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Volt egyszer egy Szernye-mocsár I.* 
Kárpátalján, ahol elvész a hegyek lejtőssége, a Hát-hegytől délnyugatra, a síkon félkörben 

ülő falvak - Dercen, Fornos, Bárdháza, Makarja, Beregújfalu, Nagybereg - már a Szernye-
mocsár határát alkották, illetve alkotják napjainkban is. A hajdani Bereg vármegye északi ré-
sze 1000-1680 méter magasan fekszik a tiszaháti síkság fölött, ezért természetes, hogy a hegy-
vidék minden csermelye, patakja és folyója nyugat és dél felé törekszik. A vármegye síkvidé-
ki részét a Tisza szabályozása előtt a jelenleginél sokszorosan több víz borította, illetve számos 
folyó, patak és mocsár folyt, illetve terült el rajta. Igen gazdag halállománnyal, amelyet ősidők 
óta mindig tevékenyen halásztak az ott élő emberek. Ezt nemcsak az eltűnt vizek napjainkban 
is helyenként látható nyomai, hanem az elmúlt századokból fennmaradt okiratok adatai is 
igazolják. N e m véletlen, hogy Bereg vármegye címerébe kettő darab, párként úszó hal is be-
került, valamint számos itt élő régi nemesi család is a jelvényévé tette a halat. 

A Bereg vármegyét 1881-ben kiadott monográfiájában ismertető Lehoczky Tivadar 
(1830-1915), Bereg vármegye tudós helytörténésze a honfoglalástól a XVII. század derekáig 
vette számba a tiszaháti falvak határában a bejárásoknál, illetve birtokbavételkor található fo-
lyókat és patakokat, amelyek nevét a korabeli oklevelek őrizték meg. Számuk több százra te-
hető, közülük sok már régen kiszáradt, eltűnt. Kutatásaira alapozva jegyezte meg: „Hogy a 
Borzsova (Borzsa) és a Tisza szabályozása előtt a megye alsó vidékén gyakran kiöntött vizek-
ből sok apró ér és mocsár képződött, a nép emlékezetében él, ezek gyakran sajátságos nevek-
kel jelöltettek meg, melyek azonban, a vizek kimaradása után, csakhamar a feledékenység ál-
dozataivá váltak."1 Egy 1472. évi oklevél például a Gát, Dercen, Isnéte (Izsnyéte), M. Újfalu 
(helyesen: Rafajnaújfalu) községek között az alábbi vizeket és erdőket említette határponto-
kul: Liget-erdő, Galatya, Klencsentisza, Mocsár-erdő, Hidas-patak, Molnos-mocsár, Hatá-
ros-ér.2 

A történeti „Beregország" hegyeinek lábától a vármegye délnyugati határán szeszélyesen 
kanyargó Tiszáig nyúló területen, lényegében a XIX. század derekáig állt fenn ez a helyzet. 
Ezen belül azonban kiapadhatatlan állóvizek, süppedékes lápok, néhol sekély vízzel takart, 
többnyire vízinövényekkel sűrűn benőtt, szinte áthatolhatatlan vizenyős részek borították a 
Gát-Dercen-Makarja-Beregújfalu-Nagybereg-Makkosjánosi-Mezőkaszony-Hetyen-Nagy-
dobrony-Ignéc-Nagylucska települések által határolt áradásos, illetve belvizes terület túl-
nyomó részét, a Szernye-mocsárral együtt több mint 150 000 katasztrális holdat. Ebből a láp 
hajdan mintegy 100-120 négyzetkilométernyi (!) területet foglalt el.3 Az ingovány a honfogla-
lást követően, két és fél évszázadig az Északkeleti-Kárpátokat védelmező gyepűrendszer 
szerves része volt, de stratégiai jelentőségét a későbbi viharos századokban is megőrizte. 

A hatalmas vizenyős, ingoványos vidék központi része a Nagy-tó vagy a Gáti-tó volt, 
amelynek az északnyugati részén fekszik Gát község, amelyről az egyik nevét kapta. Másik 

* A tanulmány a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány Történelem-földrajz szakalapítványa 
támogatásával készült. Befejező részét a következő számban közöljük. (Szerk.) 

1 Lehoczky Tivadar: Beregvármegye monographiája. I. köt. Ungvár, 1881. Pollacsek Miksa ny. 52. old. 
Lásd bővebben: Lehoczky Tivadar: Beregmegyei helynevek. In: Ethn. 1899.2. 99-106. old.; Bagu Balázs: 
Bátyú község földrajzi nevei és néprajzi vonatkozásai. In: „Szem látta, szív bánta. . ." (Kárpátaljai 
néprajzi és honismereti dolgozatok.) Szerk.: P. Punykó Mária. Bp-Beregszász, 1996.144. old. 

2 Lehoczky Tivadar: uo. 111. köt. 257. old. 
3 Szeghalmy Gyula: Felvidék. Előszó József királyi herceg. A Magyar Városok Monográfiája. Bp., 1940. 

517. old. Beregvármegye ismertetője. Szerk., összeáll.: Réti Béla. Miskolc, 1940.9-10. old. 
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elvezése: az 1364. évi Ardó falubeli határ-, azaz birtokjárást rögzítő oklevélben Nagy-tóként 
említik.4 (A későbbi Beregszászvégardó település, melyet az Árpád-korban királyi erdőóvók 
laktak, ma Beregszász város része.) A mocsár kokojszános (áfonyás) ingoványai, nádszigetei 
között évszázadokon át csak átvezető pallókon, gerendákon vagy vesszőkből készített átjárók 
százain, úgynevezett biirükön lehetett biztonságosan közlekedni. Nem véletlen, hogy a most 
Beregújfaluhoz tartozó részét Szörnyű-tó vagy a Szörnyei-láp névvel is illették. A környező 
falvak lakói ugyanis féltek a mocsártól, mert az évszázadok folyamán sok beletévedő embert 
környörtelenül elnyelt. A zsombékokkal szegélyezett lápi ösvényekről veszélyes volt letérni, 
nemcsak az elmerülés miatt. A mocsár ugyanis a tavaszi és őszi esőzések következtében szin-
te mindig tengerré duzzadt. 

A Szernye-mocsár csak nyugat felé nyitott, de ott is sokfelé homokdombok - gorondok - gá-
tolják, amelyeken már az őskorban megtelepedett az ember. E sajátos körülmények lehetővé 
tették, hogy az itt létrejött falvak lakói a síkvidéki, alföldi községeknél változatosabb termelé-
si módokat alakítsanak ki. Ezért a XIX. század második harmadától kezdődő egységesített 
környezetátalakító - folyószabályozó, mocsárlecsapoló és talajjavító - munkálatok előtt a bel-
vizes, illetve a kiterjedt lápos és mocsaras területen élő emberek sokrétű, ártéri gazdálkodást 
folytattak. A váltakozóan nedves-száraz patak és folyóvízi ártér két szintre különült: az ala-
csonyabb részeket ingoványok töltötték ki, az időszakosan elöntött, úgynevezett magasártéri 
szinteken mocsári tölgyerdők nőttek, amelyek fokozott kivágásával az állattenyésztés számá-
ra nyertek értékes legelőket. A még magasabb, ármentes részeken - a gorondokon - épültek 
fel a lápi falvak, amelyeknek nemcsak a mocsár és a közeli hegyek természetadta javai adták a 
megélhetésüket, hanem szántó- és erdőgazdálkodást is folytattak. Halászóhelyeik, nádasaik, 
ártéri rétjeik, legelőik, erdeik, gyümölcsligeteik stb. használatában e települések rugalmasan 
alkalmazkodtak helyi domborzati és vízjárási viszonyokhoz. 

