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Volt egyszer egy Szernye-mocsár-II.* 
A Szernye-mocsár környéki magyar lakta falvakat néprajzi gyűjtés színhelyének jelölte ki a 

Néprajzi Társaság. 1940 júniusában Gönyey (Ébner) Sándor (1886-1963), Pálóczi Horváth Lajos 
(1899-1976) és Tagán Galimdsán (1897-1947) végzett kutatómunkát tucatnyi Szernye-mocsár 
környéki faluban. Pálóczi Horváth előzetes jelentésében a körülményeket is felvázolta, 
amellyel fontos adalékokat örökített meg az akkori helyzetről. „A gyűjtés a lehető legkedve-
zőtlenebb időpontra esett: a májusi rendkívüli méretű esőzések folytán a már régen lecsapolt 
Szernye-mocsár annyira megtelt vízzel, hogy pár nappal odaérkezésünk előtt még csónakkal 
lehetett közlekedni Dercen és Nagybereg között. S a vizek kései eltakarodása miatt a mező-
gazdasági munkák annyira összetorlódtak, hogy a Szernye menti községek apraja-nagyja lá-
tástól vakulásig a mezőkön dolgozott. Ráadásul a mozgósítás elvitte (katonának) a legények 
javát, úgy, hogy az énekesek száma erősen megcsappant, s az asszonyok, lányok éneklő kedve 
is erősen csökkent. Az asszonyok közül többen egyáltalán nem voltak hajlandók énekelni, 
mondván, hogy nem lenne illedelmes dolog dalolgatni, amikor az uraik, fiaik, testvéreik a ka-
tonaságnál vannak."1 

1940 nyarán a Romániával szembeni magyar területi követelések, a két ország közötti fe-
szült helyzet miatt Kárpátalján is mozgósították az ott állomásozó katonai alakulatokat. A 
visszacsatolt észak-erdélyi és székelyföldi területeket ugyanis részben innen kiindulva vették 
birtokba a magyar honvédcsapatok. Szeptember 5-én öt ponton lépték át a magyar-román 
határt, így Nevetlenfaluból Halmi felé, illetve a Gödényházától keletre fekvő malomtól törtek 
előre katonáink. A harmadik átkelés a románok által Técsőn felrobbantott, de használhatóvá 
tett Tisza-hídon történt, ahol a 19. önálló dandár parancsnoka, Csatáry József tábornok és dan-
dártörzse vezette a honvédeket. A következő a Faluszlatina és Máramarossziget között ívelő, 
ugyancsak Tisza-hídon zajlott, az ötödik pedig Visóvölgy vasútállomástól indult.2 Az augusz-
tus 30-i második bécsi döntés után Észak-Erdély és a Székelyföld is - területük összesen 43 
492 négyzetkilométer, 2 185 546 lakossal, ebből 51,4 százalék magyar (1 123 216 fő), román 
42,1, német 4,1, rutén 0,8, szlovák 0,6 százalék - újraegyesült Magyarországgal.3 

Visszatérve a néhány héttel korábbi néprajzi gyűjtésre, Gönyey beszámolója alapján. 
„1940. június 2-án indultunk el a Néprajzi Társaság megbízásából a Szernye-mocsár körüli 
községek átkutatására, hogy gyűjtőutunk alapján megírhassuk ennek a területnek néprajzi 
monográfiáját." Munkácson kezdték a terepmunkát, ahol a várossal már összeépült Oroszvég 

* A tanulmány a Pro Renovanda Cultura Hungáriáé Alapítvány, Történelem-földrajz szakalapítványa 
támogatásával készült. Első része az előző számban olvasható. 

1 Pálóczi Horváth Lajos: Beregmegyei népzenegyűjtés. (Előzetes jelentés.) EA. 3949. sz. 2. old. 
2 Kapy Dezső: Legszebb hajnal a Tiszán. In: Erdélyünk és honvédségünk. Szerk.: Rózsás József. Bp., 1941. 

73-76. old., a visszacsatolás hadmozdulatai: 115., 118. old., XLII. old. 
3 Thirring Lajos: A visszacsatolt keleti terület. (Terület és népesség.) III. Magyar Statisztikai Szemle, 

1940.8-9., 663., 670. old., Thury Lajos: A második bécsi döntés. In: Erdélyünk és honvédségünk. I. m. 
63-68. old. 
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falu népi építkezését derítették fel. „Még Munkácson több régi szabadkéményes ház ragadta 
meg figyelmünket, amelyeket fényképre felvettünk és írásban feljegyeztünk." Másnap - 3-án 
- estére értek Dercenbe, ahol tíz napot töltöttek. A helyi főjegyző, a református lelkész és igaz-
gató-tanító és a tanszemélyzet is segítette tanulmányútjukat. „Emellett a (Bereg-Ugocsa vár-
megyei) alispáni hivataltól nyert hivatalos értesítés alapján a katonai hatóságoktól sem volt 
semmi akadály kutatásunknak, sőt a m.(agyar) kir.(ályi) csendőrség szükség esetére még kar-
hatalmi szolgálatait is felajánlotta." Dercenben - írta Gönyey - „P.(álóczi) Horváth Lajos már 
népzenei felvételek céljából dolgozott." E faluból jártak ki a mocsár környéki helységekbe, és 
eközben „Gát és Fornos községeket is összehasonlítólag áttekintettük, Tagán a pásztorélet 
vizsgálata céljából a Szernyei-tanyákat is bejárta." A felkeresett települések: Munkács, Orosz-
vég, Dercen, Gát, Fornos, Nagybereg, Beregújfalu, Bégány (nem említi, hogy Kis-, illetve 
Nagybégányban járt-e vagy mindkettőben), Beregszászvégardó, Bárdháza, Makarja, Makkos-
jánosi, Nagydobrony, Balazsér és Beregrákos.4 

Gönyey Sándor a népi építészetet, a háziipart és a falusi kisipart kutatta. Feljegyzései nap-
jainkban már pótolhatatlan dokumentumok nemcsak a lápvidék, hanem Kárpátalja hat évti-
zeddel ezelőtti magyar népi építészetének állapotáról, építési módszereiről és a tüzelőberen-
dezések - tűzhelyek és kemencék - változatairól. A szatmári Ecsedi-láp és a Szernye-mocsár -
írta - az 1930-as évek végéig „érintetlenül őrizte meg a népélet múltjának emlékeit, melyek 
különösen a török hódoltságnak erősebben kitett, nyíltabb alföldi területeken nyomtalanul el-
vesznek. Ezért a lápi vidékek népe tisztábban is tartotta fenn a magyar fajt és a magyar 
nyelv-kincset. A tárgyi emlékek között pedig az építkezés érdemel meg több figyelmet a hagyomány 
megőrzésének szempontjából." Szatmár és Bereg megye népéletében az Alföld, Erdély és az 
Északkeleti Felföld néprajzi sajátságainak összetalálkozását, egymásba fonódását találjuk."5 

