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KÖZLEMÉNYEK

CSORBA GYÖRGY

AZ 1848–49-ES ORSZÁGGYŰLÉS KÉPVISELŐI VADÁSZCSAPATA

Rövid írásunk egy még rövidebb életű különleges alakulat, az 1848-as képviselői 
vadászcsapat töredékesen rekonstruálható történetét mutatja be. Az elnevezés részben 
már rögtön megtévesztő, mivel – mint látni fogjuk – a csapat nem csak képviselőkből állt. 
Történetének feltárását ráadásul a szűk forrásbázis sem könnyíti meg a kutatók számára. 

Az 1848-as év eseményeiben részt vállaló politikai–társadalmi elit, jelen írásunkban 
szűkebben értelmezve az országgyűlési képviselők és a felsőházi tagok, nem csak a par-
lamenti ülésteremben szónokolva vettek részt a haza védelmében, hanem sokan kormány-
biztosként szervezték az ország védelmet és a hadsereg ellátását, vagy ténylegesen részt 
vettek a harcokban.1

Jellačić seregének 1848. szeptember 11-i határátlépésével és Pest-Buda irányába való 
előretörésével a magyar politikai elit is látványos tettekkel igyekezett elszántságot és erőt 
mutatni. „Roppant leolvadt azoknak a száma, kik azt hitték, hogy még tollal és szónok-
lattal meg lehet menteni hazát” – írta visszaemlékezéseiben Degré Alajos, jellemezve a 
korabeli közhangulatot.2 A pesti Újépület udvara tele lett műkedvelő tüzérekkel, egy erő-
sen túlzó forrás szerint maga Kossuth Lajos mutatott példát, és követte őt számos képvi-
selő is. Gróf Gyulay Lajos Hunyad vármegyei képviselő szeptember 23-án a budai sán-
cok erősítésén dolgozott, „ásva, kapálva, és kőmíveskedve.” Nem ő volt a ritka kivétel:  
a sáncokon legkülönfélébb társadalmi státuszú férfi és nő serénykedett együtt ezekben a 
napokban.3 

A horvát bán megállíthatatlannak tűnő menetelése újabb lépésekre ösztönözte a kor-
mányzatot, amelynek egyik elemeként Kossuth Lajos a szeptember 24-i nemzetgyűlési 
ülésen bejelentette, hogy az ellenséges támadás okán alföldi toborzókörútra indul, és egy-
ben megszólította a képviselőket is: „Hogy ha van önök közt valaki, ki testvéri kezet akar 
nyújtani: az isten hozta.” Ekkor többen is lelkesedéssel kiáltottak: „megyünk! megyünk!” 
Másrészt felhívta őket arra, hogy aki teheti, saját vidékén induljon toborzásra, végül 
a fővárosiakat népfelkelésre szólította fel. Sembery Imre – aki egyébként Kossuthhoz 
hasonlóan a képviselőház Honvédelmi Bizottmányának a volt tagja – felszólalásában arra 
hívta fel a figyelmet, hogy ne közkatonaként, hanem a tömegek lelkesítésével és tobor-
zással tegyenek a hazáért a képviselők, amit újabb, általános lelkesedés fogadott. Kubinyi 
Ferenc a kialakult helyzetre tekintettel pedig azt javasolta, mivel a képviselők közül töb-

1  A kormánybiztosokra lásd: Szőcs 1972.; Hermann 1998. 28–76. o. 
2  Degré 1983. 226. o.
3  Korányi 1851. 26–27. o.; Gyulay 2003. II. k. 160. o.; Kossuth Hírlapja, 1848. szeptember 22.; Alexy 2014. 

129. o.; Gyulay Lajos (1804–1869) Hunyad vármegyei képviselő, Pálmány 2002. 328–329. o. 
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ben is el fognak utazni vállalásaikat valóra váltani, az ülés érvényességéhez szükséges 
képviselői létszámot 100 főre csökkentsék le. Akik pedig Pesten maradnak, a „városnak 
védelmére a haza szent nevében álljanak ki” és szüntelen gyakorolják a fegyverforgatást. 
A képviselők egyhangú lelkesedéssel álltak fel és támogatták a javaslatot. Ezen az ülé-
sen egyébként Okolicsányi Antal Hont megyei képviselő engedélyt kapott, hogy Ivánka 
Imre őrnagy önkéntes mozgó nemzetőri táborához mint önkéntes tüzér csatlakozhasson.4 