Az ártéri gazdálkodás mindenekelőtt rideg szarvasmarhatartást, a tölgyes erdőkben mak-
koltató sertéstartást és -hizlalást, mocsári legeltetést, a láp szélén található kaszálók használa-
tát, réti gyűjtögetést jelenetett, sőt a vizek nem járta részeken lehetőségük volt a földművelés-
re is. Az előbbiek szervesen kiegészültek az ár- vagy mentetlen terület más haszonvételeivel: 
halászattal, pákászattal (a pákász halászattal, vadásszattal és madarászással foglalkozott a 
lápban), fa- és nádvágással, sás- és gyékényfeldolgozással, kosárfonással, vadon termő gyü-
mölcsök gyűjtögetésével.5 Halászeszközeik - többnyire vesszőkosaraik - kezdetlegesek vol-
tak, a sekély vízben, különösen a gyerekek, kézzel fogták a halat. A lápi pásztoremberek a me-
zőn vagy a vízparton nyársra fűzve sütötték meg a zsákmányolt halat. Szinte külön foglala-
tosság volt a csíkászat, vagyis a különféle csíkhal - a réti-, a kövi- és a vágócsík - fogása. Ott-
hon elkészítették káposztás csíknak, amely olyan nevezetes étel volt, hogy még a lakodalmak-
ban is feltálalták. 

A lecsapolás előtt a Szernye-mocsár a halászaton, a madarászaton, a különféle alapanyag-
okon - nád, vesszők stb. - kívül még a XIX. század derekán is sokféle más bevetélhez - ma-
dártojások, -fiókák, rákok, ehető növények, gyümölcsök, az odvas fákban méz stb. - is juttatta 
a gyűjtögető embereket. A lápi élelemszerzésnek különösen kenyérszűkös, ínséges vagy ha-
dak járta korszakokban volt nagy jelentősége, mert gyakran előfordult: a mocsár környéki fal-
vak lakói csak így tudták átvészelni a nehéz időket. Ilyenkor szinte csak a víz és a láp adta 
élelmet fogyasztották.6 Az ingoványban ugyanis évszázadokon át vízi szárnyasok - darvak, gé-
mek, gödények (pelikánok), szárcsák, vadkacsák, vadludak stb. - tízezrei éltek háborítatlanul. 

A mocsaras és vizenyős területek körüli falvakban lakó zsellérek például „nadályokat", 
vagyis piócákat szedtek orvosláshoz. A „tekenyős-béká"-kat pedig néhány krajcárért adogat-

4 Lehoczky Tivadar: i. m.. I. köt. 53. old. 
5 Lásd bővebben: Bellon Tibor: Ártéri gazdálkodás az Alföldön az ármentesítések előtt. In: A Kár-

pát-medence történeti földrajza. Szerk.: Frisnyák Sándor. Nyíregyháza, 1996.311-319. old.; Mizser La-
jos: A Latorca-vidék ősvízrajza és ártéri gazdálkodása. In: uo. 321-326. old.; Aberegi sertésmakkolta-
tás történetét Csiszár Árpád gergelyiugornyai református lelkész, a vásárosnaményi Beregi Múzeum 
vezetője dolgozta fel több tanulmányban. Lelőhelye: Néprajzi Múzeum, Ethnológiai Adattár (a to-
vábbiakban: EA) 15 177. sz. 

6 Nagy Sándor: Természeti értékeink Lónyától Tarpáig. In: Találkozás Bereggel (Szerk.: Mező András) 
Várásornamény, 1978.27. old. 
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ták el régen Munkács és Beregszász piacán, de kedvenc étekként még a bécsi császári udvar 
asztalára is eljutott. Egészen a XX. század derekáig a láp környéki falvak lakói, akik ismerték a 
még megmaradt ingovány járható útjait, kotláskor vadkacsatojást jártak gyűjteni. 

A Szernye-mocsár „a Tisza szabályozása előtt valóban nagyszerű tavat képezett, Bartháza 
(Bárdháza, Drágabártfalva), Makarja, Nagybereg, Beregújfalu, Makkosjánosi és Gát - egykor 
gróf Schönborn-féle uradalmi úrbéri községek az e faluktól határjelekkel elkülönített 
Egrigy erdő, másrészről több földbirtokos, mint gróf Károlyi, Kállay, Abonyi stb. tulajdoná-
hoz tartozó Kígyós, Ardó, Dercen és Fornos helységek közt terül el. E tó vizét nemcsak a 
Hosszúhát nevű hegy (ma Hát-hegy) nyugati oldalán Árdánházánál támadó (ti. eredő) s Me-
dence (falu) alatt folyó Mércénél, az Irsava (Ilosva) egyik mellékvizéből kiszakadó Bábics pa-
takból, a (Bereg)Leányfalvától Pisztraháza és Bartháza alatt folyó Lipnica patakokból, a mun-
kácsi Bolona erdőben összegyűlő Nagylipnicából, Csalhóból s egyéb beleszakadó cserme-
lyekből, hanem nagy mértékben a körötte álló magaslatokról s völgyekből, mintegy öbölbe 
beömlő eső- és hóvízből kapja. Azelőtt (a Szernye-mocsár) kizárólag a Borzsova (Borzsa) fo-
lyó Vérke nevű ágából nyerte legfőbb táplálékát (azaz vizét); ez a Tisza és Latorca folyók árjai 
által visszaszoríttatván, (Makkos)Jánosi és Gát községeknél a Szernyébe tolult"7 - vázolta a 
XIX. század második feléig fennállt vízrajzi viszonyokat Lehoczky Tivadar. 

A láp, a Szernye-mocsár nevet csak a XIX. század elején kapta, 1808-ban Joannes Lipszky (Já-
nos) Budán kiadott latin nyelvű Magyarország térképén már mint „Paludes Szernye" / 
Szernye-mocsár szerepel. Az ingoványt egyébként a Szernye folyóról (1248/1393-ban 
Sterneune) nevezték el, amely a fölös vizét levezeti. Az elnevezés kétségkívül szláv eredetű, 
mert a szó tövében a sma, 'őz' rejlik, de mint az Északkeleti-Felvidék valamennyi jelentős víz-
neve egy igen korai, feltehetően déli szláv nyelvből származik.8 Mindez alapvetően ellent-
mond a dákoromán elméletekkel rokonszenvező kárpátaljai ukrán legendagyártók mítoszai-
nak, mondván: „Kárpátalja örökös, ősi ukrán föld, amely 1945-ben újraegyesült Ukrajnával."9 

A Szernye-mocsár új nevét Csorne boloto/Fekete-mocsár az ukrán szakirodalomban az 
1990-es évek elején kapta tőzeges, kotus földjének színe miatt. Annak ellenére, hogy ez a talaj 
ma már csak néhány hektáron jellemző a láp területén.10 Az árvizekkel a környező hegyekből 
lezúdulva a szürke agyag egyre szűkebb részekre szorította és szorítja le a fekete foltokat. A 
dombokról lemosott agyagban egyre kevesebb a szerves anyag. A Szemye-mocsár geográfiai-
lag napjainkban is a Kárpát-medence központi részét alkotó Alföldhöz tartozik annak ellené-
re, hogy az utóbbi északkeleti részét átszeli a jelenlegi magyar-ukrán államhatár. 

