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•  PATAKI ÁGI ŐSZINTÉN 
VALL A KORÁRÓL IS

•  50 FELETT BÁRMIT LEHET? 
VILÁGSZTÁROK PÉLDÁI 
ARRA, HOGY IGEN! 

•  A LELKÜNK NEM 
ÖREGSZIK 

•  ILYEN EGY 40+-OS 
INFLUENSZER

•  ÁGI PATAKI OPENS 
UP ABOUT HER AGE

•  IS ANYTHING 
POSSIBLE OVER 50? 
STARS SHOW IT IS!

•  OUR SOUL 
DOESN’T AGE

•  INTRODUCING  
THE 40+ INFLUENCER

GYAPJÚKABÁT / WOOL COAT AÉRON
MAXIRUHA / MAXI DRESS TWINSET

TORNACIPŐ / SNEAKER  
SAINT LAURENT/HEAVEN BUDAPESTStory
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GIATAKI
„NAGY ÉS GYÖNYÖRŰ 
ELFOGADÁSBAN ÉLEK”

„I LIVE IN GREAT AND 
BEAUTIFUL ACCEPTANCE”
SIKERES MODELL, ÜZLETASSZONY, 

FILMPRODUCER. PATAKI ÁGI BÜSZKE EZEKRE 
A MEGNEVEZÉSEKRE, MEGDOLGOZOTT 

ÉRTÜK. IDÉN LETT 68 ÉVES, ÉS ERRE IS 
NAGYON BÜSZKE. NINCS BAJA  

A KORÁVAL ÉS PONTOSAN EZ AZ, AMIT 
MINDENKI  MEGÉREZ RAJTA.

SUCCESSFUL MODEL, BUSINESS WOMAN, 
FILM PRODUCER. ÁGI PATAKI IS PROUD OF 
THESE TITLES, AS SHE WORKED FOR THEM. 
SHE TURNED 68 THIS YEAR AND THIS IS 
SOMETHING SHE IS ALSO VERY PROUD OF. 
SHE HAS NO PROBLEM ACCEPTING HER 
AGE AND IT SHOWS. 

FOTÓ / PHOTO LÁBADY ISTVÁN

FOTÓASSZISZTENS / PHOTO ASSISTANT SZENTGYÖRGYVÁRY AMBRUS

STYLING HÖFLER LAURA

HAJ, SMINK / HAIR, MAKE UP KISS CSILLA

SZÖVEG / TEXT BALOGH EDINA
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I grew up as a city kid on and about Ráday Street. For a long 
time, there was her huge billboard of Fabulon (a Hungarian cos-
metic brand) on Kálvin Square. Many times I stared at it, because  
I adored it. Later I heard about her a lot, as a teenager for example, 
I was out of this world happy when I managed to save up some 
money and bought something in her boutique. It happened several 
times that she would serve me in the shop, she was kind and helpful 
and I thought if I become a “real woman”, I wanted to be like her. 
Few decades passed by, but after having had her interviewed, I still 
keep thinking about this is how it’s done…

FSMAG: When we decided that our autumn/winter issue would 
feature “Agelessness”, it was obvious to me that you would be 
on the cover. Not only because you look stunning, but because 
you also have credit on the subject, make your voice heard and 
let’s face it: that doesn’t come around every corner in our country. 
ÁGI PATAKI: I really liked the topic, that’s why I said yes to the 
proposal straight away. And we also agree that here, in Eastern 
Europe there is still some kind of shame on women for aging.  
I have noticed that those over the age of forty are living under the 
misconception that they have to retreat gradually, due to their age. 
In addition to that, society expects us to become invisible with 
age. I, however, do not agree with this at all. This is precisely the 
reason why I’m happy to accept proposals like yours. My goal is 
to let my voice heard through as many channels as possible. And 
you know what’s interesting? More and more people find me on 
the subject, I don’t even have to look for opportunities, they almost 
just come along. I think this is primarily due to the need to change 
the way we look at aging. 