A képviselőkből, illetve a képviselők által ajánlott személyekből szeptember 27-én 
alakult végül egy vadászcsapat. A Lövészdében összegyűlve kapitánynak Pálffy János 
képviselőt, képviselőházi alelnököt, a Honvédelmi Bizottmány tagját, egykori huszár 
főhadnagyot, hadnagyoknak azonban a katonai szolgálatot sohasem viselt Gorove István 
és Kubinyi Ferenc képviselőket választották meg, illetve rajtuk kívül még tíz altisztet, 
köztük Batthyány Istvánt, aki mandátuma megszerzése előtt székesfehérvári nemzetőr 
őrnagy volt 1848 júniusában.5 Ábrányi Kornél romantikába hajló és kellő kritikával keze-
lendő visszaemlékezése szerint a csapat a képviselőkön kívül értelmiségiekből, ügyvédek-
ből, hivatalnokokból, írókból, művészekből, háziurakból, valamint iparosokból és keres-
kedőkből állt össze „a legelitebb zászlóalj, mely valaha csatasíkra szállott.” A zeneszerző 
és zenei író Ábrányi az elsők között iratkozott fel a tagok közé. „A szolgálati kötelezettség 
időszaki volt, a zászlóesküt s a fegyelmi szabályzatot a hazafiúi becsületszóhoz kötötték.” 
Mindenki saját költségen látta el magát fegyverrel, felszereléssel és ruhával. Az élelme-
zés is saját kontóra ment, csak a táborozást állta a hadsereg, illetve „ordre de bataille-ről 
gondoskodott a parancsnokság.” A fölszerelés zöld posztó egyenruha, vadászkalap tol-
lal, szuronyos vadászpuska, rövid kard volt.6 Ábrányin kívül még egy nem országgyű-
lési képviselő nevét ismerjük: Topler Antal képviselő fiát, Károlyt, aki nem mellesleg az 
utolsó erdélyi rendi országgyűlésen Kolozs város követe volt.7 

A szeptember 30-i ülésen Pázmándy Dénes képviselőházi elnök részletesen beszá-
molt az előző napi pákozdi csatáról, valamint a védelmi intézkedésekről, majd arra szólí-
totta fel a lakosságot, hogy aki tud, ragadjon fegyvert és vonuljon Budára, majd onnan a 
hadi táborba, hogy a hírek szerint morálisan megtört horvát csapatok ellen tömeget tud-
janak felmutatni. Közölte: a képviselők közül már többen jelentkeztek Pálffy vezérlete 
alatt. Kijelentette, hogy a harctérre vonuló képviselők mellé rendes katonaságot rendel-
nek, ráadásul Móga János altábornagy, fővezér tud róluk és ő is hasonlóképp kíséretet fog 
melléjük adni. A levonulók délután 2-ig induljanak el.8 Kossuth Hírlapjának tudósítása 

4  Közlöny, 1848. szeptember 26.; Sembery Imre (1804–1898) Hont vármegyei képviselő. Pálmány 2002. 
759–762. o.; Kubinyi Ferenc (1796–1874) losonci képviselő. Pálmány 2002. 485–490. o.; Okolicsányi Antal 
(1816–1888) Hont vármegyei képviselő. Pálmány 2002. 618–620. o.

5  Gyulay 2003. 163. o.; Pálffy János (1805–1857) udvarhelyszéki képviselő. Pálmány 2002. 635-638. o.; 
Gorove István (1819–1881) orczyfalvai képviselő. Pálmány 2002. 310–313. o.; Batthyány István (1812–1880) 
székesfehérvári képviselő. Pálmány 2002. 75–76. o. és Bona 2015. I. k. 311. o.; A Marczius Tizenötödike így 
gúnyolódott a képviselőkön: „A képviselő házban szörnyű harczias mozgalom uralkodik , a puskák töltetle-
nül is elsülnek a „vadász követek” kezei közt. S eddig 100 közül már 150 vállalkozott, hogy Jellacsich fejét az 
elnöki asztalra teszi czédulás ládának.” Marczius Tizenötödike, 1848. szeptember 27.