A XX. század elején, majd a később végzett kutatások megállapították, hogy a hatalmas 
láp egy vulkánkitörés eredményeként keletkezett az oligocén - az óharmadkor fiatalabb sza-
kasza - idején az ekkor sekély Pannon-tenger felszíne alatt, ahol az időben tevékeny vulkani-
kus folyamatok zajlottak. A tűzhányók hatására a mai Kárpátalja területén egymás után emel-
kedett ki a Tiszahát nagy síkságából egymástól elszigetelten fekvő, egyaránt 189-189 méter 
magas Nagybégányi-, és a Kaszonyi-, illetve a (193 méter) Zápszony-hegy, délebbre pedig a 
beregdédai Kis-hegy, amelyek az egykori tenger alatti vulkáni működés eredményei. Csak 
egyetlen kráter nem tört fel gázkitöréseket lövellve - pedig a későbbi Szernye-mocsár katlaná-
ban is elemi erejű, kirobbanó vulkanikus folyamatok zajlottak - , amely tölcsérszerű mélye-
dést alakított ki. Ezt a Pannon-tenger visszahúzódása, majd eltűnése után a hegyekből érkező 
patakok lassan hordalékkal töltötték fel. Megmaradt azonban egy teknőszerű kráter, amely-
ben a mintegy tízezer hektáros tó, majd mocsár keletkezett, Nagybereg-Beregszász-

7 Lehoczky Tivadar: i. m. 53. old. 
8 Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára. Bp., 1988.574. old. 
9 A boldogság felé. Kárpátontúl vázlatos története. Uzshorod, 1975. 14. old., Nariszi isztoriji 

Zakakarpattjá. (Z nadavisih csasziv do 1918 roku.) Redakcijna kolegijá. Tom I. Uzsgorod, 1993. 52. 
old.; Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945. Bp„ 1983.638-641. old.; Botlik józsef-Dupka 
György: Ez hát a hon.. . Tények, adatok, dokumentumok a kárpátaljai magyarság életéből 1918-1991. 
Bp-Szeged, 1991. 53. old.; Botlik József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és 
Kárpátalja XIX-XX. századi történetéhez. Bp., 2000. 284-285. old. 

10 Fodor István: A lecsapolással károsodott az őstermészet. (A Fekete/Szernye-mocsár sorsa). Kárpáti 
Igaz Szó (Ungvár), 1996. november 14. 6. old.; Fodor Istvánról: Don Quijote a Polominákon. Napú t 
(Bp.), 1999. november, 35-36. old. 
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végardó-Dercen falvak háromszögében. A kráter mélyedését deltájának legbővízűbb ágán, a 
Vérkén keresztül folyamatosan táplálta a Borzsa folyó. A láp első uralkodó növénytakarója a 
fehér tőzegmoha volt, később megjelent a tőzegáfonya, a deres-, illetve hengeres sás, a béka-
tutaj, a norvég pimpó, a mocsári kardvirág stb. Még később honosodott meg az ingoványban 
a fa- és bokorfajták közül a fűz, a nyír, az éger és a mocsári tölgy, amelyek összefüggő masszí-
vumokat alkottak, de megtalálható a mocsári ciprus, az amerikai kőris megkövesedett marad-
ványa is.11 

A Tisza régi és új árterétől Munkácsig felnyúló síkság, a Szernye-mocsár áradásos képző-
désű terület, amelynek talaja finom kékesszürke agyag, amely alatt kvarchomok található. A 
Pannon-tenger visszahúzódása után a ma Kárpát-medencének nevezett több mint 300 000 
négyzetkilométer területű, ovális alakú, természetes módon kialakult tájegység északkeleti 
részén, Ungvár-Munkács-Nagyszőlős vonalától délre már az Alföld síksága kezdődik. Ettől 
északra középmagas hegyek emelkednek, a Kéklő(Szinyák)-, a Borió-hegy, melyeknek csú-
csai a Dunanka /Dunauka (1018), illetve Buzsora (1018 méter). Az utóbbi hegyhez kötődik a 
Nagyszőlősi-hegység, legmagasabb pontja a Tupoj/Tupij (878 méter), ettől keletre húzódik 
Huszt városa, ahol a Tisza kitör a hegyek közül az alföldi síkság felé. A Borló-hegységtől nyu-
gatra, a Szernye-mocsáron túl mintegy húsz kilométerre húzódik hasonló hosszan, az egy év-
százada még leginkább tölgyesekkel borított Hát-hegy. Ez utóbbi legkiemelkedőbb pontja a 
mindössze 437 méter magas Nagy-kő (Velika-kaminy). 

A Szernye-mocsár lecsapolására már a XVIII. század utolsó harmadában tervet dolgoztak 
ki. Budinszky János Bereg vármegyei mérnök 1771-ben a láp „kiszárítását" úgy képzelte el, 
hogy a mocsarat tápláló Vérke folyását visszafordítja, és a fölösleges vízmennnyiséget a 
Borzsa folyón át a Tiszába vezeti. Ez meglehetősen barbár terv volt, hiszen az úgynevezett Tó-
hát évi kétszeri árvizeinek a nagyságát csak növelte volna. Az egy évtizeddel később, 
1781-ben készített mérnöki felmérés szerint a Szernye-mocsár 28 701 holdon terült el. (Ekkor 
1100 négyszögölt számítottak egy holdnak.) A láp kiterjedése ezt megelőzően ennél jóval na-
gyobb volt, különösen akkor, amikor Gát falunál még állt a Rákóczi-család által sok évtized-
del korábban létesített vízimalom. Bereg vármegye közgyűlése azonban határozatot hozott a 
gabonaőrlő építmény elbontására, építőanyagát 1752-ben elhordatták, de facölöpjei még az 
1880-as években is jól látszottak. 

Az 1781. évi mérnöki felmérés a Szernye-mocsár tervezett kiszárításának, illetve az így 
nyert földterületnek a lápot környező községekben gazdálkodó nemesi birtokosok közötti 
arányos felosztásának az előkészítését is szolgálta. A megvalósításra több intézkedést hoztak, 
így térképet szerkesztettek a mocsárról, megrajzolták a tervezett csatornák hálózatát, sőt a 
költségvetést is kidolgozták. A munkálatokra várhatóan 1800 forintot kellett fordítani. A ten-
nivalók felmérésére bizottságot küldtek ki, amelynek javaslatait a Bereg vármegyei közgyűlés 
1794. november 25-én fogadta el. A következő évben, 1795-ben Gát község alatt, a Vérke-
Szernye torkolatánál megkezdték egy kő-zárógát építését, de azt - mielőtt teljesen elkészült 
volna - 1798-ban az árvíz elsodorta. A mocsár ezután is folyamatosan víz alatt állt 1854-ig, 
amikor gáttal elzárták a két folyó torkolatát. A XVIII-XIX. század vízépítő mérnökei jól látták, 
hogy csak a Vérke folyó Borzsa folyóból való kifolyásának a lezárásával lehetséges a 
Szernye-mocsár lecsapolása, illetve nagy részének a kiszárítása. 

