
A NÉMET LÉGIÖ SZERVEZÉSE ÉS TEVÉKENYSÉGE 
AZ 1848—1849. ÉVI MAGYAR SZABADSÁGHARCBAN 

Böhm Jakab 

Az 1848-as európai forradalmak leverése után újra csendessé vált 
Európában a magyar szabadságharccal a forradalom utolsó és legnagy
szerűbb felvonása kezdődött meg. A szabadság már lehanyatló zászlaja 
ismét fennen lengett, hogy új reményt, a győzelem lehetőségének a re
ményét öntse az elbukott forradalmak harcosainak szívébe. A levert for
radalmak azt bizonyították, hogy a népek szabadságukat csak közös ösz-
szefogással, egymást segítve és támogatva képesek kivívni, és hogy az 
ellenség is azonos, bármely országról legyen is szó. E felismerés vezette 
azokat az idegen ajkú, de testvéri érzelmű és gondolkodású férfiakat is, 
akik az európai reakció egyik prominens képviselője, a Habsburg-ház 
ellen felkelő Magyarország megsegítésére siettek, hogy ezáltal — ha 
közvetett módon is — saját népük ügyét is szolgálják. 

A magyar szabadság megsegítésére érkezők közül jelentős szerepet 
töltöttek be a német nyelvűek. 

A bécsi októberi forradalom leverése után a felkelésben résztvevők 
közül igen sokan menekültek Magyarországra, részben a várható meg
torlás elől, főként azonban azért, hogy tovább folytassák az önkény elle
ni harcot a szabadságukért küzdő magyarok oldalán.1 

A magyar nép nagy örömmel és lelkesedéssel fogadta a még Jelačič 
támadása előtt Magyarország megsegítésére érkező bécsi önkéntesek két 
csoportját,2 Jelačič támadása után és az ellenforradalom várható kö
vetkező támadása előtt pedig az Országos Honvédelmi Bizottmány szá-

1 Philipp Korn: Ungarns Recht und Gesetz, ruhmvoll verfochten durch Deutsche, Po
len, Engländer und Franzosen in den Kriegsjahren 1848—1849 (Bremen, 1853.) című munkájá
ban a következő ismertebb nevű német menekülteket sorolja fel: dr. Karl Tausenau, Lud
wig Hauk, Peter Giron, Adolph Thunes, Jakob Reichhart, Georg Gravogel, Berger, Kali
mann, Mistelbauer, Rausch, Krickmann, Wehrli, Staude, Schumann, Novak, Preisl, Fendel, 
Wurzel, Erl, Raup, Wigand, Grünhut, Mathei, Winkler, Whewera, Karolina Lebstück. — 
A felsoroltak egy jelentős része a Német Légió tagjaként harcolt a magyar szabadságért, 
közöttük a legendássá vált nőhonvéd, Lebstück Mária is. 

2 Az önkéntesek első csoportja szeptember 12-én érkezett Pozsonyba, majd 13-án Pestre. 
Parancsnokuk Ernst Bresslern Ritter von Sternau volt, aki a fogadásukra összegyűlt pesti 
néphez intézett beszédében-Európa szabadságának hajnalaként üdvözölte Magyarország po
litikai és nemzeti önállóságra irányuló törekvését, és a népeknek a reakció elleni összefo-
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mára igen előnyös volt a bécsi felkelésben harci tapasztalatokra szert 
tett menekült hazafiak jelentkezése, akik közül nem egy katonai isme
retekkel is rendelkezett. A kardjukat és szolgálatukat felajánlók közül 
az elsők között volt Giron Péter,3 aki a Pozsonyban tartózkodó Kos
suthot a bécsi felkelés eseményeiről és leverésének körülményeiről is 
tájékoztatta.4 Kossuth elfogadta Giron szolgálatait, és Csányi László je
lenlétében azzal bízta meg, hogy a Bécsből érkező menekülteket Sop
ronban vonja össze és szervezzen belőlük egy katonai alakulatot.5 

Sopronnak gyülekező helyként való kijelölését több dolog is indo
kolta. Elsősorban az a feltételezés, hogy a város német ajkú lakossága 
szívesen támogatja a légiót, de szerepe volt ebben annak a tervnek is, 
amelynek megvalósítására a határ közelsége nyújtott lehetőséget, arra 
tudniillik, hogy a légió számbelileg megerősödve betörhet Ausztria terü
letére fegyverszerzés céljából.6 E törekvést azonban meghiúsította az 
osztrák hadsereg rövidesen meginduló támadása. 

A kapott megbízatás alapján Giron november 6-án felhívást te t t közzé 
a Pressburger Zeitung-han.7 E felhívásban bécsi osztályparancsnokként 
felszólította mindazokat a német ajkúakat, akik a szabadságért küzdő 
Magyarország ügyét a magukénak tekintik, lépjenek be a légióba.8 Mi
vel a Bécsből menekültek nemcsak Pozsony városában, hanem Po
zsony, Nyitra és Trencsén megyében, valamint Pesten is elszéledtek, 
Kossuth arra szólította fel Nádossy ezredest,9 lássa el Thunes Adolfot10 

a szükséges felhatalmazással és utasítással, hogy az említett helyeken 

gásában látta a szabadság győzelmének a zálogát. Ez az alakulat a Zrínyi-Szabadcsapat ne
vet vette fel. 

A második csoport a bécsi Akadémiai Légiónak egy 160 főnyi alakulata volt, amely 
szeptember 25-én érkezett Pozsonyba. Parancsnokuk Mayerhof er és Lőwenberg Uetz Antal 
gróf volt, aki később belépett a Német Légióba. 

A két alakulat Ferczel táborában egyesült, és az egyesülés után Bécsi Légió néven sze
repelt. (Philipp Korn: i. m. 1—2. füzet.) 

3 Giron Péter a porosz-rajnai Aachenben született 1798-ban. A porosz hadseregben — 
állítása szerint — százados volt, és ugyanilyen rendfokozattal teljesített szolgálatot a francia 
idegenlégió tisztjeként Algírban. A bécsi felkelés leverését követő menekülése előtt is voltak 
már kapcsolatai Magyarországgal. Pesten parfümüzlete és fakereskedése volt, amelyeket 
1848-ban számolt fel, majd Stumpf oil sechshauseni gyáros özvegyét nőül véve, ennek va
gyonával a Bécs közelében levő Ober St. Veitban (egyes iratok szerint Unter St. Veitban) 
fegyvergyárat alapított, más adatok szerint viszont Menzl Mihály ugyanott levő fegyver-
gyárának lett az üzemvezetője. A felkelés kitörésekor a gyári munkásokból alakult kaszás
századokat vezette. Jelentős szerepe volt a város védelmében. Október 22-én a iNemzeti 
Gárda Fünf- és Sechshaus-Rustendorf-Braunhirschen-Reindorf védelmével bízta meg, és az 
ott állomásozó csapatokat a parancsnoksága alá helyezte. 1848. október 26-án hagyta el Bé
cset — saját állítása szerint október 31-én este 5 órákor még harcolt (HL. 1848/1849, 6/381) —, 
majd Magyarországra jött, hogy a magyarországi fegyverszállításra letett kauciót felvegye, 
mivel a szállítást — fegyvergyára elpusztítása miatt — nem tudta teljesíteni, és egyúttal a 
szolgálatait is felajánlotta Kossuthnak. (Lásd: HL. Cs. kir. aradi rendkívüli haditörvényszék, 
1849—2/331; HL. 1848/1849. 6/302; Philipp Kom: i. m. 8. füzet. 486. O.) 

4 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 486. o. 
5 Uo. 
6 Ezt igazolja Kossuthnak a légió szervezését szabályozó november 30-i rendelete, melynek 

3. pontja kimondja, hogy abban az esetben, ha sikerül nekik az osztrák határt átlépve ellen
séges fegyverraktárt elfoglalniuk és puskát szerezniük, ezt az Országos Honvédelmi Bizott
mány 20 forinttal díjazza. (Philipp Kom: i. m. 8. füzet, 489—491. o.) 

7 Pressburger Zeitung, 1848. 108. sz. 
8 A felhívást Gironon kívül Whewera Emil akadémikus és Winkler Hermann Schleswig-

Holsteinból származó önkéntes írta alá. A felhívás a Közlöny 1848. évi 154. számában is 
megjelent. 

9 Ekkor a hadügyminisztérium katonaállítási osztályának volt a vezetője. 
10 Thunes Adolf Düsseldorfban született, a porosz hadseregben hadnagyként szolgált. A 

bécsi októberi forradalomban századossá nevezték ki. Ugyanilyen rendfokozattal harcolt a 
légió soraiban is. (Philipp Kom: i. m. 8. füzet, 492. o.) 

— 195 — 



Giron Péter 

196 — 



elszéledt német menekülteket is összegyűjthesse és Sopronba szállít
hassa Giron légiójához.11 

Abból a célból, hogy a jelentkezőkből minél előbb harcképes alakulat 
váljék, Giron november 28-án fegyvert és felszerelést kért Kossuthtól, 
valamint a légió felállítását szabályozó rendelet kiadását. Kossuth a no
vember 30-án megjelent rendeletben felszerelés és díjazás szempontjá
ból a magyar hadsereggel azonos jogokat biztosított a légió számára, a 
harcosoknak pedig a szabadság kivívása után a magyar állampolgársá
got, illetve átvételüket a magyar hadseregbe a háború végéig elért rend
fokozattal. E jogok mellett a rendelet arra kötelezte a légió tagjait, hogy 
a magyar alkotmányra és törvényekre felesküdve a harcokban vitézül 
helytálljanak, és az ország szabadságának kivívásáig magyar szolgálat
ban maradjanak.12 A légió felállítását szabályozó rendelet kiadásával 
egyidejűleg Kossuth a légió szervezésének támogatására szólította fel a 
hatóságokat, Nyári Pál kormánybiztost 400 darab köpeny, ing, bakancs 
és nyakravaló kiszolgáltatására utasította, Görgeit pedig arról értesí
tette, hogy a légiót a feldunai tábor parancsnoksága alá helyezi. Ugyan
csak utasítást kapott a pénzügyminisztérium is 6000 forint kiutalására 
a még szükséges egyéb felszerelési tárgyak beszerzésére, illetőleg a 
zsold kifizetésére.13 

A felhívások és toborzások eredményeként Sopronban csakhamar 
megszerveződött az 1. század, amelynek parancsnoka Berger százados14 

lett, Pesten pedig a 2. század felállítására folyt a toborzás. A pesti to
borzást a kormánytól nyert engedély alapján Thunes Adolf bonyolította 
le. November 25-ig már ötvenen jelentkeztek,15 köztük az egykori po
zsonyi könyvkereskedő és író, Philipp Korn is, akit Giron rövidesen a 
légió számvevő tisztjévé nevezett ki.16 

Giron november 26-án érkezett Sopronból Pestre az első 5 felszerelt 
légionistával, hogy megmutassa őket a kormánynak.17 Kossuth feltehe-

11 Kossuth Lajos összes Munkái, XIII., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1952. 330/b. 523. o. 
12 OL. OHB. 1848:4187.: Kossuth Lajos Összes Munkái. XIII. 378., 595. o.; Philipp Korn: 

i. m. 489. o. — A Korn által idézett november 30-i rendelet és az OHB anyagában meglevő 
november 30-i rendelet szövege nem egyezik meg egymással teljesen. 

13 uo. 
14 Berger egykori cs. kir. altiszt volt, a Mobil Gárdában hadnagy lett, a Német Légióban 

pedig századosi rendfokozatot ért el. 1848 decemberében függelemsértés miatt letartóztatták. 
Az ezt követő időszakból sem a további tevékenységére vonatkozó adatok nincsenek a légió 
iratai között, sem a neve nem található meg a légió tisztjeinek névsorában. 

15 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 487. o. 
Iß Philip Kom az 1846—1847-es években éles polémiát folytatott a Pressburger Zeitungban: 

Húrban protestáns lelkésszel. 1848. szeptember 30-án menekülesszeruen távozott Pozsonyból 
Pestre, és csakhamar belépett a szervezés alatt álló Német Légióba. A számvevő tiszti teen
dők ellátása mellett toborzott is a légió számára. A légió tevékenységéről a Bremenben 
1853-ban Ungarns Recht und Gesetz, ruhmvoll verfochten durch Deutsche. Polen, Engländer 
und Franzosen in den Kriegsjahren 1848—1849 című munkájában adott számot. Könyve a lé
gió tevékenységének és törtenetének egyik jelentős forrása. 

