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„Az öregedés nem ijesztő, inkább érdekfeszítő: a nagy tehetségek 
gyakran idősen alakulnak át, világosodnak meg” – írja önéletrajzá-
ban az idén 70 éves Bruce Springsteen. Az énekes ma is szereti 
feszegetni saját határait: tavaly kijött az első könyve; két évvel 
ezelőtt életében először lépett a Broadway deszkáira, ahol az élete 
történetét megzenésítő musicalben játszott; első egész estés doku-
mentum� lmjét ez év végén mutatják be. 

Ha a társadalmi változásokat nézzük, láthatjuk, hogy Springsteen 
nem fehér holló. A fejlett országokban az 55 és 64 közötti korosz-
tály indít új vállalkozást a leggyorsabban növekvő ütemben, egy-

“Aging is scary but fascinating, and great talent morphs in strange 
and often enlightening ways.”– writes the soon-to-be 70 Bruce 
Springsteen in his autobiography. The singer still likes to push his 
own limits: he released his first book last year and performed two 
years ago for the first time in a Broadway musical that told a story 
of his life; the first feature-length documentary will be screened at 
the end of this year. 

If we look at the social changes, we’ll find that Springsteen’s case 
is not rare. In developed countries the age group of 55 to 64 
launches new businesses in the fastest growing pace, more and 
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re többen keresnek új szerelmet (az 50 felettiek körében a válások 
száma megduplázódott az elmúlt 25 évben), pár hónapja pedig egy 
tanulmány jelent meg arról, hogy 50 felett szülni ma már semmivel 
sem veszélyesebb, mint 40 felett. Szakértők szerint kifejezetten sze-
rencsés, ha valaki ekkorra érik be: szemben a korán érő típussal, aki 
� atalon ér el sikereket, majd később nehézséget okoz neki a változó 
körülményekhez való alkalmazkodás, a későn érő mentálisan edzett, 
kiegyensúlyozott és rugalmas lesz, mire a csúcs felé kezd kapasz-
kodni. Ahogy Gabriel García Márquez is írta, „nem az öregedés 
miatt hagyunk fel álmaink követésével, hanem az álmok hiányától 
kezdünk el öregedni”. Az alábbi kilenc sikeres embernek a története 
is azt példázza, hogy azokért az álmokért sosem késő küzdeni.

TINA TURNER: AZ ELSŐ IGAZI ESKÜVŐ
A rocknagyi káprázatos kései karrierje is példa lehet minden 
feltörekvő sztár előtt, aki valamivel idősebb Billie Eilishnél, de 
ennél is különlegesebb, hogy Tina Turnernek 73 évesen volt elő-
ször lagzija. Ahogy az az Életem szerelme című memoárjából 
kiderül, első férje, a hírhedt Ike Turner hamis papírokkal, a me-
xikói határon túl vette el, idegen tanúk jelenlétében, majd a szer-
tartás után a fér�  egy kuplerájba ment mulatni. Tina évtizedekig 
azzal a tudattal élt, hogy az esküvő nem az ő műfaja, de Erwin 
Bach zenei producer kedvéért mégis beadta a derekát, és nem 
bánta meg: az eljegyzésre Tina 50. születésnapja után került sor, 
és bár az énekesnő nagyon sokáig (23 éven keresztül!) ódzko-
dott attól, hogy ismét oltár elé álljon, végül hatalmas menyegzőt 
tartottak Svájcban, a Luzerni-tó partján.

more people are looking for new love (the number of divorces over 
50 has doubled over the past 25 years), and a few months ago 
a study was published that giving birth to over 50 isn’t any more 
dangerous than over 40. According to experts, it is especially for-
tunate if someone reaches maturity by this time as opposed to the 
early-maturing type, who succeeds at a young age and subsequent-
ly has difficulties adapting to changing circumstances, late bloom-
ers may be mentally trained, balanced and resilient by the time they 
start to reach for the top. As Gabriel García Márquez wrote, “It’s 
not true that people stop pursuing dreams because they grow old, 
they grow old because they stop pursuing dreams.” The story of 
these nine successful people also demonstrates that it is never too 
late to fight for those dreams.