A Szernye-mocsár községeinek építkezése című gyűjtése az 1939 és 1942 közötti időből maradt 
fenn. Ebben elöljáróban Gönyey megállapította, hogy az építkezések anyaga egyrészt a mo-
csár melletti erdőségekből kitermelt tölgyfa volt, másrészt a láp szélén növekvő vesszős bok-
rok és fák: éger, fűz, kutyafa, kocsányos tölgy, valamint erdei hajlékony fák, a mogyoró és a 
vörös gyűrű. Ezek az anyagok az ősi faépítkezés formáját is megszabták, amely teljesen meg-
egyezett a más, fában és vízben bővelkedő magyar nyelvterület hasonló építési gyakorlatával. 
Gönyey arra a következtetésre is jutott, hogy a Szernye-mocsár környéki építészet az alföldi 
és az erdélyi házkultúra összegződése. Ennek egyik példája a szabadkémény, a másik a kan-
dalló. „Az ősi szernyei ház, amelyet csaknem minden községben kinyomoztunk, tipikus ereszes ház, az 
ősi székely - alaprajzi elrendezésben ha nem is, fejlődésében kelet-európai - ereszes házzal teljesen egye-
ző tűzhelyes ház, amelynek pitvarába az Alföld felől került be a szabadkémény,"6 

Gönyey hét lakóházat írt le dolgozatában különböző részletességgel, négyet Dercenben, 
egyet-egyet Beregújfaluban, Fornoson és Nagyberegben. A legrégibbek hármas - ház, pitvar 
és kamra - osztatúak, ereszük nyitott, a pitvar hátsó részében álló kemencével, a „házban" 
kandallóval, maga az épület „farazatos", mely hajlékok ősi örökségnek számítanak a 
Szernye-mocsár környékén. Az 1940-ben végzett kutatáskor, a Gönyey által vizsgált, felmért 
és lerajzolt házak között a legrégebbi - mintegy kétszázötven éves - Dercenben épült, XVIII. 
század végén. Tanulmányának mellékletében Gátról egy lakóház alaprajzát, illetve egyes fa-
elemeit ábrázolta. Gáton akkor a 326. házszámot viselő vályogfalú talpas ház Kopasz János 
hajléka volt, aki azt már negyedik gazdaként birtokolta. Az épület korát a gyűjtéskor het-
ven-nyolcvan évesnek becsülték.7 

A tornácos házak a XIX. század közepén jelentek meg a Szernye-mocsár környéki falvak-
ban, melyeknek oszlopsorát mindig fából készítették és gazdagon kifaragták. Később vályog-
ból vagy téglából rakták az oszlopot, három féle formában: hat-, vagy nyolcszög, esetenként 
henger alakban. Ekkor azonban már csak az oszlopok fejét, illetve a talpát díszítették. A tor-
nác sajátos közösségi szerepet töltött be: a család és a szomszédok az esztendő nagyobb részé-

4 Gönyey Sándor kutatási beszámolója. EA. 4699. sz. 2-4. old. 
5 Gönyey Sándor: Szatmár és Bereg népének hajléka és házatája. = In: Szatmár, Ugocsa és Bereg K. E. E. 

(Vármegyék 1924-1938.) Szerk.: Fábián Sándor. Magyar Városok és Vármegyék Monográfiája, XXVI-
II. köt. Bp., 1939. 397-405. old. [K. E. E. = közigazgatásilag egyelőre egyesített.] 

6 Gönyey Sándor: A Szernye-mocsár községeinek építkezése. EA. 2235. sz. 2. old. 
7 Uo. 2-8., 23. old. 
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ben, vasárnaponként, a templomi istentisztelet után itt gyűltek össze és estig beszélgettek. A 
pitvar hátulsó felében egyes gazdasági tennivalókat végezték, itt csépelték ki például a „pa-
szuly"-t, vagyis a babot, a borsót, és itt állították fel a gabonatározó ládát, a szuszékot. Amit a 
kamrában nem tudtak elhelyezni, azt a „pad"-ra, azaz a padlásra rakták. 

A Szernye-mocsár vidékén sok évszázados hagyománya van a fa háziiparszerű feldolgo-
zásának. A XVIII. században Gát és a szomszédos Gút lakosai messze földön híresek voltak a 
fakerekek gyártásáról, és szekér-, illetve kocsikészítésükről, mely járműveket Debrecen vásá-
raiba vitték eladni. A XIX. század utolsó harmadában már főként bodnársággal - elsősorban 
hordó-, veder- és dézsakészítéssel - foglalkoztak egyesek a láp melletti Gát, Dercen, Fornos, 
valamint Izsnyéte, Makarja, Nagybereg, Beregújfalu falvakban. Ez időben olyan jelentős 
mennyiségben állították elő az iménti eszközöket, hogy áruikat nemcsak Bereg, hanem a 
szomszédos Szabolcs és Szatmár vármegye piacaira is elszállították értékesíteni. Különösen a 
téli hónapokban, mellékes jövedelemszerzésként az előbb felsorolt falvakban sok földműves 
fúrt-faragott, és százával gyártotta a szekérrudakat, a tengelyeket, a lőcsöket, a létrákat, a há-
romlábú székeket és padokat, a szénavonókat, a lapátokat, a villákat, az ásó-, kapa- és fejsze-
nyeleket. A parasztasszonyok telente házi vásznat szőttek, amelyeket a munkácsi és a bereg-
szászi heti, illetve országos vásárokon kínáltak eladásra.8 

Helyszíni gyűjtésekor Gönyey mezőgazdasági munkaeszközöket, illetve háztartási felsze-
reléseket is számba vett a felmért lakóházakban, és pontos méreteiket feltüntetve, számos tár-
gyat le is rajzolt. így például Gáton, id. Kacsó Berti (Bertalan) 149. számot viselő házában - ek-
kor az utcáknak még nem volt nevük - egy vonószéket, azaz faragószéket örökített meg. Két-
féle változatban - kerek, illetve háromszögű formában - mutatta be a „treifusz"-t, amelynek 
eredeti neve németül Dreifuß, ami háromlábat, illetve ilyen állványt jelent. Rátették a tűzre, rá-
helyezték a lábast vagy a vasfazékot, úgy tüzeltek alattuk. A forró edények alátámasztására, 
illetve felemelésére is szolgált, többnyire a falusi kováccsal készítették. A karmos lábú 
„vasmacská"-t a „kőttes" tésztából készült kürtös fánk sütésénél használták. Ezen forgatták a 
parázs fölött a „kürtöst". 

Másik gáti kutatóhelyén, Ló'rincz Miklós, 325. házszám alatti hajlékában az étkezési eszkö-
zök, illetve konyhai edények tartójából kétfélét talált. Mindkettőt tölgyfából faragták, a kiseb-
bik volt a „kanalas", a nagyobbik a„tálas". Megjegyezte, hogy az aljuk viszont „kredenc" (szek-
rény), illetve „talázsi" (poícos állvány), de ezt már nem rajzolta le. A fából készült kannára azt 
a megjegyzést tette: „kupába hordták a vizet, (az edényt) bodnárok készítették." A szintén ke-
rek formájú „lisztes putúra" néhány kilogramm liszt konyhai tárolója volt. A 160 centiméter 
hosszú „nyársvilla" fontos mezőgazdasági munkaeszköz volt, „a kazalra ezzel hordják fel a 
szalmát. Hasonló méretű volt a „fáklya", melyet kinti, este végzett tennivalóknál használtak, 
amikor kisebb helyet kellett megvilágítani. Gönyey a fonás két fontos eszközét lelte fel, és 
örökítette meg rajzon. Az egyik, a mindkét végén T alakú, egy méternél valamivel hosszabb 
rúd, a „motolla", amelyet a közepén megfogva, és gyorsan ide-oda forgatva, az orsón vagy 
gombolyagban lévő fonálnak pászmákba való szedésére használták. A másik eszköz „motollá-
ló", amellyel a fonalat felgöngyölítették, illetve a csévéről lecsavarták, és motringba (matring) 
rendezték. 

