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Filmkockák. Cary Grant és Katharine Hepburn 
tekintete összetalálkozik. Anita Ekberg fekete 
estélyiben fürdik a Trevi-kútban és Marcello 
Mastroiannit szólongatja. Clint Eastwood a 
távolba réved. Alain Delon a nők bálványa. 
Belmondo a Profiban igazságot tesz. James Dean 
motoron száguldozik. Humphrey Bogart eltűnik a 
casablancai ködben. Mind-mind olyan pillanatok, 
amelyek mindnyájunk emlékezetében élnek, 
pedig talán még a világon sem voltunk, amikor 
megtörténtek. Változatlanok, felejthetetlenek, örök 
érvényűek. Pontosan azt jelentik és azt a hatást 
váltják ki, mint fél évszázaddal ezelőtt. 
  Most már BradPitt és Angelina Jolie néz 
egymásra. Jennifer Lawrence egy lángoló 
estélyiben vág neki az Éhezők viadalának. Bruce 
Willis a távolba réved. Robert Pattinson 
a legújjabb kori bálvány. Robert Downey Jr.-nak 
a szeme se áll jól. Paul Walker sportautóval 
száguld a vesztébe. Uma Thurman legyőz egy 
jakuzaszázadot, majd elsétál a hóesésben.
  Az időtlen pillanatok pont azért örökkévalóak, 
mert folyton megismétlődnek. A körülmények 
talán változnak, de az érzések, a tekintetek, a 
szenvedély, a vágy, a tragédia mindig ugyanaz 
marad. Az időtlenség a legnagyobb érték, hiszen 
semmi sem ér többet annál, mint ami sosem múlik. 
  Ünnepekkor megáll az idő. Talán ez az évnek 
az egyetlen olyan időszaka, amikor mindenkinek 
kicsit több ideje jut a másikra. Amikor be lehet 
pótolni azt a sok elmaradt pillanatot, félbehagyott 
beszélgetést, rohanó találkozást. Amikor együtt 
lehetünk azokkal, akik igazán számítanak. Ennél 
nagyobb fényűzést el sem lehet képzelni. Ezek 
azok az élmények, amelyek aztán időtlenné 
válnak. Sosem múlnak el, örökre bennünk élnek. 
  Az általános nézet szerint napjainkban az idő 
a legnagyobb luxus. Egyetértek. Ma, amikor 
minden elérhető, minden megrendelhető, minden 
megvásárolható, kevés olyan létezik, ami 
megfizethetetlen. Az idő pont ezért ilyen, mert 
sajnos véges és nagyon kevés van belőle. 
  A Fashion Street Magazin ebben a szezonban az 
időtlenséget ünnepli. Életre hívja a klasszikusokat, 
ötvözi őket a modernnel. Megállítja az időt, hogy 
megmutassa, melyek azok a dolgok az életben, 
amelyek felülkerekednek a szorító idő múlását. 

A divatban ez különösen izgalmas, hiszen itt 
minden mulandó, minden csak egy szezonig 
érdekes, egyik pillanatról a másikra változik.  
A stílus azonban időtlenné teszi a divatot. 
  „A stílus az egyetlen olyan igazi luxus, amit 
bárki megengedhet magának, függetlenül attól, 
hogy mennyi pénze van. Ez olyan dolog, ami 
velünk született, de tanulható, feltéve, ha megvan 
hozzá az emberben a kellő intelligencia” – mondja 
Giorgio Armani. 
  Kívánom Önöknek, hogy éljék meg velünk ebben 
a szezonban az igazi luxust: élvezzék stílusosan az 
együtt töltött időt. Felbecsülhetetlen érték. 

Movie frames. The eyes of Cary Grant and 
Catherine Hepburn meeting. Anita Ekberg bathing 
under the Trevi fountain in a black dress, calling 
for Marciello Mastroiani. Clint Eastwood staring 
into the distance. Alain Delon idolized by women. 
Belmondo doing justice in The Professional. 
James Dean speeding on a motorbike. Humphrey 
Bogart disappearing in the fog of Casablanca. 
All are moments vividly remembered by all of 
us, although we might not even have been alive 
when they happened. They remain unchanged, 
unforgettable, everlasting. Meaning and evoking 
the same things as half a century ago. 
  Today it’s Brad Pitt and Angelina Jolie 
mesmerizing each other. Jennifer Lawrence taking 
on the Hunger Games in a flaming dress. Bruce 
Willis staring into the distance. The newest idol is 
Robert Pattison. Robert Downey Jr. is the current 
bad  boy. Paul Walker rushing to his destiny in a 
speeding car. Uma Thurman defeating the Yakuza, 
and walking away in the snowfall. 
  Dateless moments are eternal exactly because 
they always repeat themselves. Circumstances 
might change, but the emotions, looks, the 
passion, the desire, the tragedy remain the same. 
Timelessness is the most valuable asset, as nothing 
is worth more than what never expires. 
  At holidays, time stands still. This might well be 
the only time of the year, when everyone manages 
to have just a bit more time for one another. Here 
one can catch up with those missed moments, 
unfinished conversations, hurried meet-ups. When 
we can be with those, who really matter to us.        

  There just is no bigger luxury imaginable. These 
are the experiences that become eternal, never 
fade, and live on within us forever. 
Common opinion nowadays considers time to 
be the greatest luxury, and I have to agree with 
that. Today, with everything available, orderable, 
buyable, a few things remain that can’t be 
acquired with money. Time remains to be such 
a thing, as it is limited, and only a little of it is 
available to each.
  This season Fashion Street Magazine celebrates 
timelessness. We bring back classics, and combine 
them with contemporary. We stop time to examine 
and show those things in life that overcome the 
passing of time. This is especially exciting in the 
world of fashion, where everything is transient, 
only interesting for a season, and things change 
from one moment to the other. Style however has 
the power to make fashion timeless. 
  As Giorgio Armani said - „Style is the only true 
luxury anyone can afford, regardless of their 
wealth. It’s something we’re born with, but can 
also be learned, given one has the appropriate 
intelligence”.
  I wish all of you to experience true luxury this 
holiday season, and enjoy the time spent with loved 
ones in style. It’s the most precious gift after all.

Csipak Péter
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