
zánkai iskola felvegye Bozzay Pál nevét, hogy emlékét, munkásságának gyümölcseit 
soha ne feledjük. 

Ehelyütt is megilleti a köszönet Benke László nyug. Igazgató Urat korábban kifejtett 
kutató munkájáért , melynek eredménye nagyon sok támaszkodót nyújtott e tárgyban 
kifejtett eddigi tevékenységünkben. 

Poór Ferenc 

Egry János ugocsai alispán 
jelentése 1849-ből 

Az olvasó f igyelmébe ajánljuk Egiy János ugocsai alispánnak 1849- március 26-án, 
Halmiban kelt jelentését1 összefoglalja az utóbbi hónapok során a megye területén 
lezajlott f ő b b katonai eseményeket és röviden jellemzi az ország pillanatnyi állapotát. 
A jelentés a megyei állandó Bizottmánynak volt címezve, annak tájékoztatására szolgált. 

Az okmányból v idékünk történetének sok érdekes részéről szerezhetünk tudomást . 
Értesülhetünk róla, hogy az ugocsai nemzetőrök egyik tábora Izán volt. Megtudjuk, 
hogy az északkeleti határ - bár nagyobb harccselekményekre itt nem került sor, azért 
eléggé nyugtalan volt. Megtudjuk a kü lönböző nemzetőrcsapatok vezetőinek nevét. 
Megismerjük a kor megyei szintű vezetőinek egy részét. Szinte megszemélyesíti a 
történelem, az idők homályából e lőbukkannak azok az emberek, akik az akkori 
események cselekvő részesei voltak. Találkozunk, Morvay Elek százados, Zurics 
Ferenc, Woronieczky József, Szintay János nevével. Nem utolsósorban magával a 
szerzővel, akinek nevével korábban nem találkoztunk. 

Bagu Balázs - Szakáll Mihály 

Tisztelt állandó Bizottmány 
Ezen év kezdetével sürjebben fordultak az ellenséges be ütésnek eseményei vidé-

künkre, úgy hogy a történetek gyore tselekvést inkább mint für/ebb tanátskozást 
igénylettek, - s ez oka, hogy pár holnap óta a tisztelt Bizottmány tanátskozás végett 
öszve nem gyűlt. Óhajtottam volna a történteket a megyémre vonatkozólag élő szóval 
elő terjeszteni, a tisztelt bizottmánynak, de folytonos egésségi gyengélkedésem e 
szerentsémtől megfoszt így azokat rövid soraimba foglalom, mert bár azok jelenleg a 
tisztelt Bizottmány előtt tudva vágynák is, de tallózunk a jelennek azon kötelezéssel, 
hogy jegyző könyvileg át adjuk, az utókornak, minő cselekvő részt vett Megyénk, e jelen 
fontos perczekben Hazánk s Nemzetiségünk védelmébe: ugyan is 

l"r A Szöllösi Század Idrányi Százados2 vezérlete alatt a Máramarosba lévő Izai 
Táborba hat heti szolgálatot tévén, datzára a vad vidéki zordon télnek, és hidegnek., a 
kellő rend - fegyelem pontos megtartása, és több hasznos szolgálatok telyesítése által, 
az oda való Kormánybiztos Ur ditsérése ki érdemlésével telyes számban és épségben 
tért vissza el hagyott övéihez, s tsak. útközben egy Nemzetőr által vigyázatlanul, de 
akaratlanul el sütött puska okozá a szerentsétlen dobosnak tetemes sérülését - s talán 
majdan következett halálát. 

1 Az okirat a Beregszászi Területi Levéltárban található. A hiányos részek (...] 
olvashatotlanok. Fond 674, (Ugocsa megye főispánja) op. 12, jegy. hr. 1928. 1-2. lap. 

2 /drányi Dániel (1815-1885), mint volt sorkatonát 1848 nyarán a nagyszőlősi nemzetőr-
ség századosává választják, így a tárgyalt időszakban ez a beosztása. Később a 
máramarosi önkéntes zászlóalj, majd az ebből alakult 105. honvédzászlóalj századosa. 
Határőrizeti feladatokat látott el. 
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2 '"Az ellenségnek Galiczia felöl Veretzkénél szátidékolt be törése hírére Nemzetőreinkből 
ki válogattatott egv vadász csapat, kiknek. Tisztjei Elő terjesztésem folytán, a tisztelt bizott-
mány által hagyattak helybe, s bár ha ezeknek el járása ellen némely rosszalló hírek szár-
nyaltak betsületek. érdekébe kötelességemnek, ismerem hivatali in negélyességgel nyilatkoz-
tatni, hogy mind az ottani Kormánybiztos, mind a parantsnakis Őrnagy Martinyi Ur3 bár 
mikor elő mutatható bizonyítványaik szerint az elmített Tisztelnek-fegyelem s rendtartás 
iránti pontosságukat a vadász csapatbelieknek pedig szinte [...] águkat rend fegyelem 
tartásukat ditséretes méltánylással el ismerik, e csapat azonban kettő híjával tért vissza 
szeretteihez, Tivadarból Siklótzi, Daboltzról pedig Belényi karján sebet kapva a gyalázatos 
ellenség által elhurtzoltattak, s tsaknem naponta érzékenyítik ember baráti keblemet a bús 
Özvegyek és aggottt szülék el maradt kedveseik felőli kérdezősködésök, s itt különösen fel 
kérem a tisztelt bizottmány figyelmét Siklótzi Zsigmond el hagyottjai iránti kötelességre, 
méltóztassanak, a férj után esendő nőnek, s attyokat hazánkért kétkedésekkel kereső árvák 
sorsát enyhíteni. 