Beregújfalun a 168. számú lakóházban, Tihor Pálnál egy száz éve készült, díszesen faragott 
kanálast, valamint palacsinta sütőt, húsvágó deszkát, mosogató dézsát, Nagyberegen - a por-
ta tulajdonosát nem említette - egy 1897-ben faragott és mintázott sótartót, valamint szakajtó 
„tekenő"-t, fából előállított tésztaszűrőt rajzolt le. S leírta a heti étrendet, ételrecepteket kö-
zölt. Makkosjánosi egyik házában egy fadörzsölőt örökített meg.9 Gönyey külön dolgozatban 
tárta fel a kender feldolgozásának munkafolyamatát féltucatnyi Szernye-mocsár környéki fa-
luban, Dercenben, Makkosjánosiban, Kisbégányban, Beregújfaluban, Balazséron és Nagy-
bégányban.1 0 

Tagán Galimdsán 1940 június első felében Gönyey Sándorral és Pálóczi Horváth Lajossal 
együtt végezte első beregi kutatását.11 Az etnográfus Baskíriában (Oroszország) született ma-

8 Lehoczky Tivadar: Bereg vármegye. II. kiad. Bp.-Beregszáz, 1996. 372., 374-375., 410. old. 
9 Gönyey Sándor. Fonó-, háztartási felszerelések, étkezés. EA. 22738. sz. 1-10. old. (40 rajz) 

10 Gönyey Sándor: Kendermunka a Szernye-mocsár körüli községekben. EA. 2235. sz. 34-44. old. 
11 Tagán Galimdsán: Állattartás a Szernye-mocsár környéki falvakban. I. út. EA. 1857. sz. 1-54. old. 
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gas rangú baskír családban. Fehérgárdista tisztként részt vett a vörösök elleni polgárháború-
ban, majd hazánkba emigrált. Megtanult magyarul, a Néprajzi Múzeum munkatársaként 
részt vett annak csoportos gyűjtőútjain, többek között Kárpátalján és a Székelyföldön. A 
Szernye-mocsár körüli falvakban a szénakészítést, az állattartást (szarvasmarha, ló, sertés, ba-
romfi), a juhászatot, valamint a különböző állati és emberi betegségek népi gyógyítását kutat-
ta. Második beregi gyűjtőútján -1940 szeptemberében Tagán az állattartás körülményeit vizs-
gálta,12 és minden bizonnyal időhiány miatt, leírásában megjegyezte: „Gát községben nem 
gyűjthettem anyagot. A községnek magyar (szarvas)marha és mangalica tenyésztése van."13 

Az 1940-es évek közepéig a falu népének jelentős része a Gáthoz közigazgatásilag tartozó 
Csikósgorond, illetve Nyárasgorond uradalmában dolgozott, és gabonafélék aratásával, ka-
szálásával, szénabetakarítással, valamint állatgondozással kereste meg családja egész évi ke-
nyerét. A munkát napszámban vagy „szakmánba" (szakmányban) végezték. Az előbbi az egy 
napra megállapított munkaidőt és az arra járó fizetést jelentette. A szakmány egy adott fel-
adat volt, amelynek teljesítését nem kötötték időhöz, és meghatározott összegű fizetség járt 
érte. 

Az etnográfus feljegyzései szerint az állattartási szokások a láp körüli falvakban azonosak 
voltak. A Tiszahát Magyarországgal való újraegyesülése után, 1939-től a hatóságok többféle 
módon igyekeztek elősegíteni a parasztgazdaságokban az állatállomány minőségének a javí-
tását. így például csak a mezőgazdasági hivatal által ajánlott, községi tenyészkant lehetett vá-
sárolni.14 Az állatot egy-egy gazdára bízták azzal a régen is szokásban volt feltétellel, hogy a 
gondozás fejében három év múlva a saját tulajdonába megy át. Ezt kiegészítették azzal a ked-
vezménnyel, hogy a kannal „bébúgatott" minden anyakoca után a gondozó, egy-egy liter sze-
mes kukorica járandóságot is kapott. 

A Szernye-mocsár környéki falvak parasztgazdái - Tagán Galimdsán adatközlői szerint -
soha nem szerettek juhot tartani. „Azután más állat nem legel, mert büdös lesz tőlük a legelő." 
A kis- és középbirtokosoknál, a bérlőknél viszont az úgynevezett részes-, a nagybirtokosoknál 
az uradalmi juhászat dívott, mert kifizetődő volt. A legjelentősebb ezzel foglalkozó két major 
az imént említett Csikósgorond, illetve Nyárasgorond volt, ahol a gróf Schönborn-családtól 
árendába vett területen 1921-ig Kohner Adolf tartott fenn juhászatot. Az előbbi tanyán 
3500-4000, az utóbbin 1200-1500 darab, Spanyolországból származó, igen finom gyapjú, házi 
merino juhfajtát tenyésztettek. Kohner-bérlő csak „komenciós" birkapásztorokat alkalmazott 
éves szerződéssel Szent Mihály naptól (szeptember 29.) Szent Mihály napig, akik bérüket ter-
mészetben kapták. A juhászok egyenként harminc juhot, egy-egy tehenet tarthattak, sertésből 
pedig annyit, amennyit tudtak. Egyéb járandóságot is kaptak: búzából három, egyéb gaboná-
ból tíz mázsát (ebből egy mázsa a pásztorkutyák tartásáért), és egy magyar hold (1200 négy-
szögöl) földet osztottak ki nekik kukorica, kétszáz négyszögölt kender termesztésére. A ko-
menció mellett negyven forint készpénzt is fizetett nekik a bérlő. Ezért a javadalmazásért 
egész éven át hatszáz-hétszáz juhot voltak kötelesek gondozni. 

A grófi család 1921 és 1927 közötti önálló gazdálkodása idején az úgynevezett „feles juhá-
szat"-ot alkalmazták, hároméves szerződéssel. Ez azt jelentette, hogy a birkapásztor a saját ju-
haival letelepedett a csikósgorondi vagy a nyárasgorondi tanyán, és az uradalomtól komenci-
ót, az állatai pedig legelőt, szénát, szalmát és abrakot kaptak. A juhász járandósága: két szoba, 
konyhás lakás, tűzifa, kétszáz darab birka után húsz mázsa termény, két-két darab ló, illetve 
szarvasmarha tartása, amelynek szintén az uradalom adott legelőt és abrakot. Sertést korlát-
lan számban nevelhetett, de takarmányt nem kapott hozzá, csak legelőt.15 Az uradalmat 
1927-ben egy svájci-francia tőkéscsoport, a Latorica Rt. vásárolta meg, amely egy évtizedig, 
az újbóli impériumváltozásig birtokolta.16 

12 Tagán Galimdsán: Állattartás, szénakészítés, juhászat, emberi betegségek gyógyítása II. út. EA. 1858. 
sz. 1-61. old. 

13 Tagán Galimdsán: Állattartás a Szernye-mocsár... EA. 1857. sz. 24. old. 
14 (A magyar kormány munkája) Kárpátalja népéért. Mi történt eddig Kárpátalján? Ungvár, 1940. 

március hó. 20-23. old. 
15 Tagán Galimdsán: Állattartás a Szernye-mocsár... EA. 1857. 39-42., 44-46., 48-50. old. 
16 A Schönborn-uradalom eladásáról: MOL. Z 1554-1. csomó, 1-16. old-, a Latorica Rt-ről: MOL. K 28. 

