
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!.. .

DB. MEZŐSI KAROLY

E SZÁMUNK MUNKATÁRSAI:

Dr. Dienes István muzeológus, a Magyar Nemzeti Múzeum munkatársa (Buda-
pest); Kaposvári Gyula múzeumigazgató (Szolnok); Dr. Kulin György csillagász, a
TIT Uránia Csillagvizsgáló vezetője (Budapest); Dr. Mezősi Károly múzeumigazgató
(Budapest); Palásti László irodalomtörténész (Szeged); Sági Pál tanár, a Szakszer-
vezetek Szolnok Megyei Tanácsa munkatársa (Szolnok); Dr. Sebők György, az MSZMP
Szolnok Megyei Bizottsága Ipari Osztályának munkatársa (Szolnok); Dr. Vincze
Ferenc tud. kutató (Szarvas).

— 130 —


