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A Zukor és Fox sztori – Hollywood magyar alapítói*1

„Az amerikaiak kolonizálták a tudatalattinkat.”
Az idő múlása c. film, 1976, r. Wim Wenders

(Bevezetés) Hollywood több mint száz éve alakítja, dominálja a globális filmkultúrát, Wim 
Wenders szavaival élve kolonizálja gondolkodásmódunkat. Az álomgyár, mint ahogy már 
az elnevezése is jelzi, megalakulása óta a kontrasztok világa, ahol az álom futószalagon 
érkezik, a film egyszerre próbál művészet és iparág lenni, a siker pedig kéz a kézben jár 
a csillogással és az intrikával egyaránt. Hollywood az a hely, ahol egy évszázada tapos-
nak egymás lábára a világ különböző pontjainak legtehetségesebb művészei, még azt is 
vállalva, hogy ünnepelt alkotóból egy csapásra váljanak egy ipari gépezet alkotóelemévé.

Hollywood egyszerre szitokszó és maga a megtestesült amerikai álom, amely vitathatatlanul 
meghatározó szerepet vállal az amerikai identitás alakításában. A cirkuszi látványosságnak in-
duló, később hetedik művészeti ággá nemesedő innováció, a mozgókép ugyanis olyan dologra 
volt képes a tengerentúlon, amelyre korábban még maguk a feltalálóik sem számíthattak.

A film útja a térnyerés során a két kontinensen eltérő irányt vett. Míg az európai 
filmgyártás az elmúlt bő száz évben műalkotás szemléletűvé vált, addig a tengerentúlon 
a film megmaradt gazdasági jószágnak, a cél pedig a fogyasztói tömegek minél széle-
sebb körű kiszolgálása lett. Nem ok nélkül történt mindez: a multikulturális Egyesült 
Államokban, a különböző nyelveket beszélő bevándorlók hazájában a nyelvi korlátokat 
nem ismerő némafilmek gyorsan népszerű és jövedelmező „üzletággá” váltak.

A film mint közös nyelv, maroknyi nagyot álmodó, az ismeretlenbe beleugró úttörő 
pionír vezetésével képes volt iparággá szerveződni, és anyanyelvre, származásra, társa-
dalmi hovatartozásra való tekintett nélkül, korábban nem látott hatékonysággal egyesí-
tette a soknemzetiségű, zsibongó, identitását kereső Egyesült Államokat a XX. század 
elején. Megteremtődött a hollywoodi film mítosza, az amerikai mozi közönsége, és egy 
olyan hódító hadjárat vette kezdetét, amely „kulturális invázió” napjainkban immár 
nemzetek felett, világra kiterjedő módon zajlik.

Nem tudunk eléggé egyetérteni a magyar filmtörténet egyik legjelesebb alkotójával 
és gondolkodójával, Nemeskürty Istvánnal, aki a következőképp szólt a filmről: „Annyi 
bizonyos, hogy a százéves mozgókép így vagy úgy, de részt vesz az emberiség jövőjének, 
szellemi és esztétikai világképének kialakításában. Mégpedig oly mértékben, amilyen 
mértékben egyetlen eddigi művészet (vagy találmány) sem vett rész.”

De mégis, honnan indult a hollywoodi mozi? Kik a megalapítói, ők honnan érkeztek, 
és milyen műhelytitkok, intrikák mentén építették fel a mai értelemben vett álomgyárat? 
Kikből lettek az első filmsztárok, filmcézárok, milyen vízióval és hogyan indultak útjukra 
a nagy hollywoodi stúdiók?

Hollywood hőskora, keletkezéstörténete, ahogy mondani szokás, igazi hollywoodi 
filmsztori. Univerzális történet, mindenkit érint, akit egyszer is rabul ejtett az amerikai 
mozi. Amikor elsötétül a moziterem, feltűnik a filmvásznon Hollywood legősibb stú-
diólogója, a Paramount ikonikus piramis alakú hegye, az azt körülölelő szimbolikus 
huszonkét csillaggal, vagy felcsendül a legendás dobpergéssel a 20th Century Fox 
Fanfare a Fox stúdió intróval, hipnotikus módon szűnik meg a közönség számára a 
külvilág, s adja át magát, merül el az álomgyár által létrehozott világban.

SZÁZADOK
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Világszerte ismert képek és érzések ezek, mégis kevésbé köztudott, hogy e mögött 
a szimbólumok és stúdiók mögött két magyar származású filmmogult, alapítóatyát kell 
keresnünk. Hollywood megalapítása pedig egy példátlan magyar történet (is) egyben…

(Fox és Zukor. Hollywood magyar alapítói) „Nem elég, ha magyar vagy, tehetségesnek 
is kell lenned” – állt a figyelmeztető felirat a legenda szerint Zukor Adolf, ricsei szüle-
tésű néhai New York-i szőrmeárus, későbbi hollywoodi filmmogul, a Paramount stúdió 
alapítóelnökének igazgatói ajtaján.

Egyes elbeszélések ugyanezt a mondatot George Cukor, a szintén magyar felmenőkkel 
rendelkező legendás filmrendező szájába adják, míg más források a Zala megyei Túrkevéről 
később Londonban nagyot alakító, a brit filmgyártás úttörőjeként elhíresült, Winston 
Churchill javaslatára lovaggá ütött Sir Alexander Kordának tulajdonítják a fenti szavakat.

