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ÉLETTÖRTÉNETEK
FILMEN, KÖNYVBEN

Megannyi remek könyv és játékfilm dolgozza fel nagy tehetségek, kiváló
elmék életét vagy egyes pályaszakaszát. E művek közül ajánlunk

néhányat. Aki még nem olvasta, nem látta őket, érdemes pótolnia a hiányt.

my: Az Amy Winehouse-sztori
Született zenei tehetség – így jellemezték 
a londoni Amy Jade Winehouse-t (1983–
2011), aki rövid élete során maradandót 
alkotott énekével, dalszövegeivel. Egyaránt
otthon volt a rhythm & blues, a soul és a
jazz műfajában, pályafutását hat Grammy-
díj és több mint húszmillió eladott lemez kí-
sérte. Asif Kapadia rendező 2015-ben több
mint kétórás, sikeres dokumentumfilmet
készített róla, melyet Oscarral is jutalmaz-
tak. Korábban nem látott házi videók, mo-
bilfelvételek, koncertrészletek segítségével
mutatja be a kultikus előadót, családtagok,
kollégák, barátok emlékeznek rá. Közben
pedig felcsendülnek világhírűvé vált dalai 
a Rehabtól a Back to Blackig.

teve Jobs
Steven Paul Jobs (1955–2011) forradalmasította a számítás-
technikát, a szórakoztatóipart, meghatározza mai digitális vilá-
gunkat is. Jobs címmel előbb Joshua Michel Stern dolgozta fel
életét − Ashton Kutcherre bízva a főszerepet. Két évvel később
Danny Boyle rendezett életéről sikeresebb filmet, mely Golden
Globe-díjat hozott Aaron Sorkin forgatókönyvírónak és Kate
Winsletnek, aki Jobs legközelebbi munkatársát alakította. 
Az ikonikus főhőst Michael Fassbender formálta meg, akinek
Oscar-jelölés jutott. Mindkét film elvezet a kulisszák mögé, és
egy magát is ostorozó, olykor öntörvényű, karizmatikus „lát-
nok” portréját festi meg. Számos amerikai dokumentumfilm is készült Jobsról, melyek
közül jó néhány a You Tube-on is látható, így az iGenius How Steve Jobs Changed the
World, vagy a Steve Jobs Biography – Inspirational Life Story. Megtalálható a Stanford
Egyetem diplomaosztóján 2005-ben tartott motiváló, híressé vált avatási beszéde is.

yáry Krisztián: Igazi hősök
Ez a 2014-ben megjelent, izgalmas kötet 33 magyar
sorsáról szól: olyan tehetséges emberek történetéről,
akik cselekedeteikkel igazolták, tehetségük mellett ren-
delkeztek valami plusszal is. „Ők azok, akik a megfele-
lő pillanatokban jól döntöttek, és aztán képesek voltak
kitartani a döntésük mellett. Hősök, akik a nehezebb
utat választották, és kisebbségben maradva is az igazsá-
got képviselték. Vagy egyszerűen csak végig mertek
menni a saját útjukon úgy, hogy másoknak ezzel példát
mutattak” – írja a szerző. A Corvina által kiadott kötet-
ben olvashatunk többek között Semmelweis Ignácról,
Cziffra Györgyről, Kner Izidorról, Papp Lászlóról.
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gy csodálatos elme (A Beautiful Mind)
John Forbes Nash Jr. a csodálatos elme, akinek életét meghatóan
dolgozza fel Ron Howard 2001-es játékfilmje Russell Crowe-val
a főszerepben. Ő jeleníti meg a különc matematikazsenit, aki
magányában, gondolatai között érzi magát a legjobban. A Prince-
 ton Egyetemen is felfigyelnek rá, ahol a játékelméletről írja meg
dolgozatát − másfél évszázados közgazdasági szabályrend szereket
megdöntve. Élete látszólag egyenesbe kerül: tanári állást kap,
megnősül, a hidegháború idején titkosszolgálati feladatokkal is
megbízzák. A géniuszt teljes élete megélésében paranoid skizo-
frénia gátolja, melynek ábrázolását kiválóan oldja meg a mű.
Olyannyira, hogy a legjobb film és rendező Oscarja lett a juta-
lom, emellett elnyerte a legjobb adaptált forgatókönyv arany-
 szobrát, Jennifer Connelly pedig – a feleség szerepében – azóta is
a legjobb színésznő díjával büszkélkedhet.