3 "'A Máramarosi veszélyek, az előbbi vonalon terhesedvén, Morvay Elek. Százados 
Ur4 vezérlete alatt, a Tiszántúli századokból újra egy Század küldetett az Izai Tábor-
ba, ezen Század szinte kellően tölté be Hazafiúi kötelességét, s tsak. Pap Bertalan 
Nemzetőrnek hibás vigyázatlansága következte be két oláhnak szerentsétlen halálát, 
kinek, tette azomba büntető hatalom előtt áll. Királyházáról azomba Csépes és 
Csedrekből Szöllösi Nemzetőrök fogolyá estek ezek háznépe sorsát is ajánlom a tisztelt 
bizottmány hazafisággal párosult könyörtületességébe. 

4 "E hó elején a vész Megyénket is közelről fenyegető, a kevés védelemmel fedezett 
Toronyai vonalon be tört ellenség, s rabló csoport közeledésének hírére a meg rémült 
Huszti lakosok éjjel lakásaikat el hagyva menekültek hó lepte rideg bérszekbe, s a 
Szöllösi hegyekbe, s ditséretére Szöllös várossá lelkesült bírájának, s a Szöllösi Nemzet-
őröknek. a vett hír első pertzére - datzára az éjjeli setéttségnek és kemény hidegnek, 
lelkes el szántásggal siettek el rémült szomszéd polgártársaink védlésére, és vigasztalá-
sára — nem késtem magam is Szöllösre sietni, útközbe azomba Újhelyi Ferenc fő 
szolgabíránktól, ki a veszély alapos meg tudása végett Husztról vissza tért meg értém, 
hogy a vissza vonult ellenség fékezésére Zurits Parantsnok5 és Voronyetzky őrnagy 
Ural/' vezérletek alá szükséges erő vonatik, sőt Szintay János Kormánybiztos Ur sür-
göny általi tudósításomra ágyú s fegyverekbeni segély nyújtásáról tudósítóit, s így 
haza térve, egésségem rosszabbá változása miatt, s meg bíztam másod al-Ispán Urat, 
hogy a Környező veszedelem gátlására kellő rendeleteket és intézkedéseket megyénk 
részéről meg tenni szíveskedjék, s köszönettel el ismerem, miként mind azt miket 

fontosság [...] hazafiság igényelnek, buzgó készséggel véghez vitt, - az innen [...] ai két 
- és túl a Tiszai két Nemzetőr századok ditséretére meg kell említenem, hogy bár 
zsoldban, s élelemben hiányt szenvedtek, készséggel s minden ki törés nélkül vitték 
végbe a fáradalmas munkát, az ottani dolgok rendes folyamáról bővebb értesítést 
terjesztendhet elő másod al-Ispán Ur. 

3 A „parantsnok"-nak említett Martinyi nem a szövegben említett vadászcsapat parancs-
noka, mert Mertinyi Frigyes őrnagy ebben az időben a 21. honvédzászlóalj élén állt. En-
nek a zászlóaljnak voltak alárendelve azok az egységek, amelyek időről időre váltották 
egymást a Vereckei szorosnál. Az iderendelt ugocsai nemzetőrök parancsnokai 
Ráthonyi kapitány és Farkas Sámuel hadnagy voltak. Zehoczky T.: A munkácsi vár és 
Bereg megye 1848/49-ben. 88. old. 

4 Morvay Elek százados - egyelőre nem tudjuk azonosítani. 
5 Zurics Ferenc honvéd alezredes (1812-?) A tárgyalt időszakban őrnagy, február 13-tól a 

Szatmár-Ugocsa-Máramaros megyében lévő csapatok (dandár) parancsnoka. 
6 Wöroniecky József (1828-?) honvéd őrnagy a tárgyalt időszakban egy gerillacsapat 

megszervezésére kapott megbízatást Máramaros-Sziget központtal. A határszélen teljesí-
tett - meglehetősen kelletlenül - szolgálatot. 
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Ami a közös Haza jelen állását illeti, bár ha a tisztelt Bizottmány előtt részletesen is 
tudva van, kettőt jegyzek meg: 

1 "'Hogy felső Táborunk egyesült erővel a főváros fele közeledik7, s ha Isten igazsá-
gos ügyünket mint addig is jobbján vezetenik, telyesen hinnünk kell, hogy azon 
ellenséges fegyverek, miket az ármány és gaz árulás, egy nemzet élete és Szabadsága 
ellen rút zsoldos kezekkel köszörül, a szabadság lelkétől ihletett hazafiak tiszta el-
szántság által lelkesített mej vasaikon meg fognak törni. 