• Is your aim to inspire? Or are you preparing for revolution?
My goal is definitely to inspire, but I wouldn’t mind starting a 
revolution either. Eventually everyone of us will get old, that’s nat-
ural, but it doesn’t mean we should write ourselves off the page. 
Obviously, everything changes, our body, our biology, we see life 
differently over the years, but we represent the same attitudes that 
have always characterized us. We haven’t become someone else 
or worse. Don’t believe anyone who tells you otherwise. There 
are plenty of international influencers whose carrier I also follow, 
such as Jane Fonda, Helen Mirren or Julianne Moore, who have 
been asked by many international companies to represent them 
in their campaigns, precisely to draw attention to the fact that life 
does not stop over fifty. These aspirations have influenced me and 
I can  relate to them.   That is why I have also committed myself to 
be the face of a cosmetic product again with billboards and TV 

Városi gyerekként a Ráday utcában és annak környékén nőt-
tem fel. A Kálvin téren sokáig ott volt az ő hatalmas Fabulon- 

reklámja. Sokat nézegettem, mert nagyon tetszett nekem. Később 
is rengeteget hallottam róla, tinédzserként például rettentő boldog 

voltam, ha sikerült összespórolnom egy kis pénzt, és vehettem vala-
mit a butikjában. Többször előfordult, hogy ő szolgált ki engem az 
üzletben, kedves és készséges volt, én pedig azt gondoltam, ha majd 

„igazi nő leszek”, akkor én is ilyen szeretnék lenni. Azóta eltelt pár 
évtized, ám miután interjúztam vele, még mindig az jár a fejemben, 
na valahogy így kell ezt csinálni… 

FSMAG: Amikor eldöntöttük, hogy magazinunk őszi–téli  
lapszámának „Kortalanság” lesz a tematikája, számomra egyér-
telmű volt, hogy te leszel a címlapon. Nemcsak azért, mert reme-
kül nézel ki, hanem mert hiteles vagy a témában, és hallatod is  
a hangod, ami lássuk be: hazánkban sajnos nem gyakori.
PATAKI ÁGI: Nagyon tetszett a tematika, ezért is mondtam 
azonnal igent a felkérésre. És egyetértünk abban is, hogy mifelénk, 
vagyis Kelet-Európában még mindig van egyfajta szégyenlősség  
a nőkben az öregedéssel kapcsolatban. Meggyeltem, hogy a negy-
venen felüliek abban a tévhitben élnek, hogy a koruk miatt köteles-
ségük fokozatosan visszahúzódni. Ráadásul valahol a társadalom is 
azt várja el tőlünk, hogy a kor előrehaladtával váljunk láthatatlanná. 
Én viszont egyáltalán nem értek ezzel egyet. A magam módján har-
colok is ez ellen. Ezért vállalok el örömmel minden olyan felkérést, 
mint a tietek is. Az a célom, hogy minél több csatornán hallassam 
a hangom. És tudod, mi az érdekes? Egyre többen találnak meg  
a témát érintően, keresnem sem kell a lehetőségeket, szinte szem-
bejönnek velem. Azt gondolom, ez elsősorban annak is köszönhető, 
hogy igény van a változásra az öregedés megítélésével kapcsolatban.

• Az a célod, hogy inspirálj? Vagy egyenesen forradalomra vágysz?
Mindenképpen célom, hogy inspiráljak, bár egy forradalom sem 
lenne rossz. Mindannyian megöregszünk, ez természetes folyamat, 
ám nem azt jelenti, hogy le kell írni magunkat. Nyilván minden 
változik, a testünk, a biológiánk, másként látjuk az életet az évek 
múlásával, ám ugyanazokat az attitűdöket képviseljük, amelyek 
mindig is jellemeztek bennünket. Nem lettünk mások vagy rosz-
szabbak. Ha bárki ezt állítja, hát ne higgyünk neki! Rengeteg kül-
földi véleményvezér van, akiknek én is követem a pályáját, pél-
dául Jane Fonda, Helen Mirren vagy Julianne Moore, akiket több 
nemzetközi cég is felkért kampányaik során, pontosan azért, hogy 
felhívják arra a gyelmet, ötvenéves kor után sem áll meg az élet. 
Ezek a törekvések hatottak rám, egyetértek velük. Emiatt vállaltam 
el azt is, hogy újra egy kozmetikai termék arca legyek, óriásplaká-
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tokkal, tévéreklámmal. Szeretném megmutatni a hozzám hasonló 
korúaknak, hogy bármely életkorban lehet elismerést és gyelmet 
kivívni magunknak. Nem az a megoldás, hogy mi vonulunk vissza, 
a körülményeknek kell változniuk, ám ezért tennünk is kell.