TINA TURNER: THE FIRST REAL WEDDING
The dazzling late carrier of The Queen of Rock ‘n’ Roll can be an 
example for any aspiring star who is any older than Billie Eilish, but 
even more special is the fact that Tina Turner had her first wedding at 
the age of 73. As it is revealed in her memoir “My Love Story”, her 
first husband, the infamous Ike Turner married her close to the border 
in Mexico with fake ID-s in front of strangers and after the ceremony 
he went out to a night club to celebrate. For decades, Tina thought 
weddings were not her cup of tea, yet she surrendered for the sake 
of music producer Erwin Bach and she did not regret it: the engage-
ment took place after Tina’s 50th birthday and although the singer 
had been reluctant to walk down the aisles for a long time (23 years), 
they finally had a huge wedding in Switzerland at Lake Lucerne.

„NEM AZ 
ÖREGEDÉS 
MIATT 
HAGYUNK FEL 
ÁLMAINKKAL, 
HANEM AZ 
ÁLMAINK 
HIÁNYÁTÓL 
KEZDÜNK EL 
ÖREGEDNI”
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MORGAN FREEMAN: AZ ELSŐ NAGY SZEREP
Gyerekkora óta arra készült, hogy híres színész lesz belőle, de éle-
te nagy részét az o¡ -Broadwayen töltötte. Volt, hogy utcára került, 
miközben gyatra revükben táncolt (azért erről feltehetne egy videót 
valaki a YouTube-ra!), és még első � lmjei után sem ismerték fel 
a sarki kisboltban. 52 évesen � gyeltek csak fel rá, a Miss Daisy 
sofőrje után, a szerepért ugyanis Oscarra jelölték (első akadémi-
ai kitüntetését 68 évesen vehette át). És mi adott neki erőt ahhoz, 
hogy ne adja fel? „Mindig azt mondom a gyerekeknek: ha csak áll-
tok egy helyben, az emberek eltaposnak benneteket. De ha folya-
matosan haladtok, mentek előre, akkor mindig akad majd valaki, aki 
kinyújtja felétek a kezét. Mindig. Csak táncolni kell folyamatosan, 
sosem szabad abbahagyni a mozgást!”

PATRICIA FIELD: AZ ELSŐ OUTFIT
A legendás stylist 43 évesen a Miami rapszódia című � lm forga-
tásán barátkozott össze Sarah Jessica Parkerrel, aki a későbbiek-
ben felkérte, hogy öltöztesse egy induló HBO-sorozat szereplőit, 
amelynek Szex és New York lesz a címe. Nem is gondolták, hogy 
a show műfajt teremt majd, és nemcsak a feminista gondolkodást, 
hanem a divat világát is fenekestül felforgatja: és mivel mindenki 
tudni akarta, ki válogatta ilyen extravagáns ízléssel a csodás dizájner 
cuccokat, az akkor 56 éves Patricia Field neve váratlanul berobbant 
a köztudatba. Csak úgy kapkodtak utána a � lmesek, hamarosan 
bezsebelt egy Oscar-jelölést is, tavaly, 76 évesen pedig megnyitotta 
saját divatgalériáját.

MORGAN FREEMAN: THE FIRST BIG ROLE
He was about to become a famous actor ever since he was a child 
but spent most of his life off-Broadway. He’d been out in the streets, 
while dancing in lame revues (someone could really post a video 
of this on YouTube!) and he wasn’t recognized even after his first 
movies at the local corner shop. He was only noticed at the age of 
52 after Miss Daisy’s driver, since he was nominated for Oscars for 
the role (he won his first Academy Award when he was 68). You 
may wonder what gave him strength not to give it up: “I always tell 
my kids if you lay down, people will step over you. But if you keep 
scrambling, if you keep going, someone will always, always give 
you a hand. Always. But you gotta keep dancing, you gotta keep 
your feet moving.” 

