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„A lélek 

„THE SOUL DOESN’T

nem 
öregszik”

AGE”
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Hiába természetes biológiai folyamat az öregedés,  
a 	atalság minden történelmi korban a kívánatos 
dolgok egyike volt. Az öregséget a mitológiák idején 
a nyomor egyik okozójának tekintették, és már  
a 16. században bőszen zajlott az örök 	atalság forrásá-
nak keresése. Az 1980-as években indult be a szépség-
ipar fejlődése, hogy ma ott tartson, hogy éves szinten 
globálisan 250 milliárd dollár forgalmat bonyolítson.  
De a  valódi megoldást mégsem ettől vagy a csodától 
várjuk, hanem a tudománytól: a kutatók rengeteget dol-
goznak azon, hogy megismerjék az öregedési processzus 
elsődleges genetikai faktorait, mechanizmusát, hiszen 
ha ez megvan, akár jelentősen befolyásolhatjuk ennek 
rátáját is. Jelenleg ott tartunk, hogy a több száz éves 
emberi életkor már nem csak tudományos fantasztikum, 
ahogyan a nagyon lassan öregedő emberi életforma sem. 

EZEK AZ ÖTVENESEK MÁR NEM  
AZOK AZ ÖTVENESEK

Az Egészségügyi Világszervezet kronológiai felosztása 
öregség kérdésében kifejezetten di�erenciált: megkü-
lönböztet öregedőket (60–64 év közöttiek), időskorúa-
kat (65–74 év között), öregeket (75–89 év) és aggas-
tyánokat (90 év felett). Az, hogy kit tartunk öregnek, 
gyakorlatilag kategorizálhatatlan, sok mindennel 
összefügg. Például az élethelyzettel, a szellemi és 	zikai 
állapottal, vagy nem utolsósorban az önképpel. Amíg 
nem is olyan régen ötvenesnek lenni azt jelentette, hogy 

AZ ÖREGEDÉS TÖBBÉ MÁR NEM TABU: DE VAJON EZ EGY 
TERMÉSZETES FOLYAMAT KEZDETE, VAGY CSAK A SZÉPSÉGIPAR 
ÚJABB ÁLSÁGOS MANŐVERE? BÁRHOGY IS LEGYEN, KÖNNYEDÉN  
AZ ÖTVENESEKÉ ÉS HATVANASOKÉ LEHET EGYHAMAR A VILÁG.

AGING IS NO LONGER A TABOO THESE DAYS: BUT IS THIS 
THE BEGINNING OF A NATURAL PROCESS OR JUST ANOTHER 
DAUNTING MANOEUVRE OF THE BEAUTY INDUSTRY? 
WHATEVER THE CASE, PEOPLE IN THEIR FIFTIES AND SIXTIES 
CAN RULE THE WORLD TODAY.

Although aging is a natural biological process, youth 
has been one of the most desirable things of all historic 
ages. Aging was considered to be one of the causes of 
misery in mythology, and as early as the 16th century 
there was a great search for the source of eternal youth. 
The beauty industry began to grow in the 1980s and 
reached a $ 250 billion annual turnover on a global 
scale by today. The solution however, is not expected 
to come neither from the turnover nor a miracle, but sci-
ence: researchers are working day and night to discov-
er the primary genetic factors responsible for the aging 
process and its mechanism, since those may have a sig-
nificant impact on its rate. These days the centuries-old 
human age is no longer just a science fiction, nor is the 
very slowly aging human form of life.

