
Számomra olyan az autópálya, mint 
a mozgólépcső. Megmagyarázom. Annak 
idején, van ennek idestova jó húsz eszten-
deje is, ha nem több, mozgólépcsővel sze-
relték fel a város akkor még egyetlen bevá-
sárlóközpontját. Már ha bevásárlóközpont-
nak lehet nevezni egy olyan létesítményt, 
tulajdonképpen egy nagy boltot, amelynek 
minden egyes részlegén műanyag gyermek-
játékokat, halkonzervet, esetleg halfasírtot 
lehetett kapni. Kölyökként persze mindez 
aligha érdekelt bennünket, gőzünk sem volt 
arról, mekkora sort kellett kiállni az idősza-
kosan kapható mócsingért. Mi „mozgólép-
csőzni” mentünk le a város másik feléből a 
boltba, hacsak éppen nem ellentétes irányba 
küldtek valamiért. Úgy éreztük magunkat, 
mintha nem is a sötét kommunizmusban, 
hanem egy jóléti társadalomban élnénk. 

A lépcső alatti cukorkás néni (ne tessenek 
rosszra gondolni, bolti alkalmazott volt, tíz 
baniért árulta a színes, „gyümölcsös”, hú-
szért a barna, „kakaós” bonbont) időnként 
ránk szólt, hogy menjünk haza hitvány-
kodni, de a szárnyalástól, a szabadság ér-
zésétől nem tudott megfosztani bennünket 
a legerélyesebb üzleti szigor sem.

Aztán jött a rendszerváltás. A boltot pri-
vatizálták, az új tulaj már nem látott fantá-
ziát a mozgólépcső működtetésében – meg-
fosztottak bennünket tőle, mint Bokáékat a 
grundtól... Lett viszont erdélyi autópályánk, 
mégha olyan kicsi is, mint az egykori bolti 
mozgócsoda. Nálunk, sajnos, egy malacfark-
nyi sztráda is még mindig csodának számít, 
így magától értetődő, hogy az ember, hacsak 
nem más irányba tart, felkanyarodik rá.

Mint egykor a mozgólépcsőre.
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Mozgósztráda, autólépcső
         villanás n Jakab Árpád

A nap első felében még sok lesz a felhő és több 
helyen valószínű kisebb zápor, esetleg zivatar. Az 
északnyugati szél többfelé megerősödik, helyenként 
viharossá fokozódik, és csak délután mérséklődik. 
Országszerte hidegfronti hatás érvényesül, amelyhez 
erős szél társul. Fejfájás, rossz közérzet, reumatikus 
panaszok erősödése léphet fel.
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Átterjedt a férfiak frontjára is Nagy-
Britanniában a „hiúsági méretszámo-
zás”: a ténylegesnél kisebb derékbő-

ség szerepel a nadrágokon.
A brit boltok 80 százaléka él ezzel a for-

téllyal, a vevő pedig boldog, mert azt hiszi, 
hogy bő öt centivel „szűkebb” dereka kerüle-
te az általa tudottnál. A kereskedelmi trükköt 
a nőknél kezdték bevetni, hogy karcsúbbnak 
higgyék magukat, és persze lelkesebben ve-
gyék meg a bővebb ruhákat.

A The Sunday Telegraph című brit lap fel-
mérése szerint a nadrágoknak legalább a fele 
„alulméretezett” számozásában. A lap félszáz 
nadrágot vizsgált meg tucatnyi áruházban, és 
28 volt nagyobb a ráírtnál.

A Levi’s amerikai ruhagyártó cég szóvi-
vője magyarázatul azt hozta fel, hogy egyes 
szabásoknál – az 501-esnél és az 527-esnél – a 
nadrág övrésze lejjebb kell hogy kerüljön a csí-
pőn a divathoz igazodón, márpedig az a testtáj 

szélesebb, mint a derék, a méretnél viszont a 
derékbőséget adják meg – mivel a vevő azt is-
meri –, nem pedig az éppen aktuális „divatvo-
nalnak” megfelelő csípőszélességét.

A fotót Kiss Réka, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának volt másodéves diákja készítette.
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