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A viharsarki 
viharágyú1 

„Gyün Illés! Gyün a t á to r j án! Gyün a hatalmas vihar, mely széthányja a kö-
rösztökét, főborigattya a szénaboglyákat, mögbontja, leviszi a háztetéjt, kitépi a 
fákat tüvestű" — mondogatták Illés-nap (július 20) körül Földeákon, Makón, és 
környékén. 

A régi Püspökielén (ma Maroslele) a templom búcsúját Illés-napon tar tot ták 
Tartották, ha tartották, azaz, ha Illés megengedte tartani, m e r t bizony legtöbbször 
és rendszeresen szétverte a sa já t névnapjára tett, szépnek ígérkező falusi búcsút. 
Ügyannyira szétverte, fölborítva a sátorokat, megtépve azok ponyváit, elkergetve 
a búcsúsokat, hogy megharagudtak a védőszentre, megtagadták tőle a védőszentsé-
get, átadták azt másnak, még a búcsúnapját is eltették október első vasárnapjára . 

Hogyan próbálták régen megelőzni, kivédeni az Illés-napi vihart, hogyan pró-
bálták kifogni Illés szekeréből a táltosokat? Mint falusi gyermek, én is sokat fog-
tam s húztam — jó néhányad magammal — a földeáki templomtoronyban a ha-
rangok kötelét, „fölleg elé harangoz"-va. Biz' e r re fütyült Illés, s tarolt, rombolt, 
pusztított, ami éppen ú t j ába akadt. Csanádpalotán viharágyút sütögettek, durrog-
tattak, viharágyúval ijesztgették Illést, amikor gomolygó, mélyen kúszó fellegekben 
közelített a falu felé. 

A viharágyú helyét még ma is meg tudja mutatni Asztalos P. Kálmán, a palotai 
népélet hűséges kutatója, s hagyományainak lelkes őrzője, krónikása, a helytörté-
neti gyűjtemény alapítója, gyűjtője, s mint régen mondták volna: „gondos őre", 
„örökös igazgatója". E megyénk határain túl is híres helytörténeti, honismereti 
gyűjteményben akadtam egy épségben megmaradt , úgynevezett viharágyúra. 

De hadd beszéljen maga Asztalos P. Kálmán, hadd „szólaltassa" meg a „vihar-
ágyút", a palotai gyűjtemény egyik legnehezebb darabját : 

— Ez a viharágyú öntöttvasból készült, s súlya mintegy 50 kilogramm. Palotán 
a viharágyút még az 1920-as évek utolján is használták. Ha nyáron csúnya felhő 
közeledett a falu felé, akkor puskaporral megtöltötték, majd papírral befojtották a 
puskaport, és a község közepén, a tanácsházával szemben a főtéren, a templom bal 
sarka előtti részen, egy tüzes drótot dúgtak be az erre a célra kiképzett lyukon a 
puskaporhoz, mely az óriási dörrenéssel elsült. Akkorát durrant , mint egy kisebb 
ágyú. A lövést három, négy esetben is megismételték, de közben a templom ha-
rangjai t is „félreverték". Ügy tartották, s a régi öregek ma is tar t ják, hogy e za j -

'A Honismeret szerkesztő bizottsága is szeretettel köszönti a Szocialista Kul tú -
ráért kitüntetéssel ki tüntetet t Asztalos P. Kálmánt, a csanádpalotai honismereti 
gyűjtemény létrehozóját, gondos őrét, a honismereti mozgalom veterán m u n -
kását, aki ez évben töltötte be 80. életévét. (Szerfc.) 
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