shlee Vance: Elon Musk
Hyperloop szupervasút, melynek kísérleti elemei már készülnek; SpaceX ma-
gán-űrvállalkozás saját tervezésű űrkapszulával és olyan űrrakétával, melynek
egyik részegysége újra felhasználható; Tesla elektromos autó, melyet hamaro-
san tömegméretekben gyártanak. Napjaink hírei, amelyeket egyetlen név köt
össze: az álmodozó milliárdosé, Elen Muské. A Dél-Afrikában született, 46
éves, amerikai feltaláló és üzletember nem látnok, csak határozott, tehetséges
ember, akinek fantáziagazdag jövőképe van. Nem követni akarja a trendeket,
hanem kitalálni, nemcsak megálmodni akarja a jövőt, hanem megvalósítani.
Ashlee Vance technológiai újságíró könyvet szentelt e céltudatos, okos em-
bernek, aki nem titkolja: ideális esetben már a Marson akar meghalni – tisz-
tességben megöregedve, nem becsapódás közben.                       (HVG Könyvek)

mindenség elmélete
(The Theory of Everything)
Stephen Hawking angol elméleti fizikus nevét elsősorban kiváló, ért -
hető stílusban írt könyvei miatt ismerte meg a világ, de különleges
élettörténete azoknak a figyelmét is ráirányította, akiktől igencsak tá-
vol áll a fizika. Korunk egyik legnagyobb gondolkodóját ugyanis 21
évesen motoros neuronbetegség támadta meg, mozgása minimálisra
korlátozódott, elvesztette beszédképességét is, és hosszú évtizedek óta
csak számítógép segítségével tud kommunikálni. Ám akaratereje, szel-
leme túlszárnyal az elméleti fizika határain. Betegen is teljes mértékben
sikerült kibontakoztatnia tehetségét, tudományos munkái, elméletei
meghatározók az emberiség történetében.
Életét volt felesége, Jane Hawking írta meg életrajzi könyvben (Travel-
ling to Infinity – Utazás a végtelenbe), ebből készült 2014-ben A min-
denség elmélete (The Theory of Everything) című játékfilm James Marsh
rendezésében. A tudóst Eddie Redmayne alakította – Oscart érően.

ocial Network – A közösségi háló  (The Social Network)
2003-ban Mark Zuckerberg, a Harvard Egyetem diákja először csak arra gondolt, hogy létre-
hoz a neten egy kis közösségi hálót, ahol a diákok jobban megismerhetik egymást. Amin le-
het üzenni, fotókat feltölteni. Persze a weboldalnak már voltak előzményei, Marknak is társai
az ötlet megvalósításában, de a nevéhez fűződik a program megírása, és ő volt közülük a leg -
ügyesebb. Ma már több mint egymilliárdnyian csatlakoznak a Facebooknak nevezett oldal-
hoz, és senki nem állítja, hogy ez a ma is csak 33 éves, milliárdos fiatalember tehetségtelen
lett volna. A Facebook és az ő kezdeti történetét dolgozza fel a 2010-es, három Oscart érő
David Fincher-film, Jesse Eisenberg főszereplésével.
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oco Chanel (Coco Avant Chanel)
Ő a modern, felszabadult, elegáns nő szimbóluma. Gabrielle Bonheur Chanel francia di-
vattervező, a Chanel Divatház alapítója, akit ma Coco Chanelként ismer és tisztel a világ,
megteremtette a francia eleganciát. Többek között az egyedi, divatos ruhát, az haute cou-
ture-t, a rövid szoknyát pedig hétköznapivá tette. Iskolát teremtett szabászati stílusával is.
S hogy miként jutott eddig az árvaházból? Hogyan lett kávéházi énekesnőből, szerény kis
vidéki varrónőből párizsi divatdiktátor a lázadás és a tehetség szerencsés találkozásával?
Kiderül Anne Fontaine 2009-es mozifilmjéből − a főszerepben a bájos Audrey Tautouval.