6  Gyulay 2003. II. k. 163. o.; Ábrányi 1898. 1. o. A katonai képzettséggel nem rendelkező Ábrányi „ordre 
de bataille” vagyis hadrend alatt valószínűleg a hadseregbe való betagolást érthette. 

7  Toplerre lásd: Deák 1942. 237–238. o. Topler Károly Veress Sándorné Topler Pepinek, 1848. október 8. 
Bona 2009. II. k. 464. o.

8  Közlöny, 1848. október 2. Ifj. Pázmándy Dénes (1816–1856) Komárom vármegyei képviselő, a képviselő-
ház elnöke. Pálmány 2002. 660–665. o.; Móga János (1785–1861) altábornagy. Bona 2000. 180. o.
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szerint a nagy piacon összegyűlt a „képviselő által alakított vadász század… készen a csa-
tatérre szállni. Illy képviselőkre büszke lehet hazánk, kik nem csak törvényeket alkotni 
ismerik hivatásuknak, de azokat életökkel is megvédeni készek.”9 Egy forrás szerint az 
alakulatban a képviselők száma meghaladta a 200 főt.10

A képviselői csapat nem egységben, zárt katonai rendben, hanem több csoportban 
indult el Martonvásárra, ahol a szeptember 29-i pákozdi győzelem után a magyar főha-
diszállás volt. Voltak, akik már szeptember 30-án leértek oda, míg például Gyulay Lajos 
és társai este hatkor útra kelve az első nap csak a hamzsabégi vendéglőig jutottak, ahol 
éjszakára megpihentek és másnap érkeztek meg a magyar táborba. Megjegyezzük, hogy 
a Marczius Tizenötödike már ekkor Szontágh Gusztávot említette a csapat parancsnoka-
ként, mivel Pálffy János már korábban leutazott a magyar sereghez.11 Az akadémiai tag 
filozófus és esztéta Szontágh maga nem volt képviselő ugyan, de életkora, ismertsége, 
nem különben a napóleoni háborúkban szerzett tapasztalatai és 23 év katonai szolgálat 
után nyugdíjas századosi mivolta tökéletesen indokolhatta kiválasztását.12 Martonvásáron 
a Brunswick-kastély udvarán a képviselők csapatát két sorba állítva Móga szemlét tartott 
felettük, ahol megjelent az épp ott tartózkodó Csány László, Bónis Samu és Pázmándy 
Dénes. Ábrányi visszaemlékezésében tévesen még Batthyány Lajos miniszterelnököt is 
a jelenlévők közé sorolta, holott ő már a pákozdi csata napján Bécsbe indult tárgyalni az 
udvarral. Móga kijelentette, hogy ezt az elitcsapatot a maga személyes gárdájának tartja 
fent és csak a legvégső esetben küldené tűzbe.13 Hiába volt meg ekkor a tényleges harci 
kedv és hazafiúi lelkesedés, Móga pontosan tudhatta, hogy a képviselők harcbavetésé-
vel, illetve esetleges veszteségeikkel veszélybe sodorná a törvényes politikai hatalmat és 
végső esetben működésképtelenné válna az országgyűlés. Ráadásul a csapat valós kato-
nai értéke a többi tapasztalatlan nemzetőr alakulatéval vetekedett, gyakorlottság szem-
pontjából mindenképp. Így a testőrgárda szerep kiváló menekülő utat jelentett valameny-
nyi érintett számára. 

A tényleges harcról tehát lemaradt képviselőket a Brunswick-kastélyban szállásolták 
el. A képviselők – köztük Bernáth József, Somossy Ignác és Újfalussy Lajos – egyen-
ként felkeresték a táborozó csapatokat és lelkesítő beszédeket tartottak. A radiká-
lis Marczius Tizenötödike különösen Bernáth teljesítményét dicsérte, akit lelkesedése 
miatt Kossuthnak véltek a katonák. Azoknál a zászlóaljaknál, ahol zenészek is voltak,  

9  Kossuth Hírlapja, 1848. október 1.
10  V. Waldapfel 1952. II. k. 134. o. 
11  Gyulay 2003. II. k. 163. o.; Ábrányi, 1898. 1. o. A vendéglőben volt Pálffy Albert, a Marczius Tizenötö-

dike szerkesztője is, aki saját lapjának közlése szerint a pesti népfelkelőkhöz csatlakozott az egész újságírói 
személyzettel együtt. Marczius Tizenötödike, 1848. szeptember 30. Későbbi visszaemlékezésében már azt állí-
totta, hogy ő volt az egyetlen nem országgyűlési képviselő a mintegy kétszáz fős csapatban. Egyébként is a 
korabeli forrásokkal összevetve írása inkább csak irodalmi műnek, mint történeti forrásnak tekinthető. Pálffy 
1887. 1–3. o.; Közlöny, 1848. október 3.

