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editor’s lettereditor’s letter

Between  two  bouts  of  rain,  spring  is  flowering  and  on  a  blindingly  

sunny afternoon I realise that I’m standing outside my childhood home 

in Kőszeg. The house where when I was four, my sister and I would have 

water  fights  in  cute  bee-patterned  swimming  costumes.  It  has  been  

turned into a guesthouse. I ring the doorbell, enter, and stand on the 

receiving end of a blank look as I tell the owners that I’m not, in fact, 

here to rent a room. I explain who I am and why I’m here, and they then 

readily show me round the house that I haven’t seen in 25 years. 

My  childhood  memories  of  the  four  years  I  lived  here  resurface  in  

childlike units.  I  remember a huge gate:  now I  can reach its  top.  The 

garden  seemed  infinitely  long  for  my  wobbly  legs  as  a  3-year-old  

toddler: it takes me ten step to cross it today. My bedroom is for rent 

now: the sense of waiting for Christmas Day and fairy tale playdates 

are gone; they were replaced by tasteful yet impersonal paintings and 

serious drawers that my memory simply refuses to comprehend. 

“Next time you come, stay for a night” offers the kind owner when we 

say goodbye. While my feet take me to the old town on familiar roads 

I  ask  myself:  would  I  rent  my  childhood  bedroom?  Could  I  sleep  as   

a familiar-stranger in this familiar-strange place? I come to the realisation 

that this is no longer my childhood bedroom. My childhood bedroom in 

Kőszeg is no longer in Kőszeg, it’s in me. In the stories my mother told 

me beside my bed when I couldn’t yet speak; in the tales that helped 

me formulate my first words. My memories, contrary to the room, are 

in the present – and I can rent them whenever I want to dive into them. 

My grandmother’s  old  holiday home in  the countryside doesn’t  have  

a single personal inch without her living there either: she plays Sudoku 

in an important room in my heart now, and her whole person lives in 

the story, in the narrative that I am today.

 

Tales  are  like  that.  They  never  live  in  the  palpable  reality:  they  seep  

into us through our pores, they become a part of us; they form us and 

we form them. They teach us and we learn from them, they narrate us 

and we wear new shoes for our new paths, they broaden our horizon 

and  we  become  more  too.  We  filled  this  magazine  with  tales  like  

these: we portrayed famous people in their favourite tales, we led our 

cover  model  down  the  rabbit  hole,  and  took  a  look  at  the  true  face  

of Hollywood fairy-tales, and after listening to the stories of the most 

well-dressed  style  gurus,  we  put  the  legends  of  Budapest,  and  even  

Champagne under the microscope.

From the bottom of my heart I hope that with this magical magazine 

we share tales with you, our readers, that transports you to rent your 

own inner childhood bedroom too.

Tillinger Zsófi

Főszerkesztő Editor-in-Chief
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Két esőzés közt virágzik a tavasz, és egyszer csak azon kapom ma-
gam egy hunyorgóan napsütéses délutánon, hogy a gyermekkori 
házam előtt  állok Kőszegen.  A ház,  ahol még négyévesen méhecs-
kés fürdőruhában locsoltuk magunkat nővéremmel, most panzió. 
Csengetek, beengednek, először értetlenül pislognak rám, hogy nem 
lakrészt vennék ki, de mikor elmagyarázom, ki vagyok és mit kere-
sek itt, máris készségesen körbevezetnek a házban, amit huszonöt 
éve nem láttam. 

Négyéves  ittlakásunk  emlékei  gyermeki  mértékegységekben  buk-
nak felszínre bennem. Óriási házkapura emlékeztem: most felérem 
a tetejét.  A kert  végtelenül  hosszú volt  ingatagon totyogó három-
éves önmagamnak: ma tíz  lépéssel  átszelem. A gyerekszoba most  
kiadó lakrész: a falait nem az én mikulásvárásom és óvodáskori 
meseeljátszásaim lengik be, hanem ízléses, de személytelen festmé-
nyek és szerfelett emlékeimbe nem illő, komoly komódok. 

„Ha legközelebb erre jár, szálljon meg itt!” – ajánlja fel búcsúzás-
kor a kedves panziótulajdonos. Miközben a lábam ismerős utakon 
vezet  az  óváros  felé,  elgondolkozom:  vajon  kivenném-e  a  gyerek-
szobámat?  Aludnék-e  ismerős-idegenként  ezen  az  ismerős-idegen  
helyen? És rájövök, hogy ez már nem az én gyerekszobám. Az én 
kőszegi  gyerekszobám  már  nem  Kőszegen  van,  hanem  bennem.  
A  történetekben,  amiket  anyukám  mesélt  nekem  az  ágy  mellett,  
mikor még nem tudtam beszélni: a mesékben, amelyekből az első 
szavakat formáltam magamban. Az emlékeimben, amelyek a szo-
bával ellentétben ma is jelen idejűek, és bármikor ki tudom venni 
őket, ha elmerülnék bennük. Nagymamám régi vidéki nyaralójá-
nak sincsenek személyes  négyzetméterei  nélküle:  ő  már a  szívem 
egy fontos szobájában sudokuzik, és az egész személye belakja azt  
a történetet, azt a narrációt, ami ma én vagyok.

Mert ilyenek a mesék. A mesék sohasem a tapinthatóságban lak-
nak;  minden  pórusunkon  át  belénk  ivódnak,  a  részünkké  vál-
nak,  formálnak  minket  és  mi  is  formáljuk  őket.  Tanítanak,  mi  
pedig tanulunk belőlük; narrálnak, mi pedig új cipőt veszünk az 
új  utakhoz;  szélesítik  a  horizontunkat,  mellyel  mi  is  bővülünk.  
Ilyen mesékkel  töltöttük meg ezt  a  magazint  is:  kedvenc meséik-
be helyeztünk közismert személyeket, címlapmodellünket elvittük  
a nyúl üregén túlra, megnéztük, milyen is a hollywoodi tündérme-
sék igazi arca, majd a testünkön viselt történetek stílusmegmon-
dóemberein át Budapest és a pezsgőfogyasztás legendáit is górcső 
alá vettük. 

Szívből  remélem,  hogy  ezzel  a  mesés  lapszámmal  minden  olva-
sónknak  tudunk  olyan  történeteket  mutatni,  amelyek  olvasása  
és  szemlélése  közben  valahol  belül  ki  tudja  venni  azt  a  bizonyos  
gyerekszobát.

„Utunk irányát magunkban hordjuk, 
és magunkban égnek az örök, sorsjelző csillagok.”

„We carry within ourselves the direction 
our lives will take. Within ourselves burn the 

timeless, fateful stars.”

Szerb Antal: Utas és holdvilág / Journey by Moonlight 

I RENT MY CHILDHOOD ROOM?
Kivehetem a gyerekszobámat? 

Can fotó photography by Oleg Borisuk
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„...az a megfagyott pillanat, 
amikor mindenki világosan látja, 

mi is van minden egyes villa hegyén…”

„Éljünk most a jelennek, 
s ha majd rossz jön a jó után, az annak 

a napnak a gondja lesz.”

„...that frozen moment 
when anyone can clearly see 
what is on top of each and every fork...”

“We shall live for today. 
And if good is followed by bad, 
that will be the concern of that day.”
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