17 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 486. o. — A légió egyenruhájának leírása szinte minden 
munkában más és más. A leghitelesebbnek Philipp Kom leírása látszik, aki maga is tagja 
volt a légiónak. E szerint bő ujjú, sötétszürke kabátjuk volt fekete hajtókával és gallérral, 
pantallójuk szintén sötétszürke színű volt, fekete zsinórozással. A fekete-szürke alapszín 
világos pontját a kabáton végighúzódó fehér színű két ólom-gombsor jelentette. Kalábriai 
kalapjukat fekete toll díszítette és fekete volt a szíj is. A kalap közepére erősítették fel a 
szintén ólomból készített, fehér színű halálfejet, a baloldalt felcsapott karimán pedig fehér 
fémlapon egyesítve a német kokárda és a magyar címer a koronával volt látható. (Korn: 
i. m. 8. füzet, 487—488. o.). A légió fegyverzete szuronyos kurtály volt. — Komhoz hasonlóan 
írja le a légió egyenruháját Hermann Egyed Deutsche Legionen im ungarischen Freiheits
kampf 1848—1849 című tanulmányában. Gracza, Gelich, valamint A szabadságharc katonái
nak egyenruhái című kiadvány nemcsak az előbbiektől, hanem egymástól is eltérően írja le. 
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tőén elégedett volt a légió szervezésének munkájával, mert december 
8-án már arra adott engedélyt Giron két megbízottjának, Gravogel18 

és Somosi tiszteknek, hogy az ország bármely részén toborozhatják a 
bécsi menekülteket és az országban ideiglenesen tartózkodó német ajkú 
külföldieket.19 Gravogel a Dunántúl déli részén, Baján, Pécsett, Bony
hádon és Székesfehérvárott folytatott toborzást. December 5-én Felső-
Magyarország német városainak polgárai közötti toborzás engedélyezé
sét és Szeredy Józsefnek toborzó tisztté való kinevezését kérte Giron 
Kossuthtól, valamint azt, hogy a toborzottak számára a helybeli kézmű
vesek készítsék el a szükséges ruházati cikkeket és a lábbelit.20 

A légió tisztikara egyrészt eszméi ismertetése, másrészt a légió létszá
mának növelése céljából felhívást intézett a magyarországi németekhez, 
amely 1848. december 5-én jelent meg a Pester Zeitung-ban.21 A fel
hívás utalt a reakció bécsi tobzódására, a magyar és a német nép érdek
azonosságára, mely indokolttá teszi, hogy a németek harcoljanak Ma
gyarország szabadságáért és függetlenségéért.22 A légió jelszavává a 
következő mondás vált: siegen oder sterben — győzni vagy meghalni. 

Lebstück Mária belépési lapja a bécsi egyetemi légióba 

18 Gravogel a bécsi október i fo r r ada lomban h a d n a g y volt. (Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 
482. o.) 

19 Gravogel december 27-i j e len tésében 24 újoncról adot t számot. 
20 OL. OHB 1848:4596/e. 
21 Pes te r Zei tung, 1848. 845. sz. 
22 Philipp Kom: i. m. 8. füzet, 496. o. 
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A Pesten toborzott 2. század legénységét három csoportban23 indí
tották el december 6-án, 10-én és 15-én Kallmann24 főhadnagy, Pol25 

hadnagy és Korn hadnagy vezetésével, hogy csatlakozzék a Sopronban 
levő 1. századhoz.26 Pol hadnagy december 11-i jelentéséből tudjuk, 
hogy a győri lakosság hangos éljenzéssel fogadta az átvonuló németeket 
akik néhány napig Győrött időzve a pihenést soraik kiegészítésére is 
felhasználták, majd december 13-án folytatták menetüket Sopron felé.27 

A még szervezés alatt álló légió csakhamar harcérintkezésbe került 
az ellenséggel. A támadó osztrák haderőt egy nappal megelőző Petr i -
chevich—Horváth-féle, mintegy 3000 főből álló portyázó csapat decem
ber 16-án megjelent Sopron előtt. Az itteni magyar erő, mely a felső
dunai hadsereg szélső balszárnyát alkotta Sréter őrnagy parancsnok
sága alatt, néhány huszárszázadból és a légióból állott.28 Az ellenség kö
zeledésének hírére a 200 főt kitevő légió hajnali 4 órakor azt a paran
csot kapta Sréter őrnagytól, hogy a bécsi úton vonuljon előre a várostól 
V2 mérföldnyire levő erdőbe, és csatlakozzék az ott tartózkodó lovas
alakulathoz. Félúton azonban újabb parancsot kapott az előrenyomulás 
megszüntetésére, mivel az ellenség — a beérkező hírek szerint — sok 
ágyúval megerősítve már megszállta Tormafalut.29 A légió és a huszár
századok a Petrichevich—Horváth csapatának balszárnyát fedező 
Schawgotsche alakulataiba ütköztek, és rövid harc után a zömhöz hát
ráltak, amellyel együtt megkezdték a visszavonulást, hogy elkerüljék a 
bekerítést.30 A várost védő csapatok nem tüntet ték ki magukat vitéz
ségükkel. A katonai fegyelemmel még csak ismerkedő légió visszavonu
lása inkább rendetlen visszaözönlés volt. A fegyverrel, lőporral és egyéb 
felszerelési eszközökkel Sopronba igyekvő Giron őrnagy Szárföldön 
találkozott menekülő harcosai első részével, akiket megállított, majd 
egyesítve a többiekkel, december 17-én este 8 órakor Győrbe vonult 
vissza.31 

A légió első létszámkimutatásai a győri tartózkodás idejéből ismere
tesek. Az 1. század létszáma a december 20-i kimutatás szerint 99 főből 

23 A h á r o m csopor t összesen 100—110 főt t ehe te t t k i . A Pol h a d n a g y vezet te csopor t lé t 
száma 35 fő volt, a K o r n vezetése alat t álló h a r m a d i k csopor t pedig, amelyhez Giron is csat
lakozott , 50 főből állott . (HL. 1848/1849. 5/205. 5/522.) 

24 Andreas Ka l lmann 1817-ben Morvaországban született , ö t évig növendéke volt a b r ü n n i 
k a t o n a i nevelő in téze tnek , ma jd ő rmes te r let t a Rich te r g ráná tos zászlóal jban. A légióban fő
hadnaggyá nevez ték k i , ápri l is 18-án pedig százados let t . A minősí tés szer int igen kiváló 
k a t o n a volt. 

25 A bajorországi Bleifeldben születet t 1819-ben. M ü n c h e n b e n részt vett a fo r rada lmi za
vargásokban , ezért el ke l le t t hagyn ia a város t . Bécsbe menekü l t , ahol csat lakozot t a felke
léshez, majd a n n a k leverése u t án Magyarországra jöt t . Rövid ideig lehe te t t csak tagja a 
Német Légiónak, j a n u á r elején ugyanis m á r a t iroli vadászcsapa t p a r a n c s n o k á n a k segéd
tisztje volt. Pe s t k iü r í t é se u tán a tiroli vadászok pa rancsnokáva l , Söllel együ t t j a n u á r 6-án 
visszatér t a fővárosba a csapa t ka lap ja ié r t , azonban m i n d k e t t ő j ü k e t elfogták. Pol t az oszt
r ák hadb í róság 1849. j a n u á r 19-én kö té l ál tal i ha lá l ra í tél te, ami t kegye lem folytán 8 évi, 
nehéz vassal szigorí tot t s á n c m u n k á r a vá l toz ta t tak át . (Barsi József: Utazás i smere t len állo
m á s felé, 10—11., 21. o. és HL. Abszolu t izmus-kor i i ra tok , A r m e e o b e r k o m m a n d o . Jus t iz Sec
tion des 3. A r m e e k o m m a n d o s 1/19. 189. es.) 

26 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 497. o. — Az utolsó csopor t az oszt rák hadse reg t á m a d á s a 
mia t t m á r n e m ju to t t el Sopronba . 

27 HL. 1848/1849. 5/205. 
28 Philipp Korn: i. m. füzet. 499. o. 
29 HL. 1848/1849. 5/522. 
30 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 499. o. ; HL. 1848/1849. 5/522. 
31 Giron je lentése december 17-én Győrből . (HL. 1848/1849. 5/522.) 
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állott,32 a 2. századé pedig 73 fő volt.33 December 23-án már 227 főt 
tett ki a két század együttes létszáma.34 

A harcban való közvetlen részvétel és a harcfeladatok sikeres végre
hajtása fokozott mértékben igényelte volna a fegyelem minél előbbi és 
gyorsabb megszilárdulását, ehelyett azonban éppen ekkor tört felszínre 
a légió néhány tisztje és a főparancsnok Giron közötti ellentét. A légió 
két tisztjét — Bergert és Danzingert35 — vérig sértette az, hogy Giron 
a fejetlen soproni visszavonulás miatt, és mert nem fejtettek ki kellő 
ellenállást az ellenséggel szemben, gyávasággal vádolta a parancsnoko
kat, beleértve Srétert is. Főképpen efeletti felháborodásukban egy 8 
pontból álló jelentést terjesztettek fel a hadsereg-főparancsnokságnak, 
amelyben többek között azt állították, hogy Giron nem rendelkezik a 
légió vezetéséhez szükséges ismeretekkel, mivel csak egy fegyvergyár 
művezetője volt, és Bécsben proletárokból álló alakulatot vezényelt. 
Ezenkívül még azzal vádolták, hogy megbízhatatlan jellemű ember, aki 
csak a saját előnyét tekinti.30 A feljelentők nem érték el a kívánt ered
ményt, a hadsereg-főparancsnokság ekkor még nem adott hitelt a fel
hozott vádaknak. Giron Görgei előtt tisztázta magát,37 Danzingert és 
Bergert pedig függelemsértésért letartóztatták.38 Berger százados letar
tóztatása után Kallmann főhadnagy lett az 1., Mistelbauer főhadnagy a 
2. század parancsnoka, a két század feletti vezényletet pedig Reichhart 
Jakab3 9 százados vette át, aki Pesten toborozta a légió 3. századát. 

A több irányból Magyarországra betörő osztrák főerőket másutt sem 
fogadta nagyobb ellenállás, mint a soproni. Görgei alkalmasabbnak ta
lálta a visszavonulást az ütközetvállalásnál. Pozsonyt kiüríttette és csa
patainak zömét december 19-re Győrbe vonta vissza. A visszavonulás 
biztosításában szerepe volt a légiónak is. December 18-án Szabó alezre
destől, az 5. hadmegye főparancsnokától azt az utasítást kapta, hogy két 
századával vonuljon a Győrtől néhány kilométernyi távolságra fekvő 
Abdára, és állítson fel a híd elé előőrsöket. Feladata az volt, hogy a had
sereg visszavonulása után gyújtsa fel a hidat, az előőrsöket pedig a híd 
Győr felé eső oldalán állítsa fel.40 

A győri védelmi rendszernek nagy szerepe volt Kossuth hadászati el
képzeléseiben, az ottani sáncokat bevehetetlennek tartotta, és ezért a 
legalkalmasabbnak is az osztrákok fogadására. Görgei ezzel szemben a 
győri sáncokat nagy kiterjedésük miatt tarthatat lannak minősítette, és 
csak a kormány határozott utasítására vállalta az ütközetet. Természe
tes, hogy a kormány ily körülmények között Görgeire bízta a csatavál-

32 H L . 1848/1849. 6/45. 
33 H L . 1848/1849. 6/47. 
34 Uo. 6/306. 
35 Danz inger Bergerhez hasonlóan szintén cs. kir . ő rmes t e r volt a Hoch- und Deutsch

meis te r gyalogezredben. A légióban hadnaggyá nevezték ki . További sorsára és tevékenysé
gé re sz in tén n incsenek adatok. 

