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werk editor’s letter

 Tízéves voltam, amikor először képviseltem Magyarországot nem-
zetközi úszóversenyen, így korán kialakult a magyarságtudatom. Egy 
olyan közegben, ahol Egerszegi Krisztina neve alapján azonosítják be 
a nemzeti hovatartozásodat, kimondottan jó érzés volt magyarnak 
lenni. 
 Aztán múltak az évek, kikerültem az élsport buborékából és be-
jártam a világot. Volt, hogy büszke voltam a magyarságomra, és volt, 
hogy égett a pofám rendesen – ki ne tudná, miről beszélek? Olasz-
országi ösztöndíjam alatt például jóval nagyobb érdeklődés övezte 
az angol, skandináv vagy a tengerentúli diákokat, minket meg sok-
szor lerendeztek annyival, hogy mi ott Kelet-Európában sok gulyást 
eszünk, annál is több pornót forgatunk, amúgy meg, ha már itt tar-
tunk, hogyhogy nem vagyok szőke, mint minden normális magyar 
lány, hát Cicciolina is az?
 Szerettem volna elmondani nekik, mennyire sokszínű a kultú-
ránk. Hogy a tipikus magyar lányok nem mind szőkék és nem mind 
könnyűvérűek. Hogy a budapesti hidak látványához nincs fogható, 
és hogy a Duna éjszaka a legszebb, amikor fekete szurokként höm-
pölyög a medrében. Szívesen megnézettem volna velük a Szaffit, ami 
minden Disney-mesét lepipál, és megetettem volna őket a nagyma-
mám szilvásgombócával. Többek között. Vajon számított volna? És 
vajon ma jobb a helyzet, ami a megítélésünket illeti? Mert valljuk be, 
Magyarország jelenleg nem áll túl jól a tolerancia tekintetében.
 Ezért örülök, hogy az élsport közegében szocializálódtam, mert 
egyrészt rengeteget utaztam, a táguló horizont pedig egyet jelent  
a nyitottsággal, a kíváncsisággal és szerintem az elfogadással is. Más-
részt, mi ott megtanultuk, hogy a medencében vagy a pályán mind 
egyformák vagyunk. Lehetsz rasszista vagy homofób, attól még egy 
színes bőrű vagy egy meleg sportoló gond nélkül legyőzhet. Nem 
számítanak sem az országok, sem a szexualitás, sem az egyéni véle-
mények korlátok közé szorított határai. Csak az ember. Nem fogok 
senkit áltatni azzal, hogy nincsenek előítéleteim, mert sajnos vannak 
– mennyivel szabadabb lennék nélkülük! De küzdök ellenük a nega-
tív tapasztalatok ellenére is ha már gondolkodásra születtem, mert  
a durva általánosítás a tudatlanság megnyilvánulásának egy formája. 
Mindig az az egyszerűbb megoldás, és sokszor csak külföldön szem-
besülünk azzal, milyen érzés, amikor ostoba előítéletek alapján tesz-
nek be minket egy nem megfelelő fiókba. Nem jó az általánosítás tár-
gyának lenni, de mindig lehet tenni ellene. Például az egyén szintjén 
döntögetni a negatív sztereotípiákat, a szeretetet és az értékteremtést 
választva a gyűlölet helyett, ahogy teszik ezt csodálatos címlapszerep-
lőink. És ha már tőlük is megkérdeztem, én is elmondom az identitá-
som öt legfelsőbb rétegét, mert jó játék ezen tűnődni. Nő vagyok. Író. 
Özvegy. Magyar. A nővérem húga. És a tiétek? 

 I was ten years old when I first represented Hungary in an in-
ternational swimming competition, so my Hungarian identity 
developed early. In an environment where your nationality was 
identified by the name of Krisztina Egerszegi, it felt great to be 
Hungarian.
 Then the years went by, I left the bubble of professional sport 
and traveled the world. Sometimes I was proud to be Hungarian, 
and sometimes my face was burning with shame – who wouldn’t 
know what I am talking about? During my scholarship in Italy, 
for example, there was a lot more interest in English, Scandina-
vian or overseas students, and we were often simply sorted out as 
the people there in Eastern Europe who eat a lot of goulash, make  
even more porn, and by the way, since we are on the topic, how  
come I am not blonde like every normal Hungarian girl, I mean  
Cicciolina is blond too.
 I wanted to tell them how diverse our culture is. That typical 
Hungarian girls are not all blonde or easy. That the sight of the 
bridges of Budapest is unparalleled, and that the Danube is the 
most beautiful at night, when it is flowing in its riverbed like pitch 
black tar. I would have loved to make them watch The Treasure of 
Swamp Castle, which outdoes every Disney tale and would have 
fed them my grandmother’s plum dumplings. Among other things. 
Would it have mattered? And is the situation better today regard-
ing our reputation? Because let’s face it, Hungary is not doing too 
well in terms of tolerance at the moment.
 That’s why I’m glad that I grew up in a professional sports envi-
ronment, because on the one hand, I traveled a lot, and an expand-
ing horizon means openness, curiosity, and, I think, acceptance as 
well. On the other hand, we learned there that we are all the same 
in the pool or on the field. You can be racist or homophobic, you 
can still easily be defeated by a colored or gay athlete. The restrict-
ed boundaries of countries, sexuality, or individual opinions don’t 
matter. Just the person. I’m not going to try to fool anyone by say-
ing I don’t have any prejudices because unfortunately I do – how 
much freer I would be without them! But I was born to think, so  
I fight them despite negative experiences, because crude generali-
zation is a form of ignorance. It’s always the simpler solution, and 
it’s often only abroad that we have to face the feeling of being put in 
the wrong box based on stupid prejudices. It is not good to be the 
subject of generalization, but you can always do something about 
it. For example, you can break negative stereotypes at an individual 
level, choosing love and value creation over hate, just as the won-
derful people on our cover do. And since I’ve asked them, I’ll, too, 
tell you the top five aspects of my identity, because it’s a fun game 
to think about that. I’m a woman. A writer. A widow. Hungarian. 
My sister’s sister. What are yours? 

TAKE ME OUT OF THE BOX!TAKE ME OUT OF THE BOX!
Vegyetek ki a fiókból!

Reményi Diána

Főszerkesztő Editor-in-Chief