2 k'Hogy a világ hírű Jő Tábornok-Bem lelkes működése már a Muszka zsoldosok 
által is védlés alá vett Szebent szerentsésen be vette, a Isten segedelmével a setét szolga-
ság alatt nyögő Erdélyt az ellenség borzasztó pusztításairól és kínzásaitól fel 
mentendi. Közös itt a nyereség közös a diadal érzet; de vissza emlékeztetem a tisztelt 
Bizottmányt a Dérsi szerencsétlen tsata vesztés után8 vidékünk, gyász jövendő lepte 
rémületeire, s így nekünk az örömre, s a hálára leg több okunk van. Ha a hajdannak. 
politikai Hiedelmei sőt kötelességei közzé tartozott egy magoss hivatalnoknak, kinevezé-
se alkalmával öröm tisztelgéseit nyilvánítani a nélkül, hogy jövendő működéseinek 
biztos irányát esmerhette volna, most midőn a ditső vezért tetteiben bámulyuk, ki 
Hadi szigorral vegyített szelíd ember bánása, igasságos ügyünk melletti lelkes el szánt-
sága, s politikai mély böltsessége által, biztos alapját veti, a rég óhajtott Nemzeti 
függetlenségnek, és szabadságnak., leg szentebb kötelességünket telyesítendjük, ha mint 
a Közös Hazának - parányi ugyan de ki egésszítő részei - Hazafi el ismeréssel páro-
sult hála érzetünket nyilvánítandjuk e ditső Hadvezérnek. 

Végre fájdalommal említem meg, hogy azon önkéntes Század, melynek, kiállításába 
annyi Hazafiú buzgalom - oly tetemes pénzáldozat - s készség vala-el oszláshoz készül, s 
mi több azoknak, s kikhez való bizalom, és csatlakozás állttá az ajánlkozókat sor rendbe a 
Századtól egyenkénti el távozások, miatt, többeket a gyalázatos és hűtelen meg szökés [...] 
úgy hogy szinte egy héti küszdelmem után alig vagyok [...] ket a Századhoz vissza 
utasítani, én azonba a tisztelt Bizottmány jóvá hagyása reménye fejébe meg kérendem a fő 
vezért, hogy a törvényes szabály alá esőket, és a kiknek kedvek van a Honvédek közzé 
sorozza, a többit pedig botsássa vissza, hogy többé ily alá való tett által a megyére és a 
Katonai díszes sorra gyalázatot ne hozzanak. Szükségesnek tartom köz hírré tétetni, hogy 
akár Honvéd akár Önkéntes haza térve szabadság vagy el botsátó levelét 24 óra alatt a 
Megyei Kormányzó látomásázásával meg nem erősítendi, az illető elöljárók, szigorú felelet 
terhe alatt mint szökevényt tekintsék, a Megyei Kormányzó pedig szinte felelet terhe alatt a 
be mutatott szabadság levelekről jegyző könyvet vezetend, hogy netalán valamelyik, a ki 
szabott időn túl a századjától el maradna, szinte mint szökevény, úgy tekintessék, mert 
bűnös ki a Hazának, fel ajánlott szolgálattyát e vészes időkben el vonja, s bűnös az, ki ezen 
elvonást közömbösen el néziP 

E hivatalos jelentésem után óhajtom, hogy a tisztelt bizottmány minden Tagjait 
közös egyet értés lelkesíttse a Haza meg mentése nagy munkája. Isten védje a Hazát, 
áldja meg mi előbb az óhajtott békével. 

Kelt Halmi 184^'Mártius 26á" 
Egry János 

alispán 

7 A megjegyzés a honvédsereg diadalmas tavaszi hadjáratának kezdetére utal, amelynek 
egyik célja a fővárosok felszabadítása volt. 

8 Valószínűleg a dési csatavesztésről van szó. 1848 novemberében Katona Miklós őrnagy 
5-6000 főnyi, nemzetőrökből álló sereget vezet Erdélybe, s bár a fellázadt románok el-
len több ütközetben győzelmet arat, november 25-én Urbán osztrák csapataitól súlyos 
vereséget szenved. A hír nagy nyugtalanságot okozott vidékünkön is. 

9 Egry János megjegyzése is bizonyítja, ebben az időben már szinte mindenütt felismer-
ték, hogy a nemzetőrök nem alkalmasak sorhadi szolgálatra és helyettük a reguláris 
erők állományában inkább a honvédek számát igyekeztek szaporítani. 
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