36 H L . 1848/1849. 6/237. 
37 Uo. 6/302, 6/381. 
38 Philipp Korn: i. m. 8. füzet. 511. o. 
39 A bécsi Frank hadtest adjutánsa volt. 1807-ben született Bécsben. Korábbi foglalkozása 

technikus volt. 
40 HL. 1848/1849. 5/583. 
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lalás vagy a visszavonulás közötti választást.41 Görgei az utóbbit válasz
totta. December 27-én kiürít tette a győri állásokat és Windisch-Grätz 
még aznap bevonult a városba. A visszavonuló magyar hadsereg egy 
részét 28-án Bábolnánál utóiérte Ottinger lovasdandára és megtámadta. 
A magyar utóvédben volt a légió is, amelyet december 25-én a Zichy-
dandár kötelékébe osztottak be.42 Az ütközetben csupán a 34. gyalog
ezred egy zászlóalja állt ellent hősiesen, a lovasság futásban keresett 
menedéket,43 és vele együtt a légió is. Parancsnoka, Giron, megsebesült 
a fején. Saját állítása szerint néhány ulánussal szembeszállva sebesült 
meg, néhány tanú viszont azt vallotta az ellene lefolytatott hadbírósági 
tárgyaláson, hogy lováról leesve szerezte sérülését.44 December 29-én 
vonult be Pestre a légió, majd január 3-án — Pest kiürítése során — el
hagyta a várost.45 Menetének célja feltehetően Debrecen volt, ahol át
menetileg a légi főparancsnoksága is tartózkodott. Erre lehet követ
keztetni a két század parancsnokának, Reichhart Jakab századosnak a 
légió főparancsnokságához intézett január 16-i, nagyiváni jelentéséből, 
amelyben arról adott számot, hogy 16-án reggel Újvárosra (Balmazúj
város — B. J.) vonult be, hogy onnan folytassa menetét Debrecenbe. Itt 
azonban arra kapott utasítást az Albrich-dandár, amelyhez a légió is 
tartozott, hogy menjen vissza Nagyivánra.46 

A szerzett harci tapasztalatok, a hosszú menetelések megszilárdítot
ták a légió fegyelmét és a harcosok erkölcsi magatartását, s növelték bá
torságukat. Reichhart százados Kunhegyesről azt jelentette a főparancs
nokságnak, hogy a légióban a legnagyobb rend uralkodik és biztos ab
ban, hogyha ütközetre kerül sor, emberei bátorságot és szilárdságot fog
nak tanúsítani.47 

A Balmazújvároson vett parancsnak megfelelően Nagyivánon (január 
16), Kiskunhegyesen (január 20), Tiszaőrsön (január 21) és Újfalun (ja
nuár 22) keresztül január 23-án este 8 órakor Szolnokra értek,48 amit 
Perczel időközben visszafoglalt az osztrákoktól. Perczel, aki nemrég még 
Debrecenig szándékozott visszavonulni, és csak a kormány utasítására 
fordult meg, hogy Debrecen biztosítása céljából kiűzze az osztrákokat 
Szolnokról, ennek visszavétele után Cegléden is megtámadta az odahú
zódó Ottinger csapatait. A légió a ceglédi harcban is részt vett. 25-én 
reggel 7 órakor indultak el Abonyból Ceglédre, a hadtest balszárnyán. 
Reichhart jelentése szerint a légió falként állt, és részt vett az ellenség
nek Albertiig tartó üldözésében.49 Perczel az elért sikereket nem tudta 
tartóssá tenni, a Pestről erősítést kapott osztrákok elől vissza kellett vo
nulnia. Az időközben a Perczel-dandárhoz beosztott légió 26-án reggel 
kapott parancsot arra, hogy menjen Szolnokra, majd a 27-én vett uta
sítás értelmében a dandár átkelését biztosította a szolnoki hídon, és az 

41 Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi harca, (Budapest, Aigner Lajos, 1882. 2-
köt. 129. o.) , , • 

42 Philipp Korn: i. m . 8. füzet. 503. o. 
43 Gelich Richárd: i. m . 2. kö t . 131—132. o. Í , ' . , - , . : 
44 HL. 1848/1849. 8/302. - ,. 
45 Uo. 10/126. :\-,- • , , . . : . , . . . , , • ,„ . 
46 U o . 9 / 4 3 6 . ••'..•••<•'•; 
47 Uo. 10/196. . . r , ; 
48 Uo. 10/442. . . . . . . 
49 Uo. U/54. 
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utóvédet képezte egészen Törökszentmiklósig.50 Törökszentmiklóst ja
nuár 27-én érték el. A jelentésekből megállapítható további útvonal 
Kunhegyes—Tiszaőrs—Tiszafüred volt (február 8—10), és valószínűleg 
február 12-én érték el Mezőkövesdet.51 Itt azt a parancsot kapta a légió, 
hogy 40 emberrel hajtson végre felderítést Eger környékén.52 A légió 
első két századának útja Mezőkövesdtől különvált, és április elejéig nin
csenek adatok ténykedésükre. A március 25-i hadrend szerint a Görgei 
parancsnoksága alatt álló VII. hadtest kötelékébe tartozott a légió egy 
százada.53 Reichhart százados április 14-i jelentéséből ismeretes, hogy az 
1. század április 10-én részt vett a cinkotai ütközetben, ahol három ha
lottat veszített. Április 13-án Kerepesre vonult be a század.v ' Az Eger
ben toborzó Philipp Korn főhadnagy április 13-án Nagyváradra küldött 
jelentésében tájékoztatta a főparancsnokságot a két század helyzetéről. 
A jelentés szerint a légió neve igen rossz hangzásúvá vált a gödöllői tá
borban. Az 1. század alig állt 70 főből.55 Reichhart századosnak azt taná
csolták, hogy köszönjön le, és a légió feloszlatását tervezték. A legény
ség igen felingerelt hangulatban volt amiatt, hogy a főparancsnok cser
ben hagyja őket, és még a nevét sem ejtették ki tisztelettel. A 2. szá
zad helyzete valamivel jobb volt, a legénység gyengesége miatt azonban 
ezt a századot csupán poggyász őrzésére használták.50 

A légió főparancsnoksága rövid debreceni tartózkodás után, január 
23-a táján Nagyváradra tette át székhelyét, ahol viszonylag nyugodt 
körülmények között tudta folytatni a toborzás és a szervezés munkáját. 
A toborzást egyrészt a főparancsnokság által megbízott toborzó tisztek 
végezték, másrészt némely századparancsnok is megbízta valamely 
tisztjét, hogy toborozzon a század létszáma kiegészítése érdekében. A 
már említett Gravogel György toborzó tiszt 43 fővel vonult be Nagy
váradra február közepe táján.57 A Bécsi Légióból átlépett Uetz Antal58 

Nagykárolyban, Szatmáron, Kolozsvárott, Szamosújváron, Désen és Ma
rosvásárhelyen toborzott. Nagykárolyban mintegy 40 embert sikerült 
beszerveznie. Az innen küldött jelentése szerint igen sok nő jelentkezett 
katonai szolgálatra.59 Toborzó útja nem volt különösen eredményes. 
Nagykárolyban és Szamosújváron megelőzték őt a tiroli vadászok, akik 
— jelentése szerint — Nagykárolyban körülbelül 100 főt toboroztak,60 

a többi városban pedig azért nem volt sikeres a toborzás, mert csak napi 
8 krajcár zsoldor ígérhettek a jelentkezőknek. Csányi László kormány
biztos ugyanis csak azzal a feltétellel engedélyezte a toborzási plakátok 
szétosztását, ha feltüntetik azokon, hogy a legénység zsoldja azonos a 

50 Uo. 
51 Uo. 13/543. 
52 UO. 
53 Gelich Richárd: i. m. 3. köt. 48. o. 
54 HL. 1848/1849. 21/453. 
55 Re iehha r t százados P e s t e n tervezte a század kiegészí tését . (HL. 1848/1849. 21/453.) 
56 HL. 1848/1849. 21/333. 
57 Uo. 13/248. — Gravogel később a 4. század századosa lett, majd önál ló toborzás t folyta

tott Somosival együ t t egy új n é m e t a lakula t megszervezésére . 
58 Bécsben születet t 1824-ben. A Bécsi Légió egyik a lapí tója volt és 3 hónap ig szolgált itt. 

1848. december 26-tól f őhadnagykén t az 1. honvéd vadászezred tagja volt, majd 1849. február 
23-án belépet t a Német Légióba. It t a 6. század p a r a n c s n o k a lett , ma jd később a 2. zászló
aljé. Po lgár i fogla lkozására nézve újságíró volt. 

59 HL. 1848/1849. 17/112. 
60 Uo. 
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honvédek zsoldjával.61 A legkiterjedtebb és legeredményesebb toborzó 
munkát Philipp Korn főhadnagy végezte. Február 16-a és 20-a között 
Gyulán toborzott. A toborzás eredménye 25 fő volt. Gyuláról Szegedre 
tette át működése színhelyét, ahol Batthyány Kázmér kormánybiztos 
engedélyezte a toborzást a légió számára. Korn itt az újoncok megnyeré
se mellett az osztrákoknak átadott Eszékről visszatérő szökött katonákat 
is szervezte. A toborzás igen sikeresen folyt, Február 27-én már 51 újon
cot indított el Nagyváradra, akik igen lelkesedtek a szabadság ügyéért.62 

Március 2-án és 6-án újabb 30—30 fős csoport indult útnak, majd 9-én 
a negyedik és egyúttal utolsó szállítmány.63 Szeged után Debrecenben 
folytatta a toborzást, ahol igen sokan jelentkeztek,6 '1 azonban Stein Mik
sa ezredes-főhadsegéd a kormány nevében megtiltotta a toborzást és 
agyonlövéssel fenyegette, Pichler térszázados pedig arra szólította fel; 
hogy menjen az ország bármely részébe, toborozzon Egerben, Miskolcon 
vagy Kassán, Debrecenben azonban ne.65 Korn megfogadva a tanácsot, 
április 13-án már Egerben toborzott, azonban igen gyenge eredménnyel, 
mivel a honvédeknek megtiltották, hogy a Német Légióba lépjenek, a 
fiatalok pedig beálltak gerillának.66 Eger után Miskolcon és Kassán foly
tatott még toborzást áprilisban és májusban több-kevesebb eredmény
nyel. A toborzott újoncokból Kassán alakult meg egy 140 főből álló szá
zad, amely a hadi kiképzés mellett az őrség nélküli város biztonsági 
szolgálatát is ellátta.67 Szintén Miskolcon, de főként a Szepességben to 
borzott a Görgei által a légió parancsnokává kinevezett Weiss száza
dos68 számára Mistelbauer főhadnagy, akit azonban Korn közbenjárására 
újból sikerült megnyerni a Giron-féle légiónak, és csak az utasítást 
várta, hogy 120 főnyi újonccsapatával csatlakozzék.69 Komnak nagy r e 
ményei és elképzelései voltak a felső-magyarországi toborzást illetően. 
A Szepességben 500 német ajkú toborzására számított,70 a főparancs
nokságnak pedig azt javasolta, hogy helyezze át a székhelyét Felső-Ma
gyarországra, és ebben az esetben ezernyi önkéntes jelentkezik a 
Deutschmeister és a Kaiser j äger alakulatokból.71 

61 Uo. 22/554. 
62 Uo. 15/274. 
63 Uo. 16/221. 
64 Uo. 20/212. 
65 Uo. 20/77. 
66 Uo. 21/33. 
67 Uo. 32/447. 
68 A bécsi nemzetőrség parancsnokának, Messenhausernek volt az adjutánsa a bécsi fel

kelésben. 
Weiss századosi és parancsnoki kinevezéséről Reichhart százados tett jelentést a légió 

főparancsnokságának. Weiss százados alakulata részt vett a gödöllői és váci ütközetekben. 
Ez utóbbi csatában a 34. honvédzászlóaljjal együtt az ellenség állásainak megrohamozására 
kaptak parancsot, amit sikeresen végrehajtottak. Roham közben 15 emberük elesett, 10 pedig 
megsebesült, köztük maga Weiss is. (HL. 1848/1849. 24/353.) 

