
önyörû lányokról és kevésbé gyö-
nyörû fiúkról lesz szó a retró ürü-
gyén az alábbiakban.
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fikált értelmiségi tevékenységgel, in-
kább köztes állapot volt gimi és egye-
tem között, de került ki közülünk író,
ügyvéd, nagynevû sportklub elnöke, si-
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CÍMLAPSZTORI

Kenyér,
szerelem,
tehéntúró

KÁRPÁTI TAMÁS

keres vállalkozó is. A munka nemcsak
szellemileg, fizikailag sem volt túlsá-
gosan megterhelõ tevékenység, ráadá-
sul nap mint nap együtt lehettünk Pest
legszebb lányaival. Mi több, némelyi-
küket magunk ajánlottuk modellnek,
mint például jelen esetben, a Retró-
számunk több évtizede készült címlap-
fotóján szereplõ Charlotte Claviert én
mutattam be Fülesnek. (Rövid reklám-
blokk: aki szereti az originális ázsiai
konyhát, az okvetlen látogassa meg a
Hollán Ernõ–Balzac utca sarkán
Charlotte éttermét, aki eredeti ötlettel
akarja ismertté tenni bármilyen termé-
két, az keresse Fülest, s aki jó újságot
akar olvasni, az... de ezt nem is kell
folytatni.)

Füles több száz reklám- és címlap-
fotójából nemrég életmû-kiállítást ren-
deztek Krúdy egykori óbudai lakóházá-
ban, a jelenlegi Vendéglátóipari Mú-
zeumban. Akik lemaradtak volna,
azoknak szól az alábbi összeállítás,
egy-egy hamisítatlan Füles-sztorival.

Õ Füles. A hatalmas rézágy szinte baldachin után kiált,
de a hálósipka se semmi. Akkoriban még a tévé is újdon-
ságnak számított, hát még a távkapcsoló. Sokaknak nem
is esett le elsõre, hogy a fotó nem a habos hálóinges fia-

talember által nyújtható esetleges örömöket hirdeti él-
mény gyanánt, hanem az ágyból kapcsolgatás lehetõsé-
gét – egyik csatornáról a másikra. (Merthogy kettõ volt
összesen.)
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KORNIS MIHÁLY

„A retrót én úgy hívom, archív vagy régi dolgok.
Nagyon szeretem valamennyit.”
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GÁBRIEL
Régen azok közé vágytam, akik a ma születettek
szemében retrónak számítanak. Nekem õk voltak a
példa a minõségre. Ma ezt a minõséget folytatni
kultúrmisszió, büszke szélmalomharc.
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MOLNÁR PIROSKA
A retró számomra a visszatekintés, ha akarom, az emlé-
kezés. De nem megismétlése valaminek egy nosztalgikus
érzéstõl vezetve!

ÓNODI ESZTER
Nekem a kéken-lilán megcsillanó szódásszifon, a koloniál
bútor, az ezerötös Lada, a keki színû telefonkagyló, a nej-
lon iskolaköpeny, a régi magyar címer, az úttörõnyakken-
dõ, a kazettás magnó, a Dolly Roll, a vászon gumimatrac,
a virágmintás tapéta, az Ablak-Zsiráf, a Trapper farmer, a
focistafrizura, a csalamádés hamburger – egyszóval a
nyolcvanas évek csodálatos gyerekkora jut eszembe só-
várgó nosztalgiával.
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PAPÍRPORZSÁK
Nem emlékszem, ki hajtogatta a bum-
fordi kis origami-ormányost. De azóta
valóságos iparággá fejlõdött ez a taka-
rításpótló összmûvészeti tevékenység
az ázsiai szállodaszobákban. Ha a zu-
hanyfülke tisztasága hagy is némi kí-
vánnivalót maga után, abban biztos le-
het a kedves vendég, hogy ágyán min-
den este más-más állat várja; a törülkö-
zõbõl hajtogatott nyuszik, oroszlánok,
hattyúk, egerek és páviánok serege ve-
tekszik bármely állatkert kínálatával.

TEHÉNTÚRÓ
Védjegy és vízjel, tulajdonképpen Füles
ezzel a plakátjával robbant be a köztu-
datba. Innen kezdve minden megren-
delõ attól a nagyhangú fiatalembertõl
várta, hogy saját homályos elképzelé-
sei minél emlékezetesebb és közérthe-
tõbb formában öltsenek testet.