THESE FIFTIES ARE NO LONGER  
THOSE FIFTIES

The chronological division of the World Health Organ-
ization is very differentiated on the issue of old age: it 
distinguishes between young old (60-64), middle old 
(65-74), very old (75-89) and the oldest old (over 90). 
Who we consider old is virtually uncategorized and 
connected to a lot of things, for instance life situation, 
mental and physical condition and last but not least 
self-image. While not too long ago, being in the fifties 
meant that people were close to retirement, therefore 
life became slower, more relaxed, but today this is no 
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az ember közel járt a nyugdíjazáshoz, így az élet lelas-
sult, pihenősebbé vált, ma ez már nem így van. A mai  
ötven pluszosok még edzenek, ritkább esetben ugyan, de 
gyereket vállalnak, új karrierbe kezdhetnek. Az elmúlt 
években még a 	atalság kultuszában fürdő divatipar-
ban is elfogadottabbá vált az öregedés. A kifutókat már 
nemcsak a huszonéves, hamvas lánykák uralják, hanem 
megjelentek a felnőtt nők is, visszatértek a 90-es évek 
nagy nevei. Az 50 éves Christy Turlington show-t zár,  
a 48 éves Stella Tennant újra a Burberry kifutóján lép-
ked. Idén januárban 14 év szünet után a jövőre 50. élet-
évét betöltő Naomi Campbell is visszatért, a Valentino 
2019. tavaszi couture bemutatóján egy fe-
kete áttetsző ruhában bizonyította, hogy 
az igazi femme fatale életkorok felett áll. 
De nemcsak a kilencvenes évek modell-
nemzedéke hódít újra, a korábbi ikonok is 
ismét felbukkantak: így például a 63 éves 
Patti Hansen is megint a divathetek  
részese volt, akárcsak a 70-es években be-
robbant, most 69 éves Pat Cleveland, aki 
első afroamerikai modellként ért el anno 
átütő sikereket. Jane Fonda címlapon ra-
gyog, Helen Mirren és Maye Musk koz-
metikai márkák arcai, az 51 éves Celine 
Dion pedig az Y és Z generáció egyik  
divatikonjává vált. Itt tartunk tehát most, 
és állva ünnepeljük a divat- és szépsé-
gipart, hogy végre felnőtt, hogy végre nem 
számít a kor, hogy nyitott a diverzitás és 
inkluzivitás felé. De vajon őszinte, áldásos, elfogadást 
jelképező folyamat ez, vagy csak a szépségipar újabb ra-
vasz piachódítási kísérlete a társadalom manipulálásával? 

MI LEHET A VÁLTOZÁS OKA?

„A tömegkultúrában már évek óta jelen van a kortalan 
stílus, ami nemcsak azt jelenti, hogy senki nem akar 
megöregedni, és így az életkor bizonyos értelemben 
láthatatlanná válik, hanem azt is, hogy elmosódnak  
a határok bizonyos életkorok, jegyek és tevékenységek 
között – mondja Hermann Veronika, az ELTE Média 
és Kommunikáció tanszékének adjunktusa. – Ez azon-
ban nem feltétlenül, vagy nem csak a tömegkultúra ki-
vételes érzékenysége miatt van így, hanem jól felfogott 
anyagi érdekek is vezérlik. Minden határ hátrébb toló-
dott, ennek a generációnak a tagjai már nem akarnak 
úgy megöregedni, mint a szüleik, és mivel elég nagy 
vásárlóerőt képviselnek, az ipar igazodott hozzájuk.” 
Hogy a médiareprezentációban megszűnni látszanak  
a korábban az idősödő rétegeket érintő tabuk, abban  

longer the case. The fifty-pluses of today are still work-
ing out and in some - rather rare - case, they might take 
on a new baby or career. In the past few years, aging 
has become more accepted even in the fashion indus-
try that is immersed in the cult of youth. Catwalks are 
not anymore dominated only by peachy young girls in 
their twenties, adult women made an appearance, as 
well as big names of the 1990s seem to have returned. 
50-year-old Christy Turlington returns to the runway for 
one final bow, closing the show, 48-year-old Stella Ten-
nant re-enters Burberry Runway. January this year, after 
a 14-year hiatus, Naomi Campbell, who turns 50 next 

year, returned at the Valentino Spring 2019 
couture show in a black translucent dress to 
prove that the real femme fatale is above 
age. But not only the nineties’ model gener-
ation is re-invading, earlier icons have also 
reappeared: for example, Patti Hansen, 63, 
has been back in fashion weeks, as has Pat 
Cleveland, 69, the first African-American 
model to break through in the 1970s. Jane 
Fonda is shining on the front page, Helen 
Mirren and Maye Musk are faces of cos-
metic brands and Celine Dion, 51, has be-
come a fashion icon for the Y and Z genera-
tions. So this is where we are now, standing 
up to celebrate that fashion and beauty in-
dustry have finally grown up, that age does 
not matter anymore and they became open 
to diversity and inclusiveness. But is this a 

sincere, blissful process based on acceptance or just 
another cunning attempt by the beauty industry to gain 
market presence by manipulating society. 

WHAT COULD BE THE REASON BEHIND  
THE CHANGE?

