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Amikor a Fashion Street magazin 
főszerkesztője októberben felkért egy 
miniesszé megírására, éppen egy New 
Yorkban élő, de a járvány miatt Bu-
dapesten telelő exmodell-újságíró-
val ültem egy Nagymező utcai étte-
remben. Be nem állt a szánk. Szóba 
került Trump, a CNN, a majdnem ki-
halt Manhattan, az amerikai vízum-
szerzés kvázi lehetetlensége, még ezer 
téma, és némi párhuzamot is vontunk 
a kiüresedett Lower East Side és a ki-
üresedett bulinegyed között. A hiány 
ott fájdalmas a leginkább, ahol más-
kor nagy örvényekkel kavarog az élet. 

Pár nappal azt követően, hogy 
főszerkesztőként több hónapnyi meg-
feszített munka után leadtam a saját 
magazinomat, bevallom, cseppet sem 
tomboltak bennem a kreatív energi-
ák. Két lábon járó Lower East Side 
voltam. Úgy éreztem, egy-két hétig 
a kötelező munkamennyiség mellett 
semmi extrát nem akarok, és teljesen 
elégedett leszek, ha a következő na-
pokban végighaknizom rég nem lá-
tott ismerőseimet. 

Írni eszem ágában sincs. Kizárt. 
Pár borral és egy órával később 

már a bulinegyedet róttam, volt még 
két órám a következő találkozómig, 
ahol újabb izgalmas emberek és – 
remélhetőleg – újabb zamatos bo-
rok várnak rám.  

The Sun
of York

York napsütése

When the editor-in-chief of Fashion 
Street magazine asked me to write a 
short essay in October, I was sitting in a 
restaurant on Nagymező Street with an 
ex-model/journalist living in New York 
but spending the winter in Budapest 
because of the pandemic. We couldn’t 
stop talking. We discussed Trump, CNN, 
the almost completely deserted Man-
hattan, the quasi impossibility of getting 
a US visa, and a thousand other topics, 
and we even compared the empty Low-
er East Side and the empty party quar-
ter of Budapest. This emptiness is most 
painful where life is usually turbulent.

I admit that creative energies did 
not rage in me after several months of 
hard work as the editor-in-chief of my 
own magazine I had just finished a few 
days earlier. I had become a walking, 
talking Lower East Side. I felt I didn’t 
want to do anything more than my 
compulsory workload for a week or 
two, and over the next couple of days I 
would be perfectly happy to just catch 
up with friends I hadn’t seen in ages.

I didn’t have the slightest intention 
of writing. No way.

A couple of hours and glasses of 
wine later, I was roaming the party 
quarter and had two hours until my 
next meeting, during which other ex-
citing people, and hopefully, rich glass-
es of wine awaited me.

Szerző / author
Izing Róbert
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Aztán a vigasztalan októberi esőben azon 
kaptam magam, hogy elgondolkodom, 
miről is írnék, és egy Shakespeare-idézet 
ugrott be. Nem, nem ismerek sok Shakes-
peare-idézetet, ez is gellerből, egy Stein-
beck-regényből talált meg, és azért jutott 
eszembe, mert koronavírus-járvány van. 
Tartósan. Makacsul. Nem a Kisdiófa ut-
cában ébredtem rá, hogy az idei lesz éle-
tem leghosszabb tele, de az esőtől csillogó 
aszfaltos utcán, a pocsolyás hidegben is-
mét belém villant a dermesztő felismerés. 

Ez lesz a leghosszabb tél. 
És innen jött Steinbeck és Shakes-

peare és a Rosszkedvünk tele. Kezdtem 
csontig átfagyni a plusz nyolc fokban 
csatangolástól, tiszta posztmodern Hol-
den Caulfield, úgyhogy betértem egy 
helyre, ahol a járvány előtt mindig any-
nyian voltak, mintha ingyen osztogat-
nák az Omnipollót. A bár most önma-
ga szellemvárosává süllyedt, virtuális 
ördögszekerek gurultak az üres szék-
lábak között. Két amerikai az 1944-es 
partraszállók elszántságával győzköd-
te a szomorú pultoslányt, hogy legalább 
egyszer mosolyodjon el. Ellentétben a 
Wehrmacht tal, a hölgy ellenállt az offen-
zívának. Egy részeg ember jött be köte-
kedni, majd miután belátta, hogy nincs 
kibe, megrendülten kiment. A hangfa-
lakból a legnyomorultabb techno szólt, 
amit csak el lehet képzelni. Ez egy ne-
kem való hely, gondoltam. Sört kérek! 