Akár igaz a legenda, akár nem, cáfolhatatlan tény, hogy a különböző okokból a tenge-
rentúlra vándorolt hazánkfiai döntő befolyással voltak a mai értelemben vett hollywoodi 
filmgyártás világára. Tény az is, hogy az amerikai filmtörténet két magyar alapítóatyát is 
számontart Hollywood megalapítói között. Ők Adolph Zukor és William Fox.

E két név csupán egy véletlen folytán került egymás mellé a filmtörténetben, amint 
az is véletlen, hogy a hollywoodi filmipar úttörőjeként emlegetett Zukor és Fox is 
Magyarországról, két kis, egymáshoz közel eső Borsod-Abaúj-Zemplén megyei faluból 
indultak el, s hódították meg végül Amerikát. Persze, ha vannak egyáltalán véletlenek…

Két eltérő karakter, emblematikus filmmogul, akik üzleti döntéseikkel, innovációik-
kal, világképükkel elsők között gyakoroltak hatalmas befolyást az álomgyárra. Ők voltak 
ugyanis Hollywood két befolyásos filmstúdiójának, a Paramount és a Fox stúdiónak meg-
alapítói és vezetői, a mai napig uralkodó stúdió- és sztárrendszer alapjainak lefektetői.

Zukor 165 centiméteres magassága mellett üzleti húzásaival, kifinomult stílusával 
hamar a film óriásává nőtte ki magát, a Paramount-ot Hollywood legnagyobb filmvál-
lalatává emelve.

Douglas Gomery a „hollywoodi bibliaként” emlegetett ’The Hollywood Studio 
System’ című könyvében ekképpen ír Zukorról: „Zukor volt az, aki megtanította a vilá-
got arra, hogyan lehet a mozgóképeket népszerű műfajjá és egyben jövedelmezővé tenni. 
Ő fektette le úgyszintén a hollywoodi stúdiórendszer alapjait.”

A halk szavú, kimért Adolph Zukorral szemben egyik legfőbb riválisa, a tolcsvai szü-
letésű William Fox egymaga megtestesített mindent, amit egy hollywoodi filmmogulról 
elképzelhet az ember.

Zukorral ellentétben Fox magas, jó kiállású ember volt, igazi magánzó, egyszemélyes 
intézmény, aki egész életében a maga útját járta. Ha Adolph Zukor a mai értelemben vett 
játékfilm atyjának tekinthető, akkor William Fox a hangosfilm bevezetésének úttörője 
Amerikában és világviszonylatban is.

Esetükben túlzás nélkül állíthatjuk, hogy két világhírű magyarról beszélünk, akik 
büszkén vállalták származásukat, s akiket az amerikai szakirodalom is Hollywood ma-
gyar alapítóatyjaiként tart számon. Nevük megkerülhetetlen a filmtörténelemben, meg-
annyi könyv, anekdota számol be életükről. Zukor hollywoodi csillagát ezrek keresik 
fel ma is évente, míg a Fox név az egyik, ha nem a legismertebb magyar származású 
márkanév a tengerentúlon.

Sajnos Magyarországon eddig kevésbé ismert az életük és munkásságuk. Ennek oka-
it vélhetően a viharos XX. századi magyar történelemben kell keresnünk. Azokban az 
években ugyanis, amikor Zukor és Fox megírta saját megemlékezését, könyveik magyar 
kiadását a származásuk okán még zsidótörvények tiltották meg. Később, a kommunista 
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rendszerben sem volt támogatott külföldön élő honfitársaink történeteinek széleskörű 
megismertetése a hazai olvasóközönséggel, főleg akkor, ha a kapitalizmus fellegvárá-
ban, „Amerikában” értek el sikereket. Hosszú évtizedek múltán idén végre mindkét kö-
tet magyar nyelven is megjelenik. Ezekre az írásokra, kutatásokra támaszkodva eredünk 
Zukor Adolf és Fried Vilmos nyomába.

(Gyermekkoruk) Zukor Adolf 1873. január 7-én született Ricsén egy zsidó gyökerű sza-
tócs család második gyermekeként.

Édesapja két kezével épített fel egy kis boltot a faluban, amit édesanyja segítségével 
üzemeltetett. Ahhoz azonban, hogy megéljenek, a közeli földeket is művelniük kellett. Itt 
érte az a munkabaleset édesapját, ami később az életét követelte. Zukor a következőképp 
emlékszik: 

„Egy nap felemelt egy nehéz dobozt vagy hordót, és átszakította vele az egy vénáját 
vagy ütőerét. Az otthoni ápolás nem használt, végül orvost hívtunk, aki vérmérgezést 
állapított meg nála, majd nem sokkal azután édesapám meghalt.”

Édesanyja, aki egy rabbi lánya volt, tanult asszony, magára maradt az egyéves 
Zukorral, és hároméves bátyjával, Artúrral. Zukor édesanyja törékeny nő volt, így nem 
sok esély volt arra, hogy egyedül tudja vinni a boltot és gondoskodjon a földekről. Így 
az édesapa halála után nem sokkal újra férjhez ment.

„Már kisfiúként éreztem, hogy nem képes kiheverni apám halálát. Nyolcéves voltam, 
amikor ő is meghalt. A bátyám és én utána anyai nagybátyánkkal éltünk, aki egy nem 
messzi faluban volt rabbi. A bátyám kitűnő tanuló volt, és nagyszerű szónoki tehetséggel 
volt megáldva. Nagybátyánk hitt abban, hogy egy napon a zsinagóga éke lesz, és így 
is lett. Az én érdemjegyeim nem voltak kiemelkedőek, és semelyik hivatás iránt nem 
mutattam nagy érdeklődést. Ezért 12 éves koromban hároméves gyakornoki munkát 
vállaltam Blau Hermannál, akinek volt egy boltja a Szántó [Abaújszántó – a szerző] 
nevű falucskában, egy bortermelő központban, körülbelül tizenöt kilométerre Ricsétől. 
Feladatom volt söpörni, apró-cseprő dolgokat intézni, és más házimunkát is elvégezni, 
miközben hivatalnoknak tanultam.”

