
„Csárda, eldőlt csárda . . . "
Elfelejtett Petőfi emlékhely a Kiskunságon

A Kiskunságról, az Alföldről írt táj- és életkép-verseiben Petőfi a csárdát és
ennek népét egy-egy színfolttal mindig megjelenítette. Ezek még elmaradhatatlanul
hozzátartoztak az ő kora pusztai életéhez.

Hírős város az aafődön Kecskemét c. helyzetdalában a betyár hamisíthatatlan
kecskeméti tájnyelvén beszél, és mondja: Be-benézök a bugaci csárdába. . . - Az
alföld c. versben említett „puszta mélyén" álló „magányos, dőlt kéményű csárda"
szintén Kecskemét környékére utal e sorokkal:

Látogatják a szomjas betyárok,
Kecskemétre menvén a vásárra.

Petőfi idejében a Kiskunságon még a délibáb is „ütöttkopott vén csárdát emelt föl"
(Kiskunság c. vers), de a puszták mélyén meghúzódó magányos csárdákat már a költő
is haldokló korukban szemlélte. Hogy télen „a csárdák is nagyokat hallgatnak",
mert ilyenkor ritka az utas (A puszta Jelen), az még csak a zord évszak tünete; a
Kutyakaparó csárda azonban már azért „szomorú", a csapláréknak rosszul jövedel-
mező, roskadozó, kihalt vendégfogadó, mert az idő eljárt felette. Régi törzsvendé-
geit, a betyárokat „a vármegye már mind kipusztítja".

Petőfi költészetében végül a már teljesen elpusztult, a régi templomkövekből
épült, majd ismét rommá vált csárda is megjelent. Erről A csárda romjai c, egyik
legszebb alföldi tájversét írta, emlékezve nemcsak a múlandóságra, hanem Alföldünk
szomorú történetére is. Még itt is vállalkozott azonban a költő arra, hogy az „eldőlt
csárdát" és vendégeit a képzeletével életre keltse. Megjelennek sorban: „görcsös
botjával egy vándorlegény. . ." zsíros subában egy pár szegénylegény. .., hosszú sza-
kállal egy üveges zsidó.. ., egy drótostót.. ., egy hamis deák. . ., a szép csapiamé. . .,
s a vén csaplár". - A csárdáknak Petőfi életében még valóságos, ismert alakjai.

Hányt-vetett élete során, amikor keresztül-kasul csatangolta az országot, olykor
szekéren, de jobbára gyalog, a költő maga is belátogatott a csárdákba, csapiárokkai,
csaplárnékkal számtalanszor összeakadt. Az akkori „utasellátó" intézmény e vezetői
iránt különös érdeklődést is tanúsított. Prózai műveiben is rokonszenvesen szól róluk:
„Klasszikus nép a magyar kocsmáros, barátom" - írta, s szótlanságukat azzal magya-
rázta, hogy „a magyar. . . nem termett szolgaságra". (Üti levelek Kerényi Frigyeshez,
VIII. levél.) A csaplárnék iránt érzett vonzalmát sem titkolta: „én a szép kocsmáros-
nék iránt különös hajlandósággal viseltetem" (Üti jegyzetek).

Petőfinek a csárdák iránt megnyilvánult érdeklődését magyarázhatjuk abból is,
amiből népies költészete általában fakadt: hogy a figyelme minden téren a népélet
felé fordult, de kétségtelen, hogy ebben az érdeklődésben, „hajlandóságban" fontos
szerep jutott a családi emléknek.
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A jó öreg kocsmáros c. versében Petőfi meg is írta, hogy neki is a „falu kocsmá-
jában" volt Szalkszentmártonban a lakása, s hogy az itt sokat fáradozó öreg kocs-
máros nem más, mint az ö elszegényedett apja.

„Hej, régibb idői boldogok valának!" - kiáltott fel Petőfi a múltra emlékezve.
Bizony, volt idő, amikor költőnk apja nem ilyen kis falusi kocsmát bérelt, hanem
Szabadszállás kiskun város „Nagy Vendégfogadóját" és még négy belső kocsmáját.
Három évig egyfolytában volt itt Petrovits István - nem is kocsmáros, hanem -
„Árendás"', aki maga tartott kocsmárosokat, csaposokat (1830-1833). Nagy összegeket,
évi 3685 Ft-ot fizetett a város kasszájába a kocsmák bérlete címén. De azután, hogy
vállalkozásai, bérletei az 1830-as években sorra vesztességgel végződtek, költőnk atyja
nagyobb adósságokba keveredett, elszegényedett: 1836-ban már csak egy kis pusztai
csárdát bérelt ki a szabadszállási határban, esztendei 505 Ft haszonbér fejében, de
még három évre.