Az alakulat legmagasabb létszáma 161 fő volt és magját feltehetően az 1. század alkotta. 
A toborzással megbízott Mistelbauer főhadnagyhoz intézett utasításában Weiss százados 

megemlíti, hogy légiójának létszáma különböző csatákban való részvétel, kilépések és a be
tegségek következtében nagy mértékben leapadt, és 80-tól 200 főnyi kiegészítésre van szük
sége. 

Április végén a bányavárosokban tevékenykedő Görgei Armin portyázó csapatához tar
tozott az alakulat. (HL. 1848/1849. 23/286.). 

69 HL. 1848/1849. 24/128. — Miste lbauer a toborzot t újoncaival végül is Weiss a laku la tához 
vonu l t be . 

70 A magyarországi németek közül a szepességi polgárság vett legtevőlegesebben részt a 
magyar szabadság kivívásáért folytatott harcban. (Vö. Pukánszky Béla: Német polgárság 
magyar földön. III. fejezet.) 

71 H L . 1848/1849. 24/128. 

— 204 — 



A Német Légió toborzó tisztjei nem tartották be az OHB ama ren
deletét, amely szerint csupán a Bécsből menekülteket, illetőleg az ország 
területén ideiglenesen tartózkodó, katonai szolgálatra nem kötelezhető 
németeket toborozhatják. Igen nagy számban toboroztak magyarokat éá 
szlávokat is. Philipp Korn április 27-én 43 magyar ajkú újoncot kül
dött Nagyváradra az 5. és 6. század feltöltésére.72 Kassán május hóban 
75 magyar és szláv nyelvű újonca volt, akiket a honvédsereg német ajkú 
katonáival akart kicserélni.73 Stein Miksa ezredes-adjutáns április 25-én 
jelentést küldött Kossuthnak, amelyben amellett, hogy Giront kalan~ 
dórnak nevezte, azzal a váddal illetté, hogy germanizálja a magyarokat 
azáltal, hogy csupa magyart toboroz a Német Légióba, zömében 14—16 
éves fiúkat, akik nem bírják elviselni a háborúval járó fáradalmakat. 
Igen rossz volt a véleménye a légió tisztikaráról, valamint a fegyelmé
ről is. Javaslata az volt, hogy ne csak mindennemű toborzást tiltson 
meg Kossuth Gironnak, hanem a légió parancsnokságát is tegye lehe
tetlenné a magyar vezényleti nyelv bevezetésével.74 Részben a légió el
leni több helyről érkező panasz hatására, részben pedig a toborzási fel
tételek be nem tartása miatt, Kossuth arra utasította május 17-én a 
hadügyminisztériumot, tiltsa meg a légió számára a toborzást.75 

Az ország különböző részein foganatosított toborzások eredményeként 
a légió állománya a decemberi 227-es létszámhoz viszonyítva a betiltás 
napjáig igen jelentős mértékben megnőtt. 

A hadügyminisztériumhoz április 13-án felterjesztett jelentés szerint 
a következő volt a légió szervezeti felosztása és létszáma:76 

L zászlóalj 

1. század kb. 170 fő 
2. század kb. 150 fő 
3. század kb. 130 fő 
4. század (vagy fekete mesterlövészek) kb. 120 fő 
5. század 130 fő 
6. század 120 fő 
Összesen: kb. 820 fő 

II. zászlóalj 

1. század (vagy 7. mesterlövész század) 100 fő 
2—3. század (vagy 8—9. század) szervezés alatt. 

A feltüntetett századok az 1. és 2. kivételével Nagyváradon alakultak 
meg.77 Az áprilisban még csak szervezés alatt álló 7. és 8. század zömét 

72 Uo. 24/353. 
73 Uo. 29/278. 
74 Uo. 24/125. 
75 Kossuth Lajos ö s szes Munká i , XV. köt . 188/b, 337—338. o. — Kossu th at tól ta r to t t , hogy 

a kül fö ld i vezényszavak és m á s nemzet i ségű csapatok s z á m á r a nyúj to t t k ivá l t ságok a k a d á 
lyozzák a honvédség egységének és m a g y a r je l legének a k ia l aku lásá t . 

76 HL. 1848/1849. 21/335, 39/353 f. 
77 A 3. század szervezését csak megkezdeni tudták Pesten. 
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a légióhoz csatlakozott Bécsi Légió tette ki.78 A Német Légió szervezésé
nek további alakulására és teljes nagyságára nincsenek részletes ada
tok,79 annyi azonban ismert, hogy Pest visszafoglalása után megkezdték, 
illetőleg folytatták a toborzást a II. és a III. zászlóalj számára, melyek
nek teljes szervezését körülbelül május végére, június közepére vár
ták.80 

A légió létszáma növelésének a toborzás bár a legfőbb, de csak egyik 
útját jelentette. Egy másik, nem lebecsülendő útja, a hadifogságba ju
tott osztrák katonák átállása volt. Az átálló hadifoglyok számát nem le
het pontosan megállapítani, több jelentésből azonban arra lehet követ
keztetni, hogy számuk nem volt jelentéktelen. A légió 1. zászlóaljába 
beosztott átálló hadifoglyokra a légió iratai között csak egy konkrét adat 
van. A nagyváradi várparancsnokság 10 olyan osztrák hadifogoly nevét 
közölte a légió főparancsnokságával, akik önként felajánlották, hogy 
küzdenek az általános szabadságért.81 Hogy számuk ennél lényegesen 
több volt, azt Josef Obermayer századosnak82 Gironhoz küldött jelenté
se bizonyítja. Nevezett ugyanis azt panaszolta, hogy a es. kir. hadse
regből nagy számban átlépett hadifoglyokkal tisztek hiányában nem 
tud mit kezdeni.8'5 A 2. és 3. zászlóaljba beosztott volt hadifoglyok lét
száma majdnem teljes pontossággal megállapítható a hadügyminiszté
riumba küldött jelentésekből.84 Számuk mintegy 292 fő volt, ami a két 
alakulat létszámának 36%-át tette ki.85 Természetes, hogy a hadifoglyok 
ilyen arányú részvétele a légió felhígításához, a harci szellem és a fegye
lem fellazulásához vezetett, amire a légió parancsnoksága több ízben 
hivatkozott is. 

A légió teljes összetételére nemzeti hovatartozás, illetőség, foglalkozás 
és életkor szempontjából bár nincsenek pontos adatok, azonban a 2. és 
4. századról igen részletes kimutatások állnak rendelkezésre.86 Ezeknek 
segítségével pontos képet lehet nyerni a két század összetételéről, amely 
kisebb-nagyobb eltérésekkel az egész légió összetételét is tükrözi. 

Stein ezredes Kossuthoz intézett jelentésének ama vádja, hogy a lé
gió főként 14—16 éves fiúkat toboroz, a kimutatás alapján megállapít
hatóan nélkülözte a tárgyilagosságot. Tizenhat évesnél fiatalabb egy 

78 HL. 1848/1849. 21/335. 
79 Az osztrák hadbí róság 1400—1500 főben jelölte meg a légió lé t számát Giron pe ranyagá 

ban . (HL. es. k i r . pest i had i tö rvényszék , 1849—2/217.) 
80 H L . 1848/1849. 28/412. — Lány i Káro ly fővadász és toborzóparancsnok egy fel tehetően 

jún ius hóból szá rmazó je lentése szer in t Pes t en 600 e m b e r t toboroz tak a légió számára . (HL. 
1848/1849. 29/276.) 

81 HL. 1848/1849. 17/315. 
82 Pozsonyban születet t 1825-ben. A má jus elején Pes t r e távozó Giron fel tehetően őt bízta 

meg a nagyvá rad i ügyek intézésével . 
83 HL. 1848/1849. 50/92. 
84 OL. Honvéde lmi Minisz tér ium ált. i ra tok , 1849:20 311. — A jelentést Schweidel t ábo rnok 

ter jeszte t te fel a hadügymin i sz t é r iumban . 
85 Az átállt hadifoglyok számát csak közvetett módon lehet megállapítani. A 2. zászló

aljnak június 13-i, a zászlóalj belföldi tagjairól készült hivatkozott jelentése 107 nevet tar
talmaz, míg a létszámot 323 főben jelölték meg. Hogy a két létszám különbséget kitevő 216 
fő hadifogoly volt, azt a névsor végén található következő megjegyzés bizonyítja: „Die üb
rige zum Stand gehörende Mannschaft ist als Kriesgefangene vom hohen Kriegsministerium 
zum Bataillon eingereicht." A 3. zászlóalj 180 főt kitevő külföldi származású tagja közül 76 
a császári hadseregben szolgált, tehát valószínűleg hadifogságba estek és utána beléptek 
a légióba. 

86 HL. 1848/1849. 29/353a. — A felhasznál t k i m u t a t á s b a n a k é t század összlétszáma 284 fő, 
mivel azonban kilenc személynél hiányosak voltak az adatok és a 2. századnál l markotá-
nyosnő is volt, a statisztika összeállításánál csak 274 fő adatait lehetett figyelembe venni. 
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század állományában sem található. A 2. században egy 16 és egy 17 
éves légionista szolgált, a század katonáinak átlagos életkora pedig 28 
év körül mozgott. (A legfiatalabb 16, a legidősebb pedig 56 éves volt.) 
A 4. században 6—6 fővel voltak képviselve a 16—17 évesek, az átlag
kor pedig 22 év. 

Megalapozottabbnak bizonyult Stein másik vádja, hogy a Német Lé
gió magyar nemzetiségűeket is toboroz. A 4. század 112-es létszámából 
18 fő (16%) magyar nevű volt.87 A 2. század 162 légionistája között ke
vesebb, csak 9 (5%) magyar nevű található. 

A kimutatás alapján megállapítható, hogy a harcosok zöme illetőség 
szempontjából magyarországi volt, azonban — különösen a 2. század
ban — igen szép számban találhatunk külföldi illetőségűeket is. 

A 4. század illetőség szempontjából a következő képet mutatja: 
1. Magyarország 96 fő 84% 
2. Németország 4 fő 4 % 
3. Ausztria 5 fő 5 % 
4. Morvaország 2 fő 2 % 
5. Galícia és Lengyelország 4 fő 4 % 
6. Horvátország 1 fő 1% 

Összesen: 112 fő 100% 
Míg a 4. század gerincét a magyarországi illetőségűek alkották és a 

külföldiek csupán 16%-át, addig a 2. században az állomány 55%-át 
a külföldiek tették ki.88 

A 2. század megoszlása illetőség szerint: 
1. Magyarország 73 fő 4 5 % 
2. Németország 33 fő 20% 
3. Ausztria 32 fő 20% 
4. Cseh- és Morvaország 20 fő 12% 
5. Svájc 1 fő 1% 
6. Belgium 1 fő 1% 
7. Horvát—Szlavonország 2 fő 1% 

összesen : 162 fő 100% 
A légió tisztikara április hóban a főparancsnok Gironon kívül 17 főből 

állott. Mészáros Lázár hadügyminiszter április 18-án a következőket ne
vezte ki :89 

századossá: Reichhart Jakabot, Uetz Antalt, Klein Viktort, Kallmann 
Károlyt ; 

főhadnaggyá: Obermayer Józsefet, Andre Károlyt, Bellovits Jánost, 
Zeitz Frigyest, Preissl Vilmost; 

főhadnaggyá és segédtisztté: Hutter Józsefet; 
főhadnaggyá és számvető tisztté: Korn Fülöpöt; 

87 A m a g y a r nevüek közöt t o lyanok ta lá lha tók a légióban, m i n t : F a r k a s , Juhász , Mészáros, 
Gelei, Vas, Kiss , Szilágyi, Szabó, Bajusz, Gölöncsér s tb . 

88 Hasonló k é p e t m u t a t a 2. és 3. zászlóalj összetétele is. A ké t zászlóalj személyi á l lomá
n y á n a k 59%-át t e t t ék k i a külföldiek, ak iknek min tegy 73%-a Ausztr iából , Cseh-, Morva- és 
Lengyelországból származot t , a többi pedig Eu rópa legkülönbözőbb országaiból . 