SERCLI ÉS INFORMATIKA
A francia nyelvû címoldalon ez áll:
mindennapi kenyerünk az informatika.
A megbízás teljesítéséhez Fülesnek
nem a nyomtatott áramkör beszerzése
jelentett gondot, hanem egy, az
augusztus 20-i plakátokra hajazó pú-
pos vekni. A pékségben csak legyintet-
tek, amikor a múltkor a két zsemle mel-
lé megemlítette, hogy fotózáshoz lesz;
tudjuk, más meg a beteg nagymamájá-
nak viszi. Eszébe jutott egy élelmiszer-
ipari minisztériumi fõelvtárs, aki egy
kiállításon biztatta, hívja fel, ha szük-
sége van valamire. Egy óra múlva már
a Százados úti kenyérgyár vezérigaz-
gatói titkárságán kopogtatott. Leültet-
ték, kávé, üdítõ, öt perc türelem, a ve-
zér rögtön érkezik, s mindenben a se-
gítségére lesz. Kicsit megszeppenve
jelezte a titkárnõnek, hogy neki tulaj-
donképp csak egy frissen sütött kétki-
lósra volna szüksége. Semmi gond, ki-
állítottak egy utalványt, amivel a gyár-
udvaron található mintaboltban kettõ-
nyolcvanért vásárolhatta meg a há-
romhatvanas kenyeret. Isteni illata
volt a friss cipónak, s ahogy ballagott
kifelé, nem tudván ellenállni, letörte a
serclit. Úgy érezte, mintha néznék.
Nem tévedett. Visszapillantott, az
emeleti titkárság ablakában ott állt a
kenyérgyár vezérkara, s döbbenten
nézték, amint az „igen fontos Tóth elv-
társ” – aki miatt leszóltak a miniszté-
riumból – távoztában elégedetten
majszol a „zsákmányból”, s kedvesen
visszainteget.

KÓCSAGTOLLAS MOSÓPOR
Déja vu érzésem van, a lányoknak a
dézsákkal pláne. Nem csoda, ha
csak kellõ áhítattal mernek közelí-
teni, hisz kezeim közt a bölcsek kö-
ve, a Daz mosópor, nem árt velem
jóban lenni. Nem állítom, hogy a
holland termékhez hosszas castin-
golás után választották ki a szerep-
lõket (még további lányok is elõke-
rültek), a hetyke legény szerepköre
viszont rám lett kitalálva, a szem-
ceruzával rajzolt bajusztól a bõujjú
gyolcsingig, a kócsag- vagy daru-
tollas, csibészes kalpagtól a késõbb
pártszimbólummá avanzsált feke-
te mellényig minden a helyén volt,
nem beszélve a mosónõk osztrák
dirndlijérõl, hogy e nemzetközi ösz-
szefogással méltóképp hívhassuk
fel a figyelmet a németalföldi cso-
daöblítõre. A jobbomon csücsörítõ
Gottesmann Katalin igazi sztárma-
nökennek számított, mégis hamar
hátat fordított a pályának, hogy né-
hány év után jövedelmezõbb foglal-
kozást találva, Windischgraetz her-
cegnõként térjen vissza az óhazá-
ba. De ez már egy másik történet.

ÕSZI MEGYEI KÖNYVHETEK
Szellemes az ötlet és a kivitelezés is.
Problémát csak a méret okozott, a
fatelepen kiválasztott tuskóhoz kel-
lett könyveket találni. Dialóg az an-
tikváriumban:

– Kisasszony, tudna nekem
ajánlani izgalmas olvasmányokat
28x36 centis méretben?

– Pardon? – Füles elismétli, im-
már tagoltan, így még félelmete-
sebb, az eladó hátraszól. – Fõnök,
jöjjön gyorsan.

A vezetõ készséges, utánanéz-
nek, de ha nem tolakodás, megtud-
hatná-e, hogy miért pont ezt a for-
mátumot favorizálja a kedves vá-
sárló. Füles kicsit közelebb hajol, és
bizalmasan megsúgja: – Ebben a
méretben készíttettem könyvespol-
cot az ágyam fölé, és annyira slam-
pos, ha egy-egy darab kilóg.

MENÕ MINO
Ez a cipõreklám is vagy fél évszáza-
da készült. Viszont az interneten né-
hány napja láttam egy felhívást,
hogy aki tud valamit a modellrõl, az
jelezze. A Premier ezúton csatlako-
zik a nemes ügyhöz.
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