12  Szontágh Gusztávra lásd: MTA tagjai 2003. III. k. 1256–1257. o.; valamint az 1890 előtt élt magyar aka-
démikusokról írt megemlékezések. http://akademikusok.tudomanytortenet.hu/?page=4&sub=3&xid=157&Sz
akma=filoz%C3%B3fus (Utolsó megtekintés: 2017. szeptember 7.)

13  Gyulay 2003. II. k. 163. o.; Ábrányi 1898. 2. o.; Csány László (1790–1849) keszthelyi képviselő, kormány-
biztos. Pálmány 2002. 170–172. o.; Bónis Samu (1810–1879) tiszalöki képviselő, kormánybiztos. Pálmány 
2002. 149–153. o. 
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a Rákóczi-indulóval fogadták a képviselőket.14 A számos képviselő már október 1-jén 
visszatért a fővárosba, mint például Pálffy János, aki aznap mint résztvevő számolt be 
az országgyűlésnek a pákozdi csatáról, vagy Kubinyi, aki szintén felszólalt az ülésen.15  
A többiek végül október 3-án tértek vissza Pest-Budára, egyedüli egységként a császáriak 
után induló magyar seregből kiválva. Gyulay megfogalmazásában, „mert nékünk, kép-
viselőkül, itt kell maradnunk, mü csak Martonvásári ütközetben kívántunk részt venni, 
Pest környékéböl igen messze, nem távozhatunk.”16 A képviselőknek Pesten volt a helyük 
és a politikai helyzetben szükség volt a törvényes működés fenntartására. Ábrányi téve-
sen emlékezett úgy, hogy innen a csapat követte a magyar sereget és az osztrák határszél 
felé indult a Duna jobb partján, ráadásul a tagok ismét külön csoportokba verődve tették 
meg a hosszú utat fogadott kocsikon és szekereken.17 A kortárs források másról szólnak.

Pár nappal később, az október 8-i ülésen Pázmándy tudatta a képviselőházzal, hogy 
még aznap gőzösön Vácon át Győrbe indul a magyar táborba, hogy az osztrákokkal meg-
ütközzenek, amelyre elkíséri a képviselőkből megalakult vadászcsapat, az itt lévő huszá-
rok és a gömöri önkéntesek. Az ülés végén felszólította a vadászcsapat jelenlegi vagy 
leendő tagjait, hogy délután egy órakor jelenjenek meg fegyveresen a teremben, ahol 
megtudják az indulás pontos időpontját. A Pesti Hírlap tudósítása szerint a csapatok való-
ban még aznap kiindultak.18 Topler idézett levele szerint a képviselők száma a százat is 
meghaladta.19 Ábrányi szerint a zászlóalj indulásakor összesen 4-500 főt számlált – bele-
értve a képviselőket – és parancsnoka Szontágh lett. Az elindulás előtt az Erzsébet téren 
nagyszámú közönség előtt néhány napig katonai gyakorlatokat végeztek az önkéntesek.20 
A Marczius Tizenötödike ez időtájt kérdezte epésen olvasóitól, hogy miért nevezik a kép-
viselők a csapatukat vadásznak. „Mert e nevet az eddigi sok baklövés után leginkább 
megérdemlik” – adták meg a nem túl hízelgő választ.21

Gyulay naplója szerint a Győr nevű gőzösön összezsúfolódva utaztak a képviselői 
vadászok Győrig, a hajón egy éjszakát töltve. Első szállásuk Miklósfalván volt, majd 
Parendorfban, harmadnap Bruckban szálltak meg, ahol csalódottan vették tudomásul, 
hogy a magyar sereg visszavonult. Parendorfból visszatérve a vadászcsapat hamarosan 
Pozsony felé vette az irányt, majd Gyulay maga hatnapi táborozás után, 16-án visszaér-
kezett Pestre. Társai a parendorfi táborozás alatt Györffy Samu és Horváth István képvi-
selők voltak.22 