“Ageless style has been present in pop culture for years, 
which does not only mean nobody wants to grow old, 
so in certain sense age is becoming invisible, but also 
boundaries between certain ages, characteristics and 
activities got blurred,” says Veronika Hermann, Asso-
ciate Professor, Department of Media and Communi-
cation, ELTE.- “But this is not necessarily, or not only 
because of the exceptional sensitivity of mass culture, 
but also driven by well-conceived financial interests. 
With every frontier pushed back, members of this gen-
eration no longer wanted to grow old like their parents, 
and because they represent a great deal of purchasing 
power, the industry has adapted to them.” Psychiatrist 
dr Nóra Belső also sees mainly market reasons in the 

A KIFUTÓKAT 
MÁR NEMCSAK 
A HUSZONÉVES, 
HAMVAS 
LÁNYKÁK 
URALJÁK, HANEM 
MEGJELENTEK  
A FELNŐTT NŐK 
IS, VISSZATÉRTEK 
A 90-ES ÉVEK 
NAGY NEVEI. 
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dr. Belső Nóra pszichiáter is főként piaci okokat lát. 
„Több oka is van persze ennek a nézőpontbeli válto-
zásnak, de a legfontosabb az, hogy fogyasztói társada-
lomban élünk. A szépségipar mindig újabb piacokat 
keres, és ha kiterjeszti a célközönségét az idősebb kor-
osztály felé, akkor bizony szélesebb lesz a vásárlóerővel 
rendelkezők köre.” A két jelenség tehát kéz a kézben 
halad: ahogy egyre aktívabb a nemrég még öregnek 
tekintett korosztály, úgy hálózza be a szépségipar. Eh-
hez viszont az szükséges, hogy médiareprezentációjuk,  
illetve a reklámokban való megjelenésük (ha kell, akkor 
mesterségesen generálva) erősödjön. Hogy nem társa-
dalmunk lett sokkal elfogadóbb, arra Hermann Vero-
nika szerint kiváló bizonyíték az is, hogy amíg életkor 
kérdésében megengedők lettünk, az etnikai különb-
ségekkel viszont már korántsem olyan jó fej a rend-
szer, „hiszen ott nem szimatol hatalmas vásárlóerőt”. 

fact, that the taboos that had previously affected the 
aging classes, seem to have disappeared. “Of course, 
there are several reasons for this change of perspective, 
but most importantly, the fact that we live in a consumer 
society. The beauty industry is always looking for new 
markets, and if you expand your target audience to 
an older age group, you will certainly have a broader 
purchasing power. The two phenomena go hand in 
hand: as the said age group - that was considered 
old not long ago – is becoming more active, so is the 
beauty industry encompassing it.  This, in turn, requires 
a stronger media representation and advertising (if nec-
essary, artificially generated). According to Veronika 
Hermann, our society has not become much more ac-
cepting, which is also evidenced by the fact that while 
we are age-tolerant, the system not nearly deals fair 
with ethnic differences, “because it does not sniff huge 
purchasing power there.” 

„BÁRMENNYIRE 
IS SZERETNÉNK 
HÚSZÉVESEK 
MARADNI, 
EZ NEM 
LEHETSÉGES.”

“NO MATTER 
HOW MUCH 
WE WANT TO 
REMAIN IN 
OUR TWENTIES, 
IT IS NOT 
POSSIBLE”
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KIÉ A VERSENYELŐNY?

„Bármennyire is szeretnénk húszévesek maradni, ez 
nem lehetséges – mondja ki az egyértelmű, mégis min-
dig elhessegetett igazságot dr. Belső Nóra. – Lélekben 
viszont jó esetben lehetünk sokkal 	atalabbak, mint  
a korunk, de ezt a 	zikai 	atalság nélkül a mai világ még 
mindig nem engedi megélni. Ezért, hogy megfelel-
jünk az elvárásoknak, képesek vagyunk igen sok pénzt  
kiadni, hogy testünket lelkünkhöz 	atalítsuk. Viszont 
az, hogy a testünk tovább marad 	atal, mentálisan sok 
problémát okozhat, ezt a praxisomban is gyakran látom. 
Egyes esetekben még hangulatzavart, identitásválságot 
is okozhat, különösen azok esetében, akik a kinézetük-
re alapozták karrierjüket vagy önazonosságukat.” Ezek 
szerint idősebb korban versenyelőnybe kerülnek azok, 
akik inkább személyiségük kiteljesedését tűzték ki  
célul, mintsem hogy megfeleljenek a szépségideálok-
nak. De soha nem lehet túl késő ahhoz, hogy fejlődjünk.