A hatalmas lápot azonban addig, amíg 1854-ben a Vérke-Borzsa folyók torkolatát nem zár-
ta el gáttal a Tisza-szabályozási Társulat - állandóan víz borította. A mocsár „csak rendkívül 
száraz időjárás mellett szabadult a víztől annyira, hogy nyárban a szélein és emelkedettebb 
gorondjain legeltetés vagy olykor fokonkénti kaszálás helyéül szolgálhatott. Nagy tél idején 
pedig, midőn a víz és láp felszíne fagyás következtében járhatóvá lett, a tó belsejében 
hellyel-közzel tenyészni szokott égerfák szolgáltak faizási haszonvételéül. Különben a tó kö-
zepén s hínárjain embermagasnyi füvek, széles lapulevelek, törpe tövisfák és nyurga bokrok 
nőttek; míg helyenként a pázsit alatt rejtett víz és iszap lappangott; a hínárok és tóvirág gyö-
kerek közt kígyók, nadályok s egyéb rút állatok hemzsegtek, míg a bozótban és nádasban csi-
kasz farkasok tanyáztak."12 

11 Uo. 
12 Lehoczky Tivadar: i. m. 53-54. old. 
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A mocsaras részeken a XVIII-XIX. században az erdészek lőtték a darut, és a tollait eladták, 
mert a legények körében igen népszerű volt a darutollas kalap. Vásárosok is árusították, hat 
forintba került a szebb, a jobboldalas „talu", de még még tíz forint értékű is akadt. Háromba a 
hitványabbik, a madár bal oldaláról való. A legények a darutollat - melyről népdalok is szól-
nak - nagy becsben tartották, skatulyába tették, hogy vasárnapra szép hajlása legyen. A férfi-
ak darutollas Kossuth-kalapot viseltek, amelyet Nagykárolyban egy Juhász nevű kalapos ké-
szített, de Beregszászon is csinálta egy mester.13 A darvak mellett hajdan igen gyakoriak vol-
tak a lápban a kócsagok. 

Sok csúszómászó is élt az ingoványban, köztük halálos mérgű kígyók is. Sok hiedelem fű-
ződött e lényekhez, melyeknek megpillantása szerencsét jelentett. A néphit szerint - pászto-
rok mesélték - a legnevezetesebb a Szernye-mocsárban élő úgynevezett „zomokkígyó" vagy 
„zomokcsúszó" volt, amelynek „pisze az orra, kerekeded feje kutyaforma vót, fennállott a fe-
je, szépen fütyült . A teste meg olyan vastag volt, mint az ormós szekrény. Lökte magát előre, 
úgy ment. Mírges vót, hogy még ugyan. Ahogy csúszott, utat hagyott... fű, főd megégett a 
nyomán még ott, ahol a farkát csapkodta. Nagy erdő vót az egész Beregség, meg víz, a 
zomokcsúszó mocsárban tanyázott, rettenes fíreg vót. Az erdőben a vizek között született, a 
bornyút meg a kondás kutyát behúzta a laznába (a mocsárban tenyésző növények közé), és el-
nyelte. A pulyát, aki az apjának ételt vitt, megölte, még a nagy emberek (felnőttek) is féltek tő-
le." Az öregek mesélték, hogy „a kígyófészkek között nemigen járt senki, a gyerekek is csak 
biztos távolból hajigálták meg a csúszókat, és nevetve nézték a nagy gabalyodást."14 A féle-
lem nem volt alaptalan, hiszen a Szernye-mocsárban régen gyakran előfordult a keresztes vi-
perának erre a tájra jellemző változata a fekete vipera, amelynek csípése erős mérge miatt ve-
szélyes. Hajdan a lápban sokkal több vízisikló, az erdős, bokros részeken réz-sikló, valamint 
erdei sikló élt, melyek közül az utóbbi hosszúsága a gyakran másfél métert is meghaladta. 

A Szernye-mocsár lecsapolási munkálatainak megkezdése előtt három évvel, 1851. július 
15-én az érdekelt nemesi birtokosok egy része szerződésben megegyezett a mocsár területé-
nek a felosztásáról. Ez azonban nem vonatkozott a lápot övező falvak lakosságára, mert az e 
településeken élők úrbéri jogon, illetve viszonyból támasztottak igényt a mocsár, illetve a tó 
vízfelületére. A kérdés megoldására csak két év múlva kerülhetett sor, amikor 1853. március 
2-án az osztrák kormányhatalom által kiadott törvényerejű rendelet, az ún. „úrbéri pá-
tens"-ben, valamint a „kárpótlási és földtehermentesítési nyílt parancs"-ban kimondta az úr-
béri kapcsolatból és a földesúri joghatóságból eredő jogok, járandóságok és kötelezettségek 
megszüntetését. Ezenkívül elrendelte a volt jobbágyolóiak a kezükön lévő úrbéri földbirtokok 
fölötti szabad rendelkezés jogát, és a földbirtokosoknak az országos jövedelmekből való kár-
pótlását. A pátens azonban nem tért ki arra, hogy milyen erdő-, illetve legelőrész jut a jobbá-
gyokból immár parasztokká vált emberek tulajdonába. Több helyen visszaélésre adott alkal-
mat, amikor elkülönítették (szegregáció) az úrbéres erdőket és a legelőket a földesúri birto-
kokból és a parasztgazdaságok földjeit egy táblába tagosították (komasszáció). A volt jobbá-
gyoknak ugyanis az uradalmakból gyakran a rosszabb minőségű földeket és legelőket juttatták. 

Az úrbérrendezés végrehajtása a pátens kiadása után csak évek múlva, az 1860-as évek ele-
jén kezdődött . Egy 1867-ben készült szakértői vélemény szerint a Szemye-mocsár a Tisza és 
Borzsa folyók áradásaitól mentesített, és nyaranta már szántás, kaszálás és legeltetés általi 
használatra alkalmassá vált birtokterületein, a víz szintje minden évben tavasszal, illetve 
ősszel jelentősen megemelkedett. Ennek ideje addig tartott, amíg a lápba ömlő három patak -
a Csalhó, a Lipnica és a Mérce - az esőzések, valamint a hó olvadásából keletkező hatalmas 
mennyiségű vize nem folyt le a mocsár természetes medreiben. 

Az előbbi szakértői felmérés műszaki adatai szerint a Szernye-mocsár területén a Mérce 
patak lápba ömlésétől a gáti hídig 3,79 méter volt a vízszint esése. A vízszabályozó társulat 
úgy vélte, hogy a hó olvadása idején a mocsárba másodpercenként beömlő 26,25 köbméter 
tervezett vízmennyiség biztonsággal levezethető a lápban kiépítendő csatornákban. A 
Szernye folyó medrének ekkoriban mért esése a gáti hídtól a Gát községgel szomszédos Gút 
falu alatti Szernye-Vérke torkolatig 2,29, innen a rafajnaújfalui hídig 1,49, innen a Ladány-

13 Gönyey Sándor: A Szernye-mocsár községeinek népviselete. EA 2235. sz. 
14 Nagy Sándor: i. m. 27. old. 
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patakig 2,23 méter volt. Mind a Szernyének, mind a Vérkének ez időben a szélessége 15-19, a 
mélysége 3,80-5,70 méter. Ezért a szakértői vélemény elképzelhetetlennek tartotta, hogy az 
előbbi medrek - melyekben a Szernye-mocsár vizei korábban, a Tisza és a Borzsa hatalmas, 
idetolult árvizeivel egyesülten is le tudtak folyni - a Borzsa-Vérke torkolat 1854. évi elzárása 
után nem lennének képesek a láp vizének a zavartalan levezetésére.15 

A láp felosztására a következő évben, 1868-ban Beregszászon bírósági eljárást indítottak. A 
törvényszéki döntés után, a következő évben több nemesi birtokos, illetve volt úrbéres között 
megtörtént az ingovány kimérése. Ezután az érdekeltek már a mocsár lecsapolását sürgették a 
várhatóan nyerhető, jelentős földterület reményében. Már a törvényi intézkedés alatt, 1868. 
október 2-án Szunyoghy József, a munkács-szentmiklósi uradalom főmérnökének műszaki fel-
vétele szerint a Szernye-mocsár területe 28 684 hold és 870 négyszögöl volt, a kerülete pedig 
elérte a 40,527 kilométert. A láp lecsapolására összesen 231 625 öl, vagyis 439 272 méter, azaz 
439 kilométer (!) hosszú csatorna építését tervezték keresztül-kasul a mocsáron. Ezek a kanáli-
sok 231 holdnyi terület foglaltak el. 