14  Gyulay 2003. II. k. 164. o.; Ábrányi 1898. 2. o.; Marczius Tizenötödike, 1848. október 3.; Bernáth József 
(1802–1860) székelyhídi képviselő. Pálmány 2002. 101–104. o.; Somossy Ignác (1810–1876) nyírbátori képvi-
selő. Pálmány 2002. 786–788. o. Ábrányi Újfalussy Miklós krassói képviselőt említi, de ilyen nevű képviselő 
nem volt. Újfalussy Lajos mátészalkai képviselőt viszont az Országos Honvédelmi Bizottmány október 5-én 
Kállay Ödönnel együtt egy Fejér megyei üggyel kapcsolatban kormánybiztossá nevezte ki. Pálmány 2002. 
929–930. o.

15  Közlöny, 1848. október 3. 
16  Gyulay 2003. II. k. 164. o.
17  Ábrányi 1898. 2. o. 
18  Közlöny, 1848. október 10.; Pesti Hírlap, 1848. október 9., október 11.
19  Deák 1942. 237–238. o.
20  Ábrányi 1898. 1. o. 
21  Marczius Tizenötödike, 1848. október 10. 
22  Gyulay 2003. II. k. 167. o.; Győrffy Sámuel (1794–1863) Hunyad vármegyei képviselő. Pálmány 2002. 

326–327. o.; Horváth-Kovachich István (1797–1870) Felső-Fehér vármegyei képviselő. Pálmány 2002. 370–
371. o.
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Kossuth október 18-án indult el gőzhajón a fővárosból a Dunán, a nyugati határ felé 
pest-budai nemzetőrökkel és 22 ágyúval együtt, hogy útközben jelentős katonai erőt 
toborozzon, illetve gyűjtsön össze.23 Besze János visszaemlékezéseiben meglehetősen 
maliciózusan ír a parendorfi táborba vonuló képviselőkről, „e rögtönzött, fegyelmezet-
len úri sereg”-ről, de úgy tűnik, alapvetően egybemosta a képviselőket és az ekkor érkező 
fővárosi nemzetőröket. Esztergomban, ahol egyébként ő volt az országgyűlési képvi-
selő, gondoskodott a megérkezettek szállásairól.24 Kossuthék 19-én Komáromba érkeztek, 
ahonnan másnap indultak tovább Győrbe, majd 22-én Mosonba, a következő napon pedig 
Magyaróvárra utaztak és délután érkeztek meg Miklósfalvára.25

Splény Béla szerint valójában a vadászcsapat alakítását a helyszínre hagyták és fel-
szólították a csatlakozni vágyókat, hogy zöld tollat tűzzenek a fövegükbe, csatlakozza-
nak Kossuth dunántúli toborzókörútjához és szálljanak fel a gőzösére. Splény is hozzá-
csapódott az alakulathoz, aki csupán sógorához, a már a táborban lévő Guyon Richárdhoz, 
illetve annak zászlóaljához kívánt ezen a módon eljutni és ott szolgálni. A felsőházi tag 
Splény azonban nem azonosította magát az alakulat tagjaival, de nemzetőri egyenruhát 
készíttetett magának („kék attila, hosszúkás ezüstgombokkal” és „nemzetőrségi szürke 
köpönyeg”), vadászfegyverére bajonettet rakatott és 50 töltést is vásárolt hozzá. Végül 
feltűzve a megkívánt zöld tollat, felszállt Kossuth hajójára, ahol ugyan kevés zöld tollas 
embert látott, de a hírek szerint másnap többen készültek utazni.26

