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EGYKORON, JÓ KÉT-HÁROM ÉVSZÁZADDAL EZELŐTT A BOURBONOK ÉS AZ EGYTŐL TIZENHATIG SZÁMOZOTT LAJOS KIRÁLYOK IDEJÉBEN A FRANCIA KULTÚRA SZÁMÍTOTT A MÉRCÉNEK,  
A KÖVETENDŐ PÉLDÁNAK, LEGYEN SZÓ UDVARI ETIKETTRŐL, DIVATRÓL VAGY ÉPPEN DIPLOMÁCIÁRÓL. UTÓBBINAK KÖSZÖNHETJÜK A DOYEN KIFEJEZÉST, AMELY ELNEVEZÉS A KORELNÖK 
DIPLOMATÁKAT ILLETTE MEG.  A VÉLEMÉNYÜK MÉRVADÓNAK SZÁMÍTOTT,  ÉS A SZÓT IS ŐK VIHETTÉK.  MIÉRT IS EZ A HOSSZADALMAS MAGYARÁZAT? AZÉRT,  MERT ERNYEY BÉLA ÉS 
SCHIFFER MIKLÓS PONTOSAN OLYANOK, MINT KÉT DOYEN.

ONCE UPON A TIME, TWO OR THREE CENTURIES AGO, DURING THE HOUSE OF BOURBON AND KING LOUIS’ NUMBERED I TO XVI, FRENCH CULTURE WAS CONSIDERED THE HIGHEST STANDARD, 
AN EXAMPLE TO BE FOLLOWED. BE IT THE ETIQUETTE, THE COURT, THE FASHION OR THE DIPLOMACY. WE CAN THANK THE LATTER FOR THE EXPRESSION ‘DOYEN’ WHICH WAS GIVEN TO THE 
ELDEST RANKING MEMBERS AMONGST DIPLOMATS. THEIR OPINIONS WERE CONSIDERED HIGHLY IMPORTANT AND THEY LED THE DEBATES AND DISCUSSIONS OF THE AGE. WHY THIS LENGTHY 
EXPLANATION? BECAUSE BÉLA ERNYEY AND MIKLÓS SCHIFFER ARE OUR MODERN-DAY DOYENS.

szöveg text by Izing Róbert · fotó photo by Ajkai Dávid

DOYENS OF VISUAL
STORYTELLING 

BÉLA ERNYEY – MIKLÓS SCHIFFER

Ernyey Béla–Schiffer Miklós

A szavak nélküli történetmesélés doyenjei

Nem kérdés, különleges páros az övék, és noha több mint húsz év 
korkülönbség van közöttük, a közös értékrend egy igazi férfibarát-
sághoz vezetett.  Ernyey Béla és Schiffer Miklós már hosszú évek 
óta  egy  olyan  filozófiát  és  világot  képviselnek,  ami  ugyan  klasz-
szikusnak és örökérvényűnek tekinthető, mégis messze van a 21. 
század  mainstream  irányzataitól.  Ők  a  hagyományos  férfikép  és  
stílus régi iskolás kereszteslovagjai, akik szarkasztikus humorral, 
sarkos véleménnyel vívják harcukat minden ellen, ami stílusosság 
tekintetében nem üti meg az elvárható minimumot. A kritizálás-
sal óvatosak, inkább jó példával akarnak edukálni: saját történe-
tük folyamatos mesélésével  demonstrálják,  hogy a  stílus:  1.  nem 
atomfizika, 2. tanulható, 3. ha már tanulható, akkor lehetőleg mi-
nél többeknek el kellene sajátítani az alapokat. 

Without a question they are a unique pair,  and although there are 
more  than  20  years  between  them,  their  common  values  led  to   
a  true friendship.  For  a  long time,  Béla  Ernyey and Miklós  Schiffer  
have represented a kind of philosophy and world. Their philosophy is 
considered classic and eternal, yet it is still far from the mainstream 
trends of the 21th century. They are old-school crusaders of traditional 
image and style. Men who fight everything that doesn’t measure up 
to  the bare  minimum in  terms of  style,  with  sarcastic  humour  and 
strong  opinions.  They  are  careful  with  criticism,  they  instead  aim  
to  educate  through  good  practice.  Through  continuous  telling  of  
their own story, they demonstrate that style is: 1. Not rocket science.  
2. Can be learnt. 3. If it can be learnt, then as many people as possible 
should acquire the basics. 

