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Az általunk itt ismertetett tanulmány a Széchenyi
Terv pályázatainak azon körében született,
melynek összefoglaló címe: „Magyar emlékek
Olaszországban”. A kutatás célja az volt, hogy a
lehetô legteljesebben tárja fel és mutassa be a
magyarok jelenlétét az olasz filmgyártásban
1925 és 1945 között, azaz egészen a némafilm
korától a neorealista stílus térnyeréséig.

Ez a munka – legalább is a jelen cikk írójának
legjobb tudomása szerint – az elsô, amely ezt a
témát a maga logikus szerkezetében és a szer-
zô reményei szerint a lehetô legkimerítôbb mó-
don kutatva jött létre. Elhanyagolt terület volt ez,
a mindössze egyes részletében, fôleg a két világ-
háború közötti, kisebb részben pedig a második
világháború alatti és utáni olasz filmmûvészet
mindössze egy-egy személyiségéhez kapcsolódó-
an feltárt epizódokkal. Pedig széles az adatok
tárháza beleértve a legújabb kori tényeket is.

Amikor az olasz filmgyártás e szeletét tanulmányozzuk, mely idô-
ben leginkább a fasizmus korához kapcsolódik, rendkívül érdekes
dolgokat találunk. Egyfelôl megtudhatjuk, milyen hatással volt az
úgynevezett magyar stílus az olasz, fehér telefonok típusú vígjáték-
okra, másfelôl, amikor az 1933 és 1943 között forgatott, magyar
környezetben játszódó filmekhez érkezünk (és/vagy magyar szerep-
lôkkel) levonhatjuk az elsô következtetéseket a Budapest-mítosszal,
vagy általánosabban a magyar-mítosszal kapcsolatban. Ezekben a
mítoszokban természetesen nagyon sok, hozzájuk kapcsolódó köz-
helyek egész sora is fellelhetô, melyek annak ellenére, hogy mindkét
ország politikai és társadalmi viszonyai jelentôsen megváltoztak, saj-
nos még ma is tovább élnek. Az akkoriban készült olasz filmek ezen
mítoszok felhasználásával egy voltaképpen majdnem teljesen hamis,
de legalább is meglehetôsen sematikus, egysíkú, sztereotip és hitel-
telen képet festettek Magyarországról. Ezzel valóban egy sajátos
Cinecittá-Magyarországot „sikerült” kreálniuk, és ezért a kifejezé-
sért kizárólag ezen sorok írója felel, aki vette a bátorságot a fenti
megállapításhoz.

Ezen túlmenôen megkíséreltem feltérképezni azt, hogy az egyes
személyiségek (színészek és színésznôk, rendezôk, forgatókönyvírók,

Con il presente lavoro, che si inquadra nel
Progetto ”Széchenyi” sui Ricordi Ungheresi in
Italia nel corso degli ultimi secoli, si vuole
operare un primo studio – che vorrebbe
essere il più completo possibile – sugli
ungheresi nel cinema italiano dal 1925 al
1945, cioè dall’epoca del muto fino all’avven-
to ed all’affermazione del neorealismo.

Questo lavoro è – almeno a quanto chi
scrive è riuscito a sapere – il primo che cer-
chi di inquadrare questo aspetto – per lo
meno in modo ragionato e, si spera, esau-
riente – di solito ignorato o molto trascurato
oppure indagato per singoli temi e persona-
lità del cinema italiano tra le due guerre mon-
diali – per larga parte dell’argomento – e
durante la seconda guerra mondiale – per ciò
che riguarda gli ultimi aspetti del tema.

Studiare questo argomento del cinema ita-
liano – che, per ragioni puramente temporali, coincide con il peri-
odo del regime fascista – è molto interessante: da un lato, infatti,
può ricostruire l’influenza del cosidetto stile ungherese sulla com-
media italiana detta dei telefoni bianchi; dall’altro, la ricerca, toc-
cando l’argomento dei film di ambientazione ungherese (e/o con
personaggi ungheresi) realizzati in Italia fra 1933 e il 1943 può
permettere di giungere ad alcune prime conclusioni circa il mito
di Budapest e, più in generale, dell’Ungheria (con annessi e con-
nessi luoghi comuni che, pur in ben mutate e diverse socio-
politiche nei due paesi, resistono purtroppo ancora oggi) che il
cinema italiano di quegli anni creava, dando così un’immagine, se
non del tutto falsa, per lo meno largamente monocorde, stereoti-
pata nonché artefatta del paese magiaro, e finendo così con il cos-
tituire una vera e propria Ungheria di Cinecittà (come, infatti, si
permette di definirla chi scrive, unico responsabile di una simile
affermazione).

