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m a g y a r o k  a m e r i k á b a n 

A magyar Hollywood

zukor Adolfot és egy másik 
honfitársát, Fried Vilmost tart-
ják a hollywoodi filmipar ala-
pítóinak. zukor hozta létre a 
paramount Filmstúdiót, Fried, 
azaz William Fox pedig a 20th 
Century Foxot. zukor nevéhez 
fűződik a nagy stúdióvállala-
tok létrejötte, amelyek filmeket 
gyártottak, forgalmaztak, és 
mozikat is üzemeltettek. ő ta-
lálta ki a filmsztár fogalmát, és 
a legenda szerint a magyarok-
tól származik az angol „movie“ 
szó, amelyet a magyar „mozi“ 
szóból hallottak félre az ame-
rikaiak.1 

Élete a felemelkedésről szó-
ló, igazi hollywoodi történet. 
1873. január 7-én született a 
Borsod-Abaúj-zemplén megyei 
ricsén. szüleit korán elveszítet-
te, őt és testvérét a nagybátyjuk 
nevelte. 16 évesen vágott neki a 
nagyvilágnak, és 1891-ben ér-
kezett Amerikába. először egy 
kárpitosműhelyben, majd egy 
szőrmekereskedőnél dolgo-
zott, később saját szőrmebol-

tot nyitott. 1893-ban látott egy 
filmet, és már akkor megérez-
te benne az üzleti lehetőséget. 

1912-ben jött a nagy áttörés, 
amikor megvásárolta egy fran-
cia film forgalmazási jogát. Ha-
talmas nyereségre tett szert, 
és még ugyanabban az eszten-
dőben megalapította első saját 
filmgyártó vállalkozását. los 
Angeles külvárosában kibérel-
te egy narancsfarm gazdasá-
gi épületét, ott rendezte be az 
első stúdiót, amelyből aztán ki-
nőtt a paramount pictures vi-
lághírű filmvállalat. Korának 
legjobbjaival dolgozott együtt, 
s 47 éven keresztül meghatá-
rozó alakja volt a hollywoodi 
filmgyártásnak. 1949-ben élet-
művéért Oscar-díjat kapott. A  
hollywoodi hírességek sétá-
nyán csillag őrzi a nevét. 1976-
ban, los Angelesben hunyt el, 
életének 104. évében.

sohasem feledkezett meg  
szülőfalujáról. Amrikából pénzt 
és csomagot küldött azoknak, 
akik otthonról levélben segít-

„Nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenned” – a fáma szerint Zukor Adolf (Adolph 
Zukor) hollywoodi irodájának ajtaján állt ez a mondás. Állítólag azonban azt is hozzátette, hogy „de 
azért segít” (ha valaki magyar). Elmondhatjuk, hogy főleg a 20. század első felében rengeteg magyar 
név fémjelezte a hollywoodi filmipart. A magyar származású filmgyárosok, rendezők, színészek, ope-
ratőrök, producerek, forgatókönyvírók, filmzeneszerzők, jelmez- és díszlettervezők több hullámban 
érkeztek az új hazába. Hollywoodban az angol mellett a magyar volt a másik „hivatalos” nyelv. szédü-
letes életutakkal találkozhatunk, amelyek közül jelképesen csupán egy párat emelünk ki.

ZUKOR ADOLF
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