A tervek szerint, a 28 684 hold kiterjedésű mocsarat tíz környező falu - Makkosjánosi, Gát, 
Dercen, Fornos, Bárdháza, Makarja, Beregújfalu, Nagybereg, Kígyós és Beregardó (Bereg-
szászvégardó) - szándékoztak felosztani, amelyből a több falutól határjelekkel elkülönített 
Egrigy erdőre kereken 800, a munkácsi Bolona erdőre 400 hold jutott. A tervezet szerint ará-
nyában a legnagyobb területet, csaknem egyötöd részt - 5109 holdat - Gát, a harmadik leg-
több hányadot - 4305 holdat - a vele szomszédos Dercen, 4450 holdat pedig Nagybereg falu-
nak szántak a mocsár felosztásakor. Negyedikként 2979 hold jutott volna Bárdházának. A töb-
bi község nemesi birtokosai, illetve lakosai 1247 és 2516 hold közötti mocsár-részre számíthat-
tak. A lápot a munkács-szentmiklósi uradalom ura, gróf Schönborn Ervin, gróf Károlyi György, 
Abonyi István, Kállay, Gottesmann, Freyseysen Gyula, Des Echerolles Kruspér Sándor, valamint volt 
jobbágyok között osztották fel, az utóbbiakat „különleges kielégítés illetvén".16 

A szükséges felmérések és az építési tervek elkészítése után 1873. május 4-én hirdetmény-
ben hívták fel az építési vállalkozókat, hogy kiválasszák közülük azt, aki a legkedvezőbb ár-
ajánlatot teszi a kivitelezési munkálatokra. A feladat nem volt könnyű, mert a jóváhagyott 
terv szerint 13,844 kilométer hosszú főcsatornát kellett építeni a láp területén a beléömlő Mér-
ce folyásának irányában, amely 122 822 köbméter föld kiásását jelentette. E kanálisba tervez-
ték bevezetni a Hát-hegyről a mocsárba ömlő patakokat, valamint a Csalhó és a Lipnica fo-
lyók vizét. A főcsatorna tervezett építése ellen Csongor (Csomonya), Szernye és Kisdobrony 
községek tiltakoztak, mondván, hogy az a Latorca szabályozása előtt a kárukra lesz, mert a 
folyó által visszaduzzasztott víz áradásokat okoz a mezőgazdasági területeiken. A három falu 
aggodalma nem volt alaptalan, mert határukat, illetve gyümölcsöseiket időnként a Szernye és 
a Latorca folyók áradása károsította. Csongor, Szernye és Kisdobrony községi elöljárósága 
ezért indítványozta, hogy a tervezett főcsatorna torkolatánál, a gáti hídnál építsenek egy zsili-
pet. Ez áradáskor a mocsár vizét feltartóztatná addig, amíg a Latorca árja nem folyik le, s így 
az utóbbi hatalmas víztömege nem duzzasztaná vissza a lápot. 

A Szernye-mocsár lecsapolására hatósági engedéllyel már 1865-ben megalakult a szernyei 
vízszabályozó társulat, amely azonban párhuzamosságot jelentett, amit nem vettek figyelem-
be. Két évtizeddel korábban ugyanis, az 1846. május 11-12-én a Beregszászban tartott közgyű-
lésen Lónyay Menyhértnek, a központi választmány képviselőjének a jelenlétében társulatot 
hoztak létre a beregi Tisza szakasz (és a Latorca) szabályozására. Akkor ennek a szervezetnek 
a feladatává tették - korabeli szóhasználattal - a láp „kiszárítását." A lecsapolási munkálato-
kat azonban csak jóval később, 1874-ben kezdték meg, amikor számos intézkedést hoztak a 
közbirtokosság részéről is, amelynek képviselője ekkor Jászay Antal, a munkács-szentmiklósi 
domínium uradalmi igazgatója. 

A láp főcsatornájának kiépítése után két négyzetmérföld (16,70 négyzetkilométer) terület 
került mezőgazdasági művelés alá (egy magyar mérföld = 8,3536 kilométer). Ez azonban 
mindössze egyhatod része volt a láp kiterjedésének. A monográfus szerint az 1880-as évek 
elején „a mocsár felülete még most is nagyrészt ingó láp, s csak szélei felé zsombékos; itt-ott 
náderdővel van fedve, vagy rekettyések és egresek (égerfák) találtatnak, mint Beregújfalu és 

15 Lehoczky Tivadar: i. m. I. köt. 56-57. old. 
16 Uo. 54-55. old. 
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Nagybereg határában, hol mintegy 300 holdnyi Berenás nevű egres (éger) erdő díszlik. Hogy 
(a láp) fenekén is tőzegtelepek lehetnek, gyanítható. [A mocsár] mélysége Nagybereg és 
Beregújfalu közt és Fornosnál 3,80 méternél több, a széle felé kevesebb. A tófenéknek máris 
nagy része került művelés alá, a nádasból vett tőzegrétegen rétláp keletkezvén, melyen a ki-
vesző nádat a gyepes füvek, különösen a tarackos t ippan és sás fajok pótolják, a száraz felüle-
ten csakhamar kövér füvek nőnek s jó és bő legelőt szolgáltatnak. A talaj finom kékesszürke 
agyag. Hogy ez alatt kovand-homoknak is kell lenni, tanúsítják azok a felszínre kerülő dara-
bok, melyeket a víz a kiáltóbb emelkedésekre - mint (Makkos)]ánosinál a Szilvásgorondra -
kivetett".17 (A kovand szulfidtartalmú, nagy keménységű, megütve szikrázó ércásvány, pél-
dául pirit.) 

A XIX. század utolsó harmadában - még az ingovány jelentős részének a kiszárítása előtt -
a Szernye-mocsár kifolyása Gát falunál 108 méter magasan volt az Adriai-tenger tenger szint-
je felett, ugyanekkor az előbbi mérték szerint Munkács városa 128 méter magasan feküdt . 
Még ekkor is a történeti Magyarország egyik legjelentősebb lápvidéke volt. A lecsapolás mű-
szaki tervei időközben sokat változtak. A Nagyborzsova és Bene települések között, a Borzsa 
folyóból kiszakadó Vérkét zsilippel zárták el, és vízmennyiségének a négyötödét visszatartot-
ták. A Szernye-mocsarat tápláló és Beregújfalu felől folydogáló Mérce patakot csatornázták, 
és Gát községnél kivezetve összefüggő csatornarendszeren továbbították vizét a Latorcába, 
majd onnan a Tiszába. A munkálatok kivitelezése nem volt könnyű, hiszen Beregújfalu, 
Nagybereg és Fornos határában a mocsár mélysége még ekkor is megközelítette a négy mé-
tert. A felületét pedig nagyrészt ingó láp, a széleit zsombékok, itt-ott nádrengetegek, illetve 
rekettyések borították. 