89 Közlöny, 1849. 84. SZ.; HL. 1848/49. 22/556. 
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hadnaggyá: Poppera Ferencet, Winkler Edét, Naher Ferdinándot, 
Fendl Józsefet, Friedler Hermannt és Dunst Ferencet. 
A 17 tiszt közül 10 magyarországi születésű volt, 3 Bécsből szárma

zott, 4 pedig Németországból. Korábbi foglalkozásukat tekintve feltű
nően sok közülük a technikus (6 fő), négyen hivatásos katonák voltak, 
két orvostanhallgató volt közöttük, továbbá egy-egy joghallgató, író, ú j 
ságíró és magánzó. Átlagos életkoruk 27 év volt.90 

A légió tagjai — kevés kivételtől eltekintve — a polgári osztályhoz*, 
annak alsó és középső rétegéhez tartoztak. A két század gerincét a kéz
művesek, iparosok alkották.91 Emellett eléggé jelentős volt az értelmisé
giek92 és a hivatásos katonák részaránya, ezzel szemben igen alacsony 
a földműveseké. A fentieken kívül gyárosok, kereskedők és magánzók is 
szolgáltak a légióban,9'' valamint a legkülönbözőbb foglalkozású egyé
n e k e 

A két század állományának foglalkozás szerinti összetétele a követ
kező: 

1. Értelmiségi, művész, műszaki, tanuló 35 fő 13% 
2. Kézműves, iparos, munkás 128 fő 46% 
3. Katona 54 fő 19% 
4. Gyáros, kereskedő, magánzó 21 fő 8% 
5. Földműves, gazdálkodó 9 fő 3 % 
6. Egyéb foglalkozású 27 fő 1 1 % 
összesen: 274 fő 100% 

A légió nagyobbik részét, a Nagyváradon kiképzett és felszerelt szá
zadokat (a 3., 4., 5., 6. és 7. századokat) szervezésük sorrendjében Arad, 
Bihar, Hunyad, Kolozs és Alsó-Fehér megyékben vetették be a szabad
ságharc ellen felkelő román csapatokkal szemben. Az elsőként megszer
vezett 3. század Cserey alezredes utasítására február 12-én indult el 
Belényesre Medvenich százados vezetésével. Szolgálati szempontból 
Weber őrnagy parancsnoksága alá tartozott. 

Weber őrnagy kezdetben igen elismerően nyilatkozott a századról, és 
félelmet nem ismerő és hidegvérű magatartását a haza iránti különleges 

90 OL. Honvéde lmi Minisz tér ium ált. i ra tok . 1849:10 313. — Bellovits J á n o s polgári foglal
kozása nincs fe l tüntetve a kinevezési o k m á n y o n . 

91 A kézművesek, iparosok nagy része nem letelepedett, önálló műhellyel rendelkező 
mester volt, hanem vándorló segéd. Erre lehet következtetni abból a tényből, hogy a 2. szá
zad 74 kézműveséből 22-nek volt vándorkönyve. A 2. század létszámának 74%-át, a 4-nek 
pedig 47%-át tették ki az iparosok. 

Szinte valamennyi szakma képviselve volt. A két században a következő szakmák 
szerepeltek: aranyműves 2, asztalos 11, ács 1, bádogos 1, bányász 2, bognár 1, borbély 3, 
bőrös 2, cipész 11, cukrász 2, esztergályos 1, fazekas 2, festő 4, gépész és lakatos 11, gipsz
munkás 1, kádár 1, kefekötő 2, kesztyűkészítő 1, kéményseprő 1, kovács 4, kőfaragó 2, kő
műves 2, könyvkötő l, köszörűs 1, kötélgyártó 5, mészáros 4, molnár 2, nyomdász 7, órás 2, 
pék 7, puskaműves 1, selyemfestő 1, szabó 11, szappanfőző 2, szíjgyártó 1, szűcs 2, takács 3, 
tetőfedő 1, tűkészítő l, üveges 3, vésnök 1, vasöntő 1. 

92 Az értelmiségi foglalkozások k é p e is igen t a r k a volt. Az értelmiségi foglalkozásúak a 
4. században a l é t s zámnak csak 6%-át te t ték k i , a 2-ban azonban 18%-ot. 

A k é t században a köve tkező ér telmiségi foglalkozások v o l t a k : akadémis ta 4, bölcsész
hal lga tó 1, építész 1, gyógyszerész 1, í ró 1, jogász 2, képfes tő 2, m é r n ö k 1, orvos és orvos
tanha l lga tó 9, színész 1, t anu ló 5, t echn ikus 4, z ene t aná r 1. 

93 H á r o m gyáros , i n agyke re skedő , 12 ke re skedő , 3 ke reskedősegéd és 3 magánzó tar tozot t 
a ké t század á l lományába . 

94 Ezek között volt: erdész, futár, hajós, hangszerkészítő, kertész, kocsis, műlovas, pincér, 
szállító, szolga, tűzoltó, vadász, vendéglős, zongoramester és urasági inas. 
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szolgálatnak minősítette. 95Ugyancsak nagy elismeréssel nyilatkozott a 
Weber őrnagyot követő új parancsnok, Csutak Kálmán is.96 A századot 
csapatai példaképének tekintette, a harcosokat pedig fegyelmezett kato
náknak, derék és szolgálatkész hazafiaknak tartotta.97 Csakhamar mód
ja nyílott a századnak arra, hogy bebizonyítsa, Csutak őrnagy jó véle
ménye nem volt tévedés. A soborsini és tarnovai ütközetekben igen vi
tézül harcoltak az osztrákok, illetőleg a románok ellen.98 Különösen a 
március 5-i soborsini ütközetben tüntette ki magát a 3. század oly mó
don, hogy Csutak őrnagy a legnagyobb elismerés hangján nyilatkozott 
róla Gironnak." A 3. századot a szervezés előrehaladtával csakhamar 
követte a többi is a románok elleni hadjáratban. Marzsó alezredes100 

sürgős kérelmére Csányi kormánybiztos arra utasította Cserey alezre
dest, hogy a Királyhágó és Kolozsvár közötti szakaszon csoportosuló ro
mánok ellen rendeljen ki 2 darab 3 fontos ágyút a Német Légió egy szá
zadának biztosítása mellett.101 A légió főparancsnoksága a 4., vagy feke
te mesterlövész századot jelölte ki. A század Karl Andre102 főhadnagy 
vezetésével március 23-án érkezett Bánffyhunyadra1, majd rá két napra 
folytatta menetét Marzsó alezredes parancsa alapján a Kolozsvártól 
nem messze fekvő Létára, hogy megerősítse az ott tartózkodó magyar 
katonaságot a 4000 főnyi román felkelő ellen.103 Az 5. és 6. századot104 

április 27-i paranccsal rendelte ki a hadügyminisztérium Réz- és Körös
bányára a 16. honvédzászlóalj 2. századának felváltására. Ezt az utasí
tást a május 5-i újabb parancs olyképpen módosította, hogy a század ne 
Rézbányára menjen, hanem Halmágyon keresztül Brádra, ahol Hatvani 
őrnagy parancsnoksága alá kerül.105 A légió utolsó százada, mely részt 
vett a románok elleni harcban, a 7. volt. A század Burmann hadnagy ve
zetésével május 19-én érkezett meg Bánffyhunyadra, ahol azt a felada
tot kapta, hogy a Kemény ezredes által megtámadott románok vissza
vonulási útját zárja el.106 

A románok ellen kivezényelt századok legénységének magatartásáról, 
fegyelmezettségéről, az ellenséggel szembeni bátor helytállásáról kez-

05 HL. 1848/1849. 14/60. — A század és Wéber őrnagy közötti jó viszony csakhamar meg
romolhatott, Medvenich százados egy jelentéséből ugyanis kiderül, hogy schwarzgelbnek 
nevezték őket. (HL. 1848/1849. 15/360.) 

90 1815-ben született Makón. 1848. október 1-én hadnaggyá nevezték ki, majd Nagyváradra 
rendelték a 27. zászlóalj megszervezésére, Ugyanitt főhadnagy, százados, majd őrnagyként 
a zászlóalj parancsnoka lett. Április 1-én alezredessé nevezték ki. Bem parancsnoksága alatt 
részt vett a nagyszebeni, nagyszelindeki, vízaknai és más ütközetekben. Februárban dandár
parancsnoki minőségben az erdélyi határokhoz vezényelték zászlóaljával a felkelő románok 
lefegyverzésére. 

1850. február 28-án az aradi hadbíróság golyó általi halálra ítélte, amit Haynau nehéz 
vassal szigorított 16 évi sáncmunkára enyhített, majd később 16 évi várfogságra változ
tatták át. 

97 H L . 1848/1849. 15/361. 
98 H L . 1848/1849. 16/438. 
99 HL. 1848/1849. 16/519. — Csutak ő rnagy — O b e r m a y e r százados szer int — több re ér tékel t 

1 század légionistát , min t 2 század honvédot (HL. 1848/1849. 24/540.). 
!00 1848 decemberében vezényel ték ki egy nemze tő r a laku la t t a l a felkelő r o m á n o k ellen. 
101 HL. 1848/1349. 17/523. — Cserey alezredes március 19-én küldte el parancsát a légió fő

parancsnokságának. 
102 Bécsben született 1827-ben. Tagja volt a bécsi Akadémiai Légiónak. Korábbi foglal

kozása technikus volt. A minősítés szerint igen megfelelő katona. 
103 HL. 1848/1849. 18/296. — A század Halier nemzetőr őrnagy parancsnoksága alá került. 
104 Az 5. század p a r a n c s n o k á v á Preiss l főhadnagyot , a 6. század pa r ancsnokáu l pedig 

Ka l lmann főhadnagyo t nevez te k i a légió főparancsnoksága . 
105 H L . 1848/1849. 26/260. 
106 HL. 1848/1849. 29/352. —• A század létszáma alacsonyabb volt a többinél, a szervezési 

utasításban megállapított 120 fős keret helyett csak 103 főből állt. 
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detben valamennyi parancsnok elismerőn nyilatkozott, azonban a nehéz, 
szokatlan terep miatt megerőltető szolgálat, a hiányos felszerelés, a 
rossz ellátás,107 az alacsony zsold,108 de nem utolsó sorban néhány tiszt 
vezetésre való alkalmatlansága109 következtében nemsokára a rendbon
tás és fegyelmezetlenség komoly hibái mutatkoztak meg. Különösen 
Medvenich százados magatartása ellen volt sok panasz beosztottjai ré 
széről. Nevezett gyáva viselkedése, erkölcstelen magatartása és dorbé-
zolása tiszttársai felháborodását váltotta ki és kijelentették, hogy nem 
szolgálnak vele együtt.110 Fellépésük hatására Medvenichet elmozdítot
ták beosztásából, és a fegyelem megszilárdítása céljából a légió főpa
rancsnoksága az addig igen hősiesen viselkedő, több dicséretben és ki
tüntetésben részesülő Klein Viktort nevezte ki a románok ellen harcoló 
3 század parancsnokává. 

Különösen az abrudbányai véres események kapcsán érték súlyos vá
dak a légiónak azt a három századát, amely tagja volt annak a sereg
nek, amellyel Hatvani őrnagy — aki a románokkal folytatott tárgyalás 
állásáról a kormány tájékoztatására Debrecenbe utazó Csutak őrnagy 
távollétét felhasználva — bűnös módon megtámadta a már megegye
zésre hajlamos románokat.111 A 3. században zendülés tört ki amiatt, 
hogy Liptay őrnagy Klein Viktor századost11'- némely rendetlenségéért 
megfenyítette, és nevezett százados a zendülést még csak bujtogatta.113 

107 Kle in Viktor címzetes százados márc ius 23-án azt je lente t te Körösbányáró l Gi ronnak , 
hogy a legénység fele mezí t láb já r , mer t a hegyvidék tönkre te t t e a lábbeli t . A pót lás igen 
lassú lehetet t , m e r t egy h ó n a p p a l később , ápr i l i s 25-én, i sméte l ten lábbeli és r u h á z a t k i 
u ta lásá t k é r t e az e lhasználódot t helyet t . 

A rossz fegyverekre K a r l Andre főhadnagy panaszkodot t . Ugyancsak ő április 7-i j e 
len tésében a szoka t l an hegy i levegő mel le t t a rossz e l lá tásban lá t ta a n a g y s z á m ú megbe 
tegedések okát . 

