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(Rezumat)
Este binecunoscut cã în rãzboiul de inde-
pendenþã de la 1848–1849, armata revo-
luþionarã ungarã a avut alãturi de ma-
ghiari numeroºi ofiþeri nemaghiari, mai
ales germani ºi slavi (dar între generali se
gãsea pânã ºi unul britanic). Pentru tra-
ducere am ales pasaje ºi subcapitole din
monografia monumentalã a lui Gábor
BONA (Nota trad.).

IInnttrroodduucceerree1

Fapt comun, una din principalele cauze
ale eºecului rãzboiului de independenþã de la
1848–1849 era tocmai politica naþionalã greºitã.
Conducãtorii revoluþiei maghiare se situeau pe
poziþia naþiunii politice moderne, tip franceze.
Ajungând în situaþia nefastã de fi nevoiþi sã
recunoascã primii în Europa limitele acestui
model, au ºi elaborat prima reglementare juridicã
europeanã a problemei naþionale (proiectul de
pacificare maghiaro–român), dar atunci, în plinã
intervenþie militarã þaristã, era deja prea târziu. În
primãvara ºi vara anului 1848 nici nu e de mirare
cã nu au înþeles dimensiunile noii probleme, spe-
cificã mai ales Europei Centrale, iar refuzul de a
acorda unele drepturi naþionale perfect legitime
din perspectiva posterioritãþii, au împins treptat
naþionalitãþile în tabãra reacþiunii vieneze. Sã nu
mai vorbim de rolul primordiar al diversiunii
camarilei, care provocând atrocitãþi, odatã cu
escaladarea acestora lãsa mult mai puþinã liber-
tate raþiunii.

Totuºi, rolul naþionalitãþilor din Ungaria
în timpul rãzboiului de independenþã se aratã
mult mai nuanþat, dacã vom analiza ºi compo-
nenþa naþionalã a armatei revoluþionare ungare.
Pe baza unor estimãri reprezentative, numãrul
militarilor nemaghiari se apreciazã a se ridica la
circa jumãtatea efectivului de militari în total.
Analiza componenþei diferitelor unitãþi aratã cã
germanii din þarã – exceptând Pãmântul Sãsesc
din Transilvania –, românii din Banat ºi din Pãrþi,
rutenii din zona Muncaèevo–Maramureº au lup-
tat în mase în rândurile armatei revoluþionare un-
gare. Slovacii au dat chiar mai mulþi militari de-
cât maghiarii, în proporþie cu numãrul populaþiei
maghiare ºi slovace – 30–35000. Românii au
luptat într-un numãr aproape la fel de mare, timp
ce tabãra lui Avram IANCU în Apuseni se esti-
meazã la 30–40.000 de oameni, dintre care abia
1300–1400 aveau arme de foc.2

Cum se explicã? Prin buna funcþionare a
aparatului comital însãrcinat cu recrutarea orga-
nizatã pe comitate? Masele de þãrani fãrã pãmânt
slovaci ºi ruteni au devenit honvezi datoritã unor
factori economici? Sau pentru cã au ºtiut cã s-au
eliberat de sub iobãgie mulþumit revoluþiei un-
gare ºi pentru cã au recunoscut cã rãzboiul în-
seamnã apãrarea noilor drepturi? Probabil, toate
cele trei ipoteze se verificã. Pentru a elucida
aceste probleme, este nevoie de noi cercetãri, dar
faptul rãmâne fapt: între unitãþile cele mai bune
ale armatei de honvezi se gãsesc numeroase, care
s-au constituit în cea mai mare parte, respectiv
într-una însemnatã din germani din Ungaria, din
slovaci, din români sau din ruteni.

Batalioanele bihorene 27 ºi 55, formate
la Oradea erau de majoritate românã ºi în cam-
paniile transilvãnene ale lui BEM deseori au lup-
tat împotriva românilor rãsculaþi; generalul
însuºi a apreciat amândouã unitãþi cu califica-
tivele cele mai bune.3

Batalionul de honvezi 29 recrutat în co-
mitatul Arad era atât de român, încât Consiliul
Naþional de Apãrare (OHB) a vrut sã-l amestece
în toamna anului 1848 cu militarii unui alt batali-
on, format într-o zonã de populaþie maghiarã,
neavând destulã încredere în primul,4 însã planul
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nu a mai fost pus în practicã, pentru cã batalionul
ºi-a dovedit pe deplin loialitatea ºi forþa de luptã:
la 8 februarie 1849 a alungat din Aradul Nou o
întreagã brigadã inamicã, eroismul lui ieºit din
comun fiind apreciat ºi de revista „Közlöny”.5

Batalionul de honvezi 9 s-a format între
primele, în vara anului 1848, la Košice, din vo-
luntarii maghiari ºi slovaci din zonã, la Debrecen
a fost completat cu 150 de militari români din
Bihor ºi Sãlaj, iar în decembrie, în urma pierderi-
lor, a fost întregit cu 300 de recruþi bãnãþeni,
români ºi sârbi, ºi pânã la urmã i s-a mai ataºat o
companie de gãrzi naþionale din germani timiºo-
reni.6 Acest batalion a devenit una din cele mai
vestite unitãþi ale rãzboiului de independenþã,
eroul unor bãtãlii ca Tápióbicske, Isaszeg, Vác,
Nagysalló, semnul lor distinctiv, ºapca roºie fiind
acordatã de la un anumit moment drept însemn
de merit pentru alte unitãþi pe baza unui ordin al
Ministerului de Rãzboi.  