The
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EZ A DIVAT – KÁDÁR-KORI EDITION

Mindketten  egy  olyan  korban  nőttek  fel  (Kádár-kori  Magyaror-
szág), amikor az igényes öltözködés iránti hozzáállást erős ambi-
valencia jellemezte. Egyrészt sokkal több volt az öltönyt és a nyak-
kendőt viselő ember (köztük párttitkárok és tsz-elnökök), másrészt 
jó  minőségű,  az  európai  divattal  szintézisben  lévő  darabokat   
a vasfüggöny innenső oldalán szinte lehetetlenség volt beszerezni.  

– Nem volt ez olyan nehéz, mert a Vörös Október Ruhagyár folya-
matosan ontotta magából a jobbnál jobb ruhadarabokat – jelenti 
ki  Ernyey  Béla.  –  A  viccet  félretéve,  én  szerencsés  helyzetben  vol-
tam, mert az édesanyám Bécsben ment férjhez, és gyakran kaptam 
tőle fantasztikus ruhadarabokat, amiknek aztán sokan a csodájá-
ra jártak. „Fantasztikus” alatt persze itt nem szabad a világhírű 
divatházak mai értelemben vett csúcskreációira gondolni, sokkal 
inkább  azokra  a  basic  darabokra,  amelyekre  egy  magamfajta  
huszonéves  fiatalember  a  hiánygazdaságban  vágyhatott.  De  egy  
ruhadarabot, amelyet valódi kulttárgyként csodáltam, még bécsi 
segítséggel sem sikerült soha beszereznem. Létezett akkoriban a di-
vatvilágban egy klasszikus,  egyenes szabású, csuklyával ellátott,  
méregdrága teveszőr kabát, aminek az elején sújtások voltak. Egy 
klasszikus duffel coatról beszélünk. Nekem ez a kabát volt a nagy 
álmom, azt mondtam magamban, hogyha nem lesz egy ilyenem, 
akkor nem is érdemes élnem. Egyszer találtam is Pesten egy kabá-
tot, ami hasonló volt. Egy bőrdíszművesnél vettem bőrsújtásokat, 
aztán  elvittem  az  egészet  egy  szűcshöz  és  felvarrattam  rá  ezeket.   
A végeredmény az lett, hogy úgy néztem ki ebben a „se hús, se hal” 
dologban, mint egy igazi hülye. Ez volt az egész rendszernek a lé-
nyege: minden ugyanúgy nézett ki, mintha, de soha nem stimmelt 
semmi! Ennyit az akkori divatról.

– Amikor én voltam huszonéves a nyolcvanas években, még akkor 
is megvolt az, amiről Béla mesélt – folytatja Schiffer Miklós. – Mi 
fehér  pólóra  varrattunk  fel  Lacoste-krokodilt.  Meghímeztettük   

a krokodilt, és fel vele a pólóra. Mi lehetett a hatvanas években?! 
Van egy legenda, miszerint a hatvanas években olasz cipők érkez-
tek a volt luxusáruházba – ami ugye nem volt messze a mai Fa-
shion Streettől.  A  hírre  az  akkori  menő és  tehetős  férfiak,  nőgyó-
gyászok, ügyvédek, butikosok sorra rohantak bevásárolni. Aztán 
a cipőknek pár nap múlva kilyukadt a talpa és kiderült, hogy egy 
élelmes olasz  kereskedő temetkezési  cipőket  sózott  rá egy magyar 
külkeresre. Persze, hogy szétmentek pár nap alatt. 

 THIS IS FASHION – THE KÁDÁR-ERA EDITION

They were both raised at a time (in Kádár-era Hungary) when their 
approach to style was considered highly controversial.  On the one 
hand,  more  people  wore  suits  and  ties  (leaders  and  members  of  
the  Party),  and  on  the  other  hand,  this  side  of  the  iron  curtain  it  
was almost impossible to purchase high-quality pieces in line with 
European trends.