108 A zsoldkérdés egyik fájó pont ja volt a légiónak. Kívánságuk az volt, hogy a légionis ták 
nap i 16 k r a j c á r zsoldot k a p j n a k , ezt azonban a m a g y a r k o r m á n y n e m engedélyezte, nehogy 
emiat t e légedet lenség ke le tkezzék a honvédse regben , ahol a honvédek csupán napi 8 k ra jcá r 
zsoldban részesül tek. 

Az Erdé lyben harco ló legénység nap i 8 k ra j cá ré r t n e m aka r t t ovábbra is Erdé lyben 
m a r a d n i . A pa rancsnokság engedélyezte az e lvonulásukat , mivel azonban a legénység fenn 
a k a r t a tartami a légió becsületét , oly ha t á roza to t hoztak , hogy a légió főpa rancsnokságának 
tovább i u tas í tásá ig n e m fogadnak el pénzt, h a n e m nap i i/„font hússa l és kenyé radagga l to
v á b b r a is h e l y ü k ö n m a r a d n a k . Különösen azt sére lmezte a légió, hogy a tiroli vadászok a 
toborzások a lka lmáva l 24 far in t foglalót és nap i 16 k ra j cá r zsoldot ígértek, minek követ 
kez tében az újoncok szíveseEben á l l tak közéjük, min t a Német Légióba, mely csak napi 8 

k ra j cá r t tudot t biztosí tani . 
Az elégedet lenséget még csak fokozta az, hogy a légión belül sem volt egységes a zsold. 

A Görgei p a r a n c s n o k s á g á h o z tar tozó századok legénysége m e g k a p t a a 16 kra jcár t , a többi 
azonban nem. 

109 HL. 1848/1849. 27/251. 
110 Csutak Kálmánnak Kossuthhoz küldött jelentéséből más kép rajzolódik ki Medvenich 

századosról. Csutak ily jellemzést adott róla: hazám és nemzetemnek soha jobb s bát
rabb s hűebb, valamint elszántabb őszinte katonát nem óhajtok . . ." (OL. Honvédelmi Mi
nisztérium ált. iratok. 1849:7979). A század és parancsnoka közötti ellentét okát az utóbbi 
magyar nemzetiségében látta. A fenti jellemzésnek némiképpen ellentmond az ,,Aradi fog
ságom alatt írt adatok az 1848/49. évi szabadságharc, különösen az Erdély havasai ellen 
vezetett hadjáratról" című visszaemlékezésében róla adott kép (114. o.), mely szerint Med
venich igen nyers és durva ember volt, és ezért a század legénysége két ízben is meg 
akart szökni. 

111 Gelioh Richárd bár négy századról tesz említést, valószínűbb, hogy csupán három 
század volt ott. Ezt valószínűsíti az, hogy a légió iratai között csak a 3., 5. és 6. századnak 
van veszteségi kimutatása, és Giron Péter is a magyar hadügyminisztériumhoz intézett jú
nius 20-i jelentésében a fenti századokról tesz csak említést. Gracza 600 főre teszi a légio
nisták számát. 

112 Mosonban született 1819-ben. Négy évig a Károly főherceg gyalogságnál teljesített 
szolgálatot. Utolsó rendfokozata őrmester volt. A szabadságharcban parancsnokai bátorságát 
több ízben kiemelték. . 

113 A zendülésről Hatvani őrnagy tájékoztatta a légió főparancsnokságát május 14-én. A 
vétkesként feltüntetett Klein százados a hadügyminisztériumnak küldött jelentésében más
ként számolt be az eseményekről. Klein gyávasággal vádolta Liptayt és azzal, hogy május 8-án 
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A Hatvani első balszerencsés kimenetelű fellépése után erősítésül kül
dött két német század fegyelmi helyzete sem volt jobb az előbbinél: 
egymásra fogtak fegyvert.114 Simonffy alezredes115 vádja még súlyosabb 
volt, egyenesen a Német Légiót okolta azzal, hogy fegyelmezetlenségé
vel előidézőjévé vált a románok leverésére kirendelt magyar sereg vesz
tének.116 Hatvani esztelen támadása következtében a magyar sereg vesz
tesége csaknem 5450 fő volt,117 és a légió három százada is csaknem tel
jesen elvérzett. A 3., 5. és 6. század összesített 345 fős kivonulási létszá
mával szemben mindössze 137 fő tért vissza Nagyváradra, 208 légionis
ta elesett.118 Klein százados megsebesült, Kallmann és Preissl119^ száza
dosok pedig, hogy meg ne szegjék esküjüket, mely szerint élve nem 
adják magukat ellenség kezébe, önkezükkel vetettek véget életüknek.120 

Kossuth Lajos Simonffy alezredes jelentése alapján május 29-én azt 
az utasítást adta a hadügyminisztériumnak, hogy a légió maradékát ál
lítsa hadbíróság elé, oszlassa fel a sereget, és Girontól vonja vissza a 
légió felállítására vonatkozó engedélyt.121 

A légió szénthullásában — számos egyéb tényező mellett — nagy 
szerepe volt a főparancsnokság egységes, következetes irányítása hiá
nyának, amely a századok szétszórtsága miatt nem valósulhatott meg, 
de Giron bábolnai sebesülése is akadályozta ennek létrejöttét. Felépülé
se után február 14-én kérte elsőízben Kossuthtól, hogy a különböző csa
patokhoz beosztott légióját összevonhassa.122 Ennek megvalósítása azon
ban eredménytelen volt annak ellenére, hogy a hadügyminisztérium 
háromszor is engedélyezte.123 Az eredménytelenség láttára Giron a né-

visszavonulási pa rancsáva l kiszolgál tat ta a r o m á n o k n a k A b r u d b á n y a védte len lakoságát , míg 
ő ezzel szemben századával p a r a n c s né lkül s zembe száll t .az ellenséggel, és a Liptaytól k a 
pot t p a r a n c s el lenére sem vonul t vissza, nehogy a r o m á n o k tönk re t egyék a város t és lakóit 
k i rabol ják . L ip tay ő rnagy ezért c suka t ta le. (HL. 1848/1849. 27,452, 27/272.) 

114 BEL. 1848/1849. 27/452. 
115 1790-ben szüle te t t Üjfalun. 1849 feb ruá r j ában ő r n a g y k é n t a b iha r i nemzetőrséghez kerü l t . 
116 Kossuth Lajos ö s szes Munká i . XV. köt . 423—424. o. — À felelős személyek felelőssége 

csökken tésének ny i lván nagy szerepe volt az erősen eltúlzott áll í tás megszüle tésében. — 
Simonffy a lezredes je lentése K o s s u t h n a k a hadügymin i sz t é r iumhoz intézet t u tas í tásából 
i smer t . 

117 Gelich Richárd: Magyarország függetlenségi ha rca . III . köt . 107. o. 
118 Giron P é t e r a m a g y a r hadügymin i sz t é r iumhoz intézett je lentésében csupán 70 légionista 

visszaérkezéséről tudot t , ak iknek nagy része sebesül t volt. (HL. 1848/1849. 33/541.) 
119 Pes ten születet t 1821-ben. Tagja volt a nemzet i gá rdának . Korább i foglalkozása tech

n ikus volt. A minősí tés szer int az erdély i h a r c o k b a n bá to r ságáva l tűn t ki . 
120 Giron je len tésében u ta l a r ra , hogy a ké t megneveze t t századoson k ívü l több tiszt is 

volt, ak i élve n e m adta m e g m a g á t az e l lenségnek. 
Ezt támasz t ja alá Gracza György is, ak i ifj. K e m é n y Is tván Feke te Könyv c ímű m u n 

kájából a köve tkezőke t idézi : „Tény, hogy a n é m e t légió tagjai , nehogy az o láhok kezébe 
kerü l jenek , közös e lha tározássa l egymás t lövöldözték agyon . " (Gracza György: Az 1848—49-i 
Magyar s z a b a d s á g h a r c tö r t éne te . Budapes t , Latmpel Róbert , 1894. IV. köt . 436. o.) — Gracza 
igen e l i smerően nyi la tkozot t a légió m a g a t a r t á s á r ó l a má jus 9-i a b r u d b á n y a i c sa tában . Vé
l eménye szerint . „Ha nincs ott a vitéz n é m e t l ég ió : e lpusztul az egész sereg . így azonban 
r o p p a n t erőfeszítéssel ke resz tü lvág ták m a g o k a t . " (Gracza: i. m. IV. köt . 433. o.) 

Gelich Richárd — ta lán némi túlzással — n é m e l y e k gyávaságá t az egész légióra vonat 
kozta t ta . „E halálfejes hősöknek — írja — n e m lett volna szabad megkegye lmezni , és m a 
gától ér thetőleg, kegye lme t el nem fogadni, de a légió nagy része m á r az első visszavonulási 
csa tában elfogatta m a g á t . " (Gelich R.: i. m. I. kö t . 454. o.) 

Az igazság va lahol a ké t e g y m á s n a k e l len tmondó vé lemény közöt t lehet , h iszen mind a 
bá to r he ly tá l lás ra , m ind a megfu tamodás ra v a n n a k ada tok . 

121 Az u tas í tás a m a pont ja , hogy a Bécsi Légió kivételével va l amenny i n é m e t légiót fel 
ke l f oszlatni , e l len tmond az u t a s í t á snak az o láhok ellen harcoló légió feloszlatásáról szóló 
részével, m e l y sze r in t csak a külországi n é m e t m e n e k ü l t e k m a r a d h a t n a k m e g a Néme t 
Légiónál . i ', j» 1 •! 

122 HL. Os. k i r . pest i had i tö rvényszék , 1849—2/217. 
123 H L . 1848/1849. 29/353Í. 
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met és lengyel légió egyesítésének a megvalósítására törekedett. E cél
ból Romuald Zurovskin keresztül kapcsolatot teremtett Wysockival, aki 
örömmel fogadta a két légió egyesítésének tervét, azonban ezt csupán a 
magyar hadügyminisztérium engedélye alapján tartotta keresztülvihe-
tőnek.124 Ismeretlen okok miatt azonban ezt sem sikerült megvalósíta
nia.125 Wysocki mellett arra is tett kísérletet, hogy a légió egy testté ösz-
szevonva Bem parancsnoksága alá kerüljön, és kérte, hogy járjon el a 
hadügyminisztériumnál az egyesítés ügyében.120 

A Giron ellen felhozott panaszok alapján Görgei márciusban vizsgá
latot rendelt el ellene. A vizsgálat főként bábolnai szerepének a tisztá
zására szorítkozott, amit azonban feltehetően nem tudtak megnyugtató 
módon lezárni,127 mert júniusban a hadügyminisztérium ama vádak 
alóli tisztázásra szólította fel, hogy Kocson miért szidta a kormányt, Bá
bolnán miért hagyta el önhatalmúlag a hadsereget,128 továbbá arra uta
sította, hogy terjessze be a minisztériumba a légió felszerelésére és 
egyéb szükségletei fedezésére felvett összegekről a számadást.129 Giron 
a vádak alóli tisztázása céljából ismételten hadbíróság összeállítását kér
te,1'50 azonban tárgyalásra az időpont többszöri kitűzése ellenére sem ke
rült sor.131 Giron a tárgyalások állandó elhalasztását személyes sérelem
nek vette, és ezért a hadügyminisztériumból nyugdíjaztatását vagy el
bocsátását kérte, hogy tovább tudja folytatni katonai pályáját.132 A had
ügyminisztérium július 23-án hozzájárult a magyar hadseregből való 
elbocsátásához, és megszüntette az ellene indított eljárást is.133 

Hogy Giront személy szerint milyen felelősség terhelte a légióban be
következett zavarokért, és hogy rendelkezett-e egy ilyen csapat vezeté
séhez és irányításához szükséges katonai ismeretekkel, továbbá emberi 
magatartása alkalmassá tette-e a főparancsnoki szerep betöltésére, ne
hezen állapítható meg. Ami a katonai ismereteit illeti, valószínűnek lát
szik, hogy a porosz hadsereg tagjaként, valamint a francia idegenlégió
ban teljesített szolgálata idején szert tehetett ilyenekre, de a Görgei el
len szerkesztett gúnyirata is katonai dolgokban való tisztánlátásra enged 
következtetni. ly* Harctéren azonban nem adta ennek tanújelét, mivel — 
akár a bábolnai sebesülése, akár más okok miatt — nem vezényelte 
csapatait, habár a légió koncentrálása ügyében Kossuthoz intézett kérel-

124 HL. 1848/1849. 21/339. 
125 Giron még július 12-én is az egyesülésre tett javaslatot Wysockinak, mivel — véle

ménye szerint — a Német Légiónak az ő főparancsnoksága alá helyezése lenne az egyedüli 
eszköz arra, hogy Németországot ne érje sérelem a magyar kormánynak a légiót feloszlató 
rendelkezése miatt (HL. 1848/1849. 32/336). 