• Ha valaki utánaolvas az életednek, hamar rájön, hogy te mindig 
is mertél lépéseket tenni, bátran változtattál.
Inkább úgy mondanám, hogy éltem a lehetőségekkel és kerestem 
őket. Azt tapasztalom, hogy nálunk az emberek többsége, amint 
elér egy bizonyos kort, hátradől, és nem mozdul többet. Én viszont 
nem vagyok erre hajlandó. Képtelen vagyok ezt elfogadni, szerin-
tem mindig van mit tenni, próbálom a lehető legtöbbet kihozni  
az adott helyzetből. Pályám 
első 20 évében modellkedtem, 
ez nálam dupla annyi ideig 
tartott, mint másoknál, de ah-
hoz is kellett bátorság, hogy 
ennyi ideig csináljam. Nem 
hagytam abba pár év múl-
va csak azért, mert úgy illett 
volna. Egy modell esetében 
eleinte a külsőségek a legfon-
tosabbak, de miután eltöltöttél 
jó pár évet a szakmában, tör-
téneted lesz. És az az imázs, 
a személyiség, amivé közben 
váltál, a kép, amit kialakítottál 
magadról, ugyan több ránc-
cal, de értékké válik. Aztán nyilván eljött az az idő, amikor érez-
tem, hogy már váltanom kell. Akkor nyitottam meg a butikokat  
Budapesten. Ezzel is foglalkoztam jó 20 évig, aztán mikor meg-
untam, következett a lmezés. Az első produkció az Üvegtigris 
volt, amelyben részt vettem. Tulajdonképpen akkor kezdtem egy 
új szakmába, mikor mások már leírják magukat. Persze minden  
lépésnél voltak átfedések, nem ment egyik napról a másikra a vál-
tás, volt pár év, amikor még folytattam azt, amiben benne voltam, 
de már belefogtam az újba is.

• Azért az elég kemény időszak lehetett…
Mindig is két lábbal álltam a földön, csak akkor hagytam abba 
a biztosat, amikor már tudtam, hogy mit kezdek el helyette. Még 
modellkedtem, mikor megnyitottam a butikokat a belvárosban, 
s közben ott is jelen voltam.

• Ez még a rendszerváltás előtt történt, akkoriban még a butik 
szó is újdonságnak számított, nemhogy nyitni egyet. Ha úgy 
vesszük, ebben a tekintetben is úttörőnek számítottál.
Igen, szinte szenzációszámba ment a dolog! Hamar elterjedt a híre, 
hogy üzletet nyitok. Sokan csak azért jöttek, mert tetszett nekik, 
hogy én szolgálom ki őket.

commercials. I would like to show people like me that we can 
gain recognition and attention at any age. The solution is not that 
we retire, circumstances have to change, but we need to work for 
that change. 