Béla  Ernyey  says:  “It  wasn’t  so  difficult  because  the  Red  October  
Clothing Factory kept making better and better pieces. Jokes aside, 
I  was  lucky  because  my  mother  got  married  in  Vienna  and  I  often  
received amazing clothes from her, which were then admired by many 
here. By ‘amazing’ I don’t mean the top creations of the world-famous 
fashion labels known today, but more basic pieces that a young man 
in his 20s like me desired in the socialist-era. There was this one piece 
of clothing which I saw as a real cult object. I couldn’t get it, not even 
with  help  from  Vienna.  At  the  time  there  was  this  classic,  straight  
cut,  incredibly  expensive  camel-fur  coat  with  a  hood  and  soutache  
embroidery  on  the  front.  It  was  a  classic  duffel  coat.  This  coat  was  
everything  I  dreamed  of,  I  would  say  to  myself  that  if  I  couldn’t  
manage to get my hands on one, then my life was not worth living. 
Once  I  found  a  similar  coat  in  Pest,  and  I  bought  pieces  of  leather  
soutache in  a  shop selling leather  goods.  Then I  took everything to  
a tailor and had him sew the soutache on the coat. As a result I looked 
rather stupid in this neither fish-nor-flesh thing. This was the essence 
of the whole system we were part of; everything looked the same, but 
there was nothing more than what met the eye. So much for fashion 
at the time.”

“When  I  was  young  in  the  80s,  we  still  had  what  Béla  was  talking  
about.”  continues  Miklós  Schiffer.  “We  had  the  Lacoste  crocodile  
sewed  onto  white  T-shirts.  We  had  the  crocodile  embroidered  and  
then stuck it on the T-shirt. What could it have been like in the 60s? 
There  is  a  legend  that  once,  in  the  60s,  Italian  leather  shoes  were  

delivered to the luxury store at the time, which was not far from where 
Fashion Street is today. When people heard about it, fashionable rich 
men,  gynaecologists,  lawyers  and  store  owners  rushed  out  to  buy  
them. A few days later the soles of the shoes had holes in them and it 
turned out that a crafty Italian trader had passed funeral shoes off as 
Italian. Of course, they were ruined after only a few days.”

Béla Ernyey laughs: “The trader later claimed that he didn’t understand 
what had happened, because no one had ever complained before!” 

„Akkor van stílusod, ha van gondolat 
az öltözködésed mögött.”

„You have style if there are thoughts behind 
what it is you wear.”
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– A kereskedő később azzal védekezett, hogy nem érti a dolgot, mert 
eddig a kuncsaftoknak soha nem volt semmi panasza! – teszi hoz-
zá nevetve Ernyey Béla.

AZ UTOLSÓ MENEDÉK: OLASZORSZÁG

Hajfestés,  életkor,  plasztikai  sebészet,  testképzavar,  gyer-
mek-szépségversenyek,  Trump  –  mindenről  van  véleményük  és  
mondanivalójuk, ami igazi kincsesbánya egy újságírónak. Sztoriz-
nak, hol egymást ugratják, hol a magazin stábját, visszakérdeznek, 
vitáznak, mérgelődnek, nevetnek, az energiájuk magával ragadja  
a jelenlévőket. Ha lenne egy tévécsatornám, már most kitalálnék 
egy realityt ennek a két embernek, nem kellene mást tenni, csak 
felcsíptetni  rájuk  két  mikrofont,  elindítani  a  kamerát,  és  kész  is   
a  remek  tartalom,  amiből  rengeteget  lehet  tanulni  a  stílusról  és   
a helyes viselkedésről úgy, hogy közben a szórakozás sem marad el.

– Szerintem a szocializmus negyven éve csak részben tehető felelőssé 
azokért az állapotokért, amiket most látunk az utcákon – folytatja 
Schiffer Miklós. – Az egész világ megváltozott. A casual, laza, nem 
odafigyelő öltözködés globális trenddé vált,  és olyan bástyákat is 
kezd  megingatni,  mint  Olaszország.  Tíz  éve  Milánóban  a  repté-
ren még kis hibahatárral  meg lehetett mondani, ki az olasz és ki 
nem az. Januárban voltam kint, és ezt már nem volt olyan könnyű 
megállapítani. Ma a legtöbben edzőcipőt hordanak, és márkázott, 
nem  egyszer  nagy  márkák  nevével  teletűzdelt  melegítőnadrágot,  
avagy  tréning  leasure/könnyed  casual  nadrágot   –  amiről  Karl  
Lagerfeld  megmondta,  hogy  aki  utcára  felveszi,  az  elvesztette  az  
ellenőrzést saját élete felett. 