462. tét. 1939-L-16 056. Lásd bővebben: Voith György: 20 év története. Munkács, 1939.128., 130-131. 
old. 

79 



Az újbóli magyar korszak idején, az 1938/1939-es évek fordulójától is a két tanyán több 
ezer birkát tartottak uradalmi juhászat keretében. A komenciós juhászok és a bojtárok Dömö-
tör naptól (október 26.) Dömötör napig szerzó'dtek. A birkapásztorok évi járandósága: 
„élet"-ből (búzából) tizenkettő, kukoricából négy mázsa, szalonnából negyvenöt kilogramm, 
negyven pengő készpénz, két magyar hold kukoricaföld, negyven-ötven darab juh, két tehén, 
illetve korlátlan számú sertés tartása. A juhászok birkáinak és szarvasmarháinak takarmányt 
az uradalom adott, a disznóknak csak legelőt biztosított. A feltételek hasonlóak voltak, mint 
korábban, azzal a különbséggel a juhász harminc saját juhára már köteles volt a saját költsé-
gén egy bojtárt tartani. 

A harmadik kutató, Pálóczi Horváth Lajos, Bereg megyei népzenei gyűjtéséről 1940. októ-
ber 10-én készítette el előzetes jelentését, amelyet így kezdett: „június első két hetében a cse-
hek alól felszabadult Bereg megye magyar lakta részében, nevezetesen az egykori 
Szernye-mocsarat körülvevő magyar falvakban gyűjtöttem népdalokat és hangszeres népze-
nét." Összesen 11 Szernye-mocsár környéki település felkeresését tervezte: Beregszász, Kí-
gyós, Nagybereg, Beregújfalu, Makaria (Makarja), Bárdháza, Fornos, Dercen, Gát, Makkos-
jánosi és Beregszászvégardó. Közülük nyolcat végigjárt, végül - mint írta - Makáriát, Bárdhá-
zát és Makkosjánosit „azért kerültem el, mert előbbi kettő rutén (ruszin) lakosságú, s Jánosi 
lakosságának többsége görög kathólikus, ami rutén eredetre mutat. A jánosiak túlnyomó ré-
sze magyar anyanyelvű ugyan, de a csehek újabb rutén telepítésekkel még jobban megbontot-
ták a község amúgy sem egységes etnikumát, s ez a körülmény a gyűjtést (tekintetbe véve na-
gyon rövidre szabott időnket) túlságosan bonyolulttá tette volna. Ezért Jánosi helyett a tő-
szomszédságában fekvő Balazsér községet kerestem fel, ahol a magyarok többségben vannak. 
Ezen kívül gyűjtöttem még (Bereg)Darócon, s egy napra elutaztam az ún. „Tóhátra", Hetyen és 
Harangláb községekbe. Végül Lajtha (László 1892-1963) professzor úr megbízásából lemen-
tem Tarpára és Gulácsra népi kuruc dallamok keresésére."17 

Pálóczi Horváth végül tizenkét Szernye-mocsár környéki faluban gyűjtött népdalt és hang-
szeres népzenét. Feljegyzései szerint hat évtizeddel ezelőtt gazdag népzenei anyagot talált, 
annak ellenére, hogy két hétnél valamivel hosszabb idő alatt kellett végigjárnia tucatnyi falut, 
„ezért természetesen nem végezhettem beható, mindenre kiterjedő kutató munkát" - írta elő-
zetes jelentésében. Mégis - a variánsokkal együtt - a lejegyzett 102 dallam közül 35, a 90 önál-
ló ének közül 27 régi dallam volt. Az utóbbiak közül 49-et fonográffal is felvett. Leszámította a 
külön kategóriába tartozó kilenc gyermekjáték dallamot, így már az énekeknek pontosan egy-
harmada került a régi stílusúak közé. 

Fornoson vette fel fonográfra a török hódoltság korából ismert „Amott kerekedik egy fekete 
felhő..." kezdetű ének dallamának „eléggé ép paraszti változatát". Ezt nemcsak e faluban, hanem 
a Fornostól csak mintegy tíz kilométerre fekvő Gáton, és más helyeken is „a beregi paraszti if-
júság" „Szól a figemadár, mingyár' megvérrad már..." kezdetű szöveggel énekelte. Kizárólag 
azonban a bálok végén, amikor hajnalodott, és már szétszéledőben voltak a mulatozók, egy-
szóval úgynevezett „hajnalozó" jelleggel. Ez utóbbit ősi szokásból tették, egyes helyeken a lá-
nyok ablaka alatt is dalolták. A figemadár, vagyis „függő madár", függőcinege, amely a láp 
mellett élő emberek szerint olyan fészket rak a fára, amely „ringatózik, mint a hórinka" (hin-
ta). A figemadár fészkéről azt tartják, hogy nagyon hasznos, mert „ha a tehen tőgyi megda-
gad, akkor a figemadár fészkével megfüstölik, és attúl meggyógyul. De embernek is jó száraz-
betegség (tüdő gümőkör) ellen." 

A Szemye-mocsár falvait - Kisgútot, illetve Nagygútot, Dercent és Fornost - 1912 márciu-
sában kereste fel Bartók Béla (1881-1945), de beregi gyűjtésében nem szerepel a Szól a 
f igemadár című dallam. A Fejér László című balladának Pálóczi Horváth hat variánsát jegyezte 
le, ezekből kettőt - Fornoson és Nagyberegen - fonográffal is felvett. Pálóczi Horváth nyolc 
olyan adatközlőjének a nevét örökítette meg, „akik lemezfelvétel tekintetében számba jöhet-
nek". (Nevük után az életkoruk zárójelben.) Beregújfalu: Handari Ferenc (78), Fornos: P. Darcsi 
jósefné (60), G. Darcsi Sándor (21), Nagybereg: Fábián Béla (43), Végh Erzsi (40), Kígyós: Komócsin 
György (67), Bereg(szászvég)ardó: Bacskó Ida (26), Gát: Nemes Ilonka (17). Az utóbbi fiatal lány-
tól a következőket jegyezte meg: „Régi dallamokat nem szívesen énekel, de az újabb népdalo-
kat tökéletes paraszti stílusban adja elő. Szép hangja van." 

