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Van  új  portugál  filmművészet?  
Kiküldött  munkatársunk  beszámolója  

Van  új  portugál  kor-
mány?  —  ez  a  kérdés  
valószínűleg  sokkal  job-
ban  érdekli  a  világot,  
talán  filmkedvelő  olva-
sóinkat  is,  de  magukat  
a  portugálokat  egészen  
bizonyosan.  A  film  so-
hasem  játszott  különö-
sebb  szerepet  életükben,  
kultúrájukban,  s  most  a  
körülbelül  kilencven  já-
tékfilmnyi  portugál  
filmtörténet  kiemelkedő-
nek  tartott  alkotásait  
végignézve  igazat  kell  
adnunk  a  közönség  ér-
dektelenségének.  Az  
1974.  április  25-i  forra-
dalom  új  szervezeti  for-
mában,  új  tartalommal  
lendítette  fel  a  fiatal  
rendezők  munkásságát.  
S  hogy  az  eltelt  négy  év  
viharos  eseményei,  tár-
sadalmi  átalakulásai  az  
ország  életében  lezajlott  
változások  mennyire  és  

milyen  új  filmeket  pro-
dukáltak,  a  FIPRESCI  
részvételével  megtartott,  
ezúttal  nemzeti  film-
szemlévé  alakult  nem-
zetközi  fesztivál  vitáin  
kérték  számon  egymás-
tól  alkotók  és  nézők  Fi-
gueira  da  Foz-ban.  Ha  
az  esztétikum  filmes  sa-
játosságai  helyett  több  
szó  esett  a  politikai  
pártviszályok  zűrzavará-
ról,  az  akkor  még  hatal-
mon  levő  ingatag  kor-
mány  előre  látható  bu-
kásáról,  igazán  termé-
szetes.  A  filmszakma  
közvetlenül  a  kulturális  
miniszter  irányítása  
alatt  működik,  ugyanak-
kor  nem  államosított,  
költségvetése  igen  ala-
csony,  a  pénzt  a  mozije-
gyek  árának  tizenöt szá-
zalékos  „moziadója"  fe-
dezi.  Mozi  viszont  na-
gyon kevés van  Portugá-

liában.  Így  aztán  érthe-
tő, ha a  forgalmazó szak-
emberek,  rendezők  na-
gyobb  izgalommal  hall-
gatták  a  kormányválság  
legújabb  híreit,  mint  a  
szigorú  hazai  kritikusok  
és  a  tájékozatlan  külföl-
di  kollégáik  szakvéle-
ményét. 

A  mozgókép  e  hatal-
mas  karriert  befutott  
szellemét  Portugáliában,  
véletlenül,  éppen  egy  
magyar  szabadította  ki  
palackjából.  A  lisszabo-
niak  először  Rubi  Ervin,  
„a  neves  budapesti  mo-
zis"  és  az  ő  csodálatos  
masinájának  jóvoltából  
láttak  filmet  1896-ban.  
Az  új  cirkuszi  látvá-
nyosságot  hamar  meg-
kedvelték,  s  már  a  szá-
zad  első  éveiben  forgat-
tak  rövidke  dokumen-
tumfilmeket.  Az  első  
filmcég,  az  Invicta  Film  
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Fernando  Matos  Silva:  Ne-
vem  . . . 

1909-ben  alakult.  Portó-
ban.  Ez  az  északi  ipar-
város  lett  a  filmgyártás  
első  központja.  Az  In-
victa  hamarosan  kapcso-
latba  került  a  francia  
Pathé-val  és  Gaumont-
nal,  portugál  tárgyú  hír-
adókat  gyártott  és  szál-
lított  számukra.  A  por-
tugál  filmgyártás  egé-
szen  a  második  világhá-
borúig  nemzetközi,  első-
sorban  brazil  piacra  dol-
gozott. 

