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prologue prologue

magazin készítése során gyakran elgondol-
koztam rajta, mit is jelent számomra a mese. 
Először  egyértelmű  asszociációk  jutottak  
eszembe: egyszer volt, hol nem volt-kezdetű 
esti  mesék,  amelyekbe  gyermekként  én  is  

beleéltem magam és utaztam velük. Azután már felnőttként olva-
sott vagy látott mesékre gondoltam: könyvekre, melyekben elmerül 
az  ember,  filmekre  és  történetekre,  melyekkel  elrugaszkodhatunk   
a valóságtól. 

Azonban  a  Fashion  Streeten  hömpölygő  sokaságot  nézve  irodai  
ablakomból egyszerre rádöbbentem, hogy az én mesémet nem kell 
máshol keresnem: itt van a szemem előtt. Ebben az utcában, amit 
majdnem húsz éve álmodtam és alkottam meg kiváló munkatár-
saimmal együtt: számomra minden gránitkőnek, minden megú-
jult  homlokzatnak,  minden rézfeliratnak és  egyenként  megvásá-
rolt ingatlannak története van, és ezek a történetek nem csupán az 
én saját mesémmel fonódtak egybe, hanem Budapest történetével, 
vibráló fővárosunk előremutató változásaival is. 

Tavaly  ünnepeltük  a  Fashion  Street  megalakulásának  tizedik  
jubileumát,  mellyel  az  utca  történetének  első  nagy  mérföldkövét  
tettük le – de ez korántsem állított meg minket abban, hogy tovább 
írjuk az utca történetét és új utakat tapossunk ki: idén az utca már 
művészeti események pezsgő színterévé is vált, a Fashion Streetet 
egy  nemzetközileg  is  elismert  nagykövet  képviseli,  címlapunkon  
pedig egy igazi világutazó szupermodellt köszönthetünk.

A jó történetek azok, amelyeken nem fog az idő: tovább lehet őket 
adni apáról fiúra és nemzedékről nemzedékre. A jó mese: örökség. 
És  talán  a  legjobb  történetek  azok,  amelyeknek  nincs  megírva   
a vége: az olvasó csakúgy, mint az író, tovább izgulhat az esemé-
nyek  alakulásán.  Úgy  érzem,  a  Fashion  Street  egy  ilyen  jó  nar-
ratíva:  az  alkotó  a  mesélő  és  akiknek  mesél,  azok  majd  szintén  
továbbörökítik történetét és értékeit. A Fashion Street történetének 
már teleírt és még üres lapjait csakúgy, mint ezt a magazint pedig 
neked ajánlom, kedves olvasó, aki ugyanannyira rajongsz a mi-
nőségért, a divatért, a legmagasabb életérzésekért és a mindezeket 
összefoglaló, legjobb történetekért, mint mi.

While working on the magazine,  I  often found myself  thinking about 

what  the  word  ‘tale’  means  to  me.  First,  I  remembered  the  obvious  

answers: tales beginning with once upon a time, stories that swept me 

up and journeyed with me as a child. Then, I thought of the tales I read 

or saw as an adult: books you dive into, and the films and stories that 

transport you so far from reality. 

One  day,  as  I  sat  watching  the  rushing  crowd  of  people  on  Fashion  

Street  through  the  glass  of  my  office  window,  I  realised  –  I  don’t  

need to search elsewhere for my story, it’s here, right before my eyes. 

On  this  street  that  almost  twenty  years  ago  I  began  to  imagine  and  

create.  Where,  together  with  my  excellent  colleagues,  each  piece  of  

granite,  each  renewed  façade,  each  copper  sign,  and  the  properties  

acquired one-by-one – they all have their own story, and these stories 

are  intertwined  not  only  with  my  own  tale,  but  also  with  the  tales   

of Budapest and our vibrant capital’s progressive changes. 

We  celebrated  the  10th  anniversary  of  the  street  last  year,  which  

enabled  us  to  mark  the  first  big  milestone  in  the  history  of  Fashion  

Street – but this did not in the least stop us from continuing its story, 

or from exploring paths not yet taken. This year, the street has become 

a sparkling place for artistic events too, Fashion Street is represented 

by  an  internationally  recognised  ambassador,  and  we  welcomed   

a beautiful, worldwide known supermodel on our cover. 

Good stories are timeless.  They are passed down from father to son,  

through generation to generation; good tales are our legacies. Perhaps 

the best stories are those that have not yet come to a close, and you, 

our  readers  can  eagerly  anticipate  what  comes  next  as  much  as  us,  

the writers. I feel that Fashion Street has a narrative power; such that 

the creator, the storyteller and the audience can pass on its story and 

values. I offer both the filled, and the blank pages of Fashion Street’s 

story as much as I offer this magazine to you, our dear reader – to you, 

who love quality, fashion, the greatest adventures and, of course, the 

best stories as much as we do.

Szeretettel / With love,

Péter Csipak

PROLOGUE
Prológus

A