Kossuth és az általa toborzott sereg tehát október 24-én érkezett meg a táborba. Besze 
a lajtai táborban a csapatot csak képviselők századaként nevezte az alakulat mérete alap-
ján, amely leírása szerint ekkor már csupán 182 főből állt, vagyis Besze szerint már az 
első kirukkoltatásnál több mint százan hiányoztak. Besze maga őrmesterként szolgált az 
alakulatnál. Splény szerint a képviselő urak még sorakozni sem akartak Szontágh paran-
csára, így nem festettek igazán ütőképes egységnek. A csapat a táborban egy buzdító 
körmenetre indult, de mire ennek végére értek, 114 főre olvadt a létszám, ráadásul az 
el- vagy lemaradók nem kértek engedélyt a távozásra és nem is jelentették lelépésük okát. 
Ezt követően a képviselői csapat soha többé nem állt ki, ráadásul nagy részük a tábort is 
elhagyta; jórészt Pozsonyba mentek mulatozni. Végül mintegy harmincan tartottak ki a 
sereg mellett.27 Katonai eljelentéktelenedésüket jól mutatja, hogy az alakulat nem jelenik 
meg az ütközet harcrendjében.28

Görgey István visszaemlékezéseiben viszont hangsúlyozta, hogy az országgyűlési 
vadászcsapat tagjai járták a tábort és szították a támadó szellemet, így hozzájárultak 
ahhoz, hogy október végén megindulhatott a tényleges támadás, ami azonban az ismert 
körülmények miatt a sajnálatos schwechati vereségbe torkollott.29 A csatavesztés után 
Görgei Artúr feloszlatott minden táborban lévő díszcsapatot, így a Pozsonyban lévő kép-
viselői csapatot is, majd a tagok gőzhajókon visszatértek Pestre.30

23  Hermann 2003. 90–92. o.
24  Besze 2000. 104. o. Besze János (1811–1892) esztergomi képviselő. Pálmány 2002. 108–112. o. 
25  Hermann 2003. 93–105. o.
26  Splény 1984. II. k. 61–62. o. Splény Béla (1819–1899) felsőházi tag. Pálmány 2002. 1091. o.
27  Splény 1984. II. k. 64. o.; Besze 2000. 106–107. o.
28  Hermann 2011. 143–173. o. 
29  Görgey 1885. 19. o.
30  Ábrányi 1989. 2. o. 
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Önmagában tehát a képviselőkből álló katonai egység tevőlegesen nem vett részt egyet-
len ütközetben sem. A pákozdi csatát követően a képviselők tömeges és fegyveres meg-
jelenése lelkesítően hathatott a seregre, és magukat a politikusokat is fűtötte a harci kedv. 

„Nem láthatánk ütközetet, mit nagyon szerettem volna, és szerettem volna, e mai napon 
egyet élvezhetni, egy eldöntőt a hazára nézve, ha mindjárt életemben is került volna, mert 
dicsőbb halál még sincs, mint a hazáért való!” – jegyezte fel csalódottan Gyulay Lajos 
naplójában a fővárosba való visszatérését követően.31 A lajtai kiállás azonban már inkább 
demoralizáló lehetett saját maguk számára is. A főként nemesi származású és korábban 
nem katonáskodó képviselőknek a monoton tábori élet nyilván nem volt túl vonzó, politi-
kusként az országgyűlésben vagy kormánybiztosként tehettek és kellett is tenniük a hazáért,  
így nem lehet csodálkozni, hogy a csapat lassan elpárolgott. Fontos azonban megjegyezni, 
hogy felelős politikai és katonai vezetés semmiképp nem engedte volna tényleges és 
veszélyes harci helyzetbe a képviselők majd felét. Ha a körülmények szerencsétlen össz-
játéka folytán az egész egység megsemmisült vagy fogságba esett volna, a képviselőház 
döntésképtelenné és működésképtelenné válik, a politikai vezetés megbénul, az állam tör-
vényes működése ellehetetlenül. 

Mennyiben tekinthető ténylegesen katonai alakulatnak a képviselői csapat? Látható, 
hogy alig egy hónapos történetük teljesen homályba vész, amit jól jellemez, hogy a for-
rásokban elnevezésük is számos alakban fordul elő: „képviselők szabad vadászcsapata”, 

„vadászcsapat”, „vadász követek”, „követek vadászcsapata”, „vadász csoport”, „képvise-
lők százada”, „parlamenti zászlóalj”.