Shakespeare azért lenne jó téma 
egy ilyen cikkhez, morfondíroztam 
magamban, mivel 1564-ben mindösz-
sze pár hónapos volt, amikor bubópes-
tisjárvány ütötte fel a fejét a szülővá-
rosában, ami a lakosság egynegyedét 
el is pusztította. Sőt, felnőtt életét is 
végigkísérte a pandémia: a követke-
ző negyven évben nem kevesebb mint 
tizenhét pestishullámot élt meg. Iro-
dalmi legendák és – ami még fonto-
sabb – 2020-as mémek szerint a Lear 
királyt és az Antonius és Kleopátrát is ka-
ranténban írta, ami csendes, resting bit-
chface kritikája mindenkinek, akinek 

2020-ban a legnagyobb teljesítménye 
az volt, hogy egy nap alatt megnézte 
a Tiger King összes epizódját.

„York napsütése rosszkedvünk telét 
tündöklő nyárrá változtatta át”, idéztem 
fel magamban a III. Richárd első sorát, 
de az is lehet, hogy félhangosan mor-
moltam a New England IPA-m fölött. 
Vannak ilyen esték. Az amerikaiak ve-
reségüket beismerve elhagyták a pubot, 
D-Day helyett Vietnam. „York napsütése 
rosszkedvünk telét tündöklő nyárrá vál-
toztatta át”, ismételtem meg. Gyönyörű. 
Micsoda zene ez a sor.  

Hogy milyen fontos művek születnek 
a 2020-as koronavírus-járvány idején, 
még nem tudni, a kreativitásnak egye-
lőre csak kisebb, 21. századhoz méltó, 
szükségszerűség hozta megoldásaival ta-
lálkozhattunk. Fáklyák nincsenek, csak 
csillagszórók. Az olasz Vogue élen járt az 
alkalmazkodásban: előrukkoltak olyan 
borítóval, amin egészségügyi dolgozók 
szerepeltek, továbbá amatőrök fotózták 
és rajzolták, mellette pedig teljesen fe-
hér volt. (A semmi mint valami.) Aztán 
Manami Szaszaki, egy japán művész pi-
rítósokra pingált csendéleteket – hogy 
egy kisebb kaliberű teljesítményt is em-
lítsek. Aligha lesz bármelyik is olyan ma-
radandó alkotás, mint a Lear király, de 
kétségtelen, hogy a mögöttük álló sze-
mélyek aktívak voltak, és nem csak a fa-
lat vagy a Netflixet nézték. Aztán van-
nak még félbemaradt kísérletek is. Az 
önkéntes bezárkózás idején párommal 
együtt nagy lendülettel fogtunk bele egy 
fiktív karanténnapló megírásába, de fe-
jenként öt-hat oldalnyi szöveg megírása 
után a projekt csendesen kimúlt. Azóta 
sem szeretünk beszélni róla, mintha egy 
kellemetlen emlék lenne, amit túl fájdal-
mas felemlegetni. 

Ismét az utcán voltam, ahol a hideg 
kezdett egyre drámaibb, már-már mac-
bethi méreteket ölteni, jeges és esős elő-
futáraként annak, mit tartogat számunk-
ra a leghosszabb tél. Shakespeare a Lear 
királyt valószínűleg 1604-ben írta, így 

Then in the inconsolable October 
rain I caught myself thinking of what I 
would like to write about. A quote from 
Shakespeare suddenly flashed on me. 
No, I don’t know a lot of Shakespeare 
quotes, this one also simply ricocheted 
off a Steinbeck novel and struck me be-
cause of the coronavirus pandemic. Per-
manently. Stubbornly. It wasn’t on Kis-
diófa Street I realized that this would 
be the longest winter of my life, but on 
that asphalt street glistening with rain, 
in the sodden cold, I came to this chill-
ing realization once again.