ÚJ CÉLOK

„Minden életszakasznak megvannak a maga célkitűzé-
sei. Idősebb korban fontos olyan dolgokba belevágni, 
amelyek az önbecsülésünket fejlesztik – tanácsolja dr. 
Belső Nóra. – Volt például egy páciensem, aki 70 éve-
sen kezdett japánul tanulni, kíváncsi volt, képes-e rá. 
Fontos azonban, hogy ezeket az új dolgokat ne ba-
kancslistaszerűen csináljuk, hanem olyan tevékenysé-
gek legyenek, amelyek reális és örömöt adó célok lehet-
nek. Hogy lássuk, mentális erőnk a régi, 	tten tudjuk 
tartani. Hiszen a lélek nem öregszik, csak ha hagyjuk!”

WHO OWNS THE COMPETITIVE 
ADVANTAGE? 

“It is not possible how much we want to remain in our 
twenties, this is not possible,” states the obvious, yet not 
welcome truth dr Nóra Belső. - In our spirits however, we 
may well be much younger than our age, but that alone 
without physical youth wouldn’t make it in today’s world, 
and so to live up to our expectations, we are willing to 
spend a great deal of money to rejuvenate our bodies. 
However, keeping our body young for a long time can 
cause a lot of mental problems, which I often see in my 
practice. In some cases, it can even cause a mood disor-
der or identity crisis, especially for those who have built 
their careers or identities on their appearance”. Based 
on this, those who seek to achieve fulfilment of their per-
sonality rather than conforming to some sorts of beauty 
standards, will gain a competitive edge at older age. 
But it can never be too late for a person to develop, to 
which the psychiatrist has some advice.

NEW GOALS

“Each life stage has its own goals. As we grow older, it 
is important to get involved in things that improve our 
self-esteem – advises dr Nóra Belső. - I had a patient, 
for example, who decided to learn Japanese at age 
70, wondering if he could. However, it is important that 
we do not do these new things like a bucket list, but 
to take up on activities that are realistic and rewarding 
goals that bring joy in our lives in order to see that our 
mental strength is still there and to be able to keep fit. 
After all, the soul will not grow old unless we let it.”

MI OKOZZA AZ ÖREGEDÉST?

Egy ember esetében a méhen kívüli fejlődés során nagyjából 25 éves 
korig tart a felfelé ívelő szakasz, amelyre a növekedés és a fejlődés 
egyaránt jellemző. Ezután következik (kb. 25 és 55 éves kor között) 
egy stabil vagy stagnáló szakasz, majd 55–60 éves kor után már 
megmutatkoznak a hanyatlás első jelei. A tudomány mai állása sze-
rint az öregedésben a sejtes károsodások életkorral történő felhal-
mozódása, illetve a káros mutációk és az agresszív kémiai anyagok 
által okozott hibák játsszák a főbb szerepeket. Dr. Martin Denzel,  
a Max Planck Intézet biológiai öregedéssel foglalkozó kutatója úgy 
véli, hogy a külsőnkben tapasztalható változások összefüggnek az 
egész szervezetet érintő öregedéssel, és testünk állapotának mutatói 
lehetnek. A 	atalos megjelenés azt is jelezheti, hogy az ember bio-
lógiailag is 	atal maradt. Az öregedési folyamat gyorsasága pedig 
nemcsak a génektől, hanem a környezeti (természeti, 	zikai, ké miai, 
biológiai, társadalmi) hatásoktól is függ, és persze viselkedésbeli  
tényezőktől, vagyis az életmódunktól. 

WHAT IS AGING CAUSED BY?