A Tiszaháton végvonuló tektonikus süllyedék azonban nem biztosította a természetes lefo-
lyást, ezért a lecsapolás csak részleges és látszateredményeket hozott. Ebben az időben a 
munkácsi központú Szernyei Vízrendezési, Armentesítő és Belvízszabályozási Társulat önál-
lóan, külön tevékenykedett a Tiszát szabályozó társaságtól. A szemyei társulathoz 1901-ben 
összesen 46 385 katasztrális hold 1188 négyszögöl terület tartozott, töltéseinek hossza elérte a 
9461, csatornáinak vonala pedig a 79 584 métert.18 A XIX-XX. század fordulóján a Beregi-Ti-
szaháton keresztül-kasul már több mint 288 kilométer hosszú, 34 belvíz kanálist és zsilipet há-
lószerűén összefogó csatornarendszer működött. Ezen kívül vízfogókat építettek a töltésekbe, 
közöttük csőzsilipeket is létesítettek, amelyek abban a korban technikai újdonságnak számí-
tottak. Ugyancsak a legjelentősebb munkák közé tartozott az ebben az időben a Borzsa folyó-
ba épített gát, amelynek segítségével, a Vérke folyó közvetítésével élő vizet tudtak vezetni a 
csatornahálózat nagy részébe. 

Lehoczky ekkoriban - 1899-ben - a Szemve-mocsár helyneveit is feljegyezte. Néhány név: 
Latorszka-lapos, Szilvásgorond, Szegfar, Egeralja, Nyárasgorond, Nyárasalsó-lapos, La-
torszka-gorond, Füzes, Gyékényes, Tóoldal, Kerek-mocsár, Berenás, Aranyos, Farkas-hegy. 
Az ingoványt az Anjou-korban, az 1364. évi határjárási okmányban Magnum pratum-kéwt, az-
az Nagy-rétnek is nevezték.19 

Az Északkeleti-Felvidék Csehszlovákiához való csatolása után a cseh hatóságok nagy pro-
pagandával végrehajtott kárpátaljai földreformja során a Szernye-mocsár környékbeli ma-
gyar falvak lakóinak sem osztottak megművelhető területet a Schönborn-uradalomból. A prá-
gai földhivatal a domínium Szernye-mocsár menti részeit is lefoglalta, de nem parcellázta fel, 
mondván, a kanálisok karbantartását az új tulajdonos községek és a bérlő kisbirtokosok nem 
kezelnék megfelelően és újra „elpallagosodott" mocsár válna belőle. A lápot később sem dara-
bolták fel, mert körülötte 90 százalékban magyar lakta települések terültek el, és a cseh ható-
ságok magyaroknak földet itt sem adtak. „A cseh megszállás alatt mi, a magyar pártok embe-
rei igyekeztünk, hogy a magyar falvak legalább bérbe kapjanak földet, és ebben segítségünkre 
volt a ma is ott szolgálatot teljesítő Fekésházy Sándor uradalmi intéző" - tudható meg abból a 
jelentésből, amelyet „Latorica részvénytársaság külföldi cég, Szernye-mocsár nevezetű birto-
ka ügyében" 1939. március 13-án küldött a földművelésügyi miniszternek Beregszászról dr. 

17 Uo. 57. old. Bővebben ld.: A Szernye-mocsár leírása. In: Bereg (Társadalmi és megyei érdekű hetilap, 
Beregszász). 1885.1-6. számok 

18 Tiszavölgy vízszabályozási átnézeti térképe. Darányi Ignác FM miniszter rendelésére összeáll.: Vályi 
Béla. Bécs, 1901. Cs. és kir. Geographiai Int. Mérték: 1 : 400 000 

19 Lehoczky Tivadar: i. m. 101-102. old. 
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Korláth Endre, Bereg és Ugocsa vármegye közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye főis-
pánja.20 A politikus szorgalmazta, hogy a magyar kormányzat juttasson földet a környékbeli 
falvak lakóinak a láp területéből. 

A Szernye-mocsár nagyobb részének a lecsapolására az 1920-as években, a „csehek alatt" 
került sor. A gyors haszon reményében a munkácsi uradalom birtokosa, gróf Schönborn-
Buchheim Frigyes Károly irányításával és a földbérlő báró Kohner-család közreműködésével a 
mocsárban új kanálist építettek, amely mintegy száz (!) mellékcsatorna vizét vette fel és vezet-
te a Csap melletti Tiszaásvány falu közelében, a Tiszába. A kivitelezésben Gátról részt vett egy 
jól összeszokott kubikus csapat, amely lelkiismeretes, kiváló minőségben végzett munkájával 
szerzett elismertséget a környéken. A húsz-huszonöt ember tevékenységét Heé Elek irányítot-
ta, aki vidám, tréfálkozó magatartásával is népszerűséget szerzett. A csapatot szívesen hívták 
földmunkákra, amit jól megfizettek, de bérükért keményen meg kellett dolgozniuk. A vize-
nyős, mocsaras területek, a talajvizek lecsapolásával sok száz hektár területet tettek termő-
földdé egyszerű munkaeszközeikkel. Ezek között a legfontosabb a „furék", azaz a talicska, az 
ásó és a lapát volt. A csoport tagjai összetartottak, segítették egymást a becsület, a kölcsönös 
tisztelet alapján. Aki közülük ezeknek az íratlan törvényeknek nem tett eleget, azt nem tűrték 
meg a csapatban.21 A szovjet megszállás után, 1944. november közepén Heé Eleket, Kárpátal-
ja negyvenezer, 18 és 50 év közötti magyar férfilakosával együtt a hatóságok „háromnapos" 
malenykij robotra kényszermunka-táborokba, a gulágokra hurcolták, és ott pusztult. 

A Szernye-mocsár vizének elvezetése, illetve csatornákba való kényszerítése u tán több 
mint fél évszázad múlva, még az 1930-as években is nyomokban fellelhető volt a lápban-ná-
dasban folytatott gazdálkodás. A halászat, a csíkászat, madarászat és a pákászat mellett az ál-
lattartás, mindenekelőtt a makkoltató sertés-, illetve rideg szarvasmarha tartás és az ezekhez 
kapcsolódó tárgyi kultúra. A láp tájat, környezetet évszázadokon át formáló hatása különö-
sen a mocsár partján, illetve a közvetlen közelében fekvő falvakban - Gáton, Dercenben, 
Fornoson és Beregújfaluban - volt tetten érhető a XX. század derekáig. Mindössze egy évti-
zed telt el, amikor az 1930-as évek derekán a láp körüli birtokosok rádöbbentek: számításaik 
nem váltak be, a lecsapolásra költött pénzük soha nem térül meg. A mocsár termőképessége 
ugyanis jóval alatta maradt az elvárásaiknak. Mindössze annyit értek el, hogy a régi biocönó-
zist, azaz az azonos életfeltételeket igénylő növényeknek és állatoknak a kölcsönös függésén 
alapuló társulását, életközösségét megbontották, de újat nem hoztak létre helyette. 