Ricsén kevés esélye volt arra, hogy a hivatali létből kitörjön, Zukor azonban többre vágyott.
„Levelek érkeztek Amerikába vándorolt emberektől. Ezek a levelek kézről kézre jár-

tak, hiszen lelkesen írtak bennük szabadságról és lehetőségekről. – Ekkoriban jutottam 
Amerikáról szóló könyvekhez is. Amikor valaki hazajött látogatóba, élénk kérdezőskö-
désbe kezdtem arról a messzi és reményteli országról. Tizennégy éves koromban végül 
elhatároztam, hogy én is útnak indulok.”

1888-ban nyakába vette a világot, s egyedül vándorolt ki az Egyesült Államokba, 
mindössze a 25 dolláros árvasági nyugdíja volt nála, kabátja belső zsebébe varrva. 
Zukor, noha hamar beilleszkedett a tengerentúlon, fél szemét mindig az öreg kontinen-
sen és szeretett szülőföldjén tartotta, egész életében büszkén vállalva magyar gyökereit.

Szülőfalujához, Ricséhez való kapcsolata is példaértékű volt. 1928-ban az ő támogatása 
tette lehetővé a református templom felújítását. Kéttantermes református iskolát is építte-
tett, nevelői lakással együtt. Újjáépíttette a község leégett gabonaőrlő malmát, és az egyik 
olajsajtolót is. Mindemellett kutat állított, a legmaradandóbb ricsei Zukor-„emlékművet”, a 
híres, ma is zarándokhelyként működő Juhász-kutat. A falu minden új házaspárjának huszon-
öt dollár nászajándékot küldött, annyit, amennyivel ő is elkezdte a tengerentúlon az életét.

Honfi- és egyben nagy vetélytársa, William Fox 1879. január elsején született Fried 
Vilmos néven a Tokajhegyaljai Tolcsván. Kilenchónapos volt, amikor családja az 
Egyesült Államokba vándorolt, és letelepedett New Yorkban.
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Az idősebb Fox azért jött Amerikába, hogy megkeresse a fivérét, aki tíz évvel korábban jött 
át, és egyszer csak nem írt több levelet. Az édesapja több évig kereste fivérét Amerikában, 
de sosem talált rá, és sosem derült ki, mi történt vele. Édesapja úgy érezte, élhetne ő is 
Amerikában, ezért az édesanyja eladta az üzletüket, és kisbabájával eljöttek az újvilágba.

Fox maga nem járt többet szülőfalujában. Önéletrajzi írása szerint több évtizeddel 
később egy operatőrt küldött oda, hogy készítsen pár felvételt Tolcsváról. Ezeket egy 
filmbemutatón megmutatta apjának is, aki szerint a falu az eltelt évtizedek ellenére sem-
mit nem változott, egyetlen új ház sem épült azóta, hogy kivándoroltak onnan. Nagyobb 
kontraszt tehát a tolcsvai állapotok és a folyamatosan változó, épülő New York-i, holly-
woodi világ között nem is lehetett. Érdekesség, hogy Fox szülőháza, még ha sajnos 
rendkívül rossz állapotban is, de mind a mai napig áll Tolcsva községben.

(New York-i kezdetek) Zukor megérkezésekor egyetlen szót sem beszélt angolul, így kez-
detben heti két dollárért takarított, és kifutófiúként dolgozott egy szőrmekereskedőnél 
New Yorkban.

„Nagyon boldog voltam, hogy sok pénzt kerestem, sok száz olyan fiú között mozog-
tam, akik hasonló korúak és érdeklődési körűek voltak. Bokszoltunk, baseballoztunk, és 
magyar dalokat énekeltünk.”

Hamar rájött, hogyha kitanulja a szűcsszakmát, szőrmevágásért ennek a dupláját is 
megkeresheti. Így lépkedett fokozatosan előre. Nemcsak szűcsként, de kárpitosként is 
tapasztalt munkás volt már, amikor 19 évesen Chicagóba költözött, hogy megnyissa ön-
álló szőrmeüzletét. Önálló vállalkozásról álmodott, az Egyesült Államokban pedig ezt 
könnyedén el is érhette, meg is alapította első saját cégét. Zukor vállalkozói érzékét 
jól mutatja, hogy cége, a Novelty Fur Company az alapítását követő második évben 
már 25 embert foglalkoztatott.

Zukor ekkoriban ismerte meg, és vette feleségül az erdőbényei születésű, magyar 
származású feleségét, Kauffmann Lottit. Lotti is Magyarországon született, olyan vidéki 
környezetben nőtt fel, mint Zukor. Ötvenkilenc évig éltek együtt boldog házasságban, az 
asszony 1956-ban bekövetkezett haláláig. Két gyermekük született: Eugene és Mildred. 
Eugene később maga is több évet volt a Paramount Pictures elismert igazgatója.

Az anekdoták szerint Zukor a mozgóképpel először A csók című film chicagói ve-
títésén találkozott. A film főszerepét a kora leghíresebb komikája, May Irwin, és egy 
közkedvelt zenész, John C. Rise játszották.