This will be the longest winter.
This is where Steinbeck and Shake-

speare and the winter of our discontent 
came from. Like a postmodern Holden 
Caulfield, I was chilled to the bone after 
walking around in 8 degrees Celsius, so 
I decided to go to a place which, before 
the epidemic, had always been as crowd-
ed as if they were handing out Omni pollo 
beers for free. But the bar has sunk to 
become its own ghost town, and virtual 
tumbleweed was blown across the empty 
chairs. Two Americans, with the deter-
mination of the 1944 landing party, tried 
to convince the sad barmaid to smile at 
least once. Unlike the Wehrmacht, the 
lady resisted the offensive. A drunk man 
came in to make trouble, but when he re-
alized that there was no one around he 
left rather shaken. The most miserable 
techno imaginable was pounding from 
the stereo. “This is the place for me!”, I 
thought. “A beer, please!”

Shakespeare would be a good topic 
for such an article, I thought to myself, 
because he was only a few months old in 
1564 when the bubonic plague appeared 
in his hometown, killing a quarter of the 
population. In fact, his whole adult life 
was hounded by the pandemic: over the 
next forty years, he experienced no less 
than seventeen waves of the plague. Ac-
cording to literary legends, and more im-
portantly, 2020 memes, he wrote both 
King Lear and Antony and Cleopatra in 
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quarantine. Just a quiet, resting bitch-
face critique of everyone whose great-
est achievement in 2020 was to watch 
every episode of Tiger King in one day.

"Now is the winter of our discontent 
made glorious summer by this sun of 
York." I recalled these first lines of Ri-
chard III, but I may have also murmured 
it to no-one in particular over my New 
England IPA. There are nights like this. 
Admitting their defeat, the Americans 
left the pub, replacing D-Day for Viet-
nam. Now is the winter of our discon-
tent made glorious summer by this sun 
of York, I repeated. Beautiful. How mu-
sical this line is.

It is not yet known what important 
works are born during the 2020 coro-
navirus pandemic, so far we have only 
come across the smaller solutions of 
creativity brought about by necessity, 
worthy of the 21st century. There are no 
torches, only sparklers. The Italian Vogue 
was among the first to adapt: they came 
up with a cover that 1. featured health-
care professionals 2. was photographed 
by amateurs 3. was drawn 4. was com-
pletely white. (Nothing as something.) 
Then Manami Sasaki, a Japanese artist, 
painted still lifes on toasts - to mention 
a smaller-caliber achievement as well. 
These will hardly be timeless pieces like 
King Lear, but there is no doubt that in-
stead of just watching the wall or Net flix, 
these people were active. And then there 
are the half-finished experiments. During 
our voluntary lockdown, we set out with 
my partner to write a fictitious quaran-
tine diary with great enthusiasm, but af-
ter writing 5-6 pages each, the project 
quietly passed away. We still don’t like 
to talk about it, as if it’s an uncomfort-
able memory, too painful to mention.

I was in the street yet again, where 
the cold began to assume more and more 
dramatic, almost Macbethian propor-
tions, as an icy and rainy forerunner of 
what the longest winter has in store for us.  
Shakespeare probably wrote King Lear 

in 1604, so the historical events of the 
previous year were certainly still vivid 
in his memory, I pondered as I turned 
onto Kertész Street. England was para-
lyzed by an exceptionally deadly wave 
of the plague in 1603. Elizabeth I died. 
The coronation of the new king, James I 
had to be postponed because of the ep-
idemic. Theatres were closed by the Tu-
dor version of CDC. The 40-year-old au-
thor had every reason to be unfocused, 
yet he created masterpieces one after the 
other. How did he do it? A perfectly rea-
sonable question.