• If anyone does some research on you, it is easy to see that you 
have never been afraid to take steps or make bold changes.
I’d rather say I took the opportunities and sought them out. I find 
that in our country most people, when they reach a certain age, 
they sit back and move no more. But I refuse to do that. I’m not 
able to accept this, I believe there is always something to do and 
I try to make the most of any situation. I was a model for the first 

20 years of my carrier, this is two times longer than 
usually and it also took courage to do it for so long. 
I didn’t quit after a few years just to fit the pattern. In 
a model’s case, initially the looks are the most impor-
tant but after having spent a few years in the business, 
you will have a story. And the image you created 
about yourself and the personality you have become 

– with more wrinkles though 
– will turn to value. Then of 
course the time came when 
I felt I needed a change. 
That was the time I opened 
the boutiques in Budapest. I 
had been doing this for an-
other 20 years and when I 
got bored, I started filming. 
The first production I was 
involved in was  Üvegtigris 
(Glass Tiger). In fact, I start-
ed a new career at a time 
other people give up theirs. 
Of course, there were over-
laps at every step of the way, 

the change didn’t happen overnight, there were years when I was 
still into something starting something new. 

• That must have been a tough period…
I have always stood two feet on the ground and never quit anything 
without knowing what to do instead. I was still modeling when I 
opened the boutiques downtown and I was present on both sites.
 

• That was before ’89 (before the fall of socialism in Hungary, re-
ferred to as ‘regime change’) when even the word boutique was 
a novelty, let alone to open one. In this regard you are also con-
sidered a pioneer.
Yes, it was almost sensational! The news that I was opening a busi-
ness spread soon. Many came because they liked the idea of me 
being behind the counter.

„Mindig is két lábbal 
álltam a földön, csak 
akkor hagytam abba 
a biztosat, 
amikor már 
tudtam, hogy 
mit kezdek el 
helyette.”

”I have always 
stood two feet 
on the ground 
and never 
quit anything 
without 
knowing what 
to do instead."
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• A �lmes szakmában hogyan fogadtak? Az a váltás is nehéz volt?
Az a nagy szerencsém, hogy mindig megtalálom a megfelelő tár-
sakat a vállalkozásaimhoz. Ilyen volt a butikos korszakban Sztremi 
Ilona, aki a kreatív részét vitte a az üzletnek, ő volt a lelke a ruhater-
vezésnek, a lmezésben pedig a férjem volt a segítőm. Vagyis remé-
lem, még mindig az (nevet), remélem, ha hazamegyek, még otthon 
találom. Gábornak (Kovács Gábor lmproducer – a szerk.) a véré-
ben van a szakma minden apró titka, már az egyetemi évei alatt is a 
lmgyárban dolgozott. Ő ismertette meg velem ezt a csodás világot.

• Előbb jött a szerelem és utána a �lmezés?
Igen.

• Nem féltél, hogy rosszul is elsülhet, ha a kedveseddel 
együtt dolgozol?
Dehogynem, ám mikor valamihez olyan nagy kedved van, 
mint nekem a lmezéshez, akkor az képes felülírni a félel-
meidet. Csakúgy mint egy szerelem esetében. Persze nem 
mondom, hogy nincsenek vitáink, de a végén valahogy min-
dig konszenzusra jutunk. Nem fordult még elő, hogy olyan 
lmbe szálljunk bele, amelyet valamelyikünk nem akar. Egy 
lmet létrehozni amúgy is hosszú, bonyolult és hektikus pro-
cesszus, muszáj közben egy oldalon állnunk. 

• Ha már a félelmekről esett szó, az öregedéstől mennyire 
féltél?
Képzeld, annyira szerencsés vagyok, hogy nem érint érzelmi-
leg ez a folyamat. Tévedések elkerülése végett: nem vagyok 
vak vagy bolond. Felfogom a végbemenő változásokat, de nem bo-
rítanak ki, inkább csak tudomásul veszem őket. Azt azért tudni kell, 
hogy több dolog is megtámogat ebben engem. Nem érzem az elvá-
rást sem a férjem, sem a am, sem pedig a barátaim felől, hogy min-
denáron atalabbnak kellene kinéznem. Nagy elfogadásban élek.  
A atalságon kívül annyi más érték is létezik. 