laha Lujza: Életem naplója
„Blahánénak pedig különösen hálás elismeréssel
tartozom azért, hogy előkelő drámai tehetségével
a népszínművet megnemesítette és az operette-
nek tisztességet szerzett” – írta Jókai Mór „a nem-
zet csalogányának” nevezett Blaha Lujzáról
(1850–1926), aki nézőket, szíveket egyaránt siker-
rel hódított. Miként látta a világot egy olyan szí-
nésznő, aki már a gyerekkorát a színpadon töltöt-
te, és akiről azt mondták, hogy 12 éves korában
már többet tud, mint más 60 esztendősen? Ki-
derül a Szépmíves Kiadó jóvoltából, mely újra fel-
fedezte, hogy a legendás színésznő naplót is írt,
stílussal, humorral, őszinteséggel, remek megfi-
gyelőképességgel. Azt is megtudjuk, a díva miként
tanulta szerepeit. Ennek csak egyik eleme volt, hogy
éjszakára a szövegkönyvet a párnája alá dugta…

ván Katalin: Életmesék
Harmincnégy géniusz a főszereplője e kötetnek: portréjukból kirajzolódik, miként tudtak
élni tehetségükkel határon innen és túl, de egyben kibontakozik a XIX. század második, 
a XX. század első fele Magyarországának világa is. Világhírű zsidó honfitársainkról – szól
az alcím, vagyis olyan zsidó származású magyar emberek sorsát ismerhetjük meg, akik
munkásságukkal maradandót alkottak a tudományban és a művészetben. Némelyikükről
a világ csak sejti, hogy magyar gyökerei voltak. Megismerhetjük egyebek mellett Arthur
Koestler, Robert Capa, Tony Curtis, Korda Sándor, André Kertész, Moholy-Nagy Lász-
ló, Pulitzer József, Neumann János, Teller Ede, Szilárd Leó, André Kostolany élettörté-
netét. Eközben pedig elénk tárul egyfajta közös világ a múltból, amely nagyfokú ellent-
mondásosságával együtt is képes volt kinevelni vagy útra bocsátani olyan tehetséges em-
bereket, akik munkásságukkal meg sem álltak a világhírig.                        (Atlantic Press Kiadó)

rida
Hangulatos, ugyanakkor drámai életrajzi alkotásban
ismerhetjük meg a kiemelkedő tehetségű festőnő,
Frida életét a szépséges Salma Hayek megformálásá-
ban. A részben magyar származású, 1907-ben már
Mexikóvárosban született, orvosnak tanuló lány le-
dér életének egy szörnyű buszbaleset vetett véget. 
A sokáig ágyhoz láncolt, gerincsérült nő lábadozása
idején kezd el festeni, munkái lenyűgözik Diego Ri-
verát, a neves festőt. Összeházasodnak, s ők válnak
Latin-Amerika legirigyeltebb párjává az igencsak
szabados erkölcsű művészvilágban. Frida magának
szeretett festeni, így meglepte műveinek hatása és si-
kere. A 2002-es alkotás segít alaposabban megismer-
ni egy tragikus sorsot Julie Taymor rendezésében.

argittai Balázs-Hargittai Magdolna-Hargittai István: Különleges elmék
Kiváló elmék gondolataiba enged bepillantást a tudós Hargittai család. A házaspár, majd a fiuk (István) az elmúlt
három évtizedben több száz beszélgetést folytatott és rögzített a világ vezető fizikusaival, kémikusaival, orvosbioló-
gusaival. Hatkötetes, angol nyelvű könyvsorozatukból 111 tudóst emeltek ki, s olyan beszélgetésrészletekre helyez-
ték a hangsúlyt, melyek jól jellemzik a válogatott elméket, s az őket leginkább foglalkoztató gondolatokról szólnak.
A Corvina Kiadó kötete azért is lehet sokak számára érdekes, mert a modern tudományban a kutatók elsősorban s
aját szűk területükön szakemberek, másutt majdnem olyan távolról szemlélik a tudományos fejleményeket, mint
bárki más, így számukra is hasznos lehet egy ilyen olvasmány.

(Falus Tamás összeállítása)
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