In early October, I met Albert-Lász-
ló Barabási, a renowned network re-
searcher teaching at Harvard. We were 
at the Ludwig Museum, and naturally we 
talked about the pandemic, too. I asked 
him how the quarantine had affected 
his mental health. “I had never worked 
so much before”, he replied. “Usually I 
commute to my workplace, and since I 
didn’t have to, I worked instead of driv-
ing”. If I wrote the article for Fashion 
Street, this could be in it. Just like an-
other interviewee of mine, a restaurant 
owner in Buda, who used the shutdown 
caused by the pandemic to renovate his 
restaurant from about one hundred mil-
lion forints. Many excellent examples 
prove that there are those among us who 
are quite active, instead of collapsing, in 
the midst of a collective trauma. Accord-
ing to John Cleese, founding member of 
Monty Python and the funniest person 
in England, creativity isn’t some mys-
tical, inspired state but an operational 
strategy, and if we believe him – I do – 
being creative is rather a conscious de-
cision than a matter of accidental luck 
– whether there is an epidemic or not.

It wasn’t 9 o’clock yet when I plant-
ed myself by the window of a café on 
Kertész Street. I couldn’t believe my 
eyes. Inside, a band of three men in 
their sixties played energetic folk mu-
sic with double bass, violin and zith-
er, while three or four young couples 

Ez 
lesz 
a leg-
hosz-
szabb 
tél. 

This
will 

be 
the 

longest 
winter.
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minden bizonnyal élénken éltek benne 
az egy évvel korábbi történelmi esemé-
nyek, gondoltam, miközben bekanyarod-
tam a Kertész utcába. 1603-ban kiemel-
kedően halálos pestishullám bénította 
meg Angliát. Meghalt I. Erzsébet. Az új 
király, I. Jakab megkoronázását el kellett 
halasztani a járvány miatt. A színháza-
kat bezárta az operatív törzs Tudor-ver-
ziója. A negyvenéves szerzőnek minden 
oka meglett volna, hogy defókuszált le-
gyen, ehelyett sorban ontotta magából 
a mesterműveket. A hogyan volt képes rá? 
egy teljesen indokolt kérdés. 

Október elején a Ludwig Múzeum-
ban találkoztam Barabási Albert-Lász-
lóval, a Harvardon tanító neves háló-
zatkutatóval. Természetesen szóba 
került a járvány is, és megkérdeztem, 
hogyan hatott a karantén a mentális 
állapotára. „Soha nem dolgoztam eny-
nyit”, érkezett a válasz. „Máskor ingáz-
ni kell a munkahelyemre, és mivel ez 
most kimaradt, autózás helyett dol-
goztam”. Ha megírnám a cikket a Fa-
shion Streetnek, ez benne lehetne. Egy 
másik interjúalanyom szintén, egy bu-
dai étteremtulajdonos, aki a pandémia 
okozta leállást arra használta fel, hogy 
mintegy százmillió forintból felújítsa az 
éttermét. Sok remek példa bizonyítja, 
hogy vannak, akik egy kollektív trau-
ma közepette sem omlanak össze, ha-
nem aktivizálják magukat. John Cleese, 
a Monty Python alapítótagja, és Anglia 
legszellemesebb embere szerint a kre-
ativitás nem valami misztikus, ihletett 
állapot, hanem egy működési stratégia, 
és ha hiszünk neki – én hiszek –, ak-
kor kreatívnak lenni sokkal inkább tu-
datos döntés, mint véletlen szerencse 
kérdése – akár járvány van, akár nincs.