A jeles botanikus, az ungvári egyetem professzora, Fodor István - ki prágai egyetemista ko-
rában, 1929-ben kezdett a Szernye-mocsár növényvilágának a tanulmányozásához - írta, 
hogy még a XX. század harmadán-derekán is „a hatalmas síkon itt-ott sejtelmes lángnyelvek 
csaptak fel és füstjük napokon, heteken át szállt az ég felé, míg az eső véget nem vetett a kotu 
lángolásának."22 A láp lecsapolt részein ugyanis a talajjal együtt a tőzegtelepek is kezdtek ki-
száradni, melyeket gyakran felgyújtottak, és időnként hónapokon át füstölögtek. A kiégett 
helyek fekete színűvé váltak. 

Az 1938. szeptember 29-én Münchenben tartott angol, francia, német és olasz négyhatalmi 
konferencia arról döntött, hogy Csehszlovákia a szudétanémetek által lakott területeket átad-
ja Németországnak. A magyar és a lengyel kisebbségek ügyében közvetlen tárgyalást javasol-
tak Csehszlovákiának, ha azonban három hónapon belül nem tudnak megegyezni, akkor a 
négy hatalom kormányfői újra tanácskoznak. Október l-jén a magyar kormány jegyzékben 
szólította fel a csehszlovák kormányt, hogy a müncheni egyezményben előírtak szerint azon-
nal kezdjen hazánkkal közvetlen tárgyalásokat, és a felvidéki magyarságnak adjon önrendel-
kezési jogot. Ez utóbbit igyekezett elősegíteni Kozma Miklós (1884-1941) volt belügyminiszter, 
aki október l-jén Imrédy Béla (1891-1946) miniszterelnök megbízásából vállalta a ruténföldi 
akció politikai vezetését, propagandáját, valamint felügyeletét, és a felkelők irányítását. A leg-
felsőbb vezetés három nap múlva elfogadta Kozma tervét.23 A szabadcsapatok - közismert 
nevükön a „Rongyos Gárdák" - október 5-én kezdtek átszivárogni Csonka-Beregből, elsősor-
ban Tarpa felől az országhatáron, és szabotázsakciókat hajtottak végre. 

20 Korláth Endre főispán 1939. május 13-ai jelentése. In: MOL (Magyar Országos Levéltár) K 28.462. tét. 
1939-L-16 056. sz. irat. 

21 Bak Viktor, Gát faluban élő középiskolai tanár személyes közlése. 
22 Fodor István: i.m. 6. old. 
23 Kozma-iratok. MOL K 429. 28. es., 1. dossz.: 44., 48. old. 
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Az egyik legkomolyabb összeütközés a Szernye-mocsár területén, Kisgút, Gát, Dercen és 
Fornos falvak határában történt, ahol a szabadcsapatok súlyos veszteségeket okoztak a meg-
szállóknak. A cseh katonaság és csendőrség kegyetlenül bánt az elfogott rongyos gárdisták-
kal. A Kisgúton fogságba ejtett négy felkelő közül a helyszínen kettőt agyonlőttek, a másik 
kettőt bevitték a gáti csendőrőrsre, és ott halálra kínozták őket. „Az egyiknek a karját két 
deszka közé kötötték, és mert nem vallott, közönséges fűrésszel lefűrészelték."24 Dercennél a 
mocsárban Esze János - Esze Tamás (1666-1708) leszármazottja - vezetésével harminckét társá-
val együtt 240 cseh katona meg-meg újuló támadásának három órán állt ellen. Estére már csak 
négyen voltak, aztán már csak hárman, két sebesült társát a cseh katonák a lápba fojtották. A 
súlyosan sebesült Esze Jánosnak a derceni legények mentették meg az életét. (Kisgút falut a 
visszacsatolás után egyesítették a szomszédos Nagygút községgel Kétgút néven, de Nagy-
gútként is emlegették.) 

Közben - október 3-án - Budapest újabb jegyzéket küldött Prágának, amely követelte a 
csehszlovákiai magyar politikai foglyok szabadon bocsátását, a magyar nemzetiségű katonák 
leszerelését és hazabocsátását, helyi rendfenntartó osztagok felállítását, két-három határ men-
ti magyarlakta város előzetes átadását. Két nap múlva, 5-én lemondott Eduard Benes (1884-
1948) köztársasági elnök, még ekkor Zsolnán megalakult az autonóm szlovák kormány, Jozef 
Tiso (1887-1947) miniszterelnökkel az élen. Kárpátalja is megkapta a két évtizede követelt au-
tonómiát külön kormánnyal - ez később, 9-én jött létre amelynek élére Bródy András 
(1895-1946) került, aki a prágai kabinet tagja is volt. Október 6-án rendkívüli ülést tartott a 
magyar minisztertanács, amely nemzetközi akciót indított a Csehszlovákiában rögtönítélő bí-
róság elé állított mintegy 300 rongyos gárdista megmentésére. Két nap múlva - 8-án - újabb 
rendkívüli ülésén a magyar minisztertanács kimondta: a csehszlovákiai magyarlakta területeket 
„nem történelmi, hanem etnikai alapon" követeli vissza, Kárpátalján pedig tartsanak népszavazást 
a vidék hovatartozásáról. 

A magyar külügyminiszter, Kánya Kálmán (1869-1945) vezetésével 1938. október 9-13. kö-
zött magyar-csehszlovák tárgyalásokat folytattak Komáromban, amelyek azonban ered-
ménytelenül megszakadtak, mert a csehszlovák megbízottak csak a magyarlakta területek 
autonómiáját ajánlották fel. A magyar fél a magyar többségű területsáv átcsatolásához ragasz-
kodott, nem érte be a Csallóköz felajánlott átengedésével. Október 22-én kapta meg Budapest 
a harmadik csehszlovák ajánlatot, amely több mint 90 százalékban elismerte a magyar területi 
igényeket, de még mindig nyolc vitatott „vegyes népességű terület" hovatartozásában nem 
tudtak megegyezni. Köztük Kárpátalján Ungvár, Munkács és Nagyszőlős városok, amelyek a 
korábbi torzító csehszlovák statisztika szerint már nem voltak magyar többségűek, de a való-
ságban igen, azonban Munkácsot német, Nagyszőlőst rutén többségű falvak vették körül. A 
vitatott területeken a magyar kormány október 24-i jegyzékében népszavazást követelt, és ki-
jelentette: ha erre nem kerül sor, akkor a müncheni egyezményt aláíró négy hatalom döntőbí-
ráskodását kéri. A nem vitás területeket viszont azonnal adja át Csehszlovákia. Két nap múl-
va Prága látszólag elfogadta a bíráskodást. 

