
It might have been twenty years ago when I saw the movie  
Autumn in New York for the first time with Richard Gere playing 
a 48-year-old man. His age came up in one of the scenes and 
if it wasn’t for that dialogue, I probably wouldn’t have noticed 
that detail. But I did. I remember thinking that was how I wanted 
to look at this age. I’m 48 now. I do not resemble Richard Gere 
at all, and in no way externally. I read quite few of his thoughts 
I completely agree with. What does he say about aging? Accor-
ding to him, our age deep inside will never change. But in order 
to feel that, we need to know that the perfect age is what we are 
at and aging is a privilege not given to everyone, so we must 
appreciate it. Every single year is special and precious because 
we can only experience it once. For me, these sentences describe 
perfectly what timelessness is about. As the years fly, I can feel it 
on my skin more and more, how fast life goes by. This is, however, 
the greatest motivation to enjoy every minute. The barriers do not 
exist outside, only within, but they can be broken. I see the same 
thing in pop culture and in the world of fashion or style. There 
is a noticeable, perceptible presence of timelessness. Not just 
traces, tangibly. And that goes far beyond trying to avoid aging. 
Somehow, age is beginning to become invisible, and borders are 
slowly blurring between years and human performances. Only 
value can become timeless, but that alone is not enough. We 
must survive. We must adapt. We need to change with the world.  
I think all these conditions meet in case of Fashion Street. A dream 
was born almost 20 years ago that during these years evolved 
to become what we can call the most prestigious shopping street 
of Budapest today. The value we have created has since been 
nurtured, built and beautified so that we can say we have created 
something that can really become timeless.  

Azt hiszem, majdnem húsz évvel ezelőtt láttam először az Ősz 
New Yorkban című �lmet, amelyben Richard Gere egy 48 éves 
fér�t játszott. Az egyik jelenetben említették a korát, ha nincs 
az a párbeszéd, talán nem is �gyelek fel erre a részletre. De  
akkor megjegyeztem magamnak ezt az apró momentumot. Em-
lékszem, azt gondoltam, valahogy így szeretnék majd én is kinézni 
ennyi idősen. Most pont 48 éves vagyok. Egyáltalán nem hason-
lítok Richard Gere-re, külsőleg semmiképpen sem. De olvastam 
jó pár gondolatát, mellyel teljesen egyetértek. Hogy mit mond 
az öregedésről? Szerinte legbelül sosem változik a korunk. Ám  
ahhoz, hogy ezt érezzük is, tudnunk kell, hogy az a tökéletes élet-
kor, amelyben éppen benne vagyunk, és az öregedés olyan kivált-
ság, ami nem mindenkinek adatik meg – ezért meg kell becsülni.
Minden egyes évünk különleges és értékes, mert csak egyetlenegy-
szer élhetjük át. Számomra ezek a mondatok nagyszerűen körülír-
ják azt, amit a kortalanságról gondolok. Saját bőrömön tapasztalom, 
hogy amint múlnak az évek, egyre jobban érzem, hogy gyorsan telik 
az élet. De ez a legjobb ösztönzés arra, hogy minden pillanatnak 
örüljek! A korlátok ugyanis kívül nem léteznek, csak belül, ám ezek 
lerombolhatók, áttörhetők. Ugyanezt látom a popkultúrában is,  
a divat vagy a stílus világában. Észrevehetően, észlelhetően jelen van 
a kortalanság. Nem csupán nyomokban, kézzel foghatóan. S ez jóval 
többet jelent annál a törekvésnél, hogy senki nem akar megöregedni. 
Az életkor valahogy kezd láthatatlanná válni, a határok pedig las-
sanként összemosódnak az évszámok és az emberi teljesítmények 
között. Ami értéket jelent, az válhat csak kortalanná, de ez persze 
önmagában még édeskevés. Túl kell élni. Muszáj alkalmazkodni. 
Változni kell a világgal együtt. Azt gondolom, mindezen feltétel 
teljesül például a Fashion Street esetében is. Majd 20 éve született 
meg ez az álom, amelyből aztán hosszú évek alatt lett az, amit ma  
Budapest legpatinásabb bevásárlóutcájának nevezhetünk. Az érté-
ket, amit létrehoztunk, azóta is ápoljuk, építjük, szépítjük, hogy majd 
elmondhassuk: alkottunk valamit, ami tényleg kortalanná válhat.  
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