Még nem volt kilenc óra, amikor 
lecövekeltem egy Kertész utcai kávé-
zó kirakata előtt. Alig hittem a sze-
memnek. Odabent egy háromfős, hat-
vanas férfiakból álló banda energikus 
népzenét húzott nagybőgővel, hege-
dűvel és citerával, három-négy fiatal 

pár pedig egymásba kapaszkodva tán-
colt a lendületes muzsikára. Pörögtek 
a szoknyák, fénylettek a csizmaszárak. 
Mindez a VII. kerületben, a klinikai ha-
lál állapotában lévő bulinegyed szé-
lén. Ha nincs a járvány, ők valószínűleg 
nem fértek volna be a legénybúcsúzó 
angoloktól, de ez a furcsa, idősekből 
és fiatalokból álló valószínűtlen tár-
saság összeolvadt a zenében, és szik-
rányi életet csempészett 2020 afáziás 
kiábrándultságába. Hirtelen valami 
végtelen sötétség partján találtam ma-
gam, és az este puzzledarabkái kezd-
tek kavarogni bennem. Hol járhatnak 
az amerikaiak, tűnődtem. Elmosolyo-
dott már a pultoslány? A kötekedő ré-
szeg megtalálta a boldogságát? Mikor 
lesz újra tele a Lower East Side? Trum-
pot újraválasztják? Mikor ér véget ez 
az egész? És vajon én megírom a cik-
ket a Fashion Streetnek? 

Ha megírnám, az lenne a címe, hogy 
Rosszkedvünk tele, határoztam el, egyér-
telmű metaforájaként 2020-as dicstelen 
évünknek és a még előttünk álló meg-
próbáltatásoknak. Sőt, ha jobban bele-
gondolok, ez a hozzám hasonló, utat ke-
reső és a keresésben elgyengülő kreatív 
wannabe-k szimbólumaként is megállja a 
helyét. De aztán a táncolókat néztem, én 
is ott pörögtem és repültem velük a me-
leg fényekben, és John Cleese-re gondol-
tam, meg hogy hagyjuk már a pesszimiz-
must, Trumpot, a Black Lives Mattert, 
a megosztó mesekönyveket, a daráló-
kat, a progresszíveket, a maradiakat, a 
politikusokat, a pártokat, a járványt, a 
napi adatokat, a maszkokat, az alkoho-
los kézfertőtlenítőket, a #maradjotthont, 
 a hazug hashtageket, szóval ezt az egész 
miskulanciát, és lélekben már egy má-
sik címet adtam ennek a talán meg sem 
születő irománynak. 

Valami pozitívabbat. Ami egy másik 
része ugyanennek a csodálatosan tiszta, 
időtlen Shakespeare-idézetnek. 

Micsoda csavar. Micsoda őrületes csa-
var, kérem szépen.

clung together and danced to the vig-
orous music. Skirts were spinning, boot 
legs were shining. All this in the 7th dis-
trict, at the edge of the clinically dead 
party quarter. Without the pandemic, 
the place would have been filled with 
Englishmen enjoying their stag night, 
but this strange, unlikely company of 
old and young people merged in the 
music and smuggled a spark of life into 
the aphasic disillusionment of 2020. 
Suddenly I found myself on the edge of 
some endless darkness, and the puzzle 
pieces of the evening began to swirl in 
me. “Where could the Americans be 
now?”, I wondered. “Has the barmaid 
smiled yet? Has the drunk troublemak-
er found his happiness? When will the 
Lower East Side be overflowing with 
people again? Will Trump be reelect-
ed? When is this going to end? And will 
I write the article for Fashion Street?”

If I wrote it, I decided, the title would 
be The winter of our discontent. An obvi-
ous metaphor of our inglorious year of 
2020 and the trials that still lie ahead. In 
fact, if I come to think of it, it can even 
work as a symbol of creative wannabes 
like me who are still searching for their 
paths, weakening in their search. But 
then as I watched the dancers, I began 
to spin and fly with them in the warm 
lights, and I thought of John Cleese and 
leaving it all behind: this pessimism, 
Trump, Black Lives Matter, controver-
sial storybooks about acceptance and 
their politically motivated destruction, 
the progressive and the backward, pol-
iticians and parties, the pandemic and 
the latest numbers, masks, hand sani-
tizers, #stayathome, fake hashtags and 
this whole caboodle, and in my heart I 
had already given a different title to this 
improbable piece I might not even write.

Something more positive. Another 
part of this wonderfully pure and time-
less Shakespearean quotation.

What a twist. 
What a crazy twist, indeed.