Csintovai csárda volt ennek a Szabadszállástól két és fél kilométerre fekvő, a
Kecskemétre menő kerekegyházi út melletti egykori pusztai kocsmának a neve. A
szabadszállási számadások még feltüntették, hogy Petrovits István kezdetben, az
1836-37. bérleti évre a „Csintovai Csárda" után az esedékes árendát „fertályonként"
befizette, de az 1837-38. évi haszonbér befizetésére már képtelen volt. Az 1838. évi nagy
árvíz nemcsak Petrovitsék házát döntötte össze, hanem a „Csintovai Kocsmát" is meg-
rongálta. Különben is azonban a csárda „volt Haszon bérlőjétől, annak a fizetésre való
végképpeni tehetetlensége miatt" visszamaradt a városra, s más bérlőnek adták ki.
(1838. május, Kecskeméti Áll. Lt, szabadszállási 38. sz. protokollum 30. 1.). A volt
és tönkremet haszonbérlő nem más, mint Petőfi atyja.

Ez a szabadszállási határban álló kis pusztai csárda, mint a „jó öreg kocsmáros"
utolsó kiskunsági kocsmabérlete, különös érdeklődésre tarthat számot. A levéltárak-
ban és a helyszínen is igyekeztem róla mennél többet felderíteni.

A csárda és a hozzá tartozó javadalom egykorú leírása ezt mondja:
„A Csintovai Kortsma, 1 Lakó Ház Kamra Konyha Borivó Ház 1 extra szoba

az az Udvaron Álló Szín, Istálló és Kert mind bé kerített Udvarral, melyhez adódik
2 hold bé árkolt Kert 10 hold Szabad Kortsma legelő, és a Tehén Csordán 6 darab
Marha legeltetés." (Szabadszállási 33. sz. tanácsjegyzőkönyv 316. 1., 1830.)

A szlávosan hangzó „Csintova" név megfejtése okozná mindjárt a nagyobb fej-
törést, ha a levéltári feljegyzések ezt a vizet nem írnák gyakran „Csintava" alakban
is. A jászkunok hajdani neves földmérője és térképrajzolója, Bedekovich Lőrinc pedig
1792-ben készített térképére még tisztán „Csitt tó" néven írta be azt a regulázatlan vad-
vizet, amely észak felől a Nyárs-ér, Bak és a Szittyó vizét gyűjtötte magába, s Szabad-
szállásnál a város keleti határrészét néhol több kilométer szélességben öntözte.

A Csin-tó vizén, mocsarán, nádasán túl, ahol a szőlők és homokbuckás legelők
kezdődtek, s ahol a Szabadszállás-kerekegyházi útba északról az Adacs pusztára vivő,
délről az Izsákról érkező út találkozik, tehát régi pusztai utak középpontjában, Bede-
kovich térképe is piros színnel épületet jelölt. A nevét ugyan nem írta ki, de a XVIII.
század végén az ilyen útkereszteződéseknél álló épület nem is lehetett más az Alföldön,
mint csárda. Máshol Bedekovich a csárda nevét kiírta a térképre, mint pl. a Szabad-
szállás és Kunszentmiklós közötti úton a Bösztör nevet, a Petőfi követjelöltsége ide-
jéből ismert csárdát. Bedekovics térképe (a Szolnoki Áll. Levéltárban) mindenesetre
a Petőfi-család életében emlékezetes Csintovai csárda felkutatásához biztos tám-
pontot nyújtott.

A helyszínen a csárda megtalálása már nem okozhatott nagyobb nehézséget. Csak
az volt a kérdés, fennáll-e még valamilyen formában, s akadnak-e még Szabadszál-
láson olyan emberek, akik az itteni Petőfi-emlékeket emlékezésükkel is hitelesíteni
tudják.