17 Pálóczi Horváth Lajos: Beregmegyei népzenegyűjtés. (Előzetes jelentés.) EA. 3949. sz. 1. old. 
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Pálóczi Horváth a Szernye-mocsár környéki falucsúfolókat is lejegyezte: tejforraló fornosiak, 
pipacsináló derceniek, kerekgyártó hetyeniek (Hetyen községben valamikor még a pap is foglalko-
zott kerékgyártással.), csukahátú gátiak, kárászhasú gútiak (a kárász jellegzetes állóvízi hal), szé-
pen szántó balazsiak (balazsériak), cérnafaszú ardaiak (beregszász-végardóiak), tejfelnyaló bereg-
szásziak. Ez utóbbi arra célzott, hogy a megyeszékhely polgárai mindig jobban éltek mint a 
jobbágyok, illetve környékbeli falvaknak a város piacára vitt termékeit fogyasztották. A másik 
falujelző csoport: Kígyós - kontyos, (Nagy)Bereg - bütykös, Fornos - csipás, Dercen - csíkász, az 
utóbbi falu szegény lakói a csíkhalat is megfogták, például varsával. 

A büszke, rátarti emberekre mondták a Szernye-mocsár melletti falvakban: „Hántassa ma-
gát, mint az újfalusiak", vagyis a láp délkeleti partján fekvő Beregújfalu lakosai, akik általában 
mindig módosabbak voltak a többi községben élő emberektől. A „Dobronyba' hüppen az ooma" 
szólás-mondással kapcsolatban Pálóczi Horváth megjegyezte: egyrészt a Szernye-mocsártól 
északnyugatra elterülő Nagydobrony lakóinak a Tiszaháton élőkével eltérő palócos nyelvjá-
rását gúnyolják vele, másrészt egy, a faluban megtörtént esetre céloznak. „A dobronyiak híres 
almatermesztők, s almáikat leginkább a Nyírségbe szállítják. Egy dobronyi gazda a fiával rá-
zatta a fáról az almát. De a fa környéke tele volt emberi széklettel, úgy, hogy a lerázott almák, 
puha közegbe esvén, nagyokat hüppentek. Erre a gyerek leszól a fáról: Édesápoom, hüppen 
az ooma! Nem baj fiam, türöld meg, maj' megeszik a nyíriek - felelte rá az öreg dobronyi." 

Pálóczi Horváth locsolóverseket is lejegyzett, amikor a Bartók Béla által 1912 márciusában 
Nagygúton gyűjtött húsvétoló dalnak a két variánsát is papírra vetette Gáton és a közeli 
Balazséron. A zeneszerző kutatásakor felvett kvintelő, ereszkedő dallamot három évtized 
múltán már nem találta meg a mocsár melletti falvakban. „A dal szövegének eredetét filológi-
ai kutatással kellene megállapítani - írta mert egyes strófái nagyon emlékeztetnek a XVII. 
század virágénekeinek stílusára". 

Ugyancsak a húsvéthoz kötődő legényavatás szokását is megörökítette Pálóczi 1940 nya-
rán Dercenben. A felserdült, de „hivatalosan" a legények közössége által még el nem ismert 
nagyfiúk húsvét másod-, vagy harmadnapján este meghívják valamelyikük házába az idő-
sebb legényeket. A húsvéti locsolkodásért kapott „hímessel" és borral vendégelik meg őket, 
amely a legénnyé avatás ára. Ezután a hangadó legény kézfogással felavatja a jelentkezőket, 
majd társai megragadták az avatandót, feldobták a levegőbe úgy, hogy az ülepe jó hozzáütőd-
jön a mestergerendához. Ha az avatandó a fájdalomtól sírva fakadt, akkor elbukott a legény-
avatáson, és várnia kellett a következő húsvétig. Addig azonban nem volt szabad a lányokhoz 
járnia vagy udvarolni. A derceniek állítása szerint ez utóbbi úgyszólván sohasem fordult elő. 
Pálóczi a leírása végén megjegyezte: „Gáton is ilyenformán mondták el a legényavatás lefo-
lyását". 

Hat évtizeddel ezelőtt a Szernye-mocsár környéki falvakban végzett gyűjtésekor Pálóczi 
Horváth egy általánosan ismert, de Gáton különösen kedvelt népdalt is lejegyzett, amelyet az 
esküvői menetben énekelt a násznép. 

Mikor megyek a templomba esküdni, Mos' visznek el az anyám udvarárúi, 
egyik könnyem a másikat ott íéri. hull a könnyem mindkét piros orcámrúl. 
Jaj, Istenem, kivel kee megesküdni?! Úgy megyek el, mint egy szegíén' vándorló, 
Kit a szívem sosem tudott szeretni. Kinek az íélete sajnálni való. 

Aggyon Isten íédésanyám jovestét! 
Hazahoztam egy szíép barna menyecskíét. 
Nem is csak azíér' hosztam, hogy szerettem, 
íédesanyám könnyebbsíégét kerestem. 

Az 1940-es évek elején a beregi táj két településén szokásban volt a próbaházasság intéz-
ménye, amelyet Pálóczi Horváth így rögzített: „Gáton, valamint a nemrégen Ung megyéhez 
csatolt Nagydobronyban (de lehet, hogy más, ezúttal át nem kutatott beregi falvakban is) dí-
vik a próbaházasság intézménye. A legény megkéri a lányt a szülőktől, s ha azoknak nincs ki-
fogásuk a kérő ellen, akkor bizonyos zártkörű kisebb ünnepség után a lányos háznál megve-
tik a fiataloknak a közös nyoszolyát, és lefektetik őket egymás mellé. Ha a menyasszony nem 
akar lefeküdni, ezt olybá veszik, hogy 'nem kedvelli' a vőlegényt. Ilyen esetben a próba-nászéj-
szaka elmarad. Ha az elhálás megtörtént, akkor a fiatalok egy évig együtt alusznak a lány szü-
leinek a házában, s ha a próbaidő végén is változatlanul ragaszkodnak egymáshoz, akkor 
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megtartják a hivatalos esküvőt. Nagydobronyban a próbaházasságnál a termékenységen van 
a hangsúly. Ha egy lány egy év alatt nem kerül másállapotba, akkor a legénynek joga van 
visszalépni. Mert a jelek szerint 'nem egyezik a természetük'. A leány akkor más legénnyel lép 
próbaházasságra, mert mástól esetleg lehet gyereke."18 

A Szernye-mocsár környéki falvakban tartott lakodalmakban a menyasszonytáncot beve-
zető rigmus utolsó sora a Rákóczi-nóta húzására szólította fel a zenészeket. Mindez nem vé-
letlen, hiszen e települések II. Rákóczi Ferenc (1676-1735) munkácsi váruradalmához tartoztak, 
és e faluból is sokan katonáskodtak szabadságharcos seregben. A fejedelem az Északkeleti-
Felvidék, illetve a mai Kárpátalja magyarságának leginkább emlékezetes, ma is tisztelt alakja. 
A kedvelt, híres Rákóczi-nóta feltehetően az 1730-as években keletkezett, és a magyarság sor-
sát sirató, a Habsburg-elnyomás ellen tiltakozó, a vezérekhez, főként II. Rákóczi Ferenchez 
forduló panaszos ének. A XVIII. század legnépszerűbb történeti éneke volt, szinte nemzeti 
himnuszunk, népszerűsége csak a Rákóczi-induló XIX. századi elterjedésével csökkent. A Rá-
kóczi-nótának húsznál több változatát jegyezték fel, Gáton például kétféle kezdősorral is-
mert: - Jaj, régi szép magyar nép; - Hej, Rákóczi, Bercsényi...19 