„May Irwinnek hatalmas szája volt, ami nagyon vicces volt. Az egyik jelenetben Rice 
megcsókolja May szájának a sarkát, miközben a lány a közönséghez beszél. Nem lehe-
tett hallani mit mond, de a szöveg feliratozásra került a vásznon. Az újdonság erejével 
hatott a film, ezért a közönségnek és nekem is egyaránt tetszett.”

Abban a korban volt mindez, amikor a mozgókép igazi forradalma zajlott az Egyesült 
Államokban. Ekkoriban jelentek meg országszerte ugyanis az úgynevezett Nickel 
Odeonok, a filmszínházak kezdetleges elődei, ahol 5 centért (vagyis egy nikkelért) bárki 
megnézhetett egy háromperces „mozit”.

Az ötcentes mozik tömegek számára, köztük bevándorlók milliói számára nyújtott 
olcsó, elérhető szórakozási lehetőséget. A kétkezi munkások az otthonukhoz közel eső 
vetítőtermekbe jártak, a titkárnők és a kifutófiúk az ebédszünetben vagy munkaidő után 
tértek be a vetítésekre, mielőtt hazaindultak volna. A városi nézőközönség jelentős ré-
szét a vásárlás közben pihenőt tartó asszonyok és gyermekek tették ki. Sok városban 
egyedül az ötcentes mozikban lehetett filmet látni, itt a társadalom legkülönbözőbb ré-
tegeihez tartozó emberek ültek egymás mellett a vetítések alatt.
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Nem véletlen, hogy több hollywoodi filmmogul, így Carl Laemmle, a Universal 
későbbi megalapítója, a Warner Brotherst alapító Warner fivérek, az MGM stúdió 
második M-je, Louis B. Mayer, és nem utolsósorban Zukor Adolf és William Fox filmes 
karrierje is egy nickelodeonnal indult. Zukoré egészen pontosan 1903-ban, amikor be-
társult Buffalo Mitchell Mark mozis vállalkozásába. Egy idő után Marcus Loew-t, a 
Metro-Goldwyn-Mayer későbbi, legendás stúdióalapítóját is bevették a vállalkozásba.

„Ha sikert akarsz elérni, csak meg kell értened mi történik az országban. 1900–1910 
között 9-10 millió bevándorló érkezett Amerikába. A nickelodeonok újak voltak, olcsók, 
némák, és épp ezért az angolul nem tudó tömegek is élvezhették őket” – magyarázta 
Zukor később egy interjúban.

Ekkoriban fogalmazhatta meg Zukor üzletpolitikájának évtizedes mottóját is: 
„Tekints előre egy kicsit, és kockáztass sokat.”

Fox Zukorhoz hasonlóan szintén „alulról” indult, gyermekéveit újságos fiúként, majd 
mint ruha- és szőrmegyári munkás töltötte. 1900-ban indította el első, ruhaipari vállal-
kozását, amin 1904-ben már túl is adott. 

Fox filmes élete is egy nickelodeonnal kezdődött, a ruhaipari vállalkozásért kapott 
pénzéből vette meg első, ócska kis filléres moziját Brooklynban. Az új szórakozási for-
mára ferde szemekkel néző brooklyniakat jó marketingérzékkel (ami egész pályafutása 
alatt sikerének egyik alapja volt) hangosbemondóval csábította be a mozijába, a filmek 
között pedig élő fellépőkkel próbálta fenntartani az érdeklődést. Nevét is megváltoztatta: 
édesanyja, Fuchs Hanna után, a német Fuchs, azaz róka szó angol megfelelőjét felvéve 
William Foxnak nevezte át magát.

Zukorhoz hasonlóan Fox is a húszas évei elején házasodott meg. Húszévesen, szilveszter 
estéjén feleségül vette a tizenhat éves Eve Leót, akivel 1899-től egészen Fox 1952-es halálá-
ig nagy szerelemben éltek együtt. Egyszer Fox meg is jegyezte, hogy milyen hatékony idő-
zítést választott, hiszen „egyszerre ünneplem a születésnapomat, a házassági évfordulómat 
és az újévet is”. Igazán rá vallott ez a magyarázat… A frigyből négy lány született.

Eve volt Fox hullámhegyekkel és hullámvölgyekkel övezett életének egyik legbizto-
sabb pontja, aki komoly befolyással is volt férjére, egyes anekdoták szerint a Fox stúdió 
több filmsikere is Foxné fejéből pattant ki.

(Az áttörés évei) Zukor Marcus Loew-vel szövetkezve rövid idő alatt komoly 
mozihálózatot épített ki. Minden lehetséges üzlethelyiséget nikelodeonokká alakítot-
ták át, az emberek pedig tömegesen áramlottak a vetítőhelyiségekbe. Az amerikai pi-
acon ekkor egy tröszt állt az élen, olyan vállalatokkal, amelyek vezetői még Zukornál 
is korábban ráéreztek a filmben rejlő lehetőségekre. Ez volt a Motion Picture Patent 
Company. Ebben a csoportban tömörültek a legfőbb amerikai filmvállalatok, Edison, az 
American Pathé, a Biograph, az Essanay, a Kalem Company, a Lubin Manufacturing, a 
Selig Polyscope, a Star Film Paris, a Viagraph. A csoportulás vezető filmforgalmazója a 
Gergina Klein, míg legfőbb filmnyersanyag-gyártója az Easman Kodak voltak. A tröszt 
komoly hasznot hozott az amerikai filmgyártásnak azzal, hogy egységesítette a filmek 
forgalmazását, majd később a filmek gyártását is. Többek között ennek segítségével 
tudta az amerikai filmipar folyamatosan átvenni az európai film dominanciáját. A zárt 
tröszt másrészről viszont lehetetlenné tette, hogy mások is beszálljanak a filmiparba.