• Talán ezért is van az, hogy senki sem néniként tekint rád.
De miért is kellene? Én még 80 éves koromban is tetszeni aka-
rok majd. Tudomásul vettem az öregedést, de nem félek tőle. Sőt 
büszkén vállalom! 68 éves vagyok, és ezt hangoztatom is. Nem 
célom, hogy negyvennek látsszak, én egy jól kinéző 68 évesnek 
akarok tűnni. Ha körülnézel, zömében másfajta törekvéseket 
látsz. Két szélsőség érződik, az egyik ellenáll és mindent megtesz, 
hogy harminc évvel atalabbnak tűnjön, a másik véglet pedig 
teljesen elengedi és leírja magát. Számomra mindkettő elfogad-
hatatlan, a középutat keresem.

• Az 50+-os in�uenszerekből hiány van nálunk. Nem gondoltál 
még rá, hogy azzá válj?
A férjem mindig nógat, hogy legyek aktívabb a social médiában, 
szerette volna, ha például létrehozunk egy közös YouTube-csator-
nát. De tőlem idegen az ilyesmi. Képtelen lennék mindennapos  

• How was your welcome to the �lm industry? Was it any easy 
switch?
I seem to have luck in finding the right business partners. Ilona 
Sztremi embodied the creative part in the boutique era, she was 
the soul of dress design and in filming, my husband was my helper. 
Well, I trust he still is (laughs). I hope, when I get home he will still 
be there. Gábor (Gábor Kovács film producer – the editor) has all 
the trade secrets in his veins, as he had already worked in the film 
factory during his university years. He was the one to introduce me 
to this wonderful world.

• Love came �rst and �lming followed?
Yes.

• Were you not afraid that something 
goes wrong if you work together?
Of course I was. But your fears get 
overwritten if you are into something 
as much as I was into filming. Just like 
when you fall in love. I’m not saying we 
don’t have arguments, yet somehow 
we always reach consensus. So far we 
have only got involved in movies we 
both wanted to. Making a movie is an-
yhow a long and complicated process, 
so we have to be on the same side all 
the way.

• Talking of fears, did you fear of aging at all?
Guess what, I’m so very lucky: this doesn’t affect me emotionally at 
all. Don’t get me wrong, I’m neither blind, nor crazy. I do realize 
the changes that are taking place, but instead of getting upset, I 
just take note of them. Although it is not a secret that I have various 
supports. Neither my husband, nor my son and my friends put any 
pressure on me to look younger at all costs. I live in high accept-
ance. There are so many other values besides youth.

• Perhaps because you are not classi�ed an old lady.
Why should I be? I want to stay attractive over 80 too. I have ac-
cepted aging and I’m not afraid of it. In fact, I’m proud of it! I am 
68 and I’m not being quiet about it. My goal is to look a fit 68 year-
old, not 40. If you look around, you see mostly different endeav-
ours. There are two extremes, one resists and makes every effort to 
look thirty years younger, and the other extreme lets everything go. 
Both are unacceptable to me, I want to meet half way.

• We are lacking 50+ in�uencers. Have you thought about 
becoming one?
My husband is encouraging me to be more active on social media, 
he wanted us for instance, to create our own YouTube channel. But 
this is not my cup of tea. It is not my way to be on standby and 

„A fiatalságon 
kívül annyi más 
érték is létezik.” 

”There are so 
many other 
values besides 
youth.”
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készenlétben élni és kitárulkozni, ez nem az én utam. Nem a korom, 
hanem a személyiségem miatt. Pedig nagyon érdekes lett volna  
kipróbálni, ám ez a feladat valaki másra vár.

• Te és a férjed azért legendás párosnak számítotok...
Rettentő érdekes, hogy két ilyen különböző személyiségű ember, 
mint mi, hogy tud ilyen jól együtt élni. Talán az a titka, hogy nem 
akarjuk a másikat a magunk képére formálni. 28 éve vagyunk együtt, 
és nem szeretnénk egymást meggyőzni semmiről. Bár bevallom, 
azért már nyaggattam, hogy a facebookozást hagyja abba.