Solvejg  Nordlund:  Se  múlt,  
se  jövő  

Első  jegyzett  rendező-
jük,  a  német  dokumen-
tumfilm-iskolán  nevel-
kedett  Leitao  de  Barros,  
a  húszas  évek  végén  ké-
szítette  a  Nazaré-i  ten-
gerpart,  Lisszabon,  Ma-
ria  do  Mar  című  néma,  
s  1931-ben  az  első  han-
gos  filmet,  a  Severát.  A  
nemzeti  viseletek,  szo-
kások,  népünnepélyek,  
dalversenyek,  szép  ten-
gerparti  tájak  mozgó  
képeslapjaival  indult  a  



Alberto  Seixas  Santos:  Mé-
rés  mázok  

portugál  filmművészet.  
Rögtön  indulásakor  ál-
lami  felügyelet  alá  ke-
rült.  Még  1917-ben  meg-
született  a  cenzúratör-
veny,  mely  kimondja  
„az  ország  nemzeti  ér-
dekeinek  védelmét",  s  
1927-től  kezdve  törvény  
ellenőrzi  a  mozik  műso-
rát.  De  Salazárék  túlsá-
gosan  optimistának  bi-
zonyultak  a  filmművé-
szet  fejlődését  és  hatását  
illetően.  A  harmincas  
évek  nagy,  látványos  
produkciói  a  forgatások  
idejére  a  gyarmatokról  
importált  fűszoknyás  
négerekkel  és  elefántok-
kal,  és  az  ez  idő  tájt  in-
dult  filmhíradó  a  fasisz-
ta  ideológia  jegyében  
fogantak. 

A  háború  után  Portu-
gália  elvesztette  a  bra-
zil  filmpiacot,  s  az  
amúgy  sem  éppen  rózsás  
gazdasági  helyzet  nem  
kedvezett  különöskép-
pen  a  nemzeti  filmgyár-
tásnak.  Rossz  körülmé-
nyek  között,  nagyon  
gyorsan,  egy-két  hét  
alatt  forgatták  a  sziru-
pos  melodrámákat,  a  dé-
liesített  hollywoodi  
giccsutánzatokat.  Az  öt-
venes évekre  a film  mái-
olyan  rossz  hírbe  keve-
redett,  hogy  a  középosz-
tálynak  sem  illett  mozi-
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ba  járnia.  Az  évtized  vé-
ge  felé  kezdett  szerve-
ződni  a  filmklubmozga-
lom,  fiatalok  külföldi  
filmfőiskolákra  mentek  
rendezést  tanulni,  s  a  
hatvanas  évek  elején  az  
olasz  neorealizmustól,  az  
angol  free  cinemától,  a  
francia  új  hullámtól  
„megfertőzött"  nemze-
dék  tért  vissza  Portugá-
liába.  Megalakították  a  
Portugál  Film  Központ-
ja  nevű  alkotócsoportot;  
bankhitellel,  reklámfil-
mekkel  megkeresett  
pénzen  forgatták  film-
jeiket. 

A  bomba  Paulo  Ro-
cha  Zöld  évek  című  
filmjével  robbant  1962-
ben.  Rocha,  Al fredoTro-
pával  együtt  a  háború  
utáni  olasz  neorealizmus  
hagyományaihoz  nyúlt  
vissza,  hőseik  városi  sze-
gények.  egyszerű  kisem-

berek.  Antonio  de  Ma-
cedo,  Cunha  Telles,  Fon-
cesa  de  Costa  a  francia  
új  hullám  és  Antonioni  
hatására  a  modern  
nagyvárosi  ember  ma-
gára  maradottságát,  

kommunikációképte-
lenségét  vitték  filmre,  az  
előbbieknél  „esztétiku-
sabb",  szimbólumokkal,  
parabolákkal  bonyolított  
stílusban.  Alberto  Seixas  
Santos  pedig  Godard  po-
litizáló  filmesszéinek,  
Brecht  elidegenítő  effek-
tusainak  példáján  készí-
tette  a  Mézes  mázok  cí-
mű  okos  politikus  film-
jét,  közvetlenül  1974 for-
dulata  előtt.  Készültek  
szép  számmal  dokumen-
tatív,  leíró  filmek  is,  s  
az évek  őta  hallgató  Ma-
nuel  de  Oliviera  is  újra  
megszólalt  (a  mai  fiata-
lok  egyedül  őt  ismerik  
el  a  régi  portugál  filme-
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sek  közül);  szép,  hagyo-
mányos,  a  helyzet  tart-
hatatlanságát,  a  vihar  
előtti  csend  feszültségét  
sugalló  drámaadaptáció-
kat  rendezett.  