Zukor és Fox egymással és további filmvállalkozókkal szövetkezve indítottak pert 
a tengerentúli filmpiacot uraló Edison Trust-tal szemben. Fox vezetésével megnyerték 
a pert, 1915-ben az Igazságügyi Minisztérium a „tengerentúl” egyik leghangosabb 
versenyjogi perében megszüntette a tröszt monopóliumát, megnyitva ezzel az utat az 



52 DR. KOLLARIK TAMÁS – DR. TAKÓ SÁNDOR: A ZUKOR ÉS FOX SZTORI...

Valóság • 2020. június

új, bevándorlókból álló filmes nemzedék előtt. Ezt követően indulhatott meg a nagy stú-
dióalapítási és filmgyártási hullám. Folyamatosan áttevődött a film központja a keletiről a 
nyugati partra, elkezdte szárnyait bontogatni a hollywoodi filmipar. A mozgókép, a film-
ipar összetettségére utal, hogy egy bírósági döntés, egy – az angolszász jogrend struktúrája 
miatt – normarendszeri változás indította el a klasszikus „amerikai álomgyár működését”.

Érdekes, szakmai berkekben sem teljesen ismert adalék, hogy Fox ekkoriban part-
nerséget ajánlott Zukornak. Zukor azonban hidegen elutasította Foxot, később pedig az 
– általa sokkal kevésbé domináns személyiségnek tartott – Jesse L. Lasky-val egyesülve 
létrehozta a Paramount jogelődjét, a Famous Players-Lasky-t.

Zukor ekképp emlékezik erre vissza: 
„Egy nap meglátogatott William Fox, a híres filmrészvény és filmszínház tulajdonos. 

Csatlakozni akart hozzánk, de azt kellett mondanom neki, hogy már berendezkedtünk és 
nem tudunk több munkatárs számára helyet biztosítani. Pályáját végül egyedül folytat-
ta és elismert producer lett. Nevét a mai napig a Twentieth Century-Fox alapítójaként 
jegyzik a filmiparban.”

Zukor számára nem jelentett sokat ez a jelenet, Foxban azonban több elbeszélés sze-
rint is komoly rivalizálási vágy indult meg Zukorral szemben. Innentől kezdve ugyanis 
mindent feltett Fox arra, hogy legyőzze Zukort, és az övé legyen a világ legnagyobb 
filmstúdiója. Ennek a célnak rendelt alá mindent, ennek a fanatizmusnak köszönheti 
sikereit, s ez a viselkedés vezetett a hibásan meghozott későbbi döntéseihez is.

(A sztárrendszer alapjai) Mind Fox, mind Zukor saját gyártású filmekben, és a filmje-
iket eladó sztárokban gondolkodtak. Mindketten áttették New Yorkból a székhelyüket 
Los Angelesbe, elsők között építettek stúdiót Hollywoodban. Lassan bontogatni kezdte 
a szárnyait a Fox Corporation és a Paramount Pictures is.

Amikor még mindenki az ötcentes mozik bűvöletében élt, Zukor az európai konti-
nensre (főként Franciaországra és Magyarországra) tekintve már a következő lépését 
készítette elő. Minden üzleti tanács, figyelmeztetés ellenére a pénzét egy nagy dobásra 
tette fel: az amerikai forgalmazási jogokért cserébe negyvenezer dollárt fektetett a vi-
lágszerte ismert színpadi színésznő, Sarah Bernhardt főszereplésével készülő Erzsébet 
királynő című francia filmbe. A négytekercses film az első egész estés mozi bemutató 
volt Amerikában. Az ötcentes mozik és a kétperces filmetűdök korában mindenki 
bukásra számított. A 35 ezer dolláros befektetés azonban 200 ezer dollárnál is többet 
hozott Zukor számára, az egész országban turnéztatták a tekercseket. Nézz egy kicsit 
előre és kockáztass sokat! – ugye ez volt Zukor jelmondata.

Sarah Bernhardt akkoriban a világ legismertebb színésznője volt – Zukor innentől 
kezdve eldöntötte, hogy csak világhírű színészekkel készít filmeket, mert ez viszi be az 
embereket a moziba. Megalapította a Famous Players in Famous Company-t, és ismert 
arcokkal közismert darabokat és regényeket adaptált a vászonra.

„Véleményem szerint a nézőt leginkább azok a sztárok érdeklik, akiket a képer-
nyőn lát. Én legalábbis ebben a hitben építettem fel első cégemet a Famous Players 
in Famous Playst, több, mint negyven évvel ezelőtt. Arra törekedtem, hogy a közönség 
végigüljön egy egészestés filmet, amelyben nagyszerű, színházból ismert színészek sze-
repelnek. Az egytekercses, illetve olykor a kéttekercses filmek – akkoriban mindkettő 
létezett – készítői és forgalmazói nem tudták eldönteni, hogy elmegyógyintézetbe vagy 
szegényházba kerülök majd. De a közönség végigülte a filmjeimet.”