– Én nemrég jöttem meg Spanyolországból, és ennyi rosszul öltö-
zött embert még nem láttam – mondja Ernyey Béla. –  Így aztán 
a  hozzánk  hasonló  embereknek  egy  mentsvára  marad,  egy  kicsi  
hely a világban, amit úgy hívnak: Olaszország. Az olasz divat az 

ember utolsó menekülőútja. A mi fajtánk, ez a néhány ezer ember 
ebben az országban csak egy sajtbúra alatti rész, ami messze nem 
az egész. A magyar valóságot élő embereknek egészen más problé-
máik vannak, más dolgokkal kell foglalkozniuk. Itt akkor lesz jó 
világ, ha nem csak egy szűk rész, hanem a széles tömegek is megen-
gedhetik maguknak a magas minőségű divatot.  

– Mi most casualben vagyunk – mutat magára és társára Schiffer 
Miklós. – Ezt is lehet kitaláltan csinálni. Az a baj, hogy az embe-
reknek a casualről az összevisszaság jut eszébe. Casual? Ja, akkor 

THE LAST REFUGE: ITALY

Hair  dye,  ageing,  plastic  surgery,  eating  disorders,  child  beauty  
pageants,  Trump–  Schiffer  and  Ernyey  have  an  opinion  about  
everything, they are a treasure trove for journalists. They tell stories 
and tease each other, or they tease the staff of the magazine. They 
ask questions, debate, quarrel, laugh and they draw everyone in with 
their  energy.  If  I  had  my  own TV  channel,  I  would  create  a  reality  
show with these two people.  There would be no need for scripted 
content, with just two microphones we could start filming. The pair 
could teach you about style, proper behaviour, while not forgetting 
to keep you thoroughly entertained.

“I think the forty years of socialism is only partly responsible for the 
conditions that we see on the street now” continues Miklós Schiffer. 
“The whole world has changed. Casual clothes are a global trend, and 
it’s even being adopted in places like Italy too. Ten years ago you could 
tell at the airport in Milano who was Italian and who was Hungarian. 
I was there in January and it was impossible to tell, everybody wears 
sneakers  and  sweatpants  nowadays,  and  as  Karl  Lagerfeld  said-  
people who wear those have lost control of their lives.”

“I’ve  just  come  back  from  Spain  and  I  have  to  say  I’ve  never  seen  
so many badly dressed people” claims Béla  Ernyey.  “People like us 
have  only  one  refuge  left  in  the  world,  a  place  called  Italy.  Italian  
fashion is our last escape route. Our kind, this few thousand people 
living  in  the  country,  is  only  the  partly  under  the  cheese  dome,  it’s  
far  from  everyone.  People  living  the  Hungarian  reality  have  vastly  
different  problems,  they  are  occupied  by  different  issues.  We  will  
have prosperity here when everyone can afford high fashion, not just 
a small percentage of society.” 

“We dressed casually today” motions Miklós Schiffer. “This can be done 
well too. The problem is that most people think of chaos when they 

hear casual. Casual? Then I can wear anything. One of my obsessions 
is  that  casual  can  be  learnt  too.  For  example  Italian  people  think   
a lot about what they wear. It seems like they’ve just picked something 
out  at  random,  but  they’ve  thought  it  through-  this  is  sprezzatura.  
According  to  Armani,  you  have  style  if  there  are  thoughts  behind  
what it  is  you wear.  Casual  can be learnt.  It  is  very simple,  I  usually 
say that style is not rocket science. I think driving is more complicated 
than dressing well. You just have to learn fifty or sixty basic principles 
and then it works. The sleeves of the shirt should be longer than the 
sleeves of the suit, wear your trousers with confidence, etc. Actually, 

„Hiányzik a romantika az öltözködésünkből: úgy érzem, 
nem találjuk a saját identitásunkat a divatban.”