126 HL. 1848/1849. 29/353Í. — B e m állásfoglalása az ügyben nem ismer t . 
127 Ensel tábori főhadbíró március 24-én terjesztette fel Görgeinek a vizsgálat tanúvallomási 

jegyzőkönyvét. 
128 HL. 1848/1849. 32/12. 
129 Uo. 32/10. 
130 u o . 30/371, 33/541, 34/483. 
131 Uo. 36/72. 
132 Uo. 
133 Uo. 39/201. 
134 HL. 1848/1849. 50/11. — A gúny i r a tban hibázta t ja Görgeit , amiér t a megver t osztrák se

reg üldözése helyett Budát ostromolta, holott az üldözés megteremtette volna a különböző 
Habsburg-ellenes erők összefogásának a lehetőségét, ami feltétlenül a Habsburg-ház bukását 
vonta volna maga után. 
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mében arra tett ígéretet,' hogy a csapatok összevonása után február vé
gén átveszi felettük a parancsnokságot, és az ellenség ellen vezeti őket.135 

Emberi magatartására vonatkozóan is ellentétesek az adatok. Tiszt
jei jelentéseiből és irataiból az derül ki, hogy — egy-két kivétellel — 
nemcsak szerették, hanem végtelenül tisztelték is, és atyjuknak tekin
tették. E ragaszkodást bizonyítja a 3. zászlóalj tisztikara is, amikor Gi
ron leváltásakor annak közlését kérte a hadsereg-főparancsnokságtól, 
hogy a véleménye szerint ártatlan és Magyarország szabadságáért még 
az egészségét is feláldozó férfit miért fosztották meg a légió főparancs
nokságától?136 Stein ezredes Kossuthhoz intézett már említett jelentésé
ben — az előbbiekkel ellentétben — kalandornak nevezte, akinek Nagy
várad nyugodt élete jobban tetszik a harci zajnál.137 Hasonló véleménye 
volt róla a feljelentést tevő Bergernek és Danzingernek, valamint 
Thomsdorf Ágostonnak is.138 Giron életútja mozgalmasság szempontjá
ból valóban életútja lehetett egy kalandornak is, meg egy szabadság
harcosnak is. Nehezen képzelhető azonban el, hogy valaki csupán ka
landorságból különböző forradalmakban és szabadságharcokban vegyen 
részt.139 Megmaradt jelentései, parancsai és levelei is arról tanúskodnak, 
hogy írójuk a szabadság kedvelője és a zsarnokság s elnyomás gyűlölője 
volt. Az osztrákok a forradalom rendkívül tevékeny eszközének és a 
trón ádáz ellenségének tartották, aki tanácsaival, fegyverrel és minden 
tevékenykedésével támogatta Magyarország elszakadását Ausztriától.140 

És ilyen tevékenységért az osztrák hadbíróság csak egy büntetést is
mert : a halált.141 Ha voltak is hibái és emberi gyengéi, ezek elenyészők 
voltak ahhoz az áldozathoz képest, amit a magyar szabadságért hozott, 
hiszen a legdrágábbat áldozta fel, amit ember csak feláldozhat: az életét. 

Gironnak a főparancsnokságtól való megfosztásával egyidejűleg Gör-
gei Thomsdorf őrnagyot utasította arra, hogy vegye át a légió főpa
rancsnokságát.142 Thomsdorf143 májusban egy portyázó csapat alakitá-

135 HL. Cs. kir. pesti haditörvényszék, 1849/2/217. — A bábolnai esetet kivéve csak Budavár 
visszafoglalásakor vett részt harcban. 

136 H L . 1848/1849, 30/371. 
137 U o . 24/125. 
138 Thomsdorf hadbírósági vallomásában azt állította Gironról, hogy jellemtelen ember, 

aki minden képesség híján van, és Magyarországon azért lett alezredes, mert Csányi 
László kormánybiztost különféle ígéretekkel megnyerte a maga számára. A légió főpa
rancsnokságától tudatlansága miatt fosztották meg. 

139 A bécsi felkelésen és a magyar szabadságharcon kívül feltehetően az 1830. évi bel
giumi forradalomban is részt vett, ugyanis a Berger és Danzinger által felihozott vádak 
alóli tisztázás céljából szerkesztett beadványban azt írta önmagáról, hogy neve az antverpeni 
csatából Is ismert (HL. 1848/1849, 6/381.). 

140 HL. Cs. kir. pesti haditörvényszék, 1849—2/217. 
141 Glront az osztrák hadbíróság vagyonának elkobzása mellett kötél általi halálra ítélte, 

amit 1849. október 20-án a Neugebäude mellett (Holzplatz) reggel il2l órakor végrehajtottak. 
Heinrich Ritter von Lewitschnigg Kossuth und seine Bannerschaft című munkájában azt 

írja róla, hogy kivégzésekor bátorsága csodálatos volt, lelkinyugalmát a legvégső pillanatig 
megőrizte, és mikor a kötelet a nyakába akasztották, még egyszer nyugodtan és barátsá
gosan teKintett Woronieczkyre és Abancourtra, akik sorsában megelőzték őt. 

"ľ'2 HL. 1848/1849. 29/513. — Az utasítás kelte: május 24. Görgei már Thomsdorf főparancs-
noki kinevezése előtt is támogatta azokat a német tiszteket, akik szemben álltak Gironnal. 
Weiss századost, aki Reichhart százados szeriint kijelentette, hogy nem hajlandó Giron pa
rancsnoksága alatt szolgálni, áprilisban a légió parancsnokává nevezte ki. (Nemcsak a teljes, 
tbbb zászlóaljból álló egységet nevezték légiónak, hanem annak különböző, egymástól füg
getlenül Tevékenykedő alegységeit is. Jelen esetben valószínűleg az 1—2. század parancs
nokává történő kinevezéséről lehetett sző.) 

143 Thomsdorf Ágoston Gottinban (Mecklenburg-Schwerin) született. 1837-ben lépett ka
détként a Miklós huszárokhoz. 1848 júniusában ezredével Brzezanyból Magyarországra jött. 
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sának tervét nyújtotta be Kossuthnak, aki azt igen felkarolta.144 Kossuth 
Görgeihez küldött levelében vázolta a tervezett csapat szervezésére vo
natkozó elképzeléseit. A sereg zömét a Pesten toborzott német újoncok 
alkották volna, kiegészülve a Győr megyében és a Bakonyban jelent
kező önkéntesekkel. A tisztek és altisztek a Bécsi Légió 24 főnyi mara
dékából kerültek volna ki. A seregnek lovasokkal való ellátását Görgei 
feladatává tette.145 A portyázó csapat megalakulására és tevékenységére 
nincsenek adatok. Valószínű, hogy a főparancsnokság átvétele után a 
toborzott önkénteseket a légió 2. és 3. zászlóaljához csatolták.140 

A sikeres pesti toborzások eredményeként június közepére jelentősen 
megnőtt a 2. és 3. zászlóalj állománya. A 2. zászlóalj — melynek pa
rancsnoka Uetz Antal lett — összlétszáma tisztek nélkül 323 fő volt, 
közülük 216 külföldi. A 3. zászlóalj parancsnokává Reinfeldet nevezték 
ki, aki korábban a Bécsi Légió parancsnoka volt. E zászlóalj állománya 
494 főre nőtt, közülük 180 volt a külföldi légionisták száma.147 Pest vá
rosparancsnoka, Schweidel tábornok, a hadügyminisztériumnak küldött 
jelentésében a légió összállományaként 812 főt tüntetett fel, akik közül 
510 magyarországi születésű. 302 fő pedig külföldi származású volt.148 

A két zászlóalj tagjai június 12-én gyűltek össze eskütételre149 a Neuge
bäude egy termében Thomsdorf őrnagy, valamint a főtisztek jelenlété
ben.150 Az esküt megelőzően ünnepélyesen kijelentették, hogy önkéntes 
elhatározásból reguláris katonákként akarnak Magyarországon a sza
badság érdekében szolgálni és harcolni, s a honvédektől eltérő semmi
lyen megkülönböztető előnyre sem tartanak igényt. Kérésük csupán az 
volt, hogy német alakulatként tevékenykedhessenek német vezénylet 
alatt.151 

Az eskütételről szóló jelentést Pest városparancsnoka azzal a zára
dékkal küldte tovább a hadügyminisztériumnak, hogy minél előbb ke
rüljön a légió az ellenség elé, mivel csak csekély helyőrségi szolgálatot 
látott el.152 Rövidesen intézkedések történtek a felszerelésre és kikép-

Letette az esküt a magyar alkotmányra, és részt vett a magyar szabadságharcban. 1849. má
jus 10-én őrnaggyá nevezték ki, és ugyanezen hónap 24-én Görgei arra utasította, hogy vegye 
át Girontól a Német Légió főparancsnokságát, s tisztítsa meg a légiót a kalandoroktól. 
Thomsdorfot inkább az események sodorták a szabadságért küzdő magyar hadseregbe, sem
mint a meggyőződése. Az osztrák hadbíróságon tett tanúvallomása szerint azt remélte, hogy 
Görgei békét köt az osztrákokkal. A hadbíróság előtt azt kérte, hogy legalább altisztként 
maradhasson meg az osztrák hadseregnél, mivel szívvel-lélekkel osztrák katona. 

144 Thomsdorf tervezetének címe: Ansichten über die Verwendung ernes Streif-Corps, 
fliegendes Corps, dessen Thätigkeit namentlich auf die feindliche Grenze gerichtet ist. 

145 Kossuth Lajos összes Munkái , XV. köt . 171 /a, 311—312. o. 
146 1849. má jus 2-án a Pes t e r Zei tung 967. s zámában je lent meg Reichhar t százados alá í rá

sával egy belépési felhívás a légió gyalogságához. A Thomsdorf-féle por tyázó csapat meg
a lak í t á sának te rvénél ny i lván ezekre a német ajkú ú joncokra u ta l t Kossuth , hiszen a Giron-
féle légió számára ekkor m á r tilos volt m i n d e n n e m ű toborzás , ami t a hadügyminisz té r ium 
m á j u s 20-án Pes t r e is érvényesí te t t . 

147 OL. Honvédelmi Minisztérium ált. iratok. 1849:20 311. 
148 Uo. 1849:21 753. 
149 Az eskü letételtől csupán néhányan vonakodtak, 22 fő nem akart szolgálatot teljesíteni. 
150 A két zászlóalj tisztjeinek száma Thomsdorf on kívül ekkor 25 fő volt, akikhez meg 

3 orvos járult. 
151 OL. Honvédelmi Minisztérium ált. iratok. 1849:20 311. 
152 Uo. 
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zésre is. Június 18-án a 3. zászlóalj 450 csappantyús puskát vett át az 
óbudai fegyverbizottságtól a legénység kiképzése céljából.153 A légió fe
letti szemle megtartására Meszlényi ezredes kapott utasítást. Meszlényi 
ezredes a légiót tökéletesen felszereltnek találta, csupán köpenyben 
volt hiány. Fegyverrel való ellátottság szempontjából már rosszabb volt 
a helyzet. 310 puska hiányzott, 150 pedig használhatatlan volt, ami a 
légió akkor megadott 771 fős létszámához viszonyítva igen rossz arányt 
jelent. Ennek ellenére bármely órában elindíthatónak tartotta.154 A had
ügyminisztérium június 22-én kiadott rendelkezésével megszűnt a Né
met Légió elnevezés, valamint a június 12-i eskü letétele után használt 
Deutsche Honvéd elnevezés is, és 126-os számmal a honvédzászlóaljak 
közé iktatták.155 

Görgei azt jelölte meg Thomsdorf egyik feladatául, hogy tisztítsa meg 
a légiót a kalandoroktól, amit Thomsdorf saját állítása szerint el is ért 
azzal, hogy néhány izgatót eltávolított.156 Hogy valójában sikerült-e
visszaállítani a légió fegyelmét és harcértékét, kétséges. Aki maga is azt 
várta, hogy a magyar hadsereg megadja magát,157 nemigen volt alkal
mas e feladat végrehajtására. 

