspozíciókat elfoglaló személyekkel, 

a későbbi kormányelnök Luis Carrero Blanco közeli barátjának számított; egészen az 50-es 

évek közepéig rajtuk keresztül jutottak el Casanovához a nem hivatalos értesülések, hogy 

milyen témájú filmeket látna szívesen a hatalom, melyeket jutalmazna meg nagy 

valószínűséggel.16 

 

A második világháború után továbbra is nagy számban gyártotta a kis költségvetésű, de 

minőségi melodrámákat és komédiákat, valamint háborús és kalandfilmeket is. Legnagyobb 

számban az arisztokrata körökben játszódó romantikus történetek készültek. Anyagi és 

szellemi forrásai zömét azonban az úgynevezett nemzeti történelmi szuperprodukciókra 

fordította a stúdió. Technikai és művészi értelemben véve is nagyon magas színvonalú 

filmekről van szó, amelyeket hasonló profizmussal kivitelezett reklámkampányok 

segítségével népszerűsítettek. Témájukat tekintve az állam által felmagasztalt, dicsőségesnek 

tartott történelmi korokban játszódtak, így természetes volt, hogy a sajtó is komoly 

támogatásban részesítette ezeket a produkciókat. Juan de Orduña és Luis Lucia filmrendezők 

nevéhez fűződött a legtöbb ilyen történelmi film. Közös jellemzőjük, hogy a történelmet a 

közönség számára megfoghatóvá, élvezhetővé, érthetővé, populárisabbá tették: nem csak 

történelmi tények és személyek egymás után történő felsorakoztatására törekedtek, hanem a 

korabeli nézők számára érdekes, érzelmes, helyenként izgalmas forgatókönyveket adaptáltak, 

eltorzítva és (általában szándékosan) meghamisítva néhány történelmi tényt. Mindegyikben 

párhuzamosan futott legalább egy politikai és egy szerelmi szál, a cselekmény során pedig 

ezek váltakozva kerültek előtérbe. Juan de Orduña meggyőződése mindegyikre érvényes: 

„Mindig is azt vallottam, hogy a történelmi filmek, ahhoz, hogy valóban elviselhetőek 

legyenek, 20-30%-ban kell megfeleljenek a történelmi tényeknek, 70-80%-ban pedig inkább a 

                                                 
16 Uo. 165-166. 
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fantázia szüleményei.”17 Ezzel magyarázható, hogy az españolada és a folklórfilmek 

jellegzetességei sok ilyen alkotásban feltűntek. A műveket a rendszer történelem- és 

nemzetfelfogásának megfelelő ideológiai burokkal vették körül, ahol az elsődleges szempont 

az egységes, katolikus, spanyol nemzet védelme a kisebbséggel, forradalmárokkal, 

puccsistákkal és külföldi (nemzetközi) összeesküvőkkel, támadókkal szemben. 

 

A stúdió fénykorában a filmgyártás minden területén jelen kívánt lenni: 1948-ban Cifesa-díjat 

is alapítottak, amelyet az IIEC-ben végzett legjobb tanulónak ítéltek oda minden évben. Az 

elsőt Juan Antonio Bardem kapta.18   

 

A Cifesa stratégiája nagyszerűen kielégítette mind a hatalom, mind a közönség igényeit: a fő 

irányelveknek megfelelően közvetítette az üzeneteket, de szórakoztató formában. A hanyatlás 

okai ugyanehhez a filmtípushoz kötődnek. Ahogyan a különböző műfajok kapcsán számos 

alkalommal bekövetkezett a világ filmtörténetében, egy bizonyos zsáner csak néhány évig, 

esetleg évtizedig tudja megőrizni népszerűségét, ezután a közönség elveszíti iránta 

az érdeklődését. A Cifesa azonban nem volt hajlandó tudomásul venni, hogy változtatnia kell 

a profilján: az egyre költségesebbé váló, évről-évre kevesebb nézőt vonzó történelmi filmjei 

anyagilag nehéz helyzetbe sodorták a stúdiót, és tovább rontotta a helyzetet, hogy 

alkalmazottaikat több évre szóló, nagy összegű szerződésekkel kötötték magukhoz, valamint a 

rivális Suevia Films is egyre nagyobb piaci hányadot hódított el. José María García Escudero 

filmf őigazgató első periódusa idején (1951-1952) ráadásul számos támadás érte őket a filmek 

minősége miatt. A könnyedebb hangvételű, de még mindig történelmi témájú és nagy 

költségvetésű Lola, a faszénárus (Lola la Piconera, Luis Lucia, 1951) volt a stúdió utolsó 

produkciója, 1956-ra a Cifesa gyártó részlege csődbe ment, a bank a tartozások fejében átvette 

                                                 
17 Antonio Castro: El cine español en el banquillo. Fernando Torres, Valencia, 1974. 75. 
18 Juan Antonio Bardem: Y todavía sigue. Memorias de un hombre de cine. Ediciones B, Barcelona, 2002. 69. 
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a stúdió pénzügyi irányítását. Filmforgalmazói tevékenységét még közel egy évtizedig 

folytatta. 

 

A Casanova család stúdiójával ellentétben Cesáreo González stúdiója, a Suevia Films 

mindenekelőtt a szórakoztatásra és a nagy bevételekre koncentrált. A 40-es évek közepétől 

egészen a 60-as évekig üzleti szempontból González tekinthető a legsikeresebb filmmogulnak 

Spanyolországban, filmjeinek ideológiai üzenete kevésbé volt hangsúlyos. Sikere azonban 

elvitathatatlan: egy 1965-ös statisztika szerint 233 filmet forgalmazott, ezek közül 130 tisztán 

spanyol produkció, 29 mexikói és 18 argentin, valamint számos koprodukció. A Suevia Films 

a világ 108 országában rendelkezett leányvállalattal vagy képviselettel (köztük olyan távoli 

helyek, mint Dél-Vietnám, Hong-Kong, Pakisztán és Sierra Leone), ahol a filmterjesztés 

mellett más spanyol üzleti érdekeket is képviselt a diktatúra éveiben.19 Míg a 

Casanova-birodalom képtelen volt megújulni, és ragaszkodott a diktatúra ideológiai 

kiszolgálásához, González vállalata sikeresen kombinálta az eszmét az innovációval és a 

marketinggel. A Cifesához nagyságrendekkel több állami támogatás érkezett, mint a 

Sueviához, így utóbbinak a piacot kellett meghódítania.20 A Cifesa csődje után a Suevia lett a 

legfontosabb, legtöbb érdekeltséggel rendelkező filmstúdió a Franco-diktatúrában. 

 

                                                 
19 Paco Ignacio Taibo: Un cine para un imperio. Oberon, Madrid, 2002. 223-224. 
20 Uo. 225. 