A  fiatalok  kritikai  
hangja,  szociális  ér-
deklődése  a  generációs  
ellentéten  túl  politikai  
szakadékot  vont  közé-
jük,  s  a  fasiszta  vezeté-
sű  Filmintézet  közé.  
Rendezők,  kritikusok,  
filmklubhívek  addig  so-
ha  nem  látott  egységes  
frontja  várta,  követelte  
filmekben  és  deklará-
ciókban  a  változást.  

1974.  április  26-án  be-
vonultak  a  Filmintézet-
be,  s  közölték  a  tisztvi-
selőkkel,  „Uraim.  el  
vannak  bocsájtva. Elfog-
laltuk  és  újjászervezzük  
a  Portugál  Filmintéze-
tet".  Megalakították  a  
Filmesek  Szakszerveze-

tét,  melynek  mindenki,  
rendező,  világosító,  szí-
nész,  forgalmazó  tagja  
lehetett.  Eltörölték  a  
cenzúrát.  A  Filmintéze-
tet  a  mindenkori  kultu-
rális  miniszter  irányítja,  
az  évi  nyolc-tíz  játék-
film  forgatásához  szük-
séges  pénzt  azonban  
nem  a  kormány  folyó-
sítja,  hiszen  nem  álla-
mosították  a  filmgyár-
tást,  hanem  az  intézet-
nek  a  mozijegyekre  ki-
vetett  tizenöt  százalékos  
adóból,  külföldi  eladá-
sokból  kell  előteremte-
nie  a  tőkét.  A  hatalom-
átvételig  egységes  front  
hat-hét  alkotócsoportra  
bomlott  a  rendezők  poli-
tikai  pártállása,  filmes  
ízlése  szerint.  Az  alkotó-
csoportok  terjesztik  fel  
a  forgatókönyveket  a  
Filmintézet  művészeti  
tanácsának,  ott  dönte-
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nek  az  elfogadásról,  s  
adnak  rá  pénzt.  Hirte-
lenjében  nyolcvanra  
duzzadt  a  magukat  ren-
dezőnek  vallók  száma,  
közülük  tiz-tizenkettö  
dolgozik  rendszeresen  
Az  egyik  csoport  kifeje-
zetten  a  tévének  gyári  
filmeket.  (Ezekből  saj-
nos  egyet  sem  láttunk.)  
Az  alkotók  az  elbürok-
ratizálódott  Filmintéze-
tet  szidják,  az  intézetiek  
az  eladhatatlan,  forgai  
mazhatatlan.  unalmas  
filmeket  hibáztatják.  A  
portugálok  ugyanis  nem  
nagyon  nézik  a  portugál  
filmeket.  S  Figueira  dc  
Foz-beli  tapasztalataink  
alapján  bizony  hajlamo  
sak  vagyunk  megérteni  
őket 

A  napról  napra  újabb  
fordulatokat,  drámákat  
tartogató  valóság  több-
nyire  igencsak  simán,  
csendes  nyugalommal  
néz  vissza  ránk  a  vá-
szonról.  A  vitákon  olyan  
okosan,  szenvedélyesen  
érvelő  fiatalember.  Fer  
nando  Matos  Silva.  egy  
filmrendezőről  szóló  Ne-
vem  ...  című  filmjében  
azon  elmélkedik  hova  
tűnt  1974  áprilisának  
forradalmi  lendülete,  
hogyan  fordulhattak  az  
események  ilyen  rossz  
irányba,  de  mindezt  
olyan  intellektuális  köl-
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döknézéssel,  mondhat-
nánk  „nyavalygással"  
adja  elő,  hogy  a  f i lm  
végén  a  néző  elveszti  ér-
deklődését  a  politika  
meg  a  filmművészet  
iránt  is.  