PATRICIA FIELD: THE FIRST OUTFIT
At the age of 43, the legendary stylist became acquainted with 
Sarah Jessica Parker during the filming of Miami Rhapsody, who 
later engaged her to design costumes for an upcoming HBO series 
called Sex in the City. They didn’t expect the show to create a 
genre, let alone to shake up not only feminist thinking but the world 
of fashion: and since everyone was dying to know who the extrav-
agant taste behind the divine selection of designer garments was, 
the name of the then 56-year-old Patricia Field vaulted to sudden 
prominence. She was very much sought after by film makers and 
credited to an Oscar nomination not long after. Last year, at the age 
of 76, she opened her own fashion gallery.

S TORY
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JEFF GOLDBLUM: AZ ELSŐ GYEREK
Az is nagyot változhat, aki bizonyos tekintetben korán érő típus: 
Goldblum 17 éves korától kezdve több mint 120 � lmben játszott, 
ám ahogy arról nemrég egy interjúban beszélt, csak hatvan felett 
érezte először, hogy apa szeretne lenni. Első � a születésekor 62, 
a második érkezésekor 65 éves volt. De cseppet sem bánja, hogy 
várt. „Örülök, hogy nem korábban jöttek, mert nem álltam még ké-
szen – nyilatkozta. – Most viszont nagyon élvezem a családi életet.” 
A gyerekvállalás után egy régi nagy álmát is beteljesítette: mindig 
is imádott zenélni (kis� úkora óta jazz-zongorázik), első albumát, 
a ± e Capitol Studios Sessionst végül 66 évesen adta ki.

HELEN MIRREN: AZ ELSŐ NEMZETKÖZI SIKEREK
Miután évtizedeken át szinte teljesen láthatatlan szerepei voltak 
kisebb-nagyobb brit � lmekben és darabokban, Helen Mirren 50 
felett úgy döntött, eljött az ő ideje: ekkor debütált a Broadwayen, 
majd a Gosford Park után megjött a nemzetközi hírnév is, amit 
több hollywoodi siker� lm követett (az első Emmy-díjat 51 évesen, 
az Oscart 61 évesen kapta). Mirren csak úgy szárnyal: 52 évesen 
férjhez ment, és miután imád nudizni, 59 évesen neki ítélték az Év 
Naturistája díjat. Azt is tudni kell róla, hogy következetesen nem 
használja az anti-aging kifejezést (egy alkalommal el is magyarázta 
a L’Oréal Parisnak, mi a baja ezzel a kifejezéssel: szégyent kelt az 
idősebbekben, holott valójában minden kort ünnepelni kellene), és 
a kampányfotóit nem retusálhatják. 

JEFF GOLDBLUM: THE FIRST CHILD
An early bloomer can change a lot too: Goldblum has played in 
over 120 movies since he was 17, but as he recently disclosed in 
an interview, he was over 60 when he first felt he wanted to be 
a dad. He was 62 when his first son was born and 65 when the 
second arrived but he doesn’t regret a bit to have waited. “I’m glad 
they didn’t come earlier because I hadn’t been ready yet,” he said. 

“But I really enjoy family life now.” After becoming a dad, he also 
fulfilled his old dream: he always loved to play music (he has been 
playing jazz piano ever since he was a boy) and he released his 
first album The Capitol Studios Sessions when he hit 66.

HELEN MIRREN: FIRST INTERNATIONAL SUCCESSES
After decades of almost invisible roles in greater or lesser British 
movies and plays, over-50 Helen Mirren decided that her time had 
come to make her Broadway debut. International fame came upon 
her after Gosford Park, followed by several Hollywood successes 
(she got her first Emmy at 51 and her first Oscar at 61). Helen is 
flying high: she got married at 52 and was named British Naturist 
of the Year at 59 for her love of stripping off. There is something 
else you should also know about Helen: she consistently doesn’t use 
the term anti-aging (once she explained L’Oréal how she personally 
disapproves on it; it disgraces people, whereas every age should 
be celebrated) and she won’t have her campaign photos retouched.

