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Milyen is a város, ha meleg 
van? Ha nagyon meleg van? 
Látszólag, kívülről tekintve 
semmi változás, maga a tele-
pülés olyan, mint máskor. 
Ugyanott vannak az utcák és a 
terek, a padok és a fák – hanem 
az élet, az valahogy másképp 
zajlik. A várost ugyanis az 
emberek töltik meg élettel, és az 
emberek élete: mozgásuk, cse-
lekedeteik, útvonalaik, maga-

tartásuk az, ami megváltozik 
ilyenkor. Jó néhányan, a kiala-
kult hőhullámtól függetlenül, 
már előre megtervezett módon 
nyaralnak – ők természetesen 
nincsenek jelen itt ezekben a 
napokban. Az itthon maradtak 
életét teszi változatossá néhány 
szervezett akció, az utóbbi 
időben leginkább a labdarúgó 
Európa-bajnokság közös nézé-
se, de hát annak már vége van. 

Útlocsolás, vízosztás színesíti 
még szervezetten a városlakók 
életét – figyelemre méltóbbak 
azonban az egyéni magatar-
tásformák, hiszen ezekből 
tudható meg, hogy ki hogyan 
viseli a meleget, pszichológiai 
szakszóval: hogyan dolgozza 
fel. Országos példákat, elret-
tentőeket hallhattunk bőséggel 
mostanában az országos médiá-
ból, tedoxikálók csúcsforgal-

mától UV-sugárzás okozta bán-
talmakig – itt azonban másról 
van szó: arról kíséreltünk meg 
informálódni, hogy az érdiek 
hogy élik meg ezt az átlagnál 
jóval nagyobb hőmérsékletet.

Választhattuk volna azt a 
módszert, hogy jegyzetfüzettel, 
golyóstollal odaállunk úton-
útfélen emberek elé, és meg-
kérdezzük: hogy van ebben 
a nagy melegben, de ezúttal 
hitelesebbnek, pontosabbnak 
és őszintébbnek tûnik néhány 
elkapott pillanat felmutatása. 
Például ahogy a park szélén, 
a nagy fák hûsítő árnyékában 
néhányan a padon találtak 
maguknak menedéket – vajon 
miről beszélgethettek? Csak 
arról, hogy mikor fordul már 
hûvösebbre az idő, vagy más-
ról is? Vagy a hölgy a bevá-
sárlószatyorral csak azért siet, 
mert melege van, és haza akar 
mielőbb érni, vagy csak vala-
mi hûvös innivalóval akarja 
gyorsan meglepni az otthonia-
kat? Árnyékos pad, ásványvíz 
a mûanyag palackból – ezt a 
receptet választotta egy másik 
városlakó, és feltehetően ez be 
is vált neki. 

Az ötletparádé nyertese pedig 
alighanem az a fiatalember, aki 
egyszerûen belegyalogolt a 
szökőkút hûsítő vizébe. Hogy 
közben csuromvizes lett? Hogy 
átázott a kis fekete nadrágja is? 
Kit érdekel? Meleg van, nagyon 
meleg, és ezt – ugyanúgy, mint 
máskor a nagy hideget, vagy 
éppen a ránk zúduló vihart – 
mindenki úgy viseli el, ahogy a 
legcélszerûbbnek tartja.

Ahogyan mindez erről a 
néhány pillanatképről is lát-
szik. (bog)

Érdi pillanatképek

A park szélén, a nagy fák hûsítõ árnyékában néhányan a padon találtak maguknak menedéket
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Vajon a hölgy a bevásárlószatyorral csak azért siet, mert melege van?

Árnyékos pad, ásványvíz a mûanyag palackból

A fiatalember egyszerûen belegyalogolt a szökõkút hûsítõ vizébe
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