Solvejg  Nordlund  vi-
lágfájdalmas  hősei,  egy  
műfordítónő  és  tévé-
kommentátor  férje,  az  
egyre  zűrzavarosabbá  
váló  világban  hivatottak  
kifejezni  a politikai,  ma-
gánéleti  útveszítést,  té-
velygést  Se  múlt,  se  jövő  
című  filmjében.  (Rossz-
májú  külföldiek  a  cím-
hez  hozzátették:  . . .  se 
film.) 

A  Búcsú  előtt  felet-
tébb  didaktikus  törté-
netet  mesél  el  a  forra-
dalom  előestéjéről.  Ro-
gerio  Ceitil  kisvárosi  il-
legális  ellenállók  közül  
választotta  szereplőit,  
'ütött  szerelemmel  fű-
jerezte  a  politikai  
nunkát.  1974.  április  24.  
ninden  bajt,  gondot  
negszüntet,  a  szerelme-

sek  is  egymáséi  lehet-
nek. 

A  játékfilmek  közül  
az  egyetlen  izgalmas  al-
kotás  Artúr  Semedo  
f i lmje,  a  Berlengas  ki-
rályáról  volt.  Berlengas  
egy  valóságos  partmenti  
kis  sziget,  világítóto-
ronnyal,  s  egyetlen  la-
kossal,  a  toronyőrrel.  
Ezért  a  szigetért  folytat  
évezredes,  valami  miatt  
mindig  meghiúsuló  há-
borút  a  portugál  király  
a  vaskos  vásári  humor-
ral  előadott  mesében,  
mely  Portugália  törté-
nelmét  mondja  e l  na-
gyon  mulatságosan,  a  
nemzeti  mitológia  jeles  
hőseit  fricskázza  meg.  
Kerettörténetének  sze-
replője  egy  bolondokhá-
zába  zárt  ápolt,  aki  Ber-
lengas  királyának  képze-
li  magát,  vele  készít  in-
terjút  a  tévé  népszerű  
riportere,  valamikor  a  
közeljövőben,  1981-ben,  
véletlenül  éppen  akkor,  
amikor  a  jelenleg  ural-
kodó  többségi  parlamen-
ti  párt  mandátuma  le-
jár . . .  A  múltbeli  és  je-
lenidejű  szatirikus  törté-
nelemlecke  aratta  az  

egyetlen  igazi  sikert  Fi-
gueira  da  Foz-ban,  s  
Lisszabonban  is  telt  há-
zakkal  játsszák.  

A  dokumentumfilmek  
választéka  valamivel  
biztatóbb  képet  nyújtott.  
Bár  a  Medeira  (Leonel  
Brito)  leginkább  csak  
vonzó  IBUSZ-film,  a  
Tovább  élni  (Cunha  Tel-
les)  egy  tengerihalász-
kommuna  kialakulásáról  
beszél  eléggé  unalmasan,  
a  Kenyér  földje,  harc  
földje  (Jósé  Nascimen-
to)  az  agrárreform  után  
szövetkezetekbe  tömö-
rült  parasztokat  kérdezi  
megváltozott  életükről  
—  ezekben  a  filmekben  
legalább  igazi,  mai  em-
beri  arcok  láthatók,  
megtudunk  valamit  ar-
ról,  hogyan  élnek,  lak-
nak,  öltözködnek,  mit  
csinálnak,  gondolnak,  
beszélnek  a  portugálok  
1978-ban. A z  új  portugál  
filmművészetnek  egye-
lőre,  úgy  látszik,  nincs  
ideje  velük  foglalkozni.  
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