„I miss romance from the Hungarian style: I feel like we 
can’t find our own fashion identity.”
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bármit felvehetek. Nekem az egyik mániám, hogy casualt is meg kell tanulni 
viselni. Az olaszok például sokat gondolkoznak azon, hogy mit vesznek fel. 
Úgy fest, hogy csak magukra kapták a ruháikat, de nagyon ki van találva  
a  dolog.  Ez  a  sprezzatura.  Armani  szerint  például  akkor  van stílusod,  ha  
van gondolat az öltözködésed mögött. A casual tanulható. Ezek nagyon egy-
szerű dolgok. Én azt szoktam mondani, hogy az öltözködés nem atomfizika. 
Szerintem még az autóvezetés is bonyolultabb, mint jól öltözni. Meg kell ta-
nulni  ötven-hatvan  alapszabályt,  és  működik  a  dolog.  Az  ing  ujja  legyen  
hosszabb, mint a zakóé, viseljük bátran a nadrágot, és még hasonlók. Utób-
biért Béla mindig kap is a Facebookon. Túl rövid a nadrágja szára, korához 
nem méltóan öltözködik, oktatja ki őt alias Szabó néni vidékről. Egyébként 
sok hasonlóság van a magyarok és az olaszok között, de van egy nagy kü-
lönbség. Ők nyitottak az újra, mi pedig nem. Mi a régit akarjuk, ők viszont 
szívesen kipróbálják az újdonságot.     

– Nekem a romantika hiányzik néha az öltözködésünkből – veszi át a szót 
Ernyey. – Eszembe szoktak jutni a régi Petőfi-ábrázolások, amiken keményí-
tett galléros inget visel, és egy szűk mentét. Ez a fajta magyar divat, amire 
Erzsébet királyné is azt mondta, hogy fantasztikus, nekem nagyon hiányzik. 
Még az ötvenes-hatvanas években készült fotókon is, ami a legrosszabb Rá-
kosi- és Kádár-rendszer volt, az ünnepségeken az emberek díszzsebkendőt vi-
selnek, és elegánsak. Úgy érzem, hogy ma nem találjuk saját identitásunkat  
a divatban.

KINEK MESÉLNEK A FÉRFIAK?

Betsey  Johnson  szerint  a  nők  nem  a  férfiaknak  öltözködnek,  mert  ha  így  
lenne, folyton meztelenek lennének. A nők maguknak és egymásnak öltöz-
nek.  Adódik  akkor  a  kérdés,  hogy  kinek  öltöznek  a  férfiak,  kinek  mesélik   
a történetüket? 

–  Én nagyon régóta  azt  szoktam mondani  –  és  ez  nagyképűen hangozhat  
–,  hogy én magamnak öltözöm –  fejti  ki  Ernyey.  – Ki a fenének öltöznék?! 
A  feleségemmel  meg  szoktam beszélni,  hogy  mit  veszek  fel,  ő  néha  felhívja   
a figyelmemet, ha valami szerinte sok lenne. Megtárgyaljuk a dolgot. Biztos 
ezért is vagyunk együtt, mert mi két olyan ember vagyunk, akiknek ez fon-
tos.

–  Egyetértek,  szerintem  abszolút  magának  öltözik  az  ember  –  teszi  hozzá  
Schiffer Miklós.

– Hadd kérdezzek vissza – vág közbe Ernyey Béla a magazin stábjára nézve. 
– Ti kinek öltöztök? Mert ennek az egésznek a lényege szerintem az üzenet. 
Az, hogy mit üzenünk magunkról a világnak.

Nem  is  lehet  kérdés,  hogy  az  öltözetünkkel  akarva-akaratlanul  mesélünk,   
a felvett ruhadarabjaink egy személyes és intim narratíva eszközei, amik sza-
vak nélkül adnak ki egy kerek történetet, egy olyan sztorit, amelynek a fősze-
replői  mi  magunk vagyunk.  Ernyey  és  Schiffer  jó  történetmesélők;  amit  az  
öltözetükkel  el  akarnak  mondani  magukról,  azt  nagyon  hatásosan  meg  is  
fogalmazzák, olyan hatékonyan, hogy senki sem értheti félre az üzenetet. És 
nem, nem kell mindenben egyetértenünk a két korelnökkel, de ez a stílusbeli 
határozottság olyasmi, amit mindenképpen érdemes megtanulni tőlük. 

the last one Béla is always criticised for on Facebook. An old 
lady from the countryside lectures him because his trousers 
are  too  short  and  she  thinks  his  clothes  are  inappropriate  
for his age. There are many similarities between Italian and 
Hungarian people, but there is one huge difference. They are 
open to new things and we aren’t. We want the old, the usual, 
while they’re happy to try new things.”