A jellegét tekintve a legközelebb álló és nagyjából ugyanebben az időben szerveződött 
szabadcsapatoknak számos általános jellemzője volt: megbízatásukat a kormánytól nyer-
ték vagy esküt tettek neki, a parancsnoki kinevezéseik is a kormánytól függtek, saját öltöz-
ködési, felszerelési szabályzatokkal rendelkeztek, hadijog és katonai fegyelem alá tartoz-
tak, valamilyen módon szabályozták a szolgálat idejét is. A Woronieczky herceg vezette 
vadászcsapat augusztus 21-én tette le az esküt a hadügyminiszter jelenlétében a képvise-
lőház előtt – mely eseményről egyébként más forrásunk nem tud –, majd „szoros fenyí-
tékben”, vagyis katonai rendben indult le két nappal később a Délvidékre.32 Ajánlkozását 
kö vetően Báró Lo Presti Lajos Batthyány Lajos miniszterelnöktől kapott írásos megbízatást  
önkéntes lovas csapat szervezésre június 30-án, melynek során elfogadta a benyújtott 
öltözködési és fegyverviselési szabályokat is.33 A két héttel később hírlapi úton közzé-
tett toborzó szerint önkéntes lovasainak vállalniuk kellett, hogy teljes egészében felszere-
lik és ellátják magukat a szolgálat teljes ideje alatt, alávetik magukat a haditörvényeknek, 
valamint a „mozgó önkénytes őrük részére kiadott országlári szabályoknak”. A szolgálat 
idejét nem határozták meg, de tíz nappal korábban be kellett jelenteni a lelépést. Előírták 
a fegyverzet típusát, az egyenruhát és a lovak minőségét is.34 A Kossuth- vagy Hunyadi-
csapat esetében a főtiszteket a nádor, illetve Batthyány nevezte ki.35 

A képviselői vadászokkal kapcsolatban nem bukkantunk egyetlen hivatalos iratra sem 
a miniszterelnökség, sem az Országos Nemzetőrségi Haditanács, sem pedig a honvédelmi 

31  Gyulay 2003. II. k. 164. o.
32  Kossuth Hírlapja, 1848. augusztus 25. Az alakulat történetéről: Süli 2016. 23–31. o. 
33  Urbán 1999. I. k. 833. o.
34  Kossuth Hírlapja, 1848. július 13. 
35  Urbán 2009. 23–25. o. 
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minisztérium anyagában. A visszaemlékezések had- és eseménytörténeti szempontból 
ellentmondásosak, pontatlanok és sokszor semmitmondóak. A képviselői csapat eseté-
ben nem tudunk eskütételről, egyetlen hivatalos tiszti kinevezésről, vagy megerősítés-
ről. Egy-két főtől eltekintve lehetetlen a választott tisztikar azonosítása is, de bennük sem 
lehetünk biztosak, hogy ténylegesen betöltötték-e posztjukat, hiszen az országos felada-
tok könnyen elszólíthatták őket. Alig tudunk valamit a felszerelésről, fegyverzetről, de 
még a szervezeti felépítéséről sem, nem ismert szabályzatuk. A fegyelem a források alap-
ján nem volt az alakulat erőssége, és kérdéses, hogy adott esetben nem vonták-e volna ki 
magukat a hadijog alól politikai szerepvállalásukra hivatkozva.36 Bizonyos értelemben 
a létszámadatok a legsokatmondóbbak: minden forrásban más adatot találunk, ami jól 
mutatja az alakulat ideiglenességét és képlékenységét. 

Végeredményképpen a képviselői vadászcsapat nem volt szervezett, harcképes irregu-
láris alakulat sem. A csapat létezése és működése elsősorban a nemzet egységét szolgálta 
és szimbolizálta: a politikai elit nem csak szavakban, hanem tettekben is kiveszi a részét 
a küzdelemből. Még ha ezen alakulat nem is bizonyíthatta bátorságát és hadi jártasságát, 
a szabadságharc idején számos képviselő és felsőházi tag kitűnt vitézségével a harcme-
zőkön vagy biztosította erején felül is a hadsereg ellátását, így nem csak a politikai, de a 
tényleges harcokból is kivették a részüket. A „katona-képviselők” és felsőházi tagok rész-
letes bemutatása egy későbbi tanulmány tárgya lehet. 
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György Csorba

THE JÄGER UNIT OF THE REPRESENTATIVES OF THE 1848–49 PARLIAMENT

(Abstract)

Representatives of the Diet and members of the Upper House took their share in 
defending the motherland during the 1848–49 Revolution and War of Independence not 
only by orating in the Parliament Hall, but many of them organised the defence of the 
country and the supply of the army as government commissioners, or actually took part 
in the fighting. As the Croatian troops advanced towards Pest-Buda, the representatives 
organised a jäger unit. The paper presents the short story of this unit which existed only 
for a little more than one month. Although the unit did not take part in actual fighting, by 
appearing in the war theatre its existence and actions strengthened the nation’s unity and 
proved that the political elite took their share in the fight not only with words but with 
deeds as well. At the end of the paper a list gives the names of the representatives and 
Upper House members who remained in military service after the dissolution of the unit.