A légióra ezután már csak igen gyér adatok vannak. Szemere Berta
lan június 21-én arról számolt be Kossuthnak,-hogy a Német Légiót egy 
gőzösön Bajára irányította,158 június 25-án pedig Kossuth azt közölte a 
hadügyminisztériummal, hogy beleegyezik a légiónak Inczédy alezre
des1 5 9 által javasolt feloszlatásába.160 

A Német Légiót rövid fennállása alatt hősi helytállások és megingá
sok, nagyszerű tettek és kicsinyes megnyilvánulások jellemezték. Te
vékenysége mérlegének megvonásához azonban nem elegendő ezek egy
más mellé állítása, hiszen a ma embere számára a ténylegesen nyújtott 
és nem lebecsülendő fegyveres támogatásnál sokkal nagyobb a magyar 
szabadságért küzdő Német Légió erkölcsi jelentősége. A magyar nép 
történelmét később oly tragikusan befolyásoló Németország másik olda
lát mutatják meg, azt az oldalát, amely a szabadságért küzdött és az em
beri haladás ügyét szolgálta. 

A magyar szabadságharc bukása megfosztotta a Német Légió tagjait 
annak a reménynek a megvalósulásától, amiért fegyvert fogtak. Harcuk 
mégsem volt hiábavaló. Kiömlő vérük hozzájárult a magyar és az em
beri szabadság virágának szárba szökkenéséhez, működésük pedig az 
azóta testvéri közösségben élő Magyar Népköztársaság és Német De
mokratikus Köztársaság népe múltjának egyik haladó kapcsolatát jelen
ti, és jövőjének egyik összekötő kapcsává válik. 

153 U o . 
154 Uo. 1849:21 753. — A szemle jún ius 21-én vagy 22-én volt. 
155 Uo. 
156 HL. Cs. kir. aradi rendkívüli haditörvényszék, 1849—2/383. 
157 U o . 
158 Kossuth Lajos összes Munkái, XV. köt. 327., 562. o. 
159 Májusban vette át a parancsnokságot a bihari honvédek és egy szabadcsapat felett, 

akikkel Vaskóhnál megszállva tartotta az erdélyi határt a benyomuló románokkal szemben. 
Ehhez a szabadcsapathoz tartozott a Német Légió is. 

160 Kossuth Lajos összes Munkái, XV. köt. 346/c, 596. o. A feloszlatás valószínűleg csak 
a románok ellen harcoló alakulatokra vonatkozott, hiszen a II. és III. zászlóalj ekkor már a 
honvéd zászlóaljak közé tartozott. 

4* — 215 — 



Я К А Б БЁМ: 

О Р Г А Н И З А Ц И Я НЕМЕЦКОГО ЛЕГИОНА И ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ БОРЬБЕ ВЕНГРОВ В 1848—1849 Г О Д А Х 

(Резюме) 

В своей работе автор указывает на то, что в боях освободительной войны Венгрии 
1848—1849 годов принимали участие также и бойцы уже подавленных к тому време
ни в Европе революций, которые поняли, что в Венгрии они сражаются против общего 
врага — произвола и тирании, и тем самым служат также и делу своего собственного 
народа. 

Значительную роль среди борцов за свободу Венгрии играли германские народы, 
большинство которых после разгрома октябрьской революции в Вене искало прибежи
ща в Венгрии. Одному из таких эмигрантов — Гирону Петеру Кошутом было поруче
но собрать их в Шопроне и организовать из них воинские части. В своем указе от 30 
ноября Кошутом для немецкого легиона былы обеспечены права, тождественные с вен
герской армией, а бойцам после завоевания свободы было обещено венгерское гра
жданство, или же они могли поступить в венгерскую армию с тем воинским званием, 
до которого они дослужились к концу войны. 

К середине декабря был сформирован легион в составе 200 человек, 16-го декабря 
он впервые вступил в бой с противником у Шопрона, затем выполнял различные бое
вые задачи в ходе отступления венгерской армии, и несколько его частей принимало 
участие и весеннем боевом походе. 

В начале 1849 года командование легиона перенесло свое местопребывание в Надь-
варад и здесь продолжало прервавшиеся в Пеште организационные работы. В резуль
тате успешной вербовки вскоре были сформированы 3—6 роты I батальона, и нача
лось также формирование 2-го батальона. 

Численный состав легиона весной 1849 года достигал уже до 1000 человек, затем 
в ходе вербовки, проводимой после повторного взятия столицы, он увеличился до 
1400—1500 человек. 

Сформированные в Надьвараде 3—7 роты участвовали в Трансильвании в боях с 
румынами. В начале они сражались героически, но об их дальнейшем поведении име
ются уже противоречивые данные. Их потери были весьма значительны. В кровопро
литных боях в Абрудбаня было убито 208 легионеров. 

Хотя точных данных о национальной принадлежности, гражданстве, занятиях и воз
расте членов легиона не имеется, однако о 2-ой и 4-ой ротах имеются в распоряжении 
весьма подробные росписи. С помощью их можно получить точное представление о 
составе обеих рот, который с большими или меньшими отклонениями отражает также 
и состав всего легиона. Автор подробно знакомит читателя с этими данными. 

Продолжению успешно начатой борьбы легиона в большой мере препятствовали — 
наряду с другими причинами — нарушения порядка и дисциплины, появившиеся в 
рядах легионеров. Частично по этим причинам, а отчасти за невыполнение приказа о 
вербовке 29 мая Кошут отдал распоряжение министру военных дел передать остаток 
воюющих в Трансильвании легионеров военному трибуналу, распустить их армию и 
аннулировать данное Гирону разрешение на создание легиона. Гирон в целях выясне
ния выдвинутых против него обвинений потребовал следствия военного трибунала по 
своему делу, однако вследствие неоднократной отсрочки его, подал заявление о демо
билизации из армии, которое было подписано министром военных дел 23 июля, и 
следствие начатое против Гирона было также прекращено. 

Одновременно с лишением Гирона прав главнокомандующего легиона был отдан 
приказ майору Гёргеи Томсдорфу о принятии командования легиономна себя. Томс-
дорф продолжал проводить организацию, оснащение и боевую подготовку 2 и 3 ба
тальонов. Общий численный состав обоих батальонов составлял 800 человек. Распоря
жением министерства военных дел от 22 июня Немецкий Легион был упразднен, и 
под номером 126 он был включен в состав хонведских батальонов. 
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Деятельность Немецкого Легиона за короткий период его существования характе
ризовалась героизм и колебаниями, беспримерной храбростью и недисциплинирован
ностью попеременно. И всё же мы должны с признанием и благоговением почтить 
память погибших легионеров, ибо они сражались за дело человеческого прогресса и 
проливали кровь за свободу Венгрии. 

JAKAB BÖHM: 

DIE ORGANIZATION DER DEUTSCHEN LEGION UND IHRE TÄTIGKEIT 
IM UNGARISCHEN FREIHEITSKAMPF VON 1848—1849 

Resümee 

Im ungarischen Freiheitskampf beteiligten sich Soldaten der besiegten Revolu
tionen Europas, die erkannten, dass sie auch an dieser Stelle gegen den gemein
samen Feind, gegen Despotismus und Tyrannei kämpfen und dadurch die Sache 
ihres eigenen Volkes dienen können. 

Unter den Kämpfern des ungarischen Freiheitskampfes spielten die Deutsch
sprachigen eine bedeutende Rolle, die sich nach der Besiegung der Wiener 
Revolution grösstenteils nach Ungarn flüchteten. Kossuth beauftragte Peter Giron 
aus diesen Flüchtlingen in Sopron eine militärische Formation zu bilden. In seiner 
Verordnung vom 30. November sicherte er dieselben Rechte der Legion, wie der 
ungarischen Armee, den Kämpfern stellte er die ungarische Staatsbürgerschaft in 
Aussicht, bzw. den Eintritt in die ungarische Armee mit dem bis Ende des 
Freiheitskampfes errungenen Rang. 

Die 200 Mitglieder zählende Legion kam am 16. Dezember bei Sopran zum 
erstenmal mit dem Feind in Kampfberührung. Zur Zeit des Rückzuges der unga
rischen Armee vollzogen die Legionisten verschiedene Kampftätigkeiten, einige 
Einheiten nahmen auch am Frühjahrsfeldzug teil. 

Anfang 1849 versetzte das Oberkommando der Legion sein Hauptquartier nach 
Nagyvárad und setzte die in Pest abgebrochene Organisationstätigkeit fort. Nach 
erfolgreicher Werbung wurden die 3—7. Kompanien des 1. Bataillons aufgestellt 
und es begann auch die Organisation des 2. Bataillons. 

Der Bestand der Legion war im Frühjahr 1949 ungefähr 1000 Mann, welche 
Zahl nach der Zurücknahme der Hauptstadt auf 1400—1500 stieg. 

Die in Nagyvárad aufgestellten 3—7. Kompanien wurden in Siebenbürgen gegen 
die Rumänen eingesetzt, wo sie sehr tapfer kämpften und hohe Verluste hatten. 
In den Kämpfen um Abrudbánya fanden 208 Legionisten den Heldentod. Über 
ihr späteres Benehmen befinden sich widerspruchsvolle Daten. Es gibt keine 
genaue Angaben über die Nationale Zugehörigkeit, Zuständigkeit, Beruf und 
Lebensalter der Legionisten oder Zusammensetzung der Legion, nur über die 2. 
und 4. Kompanie stehen sehr detaillierte Nachweise zur Verfügung, — die vom 
Autor eingehend analysiert werden i— und die mehr oder weniger die Zusammen
stellung der Legion widerspiegeln. 

Die Fortsetzung der erfolgreichen Kämpfe wird neben anderen Gründen von 
Disziplinarvergehen und Ordnungsstörungen in grossem Masse gehindert. Aus 
diesem Grund und teils aus dem Nichteinhalten der Werbungsinstruktionen gab 
Kossuth am 29. Mai eine Weisung dem Kriegsminister: die Reste der Formationen 
vor das Kriegsgericht zu stellen, die Legion aufzulösen und von Giron die Wer
bungs-Erlaubnis zurückzunehmen. Um die Rechtfertigung seiner Person bat Giron 
eine kriegsgerichtliche Untersuchung gegen sich selber, nach wiederholter Auf
schiebung seiner Bitte dankte er ab. Das Kriegsministerium gab am 23. Juli seine 
Beistimmung dazu und stellte das Vorgehen gegen ihn ein. 

Zu gleicher Zeit des Entziehens des Oberkommandos von Giron gab Görgei 
eine Weisung an Major Thomsdorf das Oberkommando der Legion zu über
nehmen, Thomsdorf setzte die Organisation, Ausrüstung und Ausbildung des 2. 
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und 3. Bataillons fort. Der Bestand der beiden Bataillone war etwa 800 Mann. 
Durch den Erlass des Kriegsministeriums vom 22. Juni wurde die Deutsche 
Legion aufgelöst und als 126. Bataillon in die Honvédarmee eingegliedert. 

Die Tätigkeit der Deutschen Legion kann während der Zeit ihres Bestehens mit 
heldenmütiger Standhaftigkeit, musterhafter Tapferkeit, aber auch mit Wanken 
und Mangel an Disziplin charakterisiert werden. Mit Anerkennung und Hoch-
audhtung denfken wir an die Totenkopf-Legionisten, die für die Sache des Fort
schrittes kämpften und für die ungarische Freiheit ihr Leben opferten. 
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