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gondolom sokak által ismert betyárfészek. Bizonyára ,még a 19. szá~adb~n
híre kelt, hogy alagút köti össze a másik híres csapszekkel, a Morgo C,sar
dával. Ennekaz alagútnak volt köszönhető - mondjaa legenda - a betyarok
rendszeres megugrása a pandúrok elől. Az Ágota Csárda meg úgy volt ki
találva - vélia hagyomány-, hogy a mestergerendája pontosan a két megye
határa felett nyújtózott. Így aztán, ha úgy jött ki, akár egy lépéssel a másik

megyében lehetett teremni. . , .,
Az biztos,a hatóságsem volt teljesen bolond, nagyonJol tudta mi folyik

ezeken a pusztaifogadókban - itt-ott a megszüntetésükről, felügyeletük felől

is intézkedett, ám igazából tehetetlen volt. Érdekes, de a mérnök vonalzója
bánt elvelük- az Ágota Csárdávallegalábbis egészen biztosan.A megindu
ló folyószabályozások nyomán, már az 1850-es évek végétől megváltozott,
szárazrakerült a táj. Aztán, 1857-ben megépült a vasútvonal, ami az út for
galmát érzékelhetően megapasztotta. Annyira, ho~y Karc~g város t~nács,a

már 1859-ben javaslatba vette, hogy "az Agata csarda, mint,mely ~ ~as~t
megnyílta következtében többé jövedelem forrásul nem szolgalhat, s a ko
zségnek évenkint tetemes költségbe kerül, - elbontassék.:." Amiko~ 18n-,be~

megépült az első apavári vashíd, a szekérforg~lom telJe~en a ~a~. 4. ,szam~
fő ú tnak. a laktanyától Püspökladány felé menó szakaszara tevodott at, ami
végleg megpecsételte a csárda sorsát. Néhá~y évtizedigmé~ üze~elt, felte
hetően a környező tanyák népének kocsmaja lehetett. Az IS emlekezetben
maradt, hogy a jobb időkben karcagi gazdák kedvelt kiránduló helye volt,
társasággal gyakorta kocsiztakki halpaprikás vagy sült hal vacs~rá~a, ,?e a
végén már ezek a mulatozó fiatalok is kikoptak onnan. Az utoiso bérlője a
karcagi Majoros István volt. 1935-ben a csárdaépületet lebon,tot~ák. ~lag~t~
nak persze nyomasem volt. Találtak viszontegy, a szabadkem~nyb~1 n~I1?
rejtekhelyet, a pince padlója alatt meg vagy harminc csontvazat, es. regl,
Má ria Terézia korabeli pénzeket - nyomát azon sötét titkoknak, amiket a
sok jópofa történet mellett a háromszázéves falakmegőriztek.

Avilágháború idejére már csaka régiistállóállt az ágotai épületekből, ~zt

meg a harcoksúlyosan megrongálták. Elébb azegyikfelét kellettlebontani,a
'60-as évekre pedig eltűnt az egész. Csak a híre maradt.
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.. Talá~ n~m is nag~ baj, hogy karcagi eleinkolyan sokat osztoztak a püs
pO,kl~dan~lakk~l,a ;aroshatár keleti területein.Mert,mint ahogyKarcagúj
szallas elsoernlit ését, azegykori csárdaépület keletkezését isennek a pernek
az iratai őrizték meg. Történt ugyanis, hogy az InD-as években új erőre

kapván a határvita, azt is kiforogták a tanúvallomások - mégpedig 1728
ban -, hogya .circiter egy évvel azelőtt (ti. 280 évvel ezelőtt, ln7-ben) a
kar:za~ú~szá.llásiak saj,át hasznukra, a Szent Ágota-halmánál csárdát építet
tek , k ésőbbi hagyomany azt is tudni vélte, hogy az egykora halmon állott
zárda köveinek felhasználásával.

, ~~Iteh~t~~n nemjavította határvillongás menetén,amikora ladányiakin
tez öje azepuletet, mint ladányi földön állótfelgyújtatta. Mindegy, úgy tűnik

hamarosan újbólfelépült, mégpedig jó helyen, hiszena forgalmas, debreceni
országúthortobágyi átkelője szomszédságában nemcsakháromváros,dekét
megye határán várta az utazókat.

Az említett 1128.évi incidensalatt a királyi kamara (mint aladány föl
desur~) rátenyerelt az épületre, s azt követően mint csapszéket és vendég
fogadot a mellette lévő nagy darab legel őfölddel, és híd vámjövedelmével
együtt sok évtizedig bérbe adta. A vendégfogadó az úttól nem messze a
h,alo~"alatt" ép~~t, mint eg~ 1757-ben ~elt kimutatásból tudjuk "égetett;é~
lakboI . Akkor ot sz~ba: ~e~ ko?yha es két ~amra volt benne. A pincéjét
a Szent Ágota-halma ala építették (helye meg mindig látható), bele 2.000
veder bo: fért. A fo~a~? mell,et,~ 12 szekérés 48 ló számára elégséges, nagy,
fede~t SZI~ volt, ~mlt Joval kesobb ugyanilyen nagy istállónak építettek át.
~zt IS feIJe,gyezt,ek, ,hogy az ivó ablakai és ajtajai két irányba, a halom felé,
Illetve a hid fele neztek, illetve nyíltak. Ráadásul két megye határához és
a Hortobágy folyót övező nádrengeteghez is igen közel volt. Az errefelé, a
~~rcagi határban lévő Tolvajos nevű határrész nevéből is láthatjuk, hogy
foleg. a ~a~.y náda.~ ~ilyen e!ő~yössé tette bizonyos dolgokra. (Ennekegyik
korai hírnöke a Lozer-halmanal megölt utazó esetea 17. században.) Szóval,
a ~8-19. századbetyárjai vagyharamiái megörökölték a jó helyet, az út és a
csarda forgalmát, esetleges menedékét. Elsőrendű kifogóhelyük lett aztán, s