Felfedezettei között volt Edwin S. Porter, a korai film egyik úttörő rendezője, Mary 
Pickford, az első női világsztárok egyike, de Broadway-sztárokat is a filmvilágba csábí-



Valóság • 2020. június

DR. KOLLARIK TAMÁS – DR. TAKÓ SÁNDOR: A ZUKOR ÉS FOX SZTORI... 53

tott. A kor legismertebb figurái, Douglas Fairbanks, Pola Negri, Rudolph Valentino, Gloria 
Swanson, vagy éppen Drew Barrymore nagyapja, John Barrymore – mind neki dolgoztak. 
Zukor bevezette, hogy színészei más cég filmjeiben nem szerepelhettek – létrejött a sztár-
rendszer. A későbbi Paramount stúdiólogóban szereplő 24 csillag is azt a 24 színésznőt és 
színészt szimbolizálta, akiket szerződtetve Zukor elkezdte a filmgyártó karrierjét.

Fox első filmstúdióját Fort Lee-ben, New Jersey államban húzták fel, sok korai stú-
dió mellett. Miután elég tőkéhez jutott, elkezdte vetélytársai felvásárlását és kapacitása 
bővítését. Zukorhoz hasonlóan Fox is felismerte: a közönségnek sztárok kellenek. Neki 
köszönhették a nézők a mozivászon egyik első szexszimbólumát, Theda Barát – ő volt 
stúdiója filmsikereinek egyik kulcsa. 

Theda Barára Fox a következőképpen emlékszik vissza:
„Mielőtt elkészítettük az A Fool There Was című filmet, konzultáltam Robert 

Hilliarddel, aki már színpadra vitte ezt, és ő játszotta a főszerepet évekig. Azt mondta: 
»Ha jól emlékszem, hatszor kellett a főszereplő hölgyet lecserélnem. Amint hatalmas 
sikert értek el ezzel a szereppel, azt hitték, hogy ők Sarah Bernhardt és kezelhetetlenné 
váltak, így elküldtem őket. Az lenne a javaslatom, hogy írjon szerződést azzal a lánnyal, 
akit kiválaszt, és úgy építse fel sztárrá.« Először mindezt Theodosia Goodmannel pró-
báltuk ki, akinek nem volt színészi tapasztalata. Egy szabó lánya volt, Cinctinnatiből. 
Miss Goodman figyelemre méltó teljesítményt nyújtott a filmben. A neve azonban nem 
volt elég nézőcsalogató, így ki kellett találnunk neki egy jó művésznevet.

Egyszer a reklámosztályon az jutott eszükbe, hogy arab származású női főszereplővel 
még nem találkoztunk a filmvásznon. A reklámigazgatónk úgy érezte, hogy a közönség-
nek tetszene egy arab hölgy. Kitalálta azt a történetet, hogy Miss Goodman Arábiában 
született, édesapja arab volt, édesanyja pedig francia, aki Párizsban játszott színhá-
zakban. Így jött az a szó, hogy arab, ami visszafelé bara. Keresztnevét lerövidítettük 
Theodosiáról Thedára, és megkaptuk azt a nevet, hogy Theda Bara. Aztán a rendező azt 
mondta: »Addig még ne szokjunk hozzá, amíg nem tudjuk, tetszik-e a közönségnek. Hadd 
hívjam meg az újságírókat egy interjúra, és nézzük meg, benyelik-e.«

Rendes arab ruhát adtak Thedára, megteremtették körülötte a hozzá illő hangulatot, aztán 
bejöttek az újságírók. Azt mondta, »kérem, ismerjék meg Miss Barát«, majd elmesélte nekik 
az ő történetét. Azt mondta, egy szót sem tud angolul. Az újságírók elmentek, és azt mond-
ták, hogy a Fox Film Corporation felfedezte a legnagyszerűbb színésznőt a világon. Először 
amikor szóltunk neki, hogy »Miss Bara«, nem figyelt oda. De egy kis idő múlva hozzászokott, 
nagyon megszerette, és a mai napig megtartotta. Miss Bara heti 75 dollárt kapott az első 
filmjéért, és amikor a szerződése lejárt, már heti 4000 dollárt fizettünk neki.”

Fox gyártotta a világ első milliódolláros filmjét, az A Daughter of the Gods-ot, és ő 
fedezte fel Tom Mix-et is, a korai western egyik legnagyobb sztárját, akinek minden 
egyes filmje egymillió dollárral gazdagította a stúdiót. Sikereinek és híres munkamá-
niájának köszönhetően kapta Fox „A férfi, aki elfelejtett aludni” becenevet. Sohasem 
hordott órát, elmondása szerint azért, mert a nap addig tartott neki, amíg minden mun-
káját el nem végezte.

(Az első Oscar-gála. Hangosfilm születőben) Az első, filmtörténeti jelentőségű Oscar-
gálára 1929. május 16-án, egy magánvacsora keretében került sor a Hollywood 
Roosevelt Hotelben. A későbbi ceremóniákkal ellentétben a nyerteseket már hónapok-
kal a díjátadó előtt kihirdették. A belépőjegy ára 5 dollár volt, 270 ember jelent meg, 
a ceremónia mindössze 15 percig tartott. Ez volt az egyetlen Oscar-díj-átadás, melyről 
egyetlen filmfelvétel sem készült.
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És ez volt egyben az első és az utolsó év is, amikor két legjobb film díjat osztottak 
ki. Ezt Zukor és Fox két filmtörténeti jelentőségű filmje, a Szárnyak (Legjobb film) és a 
Virradat (Legjobb művészi produkció) nyeri. William Fox a film producereként elnyer-
te a filmtörténet egyik első Oscar-díját, ezzel ő vált az első magyar származású Oscar-
díjassá is. Zukor, mint stúdióvezető szintén nyertes volt már 1929-ben is, de 1949-ben 
aztán ő maga személyesen is megkapta, átvehette az Oscar-szobrot, a hollywoodi játék-
filmgyártás során nyújtott úttörő teljesítményéért díjazta az Akadémia.