S TORY
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GEORGE CLOONEY: AZ ELSŐ TARTÓS KAPCSOLAT
Ki gondolta volna, hogy Hollywood legnagyobb nőcsábásza valaha 
is lehorgonyoz valaki mellett? Leghosszabb ideig első felesége mel-
lett bírta (négy évig), majd miután kis túlzással (tényleg) minden 
színésznő és modell megfordult az ágyában, 53 éves korában meg-
ismerte a brit-libanoni Amal Alamuddint, a nemzetközi jogászt, 
akinek ügyfele volt már többek közt a WikiLeaks-alapító Julian 
Assange és Ukrajna volt miniszterelnöke, Julija Timosenko is, az 
ENSZ megbízásából pedig hosszú ideig Ko�  Annan Szíriáért fele-
lős különmegbízottja volt. Clooney még megismerkedésük évében 
megkérte a kezét, majd pár hónap múlva össze is házasodtak. Egy 
évvel később jött az első közös kutya, majd 56 évesen Clooney apa 
lett. Azt mondja, boldog is, persze, de életében nem félt még ennyi-
re: retteg, hogy valami baj történik a családjával.

LOUISE BOURGEOIS: AZ ELSŐ PÓK
A gigantikus pókszobrairól híres szobrász (akit gyakran egyszerűen 
Pókasszonynak neveznek) a negyvenes éveiben talált rá saját, karak-
teres stílusára és 88 volt, mikor utcára került legikonikusabb műve, 
a 9 méter magas Maman (Anya) nevű pók. Ő maga mondja: kései 
érésének oka, egyúttal művészetének legfőbb inspirációja az, hogy 
nem tudott elszakadni rettenetes gyerekkorától. Ő maga sem volt 
egy kedves jelenség: férje halála után, jóval hatvanéves kora felett 
szalont nyitott New Yorkban, az ajtóban ott sorakoztak a � atal mű-
vészek, hogy bejussanak hozzá a kultikus vasárnapi szeánszra, pedig 
kíméletlenül elemezte a résztvevők műveit (ő maga nevezte ezeket 
a délutánokat ironikusan Bloody Sundaysnek). Temperamentuma 
élete végéig megmaradt: 98 évesen, halála előtt egy héttel fejezte 
be utolsó művét.

GEORGE CLOONEY: THE FIRST LONG-TERM RELATIONSHIP
Who would have thought that Hollywood’s greatest womanizer 
would ever tie the knot? He lasted the longest with his first wife (for 
four years) and after – with a tiny exaggeration (really) – every ac-
tresses and models had slept in his bed, he met British-Lebanese in-
ternational lawyer, Amal Alamuddin who had clients like WikiLeaks 
founder Julian Assange and former Ukrainian Prime Minister Yulia 
Tymoshenko and was UN Special Envoy for Kofi Annan for Syria 
for a long time. Clooney proposed to her in the same year they met 
and they got married in a few months later. A year after, they got a 
dog together, then Clooney became a father at 56. He says he is 
happy of course, but he has never been so frightened in his whole 
life: he is afraid something bad happens to his family.

LOUISE BOURGEOIS: THE FIRST SPIDER
Known for her gigantic spider sculptures (often referred to simply as 
Spider Woman), the sculptor found her own characteristic style in 
her forties and was 88 when her most iconic work, the 9-meter-high 
spider named Maman (Mother) got exhibited. She admits that the 
reason for her late maturity, and the main inspiration for her art, 
was that she couldn’t break away from her terrible childhood. She 
wasn’t a nice person herself: after her husband’s death, well over 
the age of sixty, she opened a salon in New York where young 
artists would line up at the door to enter a cult Sunday seance, even 
though she ruthlessly analysed the participants’ works (she called 
these afternoons ironically Bloody Sundays). Her temperament re-
mained for the rest of her life: she finished her last work one week 
before her death at the age of 98. 