• Ha már Facebook, Gábor gyakran posztol olyan bejegyzést, 
amelyből arra következtetek, hogy neki van baja az idő múlásával.
Abszolút, pedig kettőnk közül ő a atalabb! Furcsa egy házasság, 
nem? Adva van egy nő, aki a külsejéből élt, azzal került be a köz-
tudatba, és itt egy fér, akit pedig egyáltalán nem érdekelt egy jó 
darabig, hogy hogyan néz ki. De szerencsére abszolút pozitívan 
hatunk egymásra. Én sokkal morózusabb, komolyabb voltam, mi-
előtt őt megismertem, aztán az ő könnyedsége átragadt rám. Remé-
lem, ezt most tudom neki viszonozni, és meg tudom őt nyugtatni  
az öregedéssel kapcsolatosan.

• Mit teszel azért, hogy formában maradj?
Szenvedélyesen szeretek enni, mindig is imádtam kajálni. Csak 
ugye a hormonok már másként dolgoznak, ezt pedig rengeteg 
mozgással tudom kompenzálni. Hál’ isten mindkettő örömet szerez,  
az evés is és a sport is, szóval így könnyebb balanszíroznom.

• Életvezetési tanács, amelyre esküszöl?
Nem atalnak vagy öregnek kell magunkat érezni, a lényeg,  
hogy jól érezzük magunkat az életben. Ez mindent magába foglal. 

• Melyik volt életed legjobb időszaka?
A mostani. Nem cserélném el semmivel. Mindenem megvan ahhoz, 
hogy ne kelljen már hajtanom magam, nincsenek olyan feladataim, 
melyeket muszáj teljesítenem. Nincs rajtam kényszer. Kicsit olyan 
ez, mint amikor nagymama leszel. Tudsz örülni a kis unokádnak, de 
nincs rajtad a nyomás és a felelősség, hogy neked kell felnevelned 
őt. Nem lennék újra harmincéves. Akkor kifejezetten boldogtalan, 
elégedetlen voltam. És tudod, mi a legérdekesebb? Akkoriban még 
az évek múlása is sokkal nagyobb problémát jelentett, mint most.  

expose my life like that every day. This is not because of my age but 
because of my personality. It would certainly have been an interest-
ing journey to embark on, but this task is waiting for someone else.

• You and your husband are a legendary couple...
It’s very interesting that two people with such different personalities 
like us can live together so well. Perhaps the secret is that we 
don’t want to shape each other to our own image. We have been 
together for 28 years and we don’t want to convince each other 
of anything. Although I have to admit, I keep bothering him to stop 
using Facebook.

• Talking of which, Gábor often posts updates on Facebook that 
make me think he’s got some trouble accepting how time is pass-
ing by.
Absolutely, even though he is younger than me. Strange marriage, 
isn’t it? There is a woman who became famous for and made a 
living of her looks and a man who couldn’t be bothered about his 
looks for quite some time. But fortunately, we have an absolutely 
positive impact on each other. I had been much more morose and 
serious before I met him, but I adapted his ease. I hope I can return 
his favour by comforting him about aging.

• What do you do to stay in shape?
I love to eat, I always have. Since my hormones changed their 
ways, I’m compensating with a lot of exercise. Thanks God I enjoy 
both which makes it easier to balance.

• Any life coach advice you swear of?
We shouldn’t feel young or old but good in our lives. That includes 
everything that is important to me. 

• What was the best time of your life?
The current. I wouldn’t trade it for anything. I can afford not to 
push myself anymore, I don’t have tasks I have to accomplish. 
There is no pressure on me. You can be happy for your grand-
children with the pressure and responsibility having to raise them. 
I wouldn’t want to be 30 again. Back then I was very much 
unhappy and dissatisfied indeed. And you know what the most 
interesting is? Back then I was more concerned about the years 
passing than I am now.  

”We shouldn’t feel young or old 
but good in our lives.”

„Nem fiatalnak vagy öregnek kell magunkat érezni, 
a lényeg, hogy jól érezzük magunkat az életben.”
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