Az első Oscar-gála helyett a hollywoodi filmipar ebben az időszakban azonban más-
tól volt hangos: a hangosfilmtől.

A film kezdete után pár évvel már felmerült az igény, hogy a filmekben hallható 
legyen a párbeszéd: a vásznon látható száj még néma, de a vászon mellett álló színész 
beszél. A változás lassan következett be, jó néhány évet igénybe vett még az átállás. 

A hangosfilm újdonság volt. Edison és a többiek még az 1890-es években összehan-
golták a hangot adó eszközöket a filmekkel. Eugene Augustin Lauste, Edison egy koráb-
bi alkalmazottja, 1907-ben bemutatott egy eszközt Londonban, amiben már ott voltak 
a lehetőségek. Nem sokkal később egy szinkroszkóp elnevezésű gépet dobtak piacra az 
Egyesült Államokban, amire sokan felfigyeltek.

1908 és 1913 között Edison előrehaladt a kamerafonjával, amit olykor kinetofonnak 
is neveztek. D. W. Griffith 1921-ben bemutatott egy filmet Dream Street (Álomutca) 
címmel, amiben már volt néhány párbeszéd. Ehhez egy úgynevezett fotokinemát hasz-
náltak. Egy másik újító, Dr. Lee de Forest nevéhez fűzik az első hangosfilm bemutatása 
a New York-i Rivoli Színházban, 1923-ban, amiben mutattak pár vaudeville részletet.

„A filmipar nagy érdeklődéssel figyelte ezeket a kísérletezéseket. De azt éreztük, 
hogy egyik sem alkalmas nagy nyilvánosság előtti bemutatásra. 1926-ban húszezer 
mozgókép volt jelen az amerikai filmszínházakban. Ezért egy ilyen eszköz kapcsán meg 
kellett bizonyosodnunk arról, hogy megéri-e hatalmas összeget befektetni egy ilyen fel-
szerelésbe” – emlékezett vissza Zukor.

Fox számos üzleti, struktúraépítési és szervezési kérdésben ugyan Zukor mögött járt, 
azonban nemegyszer ösztönösen rátalált a jó irányra, és rendkívüli produkciókra volt 
képes. Ha Adolph Zukor a mai értelemben vett játékfilm atyjának tekinthető, akkor 
William Fox a hangosfilm bevezetésének úttörője Amerikában és világviszonylatban is. 
Míg ugyanis a 20-as évek közepén a világ még a némafilm művészi tökéletességének 
bűvöletében élt, addig Fox elsőként fektetett jelentős pénzt a megfelelő hangosítástech-
nika kidolgozására. 1926. március 1-jén mutatták be a Fox által gyártott első hangosfilm 
híradást, az ún. Movietone tanulmányokat, amely a hangosfilm születésének napja, nem 
pedig a Warner által gyártott A jazzénekes című filmjének majdnem két évvel későbbi 
bemutatója, melyet az első hangos játékfilmként, nem pedig az első hangosfilmként le-
het ünnepelni. William Fox a hangosfilmmel a csúcsra ért, először (és utoljára) utoléri 
nagy riválisát, Adolph Zukort. Ekkoriból származik híres mondása is: „Szeretek büsz-
kélkedni azzal a ténnyel, hogy nem telik el olyan másodperc a huszonnégy óra során, 
hogy a világ valamely filmszínházában ne lenne a képernyőn az a név: William Fox.”

A csúcsról azonban gyors út vezetett a szakadékba Fox számára.

(Mennyből a pokolba) 1927-ben a rivális MGM stúdió feje, Marcus Loew elhunyt. Fox 
ezekben az időkben meglátta arra a lehetőséget, hogy tovább növelje birodalmát, és 
1929-ben Schenck, Loew jogutódjának hozzájárulásával minden idők legnagyobb fil-
mes hitelét felvéve megvásárolja a Loew család tulajdonjogát az MGM-ben. Mindezt a 
stúdió vezetői, Louis B. Mayer és Irving Thalberg nem nézték jó szemmel.
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Mayer a kapcsolatait is felhasználva kilobbizta a versenyhivatalnál, hogy indítsanak 
eljárást Fox ellen az antitröszt-törvény megszegése miatt. Fox karrierjének bukását így 
ugyanaz hozta, ami be is indította azt: az antitröszt-törvény. 1915-ben ennek köszönhe-
tően szállhatott be a filmiparba, amikor viszont túl nagyra nőtt, a rendelkezés őt magát 
is elkaszálta.

Mindezt tetézve 1929-ben Fox csúnya autóbalesetet szenvedett, sofőrje meg is halt. 
Mire Fox felépült, vagyona a hírhedt nagy gazdasági világválság idején pillanatok alatt 
semmivé lett. Az 1929. december 6-i újságok egyik vezető híre már így szól: A tőzsde-
krach 91 millió dolláros adósságba sodorta.

1930-ra Fox elvesztette a hatalmat saját vállalata felett is. Balesete, az antitröszt-
eljárás és a gazdasági világválság miatt egy hét évig tartó csődeljárásban találta magát. 
Az utolsó, nevéhez köthető film az 1930-as A nagy ösvény volt, John Wayne első fő-
szerepe, és egyben az első egész Amerikában forgalmazott szélesvásznú mozifilm is.