“I miss romance from Hungarian style” adds Ernyey. “Sometimes  
I  think about the old images of Petőfi, when he wore shirts 
with stiff collars and tight frock coats. This kind of Hungarian 
fashion, which even Queen Elizabeth thought was fantastic-  
I really miss. Even in the pictures taken in the 1950s and 60s, 
which was the worst of the Rákosi and Kádár eras, people still 
wore pocket squares and dressed elegantly for celebrations. 
Nowadays  it  feels  like  we  can’t  find  our  own  identity  in  
fashion.”

WHO DO MEN TELL THEIR STORIES TO?

According to Betsey Johnson:  “Girls  do not dress for boys.  
They dress for themselves, and, of course- each other. If girls 
dressed for boys they’d just walk around naked at all times.” 
There is the question then, who do men dress for and who 
do they tell their story to? 

“I always say, and this may sound pompous- but I  dress for 
myself”  explains  Ernyey.  “Who  the  hell  would  I  dress  for?!   
I discuss what to wear with my wife, and sometimes she tells 
me if she thinks something is too much and we talk it over. 
This  must  be  one  of  the  reasons  we’re  together,  because  
we’re both people to who think this topic is important.”

“I  agree,  I  think  people  only  dress  for  themselves.”  adds 
Schiffer.

“Let me return the question!” interrupts Béla Ernyey, looking 
at the magazine staff. “Who do you dress for? Because the 
point to all this is the message. What we tell the world about 
ourselves.”

Without  question,  our  clothes  tell  stories  whether  we  
want them to or not. The clothes we wear are the tools of  
a personal and intimate narrative, tools which tell the full story 
without words, a story in which we are the main characters. 
Ernyey  and  Schiffer  are  good  storytellers,  what  they  wish  
to say with their  clothes they express  very effectively  too.  
So  effectively  in  fact,  that  no  one  can  misunderstand  the  
message. No, we don’t have to agree with everything these 
two doyens say, but one thing worth learning from them is 
to have confidence in your style. 

„Nagyon régóta azt szoktam mondani, 
hogy magamnak öltözöm. Ki a fenének öltöznék?!”

„I always say that I dress for myself. Who the hell 
would I dress for?!”
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WHAT3WORDS: HÁROM SZÓ SEGÍTSÉGÉVEL A VILÁG LEGELDUGOTTABB 
HELYEIT IS KÖNNYEDÉN MEGTALÁLJA. MAGAZINUNK AZ ÚJ GLE 
SEGÍTSÉGÉVEL PRÓBÁLTA KI EZT A POFONEGYSZERŰ NAVIGÁCIÓT  
A SALZBURG KÖRNYÉKI HEGYEK FÉLREESŐ VIDÉKÉN.

WHAT3WORDS: THREE WORDS ARE ALL YOU NEED TO DISCOVER HIDDEN 
LOCATIONS AROUND THE WORLD. WE TESTED THIS EXCEPTIONALLY SIMPLE 
NAVIGATION SYSTEM IN THE NEW GLE, USING IT TO FIND OUTLYING PLACES 
IN THE SALZBURG COUNTRYSIDE.

GLE

riss  reggeli  szellő  fújdogál  a  nádasban,  a  víztükörről  
felszáll a pára, így végre megpillanthatjuk a Mondsee 
túlpartján drámaian égbe törő Sárkányfalat. Hirtelen 
két gém töri meg a csendet, ahogy felszántják a tó tü-

körsima felületét. „Ez a hely egyszerűen hihetetlen” – lelkendezik 
Sophie McArthur.