Oltre a ciò, si è tentato di ricostruire l’apporto di varie per-
sonalità ungheresi (dall’attore all’attrice, dal regista allo sceneg-
giatore, dal direttore della fotografia a quanti altri) al cinema ita-
liano del periodo degli anni ’30 e ’40.

Quando Cinecittà parlava
ungherese
Gli ungheresi nel cinema italiano 1925-1945

Amikor a Cinecittàban 
magyarul beszéltek
Magyarok az olasz filmmûvészetben 1925 és 1945 között
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operatôrök és még sokan mások) mivel járultak hozzá a harmincas-
negyvenes évek olasz filmgyártásához.

Mindezt azonban nem lehetett a maga teljességében csak úgy fel-
térképezni: vissza kellett mennünk a magyar jelenlét kezdeteihez az
olasz filmiparban. Ezért aztán a némafilmek korában kellett elkez-
deni a kutatást, hacsak egy rövid áttekintés erejéig is (mindössze há-
rom évrôl van szó, de még ezt is egy három éves szünet osztja két
külön idôszakra) és arra a következtetésre jutunk, hogy ekkor egy
férfi színész és két színésznô tevékenykedett Olaszországban.

Ezek után megpróbálkoztam az úgynevezett Cinecittá-
Magyarország egy kevéssé ismert oldalának bemutatásával, melyet én
a magyar hôségnek kereszteltem el (arra utalva, hogy ha nem is fo-
lyamatosan, de idôben mindig visszatérôen bukkantak fel a filmekben
egyfelôl a magyar figurák, a magyarokkal kapcsolatos szituációk és a
magyar vonatkozású helyszínek, másfelôl pedig a magyar rendezôk)
és amely jelzô két olasz színésznô nevéhez kötôdik, nevezetesen Elsa
Merliniéhez (ô számos magyar szerepet alakított a harmincas-negyve-
nes években) és Vera Carmiéhoz (ô szintén két magyar rendezô mel-
letti hasonló munkássággal büszkélkedhet az 1942-43 évekbôl).

A könyvemet végezetül egy olyan függelék zárja, melyben egy in-
terjút is közlünk Mario Verdone professzorral, aki egyben neves film-
kritikus és általában az olasz filmtörténet nagy ismerôje. Ô szemé-
lyes tanúja is volt a Cinecittában ez idôben lezajlott eseményeknek.
Ez különösképpen vonatkozik a negyvenes évekre. A szóbanforgó in-
terjút a professzor 2003. január 14-én adta a szerzônek Rómában.
A függelék után találjuk a könyv tartalmához kapcsolódó bibliográfi-
át egy sor érdekes képpel együtt.

A kötet és egyben jelen sorok szerzôje természetesen nem vindikál-
ja magának azt az erényt, hogy mindent elmondott a kutatott témáról,
mindössze abban reménykedik, hogy sikerült hozzájárulnia ahhoz, hogy

fellebbentse a fátylat az olaszországi magyar jelenlét ezen kevéssé is-
mert és hosszú, talán túlságosan is hosszú idôn át elhanyagolt aspektu-
sáról. A harmincas-negyvenes évek olasz filmmûvészetének, melyet igen
alaposan feltártak már a kutatók, ez kétségtelenül csak egy kis szelete,
és soha nem kísérte akkora figyelem, mint amit megérdemelt volna, leg-
feljebb hézagosan, a kérdés egy-egy részterületét vizsgálták.

