A tdrpe langok clobozkai

GYUFAGYUjTEMENYNosztalgiazo multidezes es virtualis vilagjaras

Toth Arpad gyonyoru, Lang
cfmu verset az ego gyufa
halalarol sokan ismerik, de
talan meg senki sem gondolt
arra, hogy milyen cfmkeju
dobozbol vehette ki a kb'lto
a foszforos feju fahasabot.
Talan olyanbol, raelyhez hasonlo Soos Istvan gyujtemenyeben is van.
Palasti Peter
Tb'bb mint ezer dobozbol valogattak ossze azt a nehany szazat, melyek a csiitortok delutan
megnyitott kiallitason vehetok
szemiigyre a kisberi muvelodesi hazban marcius vegeig. Erdemes megnezni. Egyreszt nosztalgiazo multidezes, masreszt
virtualis vilagjaras miatt.
Sajnos a sok-sok ritkasag
eredeti tulajdonosa nem lehetett jelen, mert evekkel ezelott
mar meghalt. Egyik unokaja, Soos Gabor otiete volt, hogy
meg kellene mutatni masoknak
is mindazt, ami sokaig csak a
padlason porosodott. Katalin
testvere segitett neki ebben, no
meg a muvelo'desi intezmeny
munkatarsai.
Gabortol tudtuk meg, hogy a
imiltidezo targyak Budapestrol
keriiltek Kisberre, mert apai
nagyapjuk ott lakott. Kideriilt,
csak azt kovetoen kezdett gyufakat gyujteni, hogy felig lebenult. Felesege a Posta vezerigazgatosagan dolgozott, foleg

::

Soos Istvan unokaja, Gabor otiete volt a kiallftas, szemelyesen valogatta ki a legkulonlegesebb gyufasdobozokat

az 6 munkatarsai szedtek b'szsze a gyufakat. Pontosan senki sem tudja a csaladban, hogy
hany doboz van a birtokukban,
de az biztos, hogy
valamennyi
"

fedlapjat beszkenneltek, ami- jainak masolataival. Ennek
ben Gabor baratja, Balogh Ta- koszonhetoen ha a kiilonbozo
mas segitett sokat. Munkajuk meretu es szmu gyufak meg is
eredmenyekent 43 db A/3-as semmisiilnenek, nem tunnek
lap lett tele a dobozok fedlap- el nyomtalanul.

AB-reklamtol a Vasedenyen at a gazszivargasig

Mexikoi hotel, Iran Air es gyonyoru japan gesak

A MAGYAR gydrtdsu gyufdk dobozcti kozott nagyon sok olyan
van, melyek regi emlekeket idezhetnekfel az idosebbek szdmdra. Pelddul az, amelyiknekfedlapjdn a reg megszunt Allami
Biztosito rekldmfigurdja Idthato,
a mdsikon pedig a Borzsony
Afesz hirdetese, hogy ok a kombindlt antenna kizdrolagos forgalmazoi. Afiatalabbakaligha
tudjdk, hogy az volt a kombindlt
antenna, mely a magyar televizio 1-es es 2-es csatorndjdnak
vetelere volt alkalmas. Nem is
lehetett tdbb musort nezni. Ma
mar hihetetlen, de igaz. Mint
ahogy az is, hogy a Magyar Posta ugyancsak a gyufacfmkeken
htvtafelafigyelmetarra, hogy

soos ISTVAN MAK sokan hoztak
kulfoldi utjaikrol gyufdkat. Eurdpa szinte valamennyi orszdgdbdl, de mas kontinensekrol
szinten. Egyik kulonlegessege
az 1978-as Vildgifjusdgi Taldlkozdrdlvalo, amitKubdban rendeztek. Meg messzebbrol keriilt
hozzd a Hotel Arazanzu cimkeju doboz, amit Mexikdban gydrtottak. Ennel tdvolabbrol csak
azokat kapta ajdndekba, melyek Japan gyonyoru gesdit dbrdzoljdk. Nem muveszi erteke,
hanem drill betui miatt szdmit
kuriozumnak a hajdani SzovjetuniobangydrtottSZPICSKI, tovdbbd azlrdn Airfeliratu tuzszerszdm, amit az evtizedekkel
ezelott meg bekesnek szdmitd

"A hirkozles mindannyiunkerdeke, ovjuk telefonkdbeleinket!"
Ugyan akkorafeliileten hirdette
magdt a Vasedeny is vaskalapos
rajzfigurdjdval, a budapesti Isztambul Etterem, adebreceni
Aranykakas Vendeglo, a KIOSZ-TAXI. Ez utobbi mozaikszo
eseten erdemes felidezni, hogy
az a Kisiparosok Orszdgos Szpvetsegenek a roviditese volt. Erdekesseg az a Haldszbdstydt dbrdzold gyufdsdoboz, melynek
hdtlapjdn ez olvashato: "To'rdk
import gyufa - Importdlo Latex
Bt." Ma is mosolyt fakaszt az a
karikatura, mely szerint ne gyufaldnggal ellenorizziik a palackos gdz szivdrgdsdt. Ez ma is
megszivlelendo tandcs.

orszdg legitdrsasdga osztogatott
utasaiknak. Cseppetsem meglepo, hogy az Anglidbdl szdrmazo
gyufdn Diana hercegnoes Kdroly herceg meg kedvesen mosolyog egymdsra, azviszontigen,
hogy a csehszlovdk gydrtmdnyura egy kulcs rajza keriilt, s annakjelentesetangolul irtdkfo16. A becsi, a sved, afrancia, a
romdn, a tuneziai, a nemet, a
holland es a spanyol gyufdkat
is erdemes szemiigyre venni, de
leginkdbb azt, amelyik egyskdt
whiskyt rekldmoz. Foleg azert,
mert szmes fedlapjdn ma isjdl
mutat ajellegzetes szoknydt viseloferfid, akinek rajzos vdltozata a belsooldalon arabul nepszerusitia White Labelt.