A magyar kormányzat a nehéz, 1939 és 1944 közötti háborús időkben is épített Kárpátalján 
úgynevezett ONCSA-házakat. Az 1940-ben alakult Országos Nép- és Családvédelmi Alap, az 
ONCSA - többek között a láp mellett fekvő Gáton is - létesített tornácos, cseréptetős, takaros 
családi otthonokat állami pénzeszközökkel, amelyekre a szegény sorsú, sokgyermekes csalá-
dok jelentkezhettek. Bár a magyar kormány számos intézkedésével igyekezett segíteni Kár-
pátalja lakosságának - így Gát falu népének nehéz helyzetén is - , az emberek sok gonddal 
küszködtek. 1940. október 10-én Fekésházy Zoltán, Bereg és Ugocsa (k. e. e.) vármegyék főis-
pánja beadvánnyal fordult a pénz-, a földmívelés-, valamint az ipari és kereskedelemügyi mi-
niszterhez, hogy adócsökkentést kérjen „a rettenetes szőlőkárok miatt a (katonának) bevonult 
kisgazdáknak, akik bevonulások miatt nem tudtak a hatósági közerők segítsége mellett sem 
olyan eredményt elérni, mintha otthon lettek volna, és végül a nincstelen bevonult napszámo-
soknak". A főispán ezután felsorolta a szőlőtermesztő településeket - Beregszász és Munkács 
városán kívül Mezőkaszony, Beregsom, Zápszony, Nagybégány, Gát, Dercen, Munkácsvár-
alja, Várpalánka, Munkács-Oroszvég, Beregdéda, Mezőhomok, Beregszászvégardó, Nagy-
muzsaly, Bene, Nagyborzsova, Beregújfalu, Salánk, Nagybereg - , ahol a gazdák egy-egy fél, 
illetve egész hold szőlője „éveken át mindég meghozta évi jövedelmét, létfenntartását. Ilyen-
kor szeptemberben eladta csemegéjét (ti. csemege szőlőjét), októberben mustját, s ebből vette 
meg évi kenyérnek valóját, ruházatát, kifizette adóját, s most jóformán semmije sincs. így 
nincs élelme, nincs ruhája, nincs adóra valója".20 A szőlősgazdákkal együtt július óta a vincel-
lérek, a kapás, a szedő, a puttonyos napszámosok, a fuvarosok sem jutottak jövedelemhez, 
akik a szőlőművelésből éltek. A vármegye vezetője javasolta, hogy az érdekeltek kapjanak ha-
lasztást adójuk befizetésére, illetve kötelezettségük elengedésére, kedvezményes állami köl-
csönt a következő évi szőlőmunkák elvégzéséhez, az emberek jövedelemhez juttatása érdeké-
ben indítsanak közmunkákat (útjavítás, gátépítés, belvízelvezetés stb.). A magyar kormány-
zat már Kárpátalja előző évi visszacsatolása után, 1939 tavaszától nagyszabású gazdasági és 
szociális, valamint közmunka programot indított a vidék felemelésére. A következő három 
évben például 400 kilométer hosszú új belvízelvezető csatornát építettek a szükséges zsilipek-
kel és hidakkal, a munkálatok természetesen a Szernye-mocsarat is érintették 21 

Az 1944 novemberi újbóli impériumváltozás után, a szovjet korszak első éveiben a 
Szernye-mocsár földterületét is államosították, ahol a környező falvakban alakított kolhozok 
(kollektyivnoje hozjajsztvo/közös gazdaság) és szovhozok (szovjetszkaja hozjajsztvo/állami 
gazdaság) gazdálkodtak. Ennek következtében néhány év alatt szinte teljesen felszámolták az 
évszázadokon át létezett lápi életet, és a mocsarat körülölelő falvak hagyományos népi gaz-
dálkodását. Ezért különösen értékes Gönyey Sándor, Tagán Galimdsán és Pálóczi Horváth 
Lajos hat évtizeddel ezelőtt végzett néprajzi gyűjtése, hiszen egy olyan világról tudósít, amely 
napjainkban már nem létezik, illetve csak az ott élő, legidősebb emberek emlékezetében él. 

18 Uo. 2-4., 6-8., 10., 12. old. 
19 Katona Imre: Rákóczi-nóta. In: Magyar Néprajzi Lexikon. Fó'szerk.: Ortutay Gyula. IV. köt. Bp., 1981. 

300-301. old. 
20 Fekésházy Zoltán főispán 1940. október 10-i beadványa. MOL. K. 28.104. tét. 1940-L-20 626. 
21 Kárpátalja népéért. I. m. 5-8., 10-13., 17-20., 23-27. old., Csíki Lajos: A felvidék és Kárpátalja 

felépítése - az új magyar nemzetiségi politika vonalán. (Nemzeti könyvtár 86.) Bp., 1920 (?) 60. old. 
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Már 1946/1947-től a kolhozba nem lépett gazdákat felsőbb utasításra a Szernye-mocsár 
környéki falvakban is kuláklistán bélyegezték meg, és nyomorító adóösszegeket és termény 
beszolgáltatásokat róttak ki rájuk. A termőföldek tagosításával pedig - egymástól távol a ha-
tárban rossz minőségű szántókat, legelőket jelöltek ki számukra -az eredményes gazdálkodá-
sukat igyekeztek lehetetlenné tenni. A szovjet hatóságok évekkel a kolhoz létrejötte előtt, már 
1945-től súlyos terménybeszolgáltatási és adóterheket vetettek ki a gazdákra. A kötelezettsé-
gek teljesítése azért volt különösen nehéz, mert a magyar férfialakosságot szibériai gulágokra 
hurcolták, és a földet az asszonyoknak, lányoknak, gyerekeknek, s az öregeknek kellett meg-
művelniük. 

A Szernye-mocsár körüli „szocialista mezőgazdasági nagyüzemeket" a gróf Schönborn-
Buchheim család tulajdonában korábban volt és elkobzott földterületekkel is gyarapították. A 
nyárasgorondi termőföldek nagyobb részét a gáti kolhozhoz csatolták, a csikósgorondi terü-
leten pedig egy úgynevezett tenyészállat-fejlesztő központot hoztak létre. Ez utóbbit később 
átszervezték, és jelenleg sertéstenyésztéssel és takarmánytermesztéssel foglalkozik. E két ta-
nyaközpont állapota az államfordulat után fokozatosan romlott, mert az itt lakóknak mind 
kevesebb lehetőségük volt korábbi életvitelükre. A két major földjeiből 1945-ben a környező 
falvak - Makkosjánosi, Nagybereg, Beregújfalu - szegény sorsú lakóinak is parcelláztak, 
azonban keveset könnyített a helyzetükön, mert nem voltak mezőgazdasági eszközeik a meg-
művelésére. A „nyárasi tanyáról" az elmúlt évtizedekben a családok elköltöztek, mára az 
épületek is összedőltek. Az 1990-es évek közepétől Csikósgorond is mindinkább visszafejlő-
dik, és előrelátható, hogy előbb-utóbb az előbbi tanyaközpont sorsára jut. Mindkét külterületi 
lakott helyen a XX. század közepéig egy-egy szép kastély állt, amelyeket 1945 után egy ideig 
kultúrházként használtak az ott lakók. Napjainkra mindkét épület romba dőlt, a nyárasinak 
már a helyét sem lehet felfedezni, mert a használható építőanyagát elhordták.22 