Ezután mégis újabb huzavona következett, végül német-olasz eszmecsere után, október 
30-án Csehszlovákia, majd nyomban Magyarország is döntést kért. Anglia és Franciaország 
érdektelenséget mutatott az ügy iránt, ezért német és olasz döntőbíráskodás következett, 
amelyet november 2-án hirdettek ki a bécsi Belvedere-kastély aranytermében.25 Ennek értel-
mében Csehszlovákiától visszacsatolták Magyarországhoz a déli, mintegy 650 km hosszú ma-
gyarlakta sávot - a csallóközi Somorjától az ugocsai Feketeardó községig - , amelynek területe 
11 927 négyzetkilométer volt, lakossága a másfél hónappal későbbi, 1938. december 15-i nép-
összeírás szerint 1 041 101 fő volt, ebből magyar 83,7; szlovák 12,9; rutén 2,0 százalék.26 

24 Ádám T. István: Vérző Ruszinszkó. A rongyos gárda hősi küzdelme az északkeleti felföldért. Bp., 
1939. 19-28. old., 35-41. old.; Zathureczky Gyula: Beregszász, Munkács, Ungvár. In: Felvidékünk -
honvédségünk. (Trianontól Kassáig.) Bp., 1939. 177-178. old.; Botlik ]ózsef: Radarállomás a szétdúlt 
temető helyén. Szivárvány (Chicago), 31. sz. 1990. június, 104-109. old. 

25 Matolay Géza: Az első viharfelhők Prága felett. In: Felvidékünk - honvédségünk. Bp., 1939. 23-64. 
old.; Kapy Dezső: Megszakadnak a komáromi tárgyalások. Uo. 83-85., 89-99. old.; Lukácsovich Lajos: A 
bécsi döntés. Uo. 103-112. old.; Rónai András: Térképezett történelem. Bp., 1989.149-155. old. 

26 Thirring Lajos: A népesség a Felvidék visszacsatolt részén. Magyar Statisztikai Szemle, 1939. 5. 456. 
old. 
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Az első bécsi döntéssel Kárpátalja déli, tiszaháti magyarlakta sávja is - melyet ekkor szin-
tén Felvidéknek neveztek, és annak legkeletibb részének tekintettek - visszakerült Magyaror-
szághoz, ahol Ungvár és Munkács városokon kívül még Beregszász volt jelentős település. A 
vidéket a Siegler Géza altábornagy vezette debreceni VI. hadtest katonái szabadították fel. Az 
alakulatok négy irányba előretörve vették vissza a Tiszahát színmagyar szállásterületet: első-
ként november 9-én Beregsuránytól keletre lépték át a trianoni határt, és Asztély község után 
délben értek Beregszászra. A városban a Kossuth Lajos nevét viselő főtéren órákig tartott a lel-
kes ünneplés. Másnap az alakulat kettévált, egyik része a Szernye-mocsár déli partján 
Beregújfaluig ment tovább, a másik szárny délkeletre Tiszaújlak, majd Feketeardó térségét 
foglalta vissza. Ugyanezen a napon - november 10-én - ért a Csonka-Beregből, a hazai 
Tiszavid községből indult hadoszlop Mezőkaszony-Balazsér után Munkácsra. A harmadik ék 
Királyhelmec felől érkezett Csap községbe, ahol szintén két részre oszlott. A csapatok egyik 
része északra, Ungvárra vette az irányt, a másik keletnek, Nagydobrony-Barkaszó felé, és 
ugyancsak Munkács volt a célja. A kétnapos akcióval a Tiszahát magyar népe felszabadult a 
két évtizedes cseh uralom alól.27 

A visszacsatolt, összesen 1896 négyzetkilométeres tiszaháti területen 207 059 lakost szám-
láltak össze. Közigazgatási beosztás, lakosság: az Ungvár székhelyű, Ung vármegye - mely a 
nagykaposi és az ungvári járásra oszlott - Magyarországhoz visszatért része 692 négyzetkilo-
méter volt, 73 980 lakossal, ebből magyar anyanyelvű 63 652 (86,0 %), rutén 6709 (9,1 %), 1758 
szlovák (2,4 %). A vármegye összlakosságából többen beszélték (68 714 fő; 92,9 %) a magyar 
nyelvet, mint amennyien magyar anyanyelvűnek vallották magukat . A Beregszász székhelyű 
Bereg és Ugocsa akkor közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegye - részei a beregszászi, a 
munkácsi, illetve a tiszaújlaki járás - területe 1204 négyzetkilométer, 133 079 fővel, ebből ma-
gyar anyanyelvű 114 512 (86,0 %), rutén 12 334 (9,3 %), a magyarul beszélők száma 123 847 fő 
(93,0 %). Az 1938. november 2-i első bécsi döntéssel a hajdani Ugocsa vármegyének csak alig 
egynegyede tért vissza Tiszaújlak környékén, ezért ezt a részt Bereg vármegyéhez csatolták, s 
az új közigazgatási egység neve Bereg és Ugocsa k. e. e. (közigazgatásilag egyelőre egyesített) 
vármegye lett.28 

Négy hónap múlva, az 1939. március 15. és 17. között lezajlott három napos katonai akciót 
követően Kárpátalja nagyobb, hegyvidéki ruténok lakta része is újraegyesült Magyarország-
gal. Ekkor 11 085 négyzetkilométernyi terület - a hajdani Ung, Bereg, Máramaros vármegye 
nagyobb, illetve Ugocsa másik fele - tért haza, ahol az 1939. februárban a Volosin Ágoston mi-
niszterelnök által vezetett Karpatszka Ukrajinában végzett népszámlálás szerint 545 131 lakos 
élt. Az adatot a csehszlovák állami statisztikai hivatal nyomán tette közzé a helyi, kárpátuk-
rán sajtó. A lakosság nemzetiségi összetétele: ukrán (rutén) 413 481 (75,9 százalék), zsidó 65 
828 (12,1), magyar 25 894 (4,8), cseh és szlovák 17 945 (3,2), román 13 268 (2,44 ), német 8715 
(1,6) íő.29 

A Szernye-mocsár birtok 1939. márciusában még külföldi érdekeltség volt, igazgatója a 
svájci-német Stefen Ernő (Ernest), a részvényesei csehek, valamint bécsi és svájci németek. „A 
birtok leginkább kaszáló, legelő és tavaszi gazdálkodásra megfelelő, mert bármi rendesen is 
vannak a kanálisok rendbe tartva, nagy tél idején a hegyekből lejövő hólé majdnem az egész 
birtokot elönti, így őszi vetésre egy pá r dombosabb része alkalmas - idézünk tovább dr. 
Korláth Endre főispán je lentéséből . -Ena magánjog respektálásával felkértem az igazgatósá-
got és az intézőségeket, hogy a birtok körül fekvő magyar és ruszin földek lakosai méltányos 
áron kapjanak legelőt, s szántóföldet, mégpedig elsősorban hadiözvegyek, hadiárvák, vitézek 
és a Magyar Egységes Párt gazdái, a bért (bérleti díjat) az uradalom és gazdasági felügyelők, 
valamint az érdekeltek közötti méltányos megállapítására bíztam. Az uradalom vezetősége 
kérelmemet honorálta, és meg is tette ajánlatát, sőt ezt tudtommal bejelentette a Miniszter úr-
nak is, a bér megállapítása az érdekeltek között most van folyamatban." 30 

Botlik József 

27 Zathureczky Gyula: Beregszász, Munkács, Ungvár. In: Felvidékünk - honvédségünk. Bp., 1939. 
174-182. old.; a csapatmozdulatokól: 129.131. old. 

28 Thirring Lajos: A népesség a Felvidék... i. m. 475. old. 
29 Kemény Gábor: Verhovina feltámad. (A ruszin sors könyve.) Bp., 1939. 211. old. 
30 Korláth Endre főispán 1939. március 13-ai jelentése. MOL K 28 462. tét. 1939-L-16 056. sz. irat. 
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