Sophie Melbourne-ben született,  két évvel ezelőtt  költözött Lon- 
donba. Ott találkozott a what3words három brit alapítójával. Öt-
letük lenyűgözte őt, és most az ő megbízásukból utazgat Salzburg 
környékén.  A fiatal  vállalkozás  mobilalkalmazása  éppen az  ilyen 
misztikus nádasokban, a civilizációtól  távol  mutatja meg igazán,  
mire képes. Olyan félreeső helyeken, amelyeket nehéz megtalálni.
Sophie előveszi az okostelefonját, és készít egy fényképet a what- 
3words  fényképező  alkalmazásával.  „Az  egész  pofonegyszerű” 

 Aki keres... Finder’s 
reward

morning  breeze  blows  through  the  reeds,  gently  
dispersing the mist that lies on the water to reveal Dragon 
Wall, a dramatic cliff face rising up from the edge of Lake 
Mondsee. Two herons swoop down suddenly, ploughing 

through  the  lake’s  mirror-like  surface  to  interrupt  the  tranquillity.  
“This place is simply incredible,” says Sophie McArthur. It is exactly 
what an Australian ima- gines an Alpine panorama to look like.

Orignally  from  Melbourne,  Sophie  moved  to  London  just  two  
years  ago.  The  32-year  old  came  to  Europe  to  discover  places  
like  Mondsee,  but  also  to  change her  career.  In  London,  she  came 
across  what3words  and,  fascinated  by  their  vision,  she  joined  the  
company. It is on their behalf that she is currently exploring Salzburg. 
And  it  is  in  places  like  this,  a  mystic,  farflung  lakeside  location, 
that the idea behind the young company’s product becomes apparent. 

F A
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–  mondja.  Csak  az  alkalmazás  és  internetkapcsolat  szüksé-
ges  ahhoz,  hogy  a  program  pontosan  meghatározza  a  pozí-
ciónkat.  Sophie  a  kijelzőn  még  ellenőrzi,  hogy  valóban  azt   
a  helyet  találta  meg az  alkalmazás,  ahol  éppen állunk.  Az  alkal-
mazás  ezután  megjelöli  a  fényképet  három  szóval,  így  Sophie  
megoszthatja  pozícióját  a  munkatársaival,  akik  még  úton  van-
nak.  Néhány  perccel  később  megérkezik  a  csapat  többi  tagja  is. 

A  what3words  újfajta  geokódolási  megközelítést  valósít  meg,  
vagyis egy lenyűgözően egyszerű címrendszert,  amely három szó 
segítségével  határoz  meg  minden  tájékot  a  földön.  Világszerte  
egyre  többen  használják  a  what3words  szolgáltatását,  például   
a Mercedes-Benz, amelynek már szinte minden új modellje gyá-
rilag tartalmazza a navigációs rendszert  az MBUX infotainment 
rendszer részeként. Így mindig megbízhatóan és gyorsan navigálja 
el úti céljukhoz a sofőröket.

Ez  az  együttműködés  többek  között  Sophie  McArthurnak  is  kö-
szönhető,  mivel  a  hazájában  a  Daimler  AG-nek  dolgozott.  Az   
ő segítségével sikerült összehozni egy találkozót az ötletgazdák és  
a vállalat képviselői között.

Jellemző  vállalkozásalapítási  történet  tárul  fel  előttünk,  amikor  
Sophie a cég indulásáról beszél. Néhány évvel ezelőtt Londonban 
két okos ember összedugta a fejét, hogy megtalálják a megoldást 
közös  problémájukra.  Chris  Sheldrick  akkoriban  a  zeneiparban  
dolgozott, több zenekar fellépéseit szervezte párhuzamosan. Gyak-
ran szembesült  azzal,  milyen nehézkes megadni  a  zenekaroknak  
a  koncerthelyszínek  címét.  e-mailben  vagy  SMS-ben  küldte  el   
a GPS-koordinátákat, de a munkatársai csak elvétve találták meg 
azonnal a helyet. A szervezés igy nem ritkán káoszba fulladt, a fel-
szerelés egy része olykor egyszerűen eltűnt, meséli Sophie.

Chris egyszer felhívta egyik régi barátját, aki nyelvészetet és ma-
tematikát tanult Cambridge-ben. Ezután közösen alkották meg az 
algoritmust,  amely  nem  számokon,  hanem  szavakon  alapult.  57  
billió négyzetre osztották fel a világot, és minden négyzethez egye-
di, háromszavas kódot rendeltek.