A kolhozok és a szovhozok megalakítását követően lehetetlen volt a lápot kiszárító min-
den igyekezet. Az új birtokosok sok millió rubelt befektetve folytatták az elhibázott tervek ki-
vitelezését, amelyek csak az ingovány lecsapolásában látták a megoldást. A már akkor el-
hangzott ellenvéleményeket elhallgattatták. A tudományos kutatók javaslatait csak akkor fo-
gadták el, ha azok a láp kiszárítását támogatták. A mocsári földek hasznosítására gyakorlati-
lag minden módszert felhasználtak, így vetettek évelő és egynyári füveket, napraforgót és 
burgonyát. A kísérletek többsége kudarccal végződött, mert a láp termése továbbra is az idő-
járástól függött. A helyzeten nem segített a mész használata, majd az alagcsövezés, ráadásul a 
kutatók többségét sem érdekelte igazán ez a kérdés. „Ebben is egyedülálló volt a Kárpát-me-
dencében a Szernye-mocsár"23 - jegyezte meg Fodor István. 

A Mérce patak szabályozásával egy időben elvégezték a Szernye-mocsár megmaradt ré-
szeinek lecsapolását. Ezután az 1950-es évek elején kiirtották a láp bokrait, elvezették a még 
megmaradt vizeket, és kivágták az erdős részeket. A korszerű mezőgazdaság megteremtésére 
hivatkozva, a természeti értékekkel nem törődő, rablógazdálkodást folytató szovjet rendszer 
a mocsár környékén is teljesen felszámolta az ott élők sok évszázados életterét. Arra is hivat-
koztak egyesek, hogy a mocsár évszázadokon át károsan hatott a környékbeli falvak lakóinak 
egészségügyi állapotára is, mert kedvező életfeltételeket nyújtott a malária betegséget előidé-
ző Anopheles-szúnyog szaporodásához. Ebben persze volt igazság, mert már Kárpátalja 
1938/1939. évi Magyarországhoz való visszacsatolása után a magyar kormányzat Ungváron 
és Beregszászon malária-állomást létesített a ragály leküzdéséhez 24 A korábbi lecsapolások 
ellenére a Tiszahát jelentős része ugyanis még ekkor is szinte mindig vizenyős, mocsaras terü-
let volt. Az elmúlt két évszázadban - különösen az 1950-es évek derekáig - a síkvidéki, illetve 
a láp körüli településeken gyakran előfordultak mocsárláz-megbetegedések. A szovjet rend-
szer berendezkedése után a fertőzések aránya 1946 és 1952 között évi átlagban 15,5-90,0 
százezrelék között mozgott. A maláriát az egészségügyi hatóságok csak az 1950-es évek végé-
re tudták gyakorlatilag felszámolni a vidéken.25 

22 Bak Viktor, Gáton élő középiskolai tanár személyes közlése. 
23 Fodor István: Még egyszer a Szernye-mocsárról. (Csatornák helyett biológiai beavatkozást.) Kárpáti 

Igaz Szó, 1997. január 23.6. old. 
24 Csíki L. i.m. 63. old. 
25 Fatula Miháty-Papp István-Szabó László: Környezetünk, egészségünk... Ungvár-Bp., (1996?) 77-78. 
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Az ungvári egyetemen Fodor István professzor és munkatársai fél évszázada foglalkoznak 
a Szernye-mocsár élővilágának a megmentésével, illetve keresik azokat a módszereket, ame-
lyek alkalmazásával több haszonnal lehetne művelni a láp hatalmas földterületét, amibe ed-
dig óriási pénzösszegeket öltek bele csekély eredménnyel. Két fő kérdésre keresnek választ: 
miként lehetne visszaállítani a kráter élővilágát, illetve miként lehetne több haszonnal, de 
környezetkímélően mezőgazdasági termelésre használlni a mocsár lecsapolt részeit. Felis-
merték, hogy a gondok nem botanikai, hanem mechanikai eszközökkel oldhatók meg, ezért 
mélyreható biokémiai folyamatok elindítására volna szükség. Úgy látják, hogy a talaj életének 
a felélénkítéséhez vezető szerephez kell juttatni a moszatokat és az algákat, melyek igényei-
hez megfelelő kémiai hatást kell gyakorolni a mocsárban. A moszatok - melyek a legegysze-
rűbb felépítésű, ősi típusú, asszimiláló színanyagokat (klorofilt) tartalmaznak - főképpen a 
vizek növényzetén tenyésznek, de megélnek a nyirkos talajon, a fák kérgén és a köveken is. 
Az egyéb őshonos mocsári növények közül a fehér nyírfa, a babér és a füles fűz még ma is 
megtalálható a lápban. A tudósok arra a következtetésre jutottak, hogy a moszatok életjelen-
ségeinek segítségével megtisztítható a mocsár vize, javítható a talaj élete és ezzel a növényzet 
összetétele is.26 

Két évtizeddel ezelőtt a Szernye-mocsárban duzzasztásos gazdálkodás bevezetésével is kí-
sérleteztek, amelynek folyamán tetemes költséggel nagy halastavakat hoztak létre. Napjaink-
ban három tározó táplálja a lápot: a Kissarkad melletti víz a Mérce-kanálisba, a Pisztraháza, il-
letve a Fornos határában lévő kettőé pedig a Fekete-víz ágába folyik. Legutóbb, 1988-ban 
lembergi (lvovi) szakemberek igyekeztek a lápban meghonosítani a haltenyésztést, de az erre 
a célra épített vízmedencéket alulról nem szigetelték. A halastavak kialakítására fordított erő-
feszítések nem hoztak eredményt, amelynek fő oka a nem megfelelő szakmai előkészítés volt. 
A dolog lényege, hogy az ősi kráter ma is él és gázvegyületeket bocsát ki magából. A kiszabadult nit-
rátok, szulfátok, foszfátok és egyéb savas vegyületek alulról a tárolóba jutva nemcsak elfer-
tőzték a vizet, hanem más, a halak szervezete számára mérgező anyagokat is tartalmaztak.27 

A Gát melleti mocsári halastó például most is létezik, horgásznak is benne, de a halak szaporí-
tásával ma már senki sem törődik.28 