Szabadszállási pedagógus barátom, Cserjés Mihály a térképen megjelölt helytől
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nem messze lévő tanyai iskolában tanít. Ő sietett először a segítségemre. A Szabad-
szállásról Kerekegyházára vivő úton motorkerékpárján csak néhány percig kellett
haladnunk. Elhagytuk előbb a mai község szélén álló ütött-kopott, vitorla nélküli
szélmalmot, a múlt századi táj utolsó emlékét. Innen töltésre épített, nyárfáktól sze-
gélyezett országúton közeledtünk célunk felé. Az országút mindkét oldalán nagy ki-
terjedésű, zsombékos legelő látszik. Kísérőm elmondja, hogy itt még az ő gyermek-
korában is hatalmas nádas, a Csintova nádrengetege terült el. Nemsokára betonhíd
következik. Szélesebb csatorna fölött ível át. A nép itt Átokcsatorna néven emlegeti.
Amint mondják, ez szikkasztotta ki a Csintavát is. Innen már csak néhány száz lépés
távolságra lehetett a térképen is jelölt csárda.

A régi csárda mai képe

Hosszú, nádfedeles tanyaépület tűnik elénk az országútról mintegy 50 méternyire.
Betérve a tanyába, ennek régi gazdája s most is a lakója, Zrínyi Miklós fogad. A
történelmi név egy kissé elgondolkoztat, különösen, amikor viselője Zrinyi-öregapjá-
ról kezd beszélni, aki e kiskun puszták őslakosa volt. Honnan örökölte ezt a törté-
nelmi nevet, hogyan vetődött el a letűnt századokban az alföldi pusztaságra, ki tudná
ezt már megfejteni, felkutatni? A fehér bajuszú, mosolygós, kedves arcú Zrínyi Miklós
elmondja, hogy ő pontosan 1896-ban, a millenium évében született. Arra a kérdé-
sünkre, hogy tudja-e, hol állt, melyik volt a Csintovai csárda, a tanyaépületre mu-
tatva rögtön és biztosan feleli: „Ez volt az!"

Az épület csárda-korából is sok mindent tudott még elmondani. Maga is itt, a
szomszédos Peszéradacson született. Zrínyi-nagyapja is, meg anyai öregapja, Pintér
István is pásztorember, gulyás volt a környékbeli pusztákon. Pintér-nagyapja 1817-ben
született - Petőfinél néhány évvel volt öregebb, tudja és mondja Zrínyi Miklós -, s
1904-ben halt meg. Gyermek-korában c nagyapjától, majd az édesapjától sok mindent
hallott a csárdáról. A nagyapja benne „Bogár Imrével meg Rúzsa Sándorral is mu-
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látott, mert azok leginkább a gulyásokkal komáztak" - idézi az öregapjától hallot-
takat.

Az épület helyiségei közül legelőször az ódon, bolthajtásos pincét tekintjük meg.
Fontos tartozéka volt ez a csárdának. Ma is szilárdan állja a századok lépteit. —
Természetesen itt sem hiányzik a betyárvilág romantikája. Zrínyi Miklós az öreg
Tálas kőművestől hallotta, hogy a pincéből a Csintova egyik dombjáig betyárszök-
tető alagút vezetett. Ennek a bejáratát a pincében még az ő - Tálas kőműves - apja
falazta be. Ha jöttek a pandúrok, a betyárok ezen keresztül szöktek ki a „rétbe". -
Mert itt akkor rengeteg nádas volt! A szabadszállási parasztok külön osztályba kapták
v. nádat vágásra". - Zrínyi Miklós ez utóbbi közlését a levéltári adatokból ismerem.
Elmondja ezután, hogy ő is még gyermek-korában „a nagy mocsárban szárcsatojásozott.
Sok vízimadár volt itt, a vízilibák bufogtak, de ma már a bíbicnek sem lehet a hang-
ját hallani.

A csatornát 1926-ban kezdték építeni. A nádas megszűnt, de széna sem terem már
a réteken, pedig „azelőtt rengeteg boglya széna volt itt". A gazdák jószágaikat nem
tudták tartani. A vadvizeket levezető csatornát el is nevezték Átokcsatornának.

Kitérésképpen jegyezzük itt csak meg, hogy 1838-ban a Duna rettenetes jeges ár-
vize is ezen az éren, a Csintován át zúdult Szabadszállás városára, rombadöntve Pető-
fiék házát is.

Ismét a csárdára terelődvén a szó, Zrínyi Miklós elbeszélte, hogy a régi kocsi-
színre az udvaron még ő is emlékszik. „Külábakon álló, nádtetejű kocsiszín volt, olyan,
mint amilyen a szentmiklósi útban, a Bösztöri csárdánál is van." Az első világháború
előtt rontotta el Kudrik, az akkori bérlő. - Amint láttuk, ezt az „Udvaron Álló Szín"-t
a csárda régi leírása is feltüntette. A bekerített udvarra már Zrínyi Miklós sem
emlékezett.