Itt  a  hegyekben  különösen  nyilvánvaló,  hogy  milyen  hasznos  ez   
a fajta címzés a hétköznapokban. Az utazása során Sophie gyakran 
botlik mobilárusokba és food truckokba, amelyek halat, almalevet 
vagy bort árusítanak. „A mi rendszerünkkel könnyebben és gyor-
sabban lehet megtalálni őket” – állítja. 

A  Mercedes-Benz  volt  az  első  autógyártó,  amely  befektetett   

a what3words új címrendszerébe, és a szolgáltatást minden új modelljében 

hozzáférhetővé  teszi.  A  sofőrök  hangvezérléssel  vagy  a  háromszavas  

címet  az  érintőképernyőn  megadva  bármilyen  pozíciót  megtalálnak,  

és  azt  megoszthatják  barátaikkal  is.  Az  algoritmus  szavatolja,  hogy  

a  könnyen  összekeverhető  szókombinációk  térben  messze  legyenek  

egymástól. Az egyszerűen kezelhető rendszer használata az első kísérlet 

után könnyedén elsajátítható.

 www.mercedes-benz.hu/gle

Mercedes-Benz  was  the  first  car  manufacturer  to  invest  in  the  new  

address system created by what3words. The service now is a feature in its 

new vehicle models. Mercedes-Benz drivers can have their cars navigate 

them to any place in the world via voice control or by entering the three-

word  address  on  the  car’s  screen,  or  they  can  convey  the  information  

to their friends. The system’s algorithm keeps similar word combinations 

geographically far apart from each other to prevent any con- fusion. And 

the system itself is so intuitive that users tend to grasp it in no time.

 mbmag.me/what3words

Forrás: Mercedes me magazin 2019/1. szám 

www.mercedes-benz.hu/magazin

KIVÁLÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS A STRONG PARTNERSHIP

Often, the most remote and beau- tiful places don’t have addresses, 
and can be hard to find.

Sophie  reaches  for  her  smartphone  and  takes  a  photo  with  the  
what3words photo app. “It’s very easy to use,” she explains. You just 
need to download the app, called ‘3WordPhoto’. The programme then 
pinpoints the location. Sophie checks the screen to see whether the 
place scanned is exactly the right one. Once the app has tagged the 
photo with the three words, Sophie shares it with her colleagues, who 
are still out looking for the location. Within just a few minutes, the rest 
of the team has arrived at the spot.

what3words is an astoundingly simple address system able to locate 
any  spot  in  the  world  using  only  three  words.  Essentially  a  new  
form  of  geocoding,  the  system  is  already  considered  revolutionary,  
and  currently  gaining  in  popularity  around  the  world.  Among  the  
companies to use it is Mercedes-Benz, which incorporates the system 
into almost all its new vehicles to provide drivers with a faster, more 
reliable  means  of  searching  for  and  arriving  at  their  destination.   
Daimler  saw  the  potential  of  what3words  and  how  it  could  help  
improve  customer  experience  and  continue  their  commitment  to  
innovation.  In  addition  to  the  partnership,  Daimler  invested  in  the  
company.

The what3words story is one typical of many startups, Sophie tells us, 
and involved three bright minds joining forces to solve a problem. It 
all began in London a few years ago. Briton Chris Sheldrick was work- 
ing in the music industry at the time, coordinating multiple bands and 
concerts  and  regularly  encountering  problems  in  conveying  precise  
venue addresses to bands.  He would send the bands the right  GPS 
addresses by email or text message, but the bands would often end 
up at the wrong place nonetheless.

In search of a solution to his problem, Chris called an old friend who 
had  studied  linguistics  and  mathematics  at  Cambridge.  Together  
they  created  an  algorithm  based  not  only  on  numbers  but  also  on  
words.  They  divided  the  world  into  57  trillion  squares,  assigning   
a unique three-word address to each.

During  her  trip  through  the  mountains,  Sophie  explains  how  the  
system would  be  of  everyday use  here.  She  points  to  the  travelling  
merchants and the food trucks selling grilled fish, apple juice and wine. 
“You can find them much more quickly and easily with our system,” 
she says. 