S TORY
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DIANE KEATON: AZ ELSŐ ÖRÖKBEFOGADÁS
Apja halála után, 50 évesen döntött úgy, hogy anya akar lenni: ekkor 
fogadta örökbe lányát, egyedülállóként. Másodjára egy � út adop-
tált, aki idén 19 éves. „Nem lehetek olyan, mint más idős asszony, 
kíváncsinak és energikusnak kell maradnom a gyerekek miatt, és 
ez frissen tart” – mondja most 73 évesen. Nemrég meglepően őszin-
tén és felemelően nyilatkozott arról is, bánja-e, hogy egyedülálló. 

„Néha eszembe jut, hogy én vagyok az egyetlen korombeli színész-
nő, aki nem volt házas, és lehet, hogy furcsának számítok emiatt. 
A  kolléganőim általában hozzámennek valakihez, aztán elválnak. 
De nekem még az esküvő sem jött össze: kész katasztrófa vagyok! – 
viccelődött. – Nem bánom, hogy így alakult, bár néha felmerül ben-
nem, hogy talán mégis lemaradtam valamiről. De hát senkinek nem 
lehet kerek az élete, nem igaz? Cseppet sem vagyok boldogtalan.”

RAY KROC: AZ ELSŐ GYORSÉTTEREMLÁNC
A McDonald’s talán ma is csak nyolc étteremmel üzemelne, ha egy 
53 éves házaló ügynök nem látja meg a fantáziát a hamburgerben 
meg a sült krumpliban, és nem dönt úgy, hogy felvásárolja a vál-
lalkozást, és gyorsétteremláncot hoz létre. Kroc elképesztő üzleti 
érzékének és energiájának köszönhetően 28 év alatt közel 7500 üz-
let nyílt meg a világ 32 országában. Szigorúan szabályozta a művele-
teket, hogy a világ minden éttermében ugyanolyan legyen az ételek 
íze, ahogy azt is, hogy a húspogácsákat sosem dúsíthatják szójával. 
Hetven felett Kroc ismét új életet kezdett: megvette gyerekkori 
kedvenc baseballcsapatát, a legendásan sikertelen San Diego Pad-
rest, amely évente közel 100 mérkőzést veszít. Kroc azonban meg-
engedhette magának, hogy szeretetből kitartson csapata mellett.  

DIANE KEATON: THE FIRST ADOPTION
After the death of his father, at the age of 50, she decided to be-
come a mother and adopted her daughter as a single parent. For 
the second time, she adopted a boy who is turning 19 this year. 
“I can’t be like other women of my age, I have to stay curious and 
energetic for the kids and that keeps me fresh,” she says at 73. She 
has recently been surprisingly honest and uplifting about whether 
she regrets being single. “Sometimes I think I am the only actress  
in my age who has never been married and I might seem strange 
for that. My colleagues usually marry someone and then divorce. 
I didn’t even make it to a wedding: I’m a disaster! – she joked. I 
don’t mind that it happened this way, although it sometimes occurs 
to me that I might have missed something. But you can’t have it all, 
can you? I’m not the slightest unhappy.”

RAY KROC: THE FIRST FAST FOOD RESTAURANT CHAIN
McDonald’s would probably still running only eight restaurants in 
American cities today if a 53-year-old home salesman doesn’t see 
the opportunity in hamburger and French fries and decides to buy 
the business and set up a fast-food chain. Thanks to Kroc’s amazing 
business spirit and energy, over 7,500 stores have been opened 
in 32 countries around the world in 28 years. He strictly regulated 
the operations so that all the restaurants in the world had the same 
taste of food as well as to make sure that meat patties could never 
be enriched with soy. Over 70, Kroc started new by buying his 
childhood-favourite baseball team, the legendary San Diego Padre, 
with an average of 100 lost games a year. By this time, Kroc could 
afford to stick with his team based purely on his affection.  

„NÉHA 
ESZEMBE 
JUT, HOGY 
ÉN VAGYOK 
AZ EGYETLEN 
KOROMBELI 
SZÍNÉSZNŐ, 
AKI MÉG 
SOHASEM
VOLT 
HÁZAS” 
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