A Szernye-mocsár lecsapolt területén a lápi flóra évtizedek óta pusztul, a réti növénytársu-
lások is csak foltokban maradtak fenn. Az uralkodó növényzet egykor csak a tözegmoha volt, 
ma már jellegzetes mocsári növények is tenyésznek a volt ingoványban, így például tőzegáfo-
nya, békatutaj, tőzegsás, norvégiai pimpó, fehér tőzegmoha, deres-, illetve hengeres sás. A 
kráter körzetében azonban jelenleg csak a kosbor, a harmatfű és a sás különböző fajtái találha-
tók meg. A láp lecsapolása után ugyanis gyökeres változások történtek a növénytakaróban. 
Az elsődleges mocsári növényzetet mezőgazdasági kultúrák váltották fel, mind gyakrabban 
tűntek fel a fűfélék, a díszparéj, a szegfűfélék és a fészkesvirágzatú növények. Egyidejűleg 
megjelentek a nedvességet kedvelő gyomok, a hegyifű, a fehér libatop stb. a hajdani ingovány 
mélyebb részein. Emellett a mocsári növények fokozatosan helyet adtak a szárazságtűrőknek 
- így a gólyahírnek, a vér-, a keserű-, illetve a sárkányfűnek - , amelyek az előbbiek közé ve-
gyültek. A kiszárítás folyamán a mocsár olyannyira elvesztette víztömegét, hogy a kultúrnö-
vények szokásos termesztése során gyakran öntözésre van szükség. Az ökológiai egyensúly 
megőrzése érdekében meg kell állítani a láp további kiszáradását, valamint a nélkülözhetet-
len szerepű fák kivágását. Erdőszerűen újra el kell terjeszteni a hajdani ingoványban a lombos 
mocsári fafajtákat, így a molyhos nyírfát, a mocsári fűzt, illetve tölgyet, és néhány meghonosí-
tott egzotikus fafajtát, az amerikai kőrist, a mocsári ciprust, s a japán akácot.29 

Fodor István botanikus professzor és munkatársai napjainkban is kutatják, hogy miként 
szaporíthatok a legkönnyebben az előbbi növények. A csapadékvíz jelenleg is csak addig szi-
várog le, amíg a vulaknikus tevékenység által kialakított nitrát- és szulfáttartalmú kékes-sár-
ga vízzáró réteghez nem ér. A felgyülemlett víz az előbbi vegyi anyagokkal telítődve, károsan 
hat a kultúrnövényekre. Az ilyen talajban csak a savasságot tűrő, értéktelen gyomnövények 

26 Fodor István: Még egyszer.. . i. m. 6. old. 
27 Fodor István: A lecsapolással károsodott az őstermészet. (A Fekete/Szernye/-mocsár sorsa.) In: Kár-

páti Igaz Szó, 1996. november 14.6. old. 
28 Bak Viktor személyes közlése. 
29 Fodor István: A lecsapolással... uo., Fodor István: A Fekete- vagy Szernye-mocsár. Napút (Bp.), i. m. 37. 
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maradnak meg. A vegyi hatásokat súlyosbítja, hogy az agyagos föld még a levegőt is elzárja a 
mélyebb rétegektől, amellyel megszűnik a szerves anyagok bomlása. Fodor István szerint 
mindezekért fel kell számolni a Schönborn-Buchheim família által építtetett lápi csatornákat, 
helyettük vulkanikus vízgazdálkodást bevezetni, melyet a sokkal mélyrehatóbb biokémiai rá-
hatás segítségével felélénkíthetnek a moszatok és az algák. Ezen kívül a vizek életét bennük 
lebegő élő szervezetekkel - planktonokkal - kell gazdagítani.30 

Fodor István professzor úgy látja, hogy az elsődleges növénytakaró helyreállításával pár-
huzamosan javítani kell a mocsár vízháztartásán is. Ehhez négy vízpótlási hely jöhet számí-
tásba: Fornos község határában, a láp főágán, a Mérce-kanálison, a Beregújfalu határában fa-
kadó források, helyi nevükön „kutak" és a Kis-Borzsa folyó vize. A láp e vízforrásokkal való 
feltöltése hatásos serkentője lehetne a növénytakaró fejlődésének, a tógazdaságok létesítésé-
nek, ugyanis ismeretes a mérgező vulkáni kigőzölgések semlegesítésének a módja. Mindent 
egybevetve, van lehetőség ökológiailag is megbízható módon jelentős gazdasági eredmény 
elérésére a Szernye-mocsár területén.31 A neves botanikus azt is szorgalmazza, hogy „a ter-
mészetbarátok alapszervezeteinek és a járási szervezetnek minél előbb fel kellene kutatni az 
ősi állapothoz közeli mocsári foltokat. Az itt lévő növényzetet védelmükbe kellene venni, 
mint a bennnünket övező természet történelmi emlékét."32 

Jelenleg már szinte egyetlen őshonos bokorcsoport, vízfolyás, lápfelület sem található a 
hajdani Szernye-mocsár területén. A vadon élő állatok, a vízi madarak szinte teljesen eltűntek. 
Ma már kivételes esetnek számít, ha valaki tavasszal egy vadkacsafészekre akad. A vadlibák 
és darvak sem szállnak le a hajdanvolt lápra, tovaszállnak. Gáton például már csak az idős he-
lyi vadászok - Bakos Lajos, Molnár Ignác - emlékeznek arra, hogy évtizedekkel ezelőtt milyen 
gyakran lőttek ezekből a szárnyasokból.33 

A Szernye-mocsár teljes lecsapolásával napjainkra a természeti körülmények gyökeresen 
megváltoztak, a hajdani lápi életmód ma már csak történeti módszerekkel kutatható és 
rekonstrulálható. 

Botlik József 

HÍREK HÍREK 

Az ózdi Lajos Árpád Honismereti Kör rendkívüli közgyűlést tartott abból az alkalomból, 
hogy a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt Nagy Károly helytörténész, a Honisme-
reti Kör kiváló vezetője. A megjelenteket Horváthné Gulyás Erzsébet a Bükk Művelődési Ház 
igazgatója, a Kört fenntartó intézmény vezetője köszöntötte, méltatva Nagy Károly érdemeit, 
majd javasolta ügyvezető elnök választását. Á javaslatot a tagság megvitatta és elfogadta. A 
Honismereti Kör ügyvezető elnöke lett Kurucz János nyugdíjas üzemmérnök. Az elnökség 
tagjai: Dobosi/ László, Döbör Istvánná, dr. Csízi Zoltánné, Bánfalvi Lászlóné, Kurucz János, Tankáné 
Mák Zsuzsanna, Talján Zoltán, Gazsikné Kovacsics Erzsébet. 

Kurucz János megválasztását követően megköszönte a tagság bizalmát, majd ismertette a 
Kör előtt álló legfontosabb feladatokat. íme ezekből néhány: ki kell írni a XXI. Ózdi Honisme-
reti Pályázatot; el kell készíteni a munka- és programtervezetet, annak várható költségtervét; 
meg kell erősíteni a Nagy Károly által kiépített és fenntartott hazai és külföldi kapcsolatokat; 
ki kell dolgozni a Kör új alapszabályát; folytatni kell az eddigi elkötelezettségek szerinti ha-
gyományápolást; folytatni kell a tárgyi emlékek felkutatását, gyűjtését; a Kör megalakulásá-
nak 40. évfordulója (2002) méltó megünneplésére el kell kezdeni a felkészülést, többek között 
egy kiadvány megjelentetésével. 

Az elhangzottak után dr. Rémiás Tibor, a Megyei Honismereti Egyesület nevében sok sikert 
kívánt a Kör munkájához a további jó együttműködés reményében. 

Kerékgyártó Mihály 

30 Fodor István: Még egyszer... uo. 
31 Fodor István: A lecsapolással... uo. 
32 Fodor István: A Fekete- vagy Szernye-mocsár. I. M. 38. old. 
33 Bak Viktor személyes közlése. 
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