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Érett korú hölgyek nyara
Szöveg: Rázsi András

dődő lehűlés, vagy csak a közelgő
hűvös időszak miatt vetítjük ki vágyainkat („ó, hát nincs még vége
a nyárnak!!!”) az időjárásra?
A mért adatok alapján valóban
jellemző a szeptemberre, hogy kevésbé csökken a levegő napi átlaghőmérséklete, mint előtte augusztus utolsó dekádjában, vagy utána
októberben. Tehát az év e szakaszában nemcsak a képzeletünk játszik velünk, hanem a vágyainkat
is teljesíti az időjárás!
A vénasszonyok nyara nem
csupán a hangulatunknak tesz jót,
hanem jelentős erőforrásként is tekinthetünk rá. Ebben az időszakban érik a szőlő, aminek szüksége
van még e magasabb hőmérsékletre ahhoz, hogy Márton-napkor
kiváló minőségű újbort tudjunk
kínálni a libacomb mellé (Márton-napkor szokás az újbort elő-

szeptember időjárása – bár
ez az első őszi hónap – nem
hasonlítható össze az évszak
többi időszakával. Ha arra
gondolunk, ősz, elsősorban a rövidülő nappalok, egyre hűvösebb,
sőt néha már fagyos hajnalok és
éjszakák, gyakran érkező csapadék,
lehulló lombok és úgy általában
egyre szürkébb hétköznapok jutnak eszünkbe. A szeptember azonban más. Ebben a hónapban még
gyakran tapasztalunk nyarat idéző
időjárást, amit a köznyelv „vénasszonyok nyara” vagy „indián
nyár” néven illet.
Az elnevezés pontos eredete az
idő homályába vész, de számtalan
elméletet találhatunk róla. Inkább
foglalkozzunk most a jelenség meteorológiai hátterével! Vajon valóban megtorpan szeptemberben a
rendszerint augusztus 20-án kez-
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ször megkóstolni). Vénasszonyok
nyara nélkül talán meg sem honosodott volna a szőlőtermesztés
hazánkban, ami – valljuk be! –,
sokunknak igencsak hiányozna.
Bár az elnevezés nem tűnik túl
kedvesnek, Magyarországon nyugodtan használható szabadon,
mert hazánkban ugyanúgy nincsenek őslakos amerikaiak, mint
vénasszonyok. Maximum érett
korú, szép hölgyek!

rázsi andrás
meteorológus,
az eszterházy károly
egyetem oktatója,
az omsz munkatársa
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