Anélkül, hogy minden áron a tárgyalt kérdés befejezéseként leír-
nám azt a szót, hogy vége (munkámat minden bizonnyal lehet hiá-
nyosnak, nem mindenre kiterjedônek minôsíteni, hiszen, elérhetetlen-
ségük miatt, nem állt módomban minden filmet végignézni, amire hi-
vatkozom. Legalább is egyelôre ez volt a helyzet a római Cineteca
Nazionale gyûjteményét tanulmányozva, ahol egyébiránt kutató
munkám legnagyobb részét végeztem éppen azért, mert itt kaptam
a legnagyobb tárgyi segítséget film ügyekben), abban bízom, hogy ez
a könyv Olaszországban éppen úgy, mint Magyarországon segíteni
fog abban, hogy újra megnyíljék a téma körüli diskurzus, mely napja-
inkig, valljuk be, csak részleteiben, vagy egyáltalán nem feltárt terü-
lete a filmtörténetnek, és nyugodtan mondhatjuk, hogy feledés homá-
lyába merülve porosodik e filmtörténet szúette szekrényeiben. 

Alessandro Rosselli

Ma tutto ciò non poteva essere fatto, se non in modo incom-
pleto, senza risalire, in questo senso, alle origini di questa pre-
senza ungherese nella produzione cinematografica italiana. Per-
ciò, si è tornati all’epoca del cinema muto nella quale, sia pure
per un lasso di tempo molto breve e limitato (tre anni in tutto,
con due periodi separati da un intervallo triennale), un attore e
due attrici ungheresi lavorarono nel cinema italiano.

Si è poi cercato di sviluppare un aspetto ben poco noto
dell’Ungheria di
Cinecittà: quello che
chi scrive chiama la
fedeltà ungherese
(cioè il lavoro, se non
continuativo, per lo
meno reiterato nel
tempo, su personaggi,
situazioni e ambien-
tazioni ungheresi e –
nel se-condo caso –
con re-gisti ungheresi)
di due attrici italiane,
Elsa Merlini (che inter-
pretò ruoli ungheresi
negli anni ’30 e ’40) e
Vera Carmi (che
compì analoga oper-
azione, sotto la guida
di due registi unghere-
si, nel 1942-43).

Il libro viene poi
completato da un’ap-
pendice, in cui è pubbli-
cata un’intervista con il Prof. Mario Verdone, critico cine-
matografico e storico del cinema, che fu inoltre testimone della
Cinecittà di quel periodo (e, in particolare, degli anni ’40), rilasci-
ata dall’autore a Roma il 14 gennaio 2003, cui seguono una bibli-
ografia ragionata ed una serie di immagini afferenti all’argomento.

Chi scrive non ha certo la pretesa di aver detto tutto sul
problema esaminato, ma solo la speranza di aver contribuito a
squarciare quel velo d’ombra che, per tanto – e, forse, si
potrebbe dire, per troppo tempo, si è posato su questo aspet-
to della presenza ungherese che, seppure ha fatto parte di una
problematica già molto studiata, quella del cinema italiano degli
anni ’30 e ’40, non aveva avuto uno studio sistematico ma solo
indagini parziali e, per certi aspetti anche incomplete.

Senza con ciò voler a tutti i costi scrivere la parola fine su
questo problema (il mio lavoro, infatti, può a sua volta essere
accusato di incompletezza poiché non mi è stato possibile
vedere tutti i film ai quali faccio riferimento, data la loro
indisponibilità, almeno nell’immediato, presso la Cineteca
Nazionale di Roma, dove è stata svolta la maggior parte del mio
lavoro di ricerca: a ciò ho cercato di ovviare con l’aiuto della filmo-
grafia), mi auguro tuttavia che questo libro possa far riaprire, in
Italia come in Ungheria, la discussione su questo argomento,
troppe volte e troppo spesso o parzialmente esplorato o,
addirittura, relegato nel dimenticatoio dei polverosi armadi della
storia del cinema.

Alessandro Rosselli

Alessandro Rosselli has published a pioneering study of Hungarian participation
in Italian cinema from the age of silent film to the advent of neorealism
(1925-1945). Among other things, Rosselli demonstrates the influence of the so-
called Hungarian cinematic style on those Italian film comedies known as “tele-
foni bianchi” (white telephones). He also analyzes the “myth of Budapest” prop-
agated by Italian cinema in the period under study – a one-dimensional, stereo-
typed image which Rosselli calls the “Hungary of Cinecittà.”