In case of humans, during the ectopic development, the upward 
curve lasts until about 25 years of age, characterized by growth 
and development. It is followed by a stable or stagnant phase (be-
tween the ages of 25 and 55), and after the age of 55-60 the 
first signs of decline appear. According to recent researches, the 
accumulation of cellular lesions with age and the damage caused 
by harmful mutations and aggressive chemicals play a major role 
in aging. Dr Martin Denzel, a researcher at the Max Planck Insti-
tute for Biological Aging, believes that changes in our appearance 
are related to the aging process throughout the body and may be 
indicators of the state of our bodies. A youthful appearance may 
also indicate that one has remained biologically young. And the 
speed of the aging process depends not only on genes, but also 
on environmental (natural, physical, chemical, biological, social) 
effects and, of course, on behavioural factors, namely our lifestyle. 
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LÁTVÁNYOS VÁLTOZÁS 

Aki nem hajlandó behódolni az életkorral járó testi vál-
tozásoknak, az sok beavatkozást kipróbálhat. Dr. Révész 
Zsolt plasztikai sebészt kérdeztük arról, hogy a 	ata-
los külső eléréséhez hogyan járulhat hozzá a plasztika.  
„A saját zsír átültetésének széles körben való alkalma-
zása egy új módszer. Ezt nemcsak különböző területek, 
mint a száj, fenék, nagyajkak feltöltésére lehet használni, 
de őssejttartalmánál fogva a bőr minőségét is javítani  
lehet vele.” Emellett ott van a nagy népszerű-
ségnek örvendő FTC (Fine ¯read Contou-
ring, amelynek során biológiai úton felszívó-
dó és antimikrobáns szálakkal állítják helyre 
a megereszkedett bőrt), ez jelenleg a legjobb 
módja az arckontúr emelésének. „Teljesen 
biztonságos beavatkozás. Ezekkel a szálakkal  
az arcplasztikához hasonló eredményt lehet 
elérni heg nélkül, műtét nélkül.” Ha az egész 
arcunkon szeretnénk 	atalítani, akkor a doktor 
szerint négy beavatkozás van, amely együtt ki-
váló eredményt adhat. „A szálak az arc emelé-
sére, a hialuronsavas vagy saját zsír feltöltésre, a botox 
ránctalanításra, a bőr 	atalítására pedig a rádiófrekven-
ciás kezelés vagy a vámpírkezelés együtt alkalmazva 
szép eredményeket adnak.” És hogy a műtétektől mit 
várhatunk 	atalodás kérdésében, arra egyértelmű a vá-
lasz: „Tovább fokozza a hatékonyságot, ha bizonyos mű-
tétekkel egészítjük ki a fentieket. Ilyen például a szem-
héjplasztika, a szemöldökemelés endoszkóppal vagy 
éppen a középarc-emelés” – mondja a szakember.   

SPECTACULAR CHANGE

Those who are unwilling to obey age-related phys-
ical changes can, of course try many interventions. 
We asked Dr Zsolt Révész plastic surgeon how plas-
tic surgery can contribute to a youthful appearance. 
“The widespread use of fat grafting (own fat trans-
plantation) is a new method that is revolutionizing 
plastic surgery. Not only can it be used to fill various 
areas such as the mouth, buttocks, lips, but due to 

its stem cell content, it can also improve 
the quality of the skin. In addition, there is 
the popular FTC (Fine Thread Contouring), 
a bio-absorbent and antimicrobial restorer 
of sagging skin, which is currently the best 
way to improve facial contour lifting. “This 
is a completely safe intervention. With these 
fibres, similar results can be achieved as by 
plastic surgery, in a non-invasive, scarless 
way.” For an entire face rejuvenation, the 
doctor recommends the combination of four 
treatments for great results. “Fibres for lift-

ing, hyaluronic acid or fat grafting for fillers, Botox 
for anti-wrinkle combined with radiofrequency treat-
ment or vampire treatment would give great results.” 
And to what to expect from surgery when it comes 
to rejuvenation, the answer is clear: “To add to the 
above, certain surgeries will increase efficiency. 
Such as eyelid surgery, endoscopic eyebrow lifting 
or even a middle face lift” says the specialist.   

„A SZÁLAK AZ ARC EMELÉ-
SÉRE, A HIALURONSAVAS 
VAGY SAJÁT ZSÍRTÖLTÉS 
FELTÖLTÉSRE, A BOTOX 
RÁNCTALANÍTÁSRA, A BŐR 
FIATALÍTÁSÁRA PEDIG A RÁ-
DIÓFREKVENCIÁS KEZELÉS 
VAGY A VÁMPÍRKEZELÉS 
EGYÜTT ALKALMAZVA SZÉP 
EREDMÉNYEKET ADNAK.”




