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■ Vajon hogyan védekez
tek nagyanyáink a tik
kasztó hőség ellen, hisz 
kánikula akkor is volt.

Nyíracsád (HBN -  K. Z. E.) 
-  Támad a kánikula! Erre fi
gyelmeztetnek a meteorológu
sok már napok óta, a perzse
lő valóságot pedig a saját bő
rünkön tapasztaljuk. A 21. 
század embere bekapcsolja a 
klímát, ventilátort, magasabb
ra tekeri a hűtőszekrény 
gombját, aki teheti, vízpartra 
menekül. De vajon hogyan vé
dekeztek nagyanyáink a tik
kasztó hőség ellen, hisz káni
kula bizony akkor is volt. 
Elektromos áram és gépek hí
ján a legrafináltabb praktikák 
kieszelésére sarkallta őket a 
természet, vagy éppen a szük
ség. ^
Hűtő a kút mélyén

A munka nem állhatott 
meg, a határban dolgozó fér

fiak hosszú ujjú fehér inget 
viseltek, kalapot, vagy négy 
sarkán összecsomózott vizes 
zsebkendőt tettek a fejükre, 
savanyú borral hútötték ma

gukat. Az asszonyokat kendő 
védte a sugaraktól, és ecetes 
vizet ittak. Aki tehette, a leg
melegebb déli órákat a hűvös, 
„természetesen klimatizált”

pincékben töltötte, de sokan 
bújtak deszkával kibélelt, 
földbe vájt lyukakba, ún. 
„földkunyhókba”, ahol pince 
híján még ételt is hútötték. A 
parasztporták udvarán álló 
gémeskút volt nagyanyáink 
hűtőszekrénye. A lefedett, 
étellel telt fazekakat a vödör
be állították, s leengedték a 
kútba, de megszokott látvány 
volt a káva köré állított 4-5 
ágas is, amiről hosszú köté
len, füles köcsögökben enged
ték az ételt a mélybe.

Az állatok is szenvedtek a 
hőségtől, a kút mellé tál ala
kú mélyedést vájtak a gazdák, 
vizet engedtek bele a vályú
ból, s naponta többször kihaj
tották az állatokat dagonyáz
ni. A házak ablakán függöny 
sem volt mindenütt, nemhogy 
sötétítő, a háziasszonyok 
mégis útját állták a perzselő 
sugaraknak. Akácgallyakat 
törtek, s azt állították súrún 
egymás mellé az ablaknyílá
sokba.
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