A csődeljárás egyik 1936-os meghallgatása során megpróbálta megvesztegetni az eljáró 
bírót, majd hamis tanúzáson is rajtakapták, így 6 hónap börtönre ítélték. A mélypontról so-
ha nem tudott már felállni – miután kiengedték, ott kellett hagynia a filmbizniszt…

Fox elfeledve, a filmvilágból háttérbe húzódva halt meg 1952-ben. Temetésén 
Hollywood egyetlen képviselője sem vett részt.

Zukor ugyanebben az időszakban a hollywoodi rivaldafény középpontjában van. 
1949-ben tiszteletbeli Oscar-díjat kap az „amerikai filmgyártás atyjaként”. 1953-
ban pedig, Fox halálával szinte egyidőben, Zukor nyolcvanadik születésnapját még 
Hollywoodban is ritkán látott óriási fényűzések közepette ünneplik meg. A születésna-
pon Hollywood legnagyobb hírességei, stúdióvezetői, alkotói köszöntik Zukort és kö-
szönik meg neki az elmúlt évtizedeket.

A szakmai elismerésért, és a stúdióelsőségért folytatott küzdelemben elveszítette tehát 
Fox Zukorral szemben a csatát, neve a 20th Century Fox stúdióval azonban halála után 
is tovább élt, Foxot is halhatatlanná téve.

(Végszó helyett) Zukor és Fox küzdelme az egyetemes filmtörténet egyik legizgalma-
sabb sztorija. Két fanatikus, de eltérő motivációjú ember történelmi, filmtörténeti je-
lentőségű, hol humorral, hol ármánnyal átitatott, csúcspontokat-mélypontokat egyaránt 
magába foglaló rivalizálása, egy győztessel és egy „vesztessel”. Nem tudunk ezek kap-
csán eléggé egyetérteni Upton Sinclair, William Fox életrajzírójának szavaival, aki a 
következőképpen kezdte könyvének előszavát: „Harminc éve foglalkozom azzal, hogy 
melodrámákat találok ki, de egyetlen általam kitalált történet sem volt ennyire tele bűn-
nel és árulással, veszélyekkel és szabadulásokkal, mint William Fox története.”

Zukor és Fox története nemcsak, hogy segít megérteni Hollywood megalapításának 
történetét, egyúttal megmelengetheti nekünk, magyaroknak a szívét is. Büszkeséggel 
tölthet el minket, hogy a magyar úttörők, és az Osztrák–Magyar Monarchia kulturális 
öröksége nélkül ma nem olyan volna az álomgyár, mint amilyennek ismerjük. Az ame-
rikai álom a kivándorlóknak is köszönhetően nagy lendületet kapott azt követően, hogy 
az osztrák–magyar államalakulat s vele a békés és fejlődő Közép-Európa, az ezeréves 
történelmi Magyarország álma egy csapásra véget ért.

A két ellentétes karakter, Zukor és Fox rivalizálása, sok esetben azonos, mégis eltérő 
víziójuk, élettörténetük együtt fest hiteles képet Hollywood hőskoráról, valamint a XX. 
század eleji amerikai világról. Felépítették az amerikai álomgyárat, megteremtették az 
amerikai mozit és annak közönségét. Kibékíthetetlennek tűnő társadalmi és szociális el-
lentéteken túllépve, sokszor szemben álló világok, társadalmi rétegek közé tudtak hidat 
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emelni a filmmel, a saját, egymástól élesen eltérő eszköztárukkal. Belőlük jött létre az 
amerikai mozi mindenkori közönsége, amely közönség Zukor Adolf legendás mondása 
szerint: sohasem téved…
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JEGYZETEK

* A két szerzőről: dr. Kollarik Tamás a filmszakma, 
a filmes igazgatás számos területén tevékenyke-
dett. Jogász, bölcsész, igazgatásszervező, 2019 
végéig a Magyar Média Mecenatúra program 
koordinátora, Médiatanács tag, a Nemzeti 
Audiovizuális Archívum és a Bűvösvölgy 
Médiaértés-oktató központ volt vezetője. 
Könyvkiadóként, producerként, ötletgazdaként, 
forgatókönyvíróként, szerkesztőként, szerzőként 
és szakértőként számos könyv, DVD, doku-
mentum- és reklámfilm megalkotásában vett 
részt. A Károli Gáspár Református Egyetem, a 
Színház- és Filmművészeti Egyetem, valamint 
a Metropolitan Egyetem megbízott oktatója. A 
Filmakadémia és az ART Bizottság tagja, 2019-
ben megkapta a Magyar Filmdíjat. Adolf Zukor és 
William Fox életének kutatója, tevékenységüket 
bemutató könyveken és filmeken dolgozik.

 Dr. Takó Sándor jogász, producer és egyetemi oktató. 
A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen oktatója, szak-
területe a film- és média- és a szerzői jog. Több doku-
mentumfilm, játékfilm és animáció megalkotásában 
dolgozott, filmes kiadványokban szerző és szerkesztő. 
A Színház- és Filmművészeti Egyetem, valamint a 
Metropolitan Egyetem megbízott oktatója. Adolf 
Zukor és William Fox életének kutatója, tevékenysé-
güket bemutató könyveken és filmeken dolgozik.

 A tanulmány törzsszövegét Adolf Zukor és William 
Fox önéletrajzi írásai, valamint a szerzők több éve folyó 
életrajzi kutatásai adják. „Zukor Adolf: A közönség so-
hasem téved”, valamint az „Upton Sinclair bemutatja: 
William Fox” című kötetek 2020 őszén jelennek meg 
először magyar nyelven. A tanulmány címével 
megegyező munkacímmel szerzők egy egész 
estés dokumentumfilm fejlesztésén dolgoznak 
a Nemzeti Filmintézet támogatásával.