György Csorba

DIE JÄGERTRUPPE DER PARLAMENTSABGEORDNETEN DES JAHRES 1848–49

(Resümee)

In der Revolution und im Freiheitskampf von 1848–49 nahmen die Parlamentsabgeordneten 
und die Mitglieder der zweiten Kammer nicht nur mit Parlamentsreden an der Verteidigung 
der Heimat teil. Viele organisierten als Regierungsbeauftragte die Verteidigung des Landes 
und die Versorgung der Armee, oder nahmen selbst aktiv an den Kämpfen teil. Mit dem 
Vordringen der kroatischen Truppen in Richtung Pest-Buda formten die Abgeordneten 
eine Jägertruppe, deren kurze Geschichte in der Studie vorgestellt wird. Zwar beteiligte 
sich der kaum mehr als einen Monat existierende Verband an den tatsächlichen Kämpfen 
schließlich nicht, jedoch stärkte er – durch sein Erscheinen auf dem Kriegsschauplatz – mit 
seinem Bestehen und Funktionieren die Einheit der Nation und zeigte, dass die politische 
Elite nicht nur in Worten, sondern auch in Taten an den Kämpfen teilnimmt. Am Ende der 
Studie findet sich die Liste derjenigen Abgeordneten und Mitglieder der zweiten Kammer, 
die auch nach der Auflösung der Truppe in den Militärdienst traten.
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György Csorba

L’UNITÉ DE CHASSEURS FORMÉE PAR DES DÉPUTÉS DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 
DE 1848–1849

(Résumé)

Durant la révolution et la guerre d’indépendance de 1848–1849, les députés de l’as-
semblée nationale et les membres de la chambre haute n’ont pas fait que des discours pour 
défendre le pays. En effet, beaucoup d’entre eux participaient en tant que commissaire 
du gouvernement à l’organisation de la défense et du ravitaillement de l’armée, et même 
aux combats. Suite à l’avancée des troupes croates vers Pest-Buda, les députés ont formé 
une unité de chasseurs dont l’histoire est résumée par cette étude. Certes, elle n’a existé 
qu’à peine plus d’un mois et n’a finalement pas participé aux combats, mais sa présence 
et son activité sur le théâtre d’opérations ont renforcé l’union nationale et démontré que 
l’élite politique prenait part aussi à la lutte. L’étude se termine par la liste des députés et 
des membres de la chambre haute qui sont restés servir dans l’armée après la dissolution 
cette unité.

Дьёрд Чорба

 ОХОТНИЧЕСКИЙ ОТРЯД ДЕПУТАТОВ ПАРЛАМЕНТА 1848–49 ГГ.

(Резюме)

Во время революции и борьбы за свободу 1848–1849-их годов депутаты госу-
дарственного собрания и члены Верхней палаты участвовали не только выступая 
с речью в зале парламентского заседания в защиту родины, но многие в качестве 
уполномоченных правительством организовывали оборону страны и снабжение 
вооруженных сил или на самом деле принимали участие в боях. С продвижением 
вперед хорватских войск в направлении Пешт-Буда депутаты сформировали охот-
нический отряд, краткую историю которого представляет исследование. Хотя 
военное подразделение, которое просуществовало на протяжении всего лишь 
чуть больше одного месяца, в конечном итоге не участвовало в действительных 
боях, его существование и деятельность появивщиеся на театре военных действий 
укрепляло единство нации и продемонстрировало, что политическая элита прини-
мает участие в сражениях не только на словах, но и на самом деле в поступках. В 
заключении публикации перечислен список имён тех депутатов и членов Верхней 
палаты, которые вступили на военную службу после роспуска отряда.
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