A gémeskút ma is áll még az udvaron, régi, rossz favályúval, de a föld feletti
részén már cementgyűrűvel.

Az egykori csárda belsejében gerendás, deszkázott mennyezetű helyiségek fogad-
nak. A közc'pső széles ajtó bizonyára a régi „Borivó Ház"-ba vezet. Az ettől balra lévő
szobában ,,-ikkora padkás kemence volt, hogy heverni lehetett rajta" -, emlékezik
még Zrínyi bácsi is. Ez lehetett a csárda egyetlen „extra szobája", vagyis a vendég-
szoba, ahol az utasok megszálltak. - A fogadós „Lakó Háza", szobája, a csárda régi
leírásában említett konyha és kamra is mind kikerül még a mostani épületből. Tájé-
koztatónk emlékezése szerint a konyha szabad kéményét 1936-ban építették át. A
három középső helyiségből ajtók vezettek az egyik oldalon nagyobb, a másikon kisebb
kamrába. Az ajtók befalazott helye még jól látszik. Mindkét kamrából ajtó nyílik
az udvarra. Az L alakú épület egyik szárnyán az istálló is megmaradt.

Petőfi családja ebben a csárdában nem lakott, hisz 1838. tavaszáig Szabadszál-
láson saját házuk volt. Az árvíz után a megrongálódott csárdát, „minek utánna azt
a Közönség leg fellyebb egy Fertály Év alatt tökéletesen fel építeni fogja", a még
Petrovits István három évi bérletéből fennmaradt másfél esztendőre az akkori többi
szabadszállási kocsma árendátora, Horváth Ferenc vette bérbe.

Hogy „az idő" a Csintovai csárdának napjainkig nem „lépett a falára" - mint
a Petőfi által megénekelt egyik csárdának -, ma is fennáll, azt az épület mai gaz-
dája tudja megmagyarázni: terméskő ennek az alapja derékig érő mélységben. A
vaskos terméskő-fundamentumot néhány év előtt lehetett látni, amikor egy helyen
a falat javították, kibontották. A régi időben, amikor ez a csárda is épült, a termés-
kő is kikerült az alföldi pusztákról, az erek mellékéről. Szabadszállás városa is pl.
1824-ben 40 öl követ vágatott Jakabszállása pusztáján a máig fennálló emeletes
itteni tanácsháza alapozásához.

A csárda régebbi történetéről mostani gazdája csak annyit tud, hogy van már
vagy kétszáz esztendős. Az ő apja, Zrínyi József 1899-ben költözött ide, tanyát
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vett a csárda szomszédságában. A csárda 1903-ban „múlt el", amikor Szabadszállás
községből bolgár kertészek fogták ki az épületet és a hozzá tartozó 19 hold földet.
Ennek a fele szántó, a fele kaszáló. A hátas földeket a Csintova mocsara vette
körül. 1941-ben ő, Zrínyi Miklós vette bérbe 5 évre az ekkor már „község tanyáját"
és a hozzá tartozó földeket. Dohánykertészettel foglalkozott. A Földosztó Bizottság,
figyelembe véve nagy családját, a tanyát, régi csárdát neki ítélte. Ö, mint idős ember,
most a Mathiász János Tsz mezőőre.

Az ifjú Petőfi abban az időben, amikor a Csintovai csárda atyja bérlete volt,
benne bizonyára gyakran megfordult. Ez a csárda-bérlet éppen arra az időre esett,
amikor „ifjú lett a gyermek", s az akkor 15 éves aszódi gimnazista diák a nyári
szünidőre 1837-ben hazaérkezett. Petőfi megírta, hogy már ifjú korában mennyire
szerette a pusztát. A szabadszállási határt lóháton járta be:

Én paripán termek
S megeresztett kantárral vágtaték ki
A puszták terére...

Az az emléke is „egy átálmodott szebb korból" maradt fenn, hogy leheveredett
a tó melletti gyepre, az emberi lábnyomtól nem érintett pusztaságon, s itt szemlélte
kedvelt madarát, a gólyát (A gólya c. verse). A felidézett ifjúkori emléktájak egyike
lehetett a Csintova múlt századi világa.

A csárda öreg falai megérdemelnének egy emléktáblát azzal a szöveggel, hogy
Petőfi atyja 1836-37 ben ennek a csárdának a bérlője volt. Az emléktábla még Petőfitől
is idézhetné:

Csárda, eldőlt csárda, mikor még tebenned
Utasok vígadtak, utasok pihentek!.. .
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