De asemenea, între cele mai bune unitãþi
se obiºnuiesc a se înºira ca fiind în parte însem-
natã slovace: batalionul de honvezi 4 de la Bra-
tislava, cel 33, distins în mod deosebit în bãtãlia
din trecãtoarea Branyiszkó, câte trei batalioane
ale regimentelor de infanterie 34 ºi 60,7 respectiv
mai multe companii ale regimentelor de husari 8
ºi 10, care dezerteazã din armata cezaro-crãiascã,
întorcându-se în formaþie de luptã în Ungaria la
chemarea lui KOSSUTH.8

Germanii din þarã – exceptând saºii tran-
silvãneni –, dupã cum am mai amintit, s-au do-
vedit sprijinitori înflãcãraþi ai revoluþiei ºi ai rãz-
boiului de independenþã. În Sud, unde rãscoala
sârbilor din vara anului 1848 s-a orientat deo-
potrivã împotriva maghiarilor ºi germanilor, erau
batalioane întregi  germane de gãrzi naþionale.
Din ele a constituit BEM în mai 1849 batalionul
„bãnãþean german” 67.9

Germanii sepeºani au avut rol deosebit
nu numai în industria de armament ºi de muniþie,
dar în mare parte ei au asigurat contingentul ba-
talionului de honvezi levoèan 19 ºi al celor zvo-
len–bystricani I ºi II. Aici s-a format batalionul
„de vânãtori sepeºan”, una din cele mai combat-
ante unitãþi de gherilã.10

Chiar dacã ne limitãm la cei mai buni,
trebuie sã mai evidenþiem batalionul de honvezi
34, format din bunievaþi, ºi cel 20, exclusiv ruten.

În continuare vom discuta ofiþerii armatei
ungare – generalii ºi ofiþerii superiori mai pe larg.
Sã nu uitãm cã numai dintre ultimii, din care
dupã capitulare aproape 500 au ajuns în mâinile
austriecilor, 22 au fost condamnaþi la moarte ºi
executaþi, 12 au murit în închisoare, 266 au fost
întemniþaþi 2–9 ani, alþi 132 au fost închiºi de
asemenea, dar mai norocoºi fiind, au ieºit cu
amnistie la mai puþin de un an, 23 au fost înrolaþi
ca soldaþi în armata imperialã, 5 au fost expul-
zaþi din imperiu, 31 au cãzut eroic încã pe timpul
rãzboiului. Mulþi au luptat pentru idealurile lor în
continuare, pe câmpuri de bãtãlii îndepãrtate,
împotriva þarului în Crimeea, pentru Nordul în
rãzboiul civil din Statele Unite, pentru indepen-
denþa Cubei, în Mexic, pentru unificarea Italiei.
Alþii au constituit coloana vertebralã a miºcãri-
lor antihabsburgice, care s-au þinut în lanþ ºi care 
s-au terminat abia odatã cu Compromisul de la
1867, iarãºi alþii s-au sinucis sau au murit în mi-
zerie. Sã nu uitãm jertfa lor. 

OOffiiþþeerriiii nneemmaagghhiiaarrii

Referitor la componenþa naþionalã a ofi-
þerilor armatei revoluþionare ungare din 1848–
1849, din lipsã de izvoare avem date mai mult
pentru generalii ºi pentru ofiþerii superiori. Apar-
tenenþa naþionalã a acestor ofiþeri nu era þinutã în
evidenþã nici în armata revoluþionarã, nici în
armata cesaro-crãiascã – de unde au provenit în
parte, respectiv unde au fost înrolaþi parte însem-
natã dupã rãzboiul de independenþã, din pedeap-
sã. Altã problemã, în Ungaria apartenenþa naþio-
nalã era privitã mult mai puþin rigid la mijlocul
secolului al XIX-lea. Atunci, în plin proces al
constituirii naþiunii moderne idea de „hungarus”
avea încã un rol însemnat, persoane, care din
punct de vedere etnic pot fi considerate fãrã
dubiu germani sau slovaci – uneori nici nu ºtiau
limba maghiarã –, se considerau unguri sau cel
puþin membri ai naþiunii politice ungare. Pe de
altã parte însã acþiona deja în forþã ºi spiritul epo-
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cii, adicã procesul de disimilare, care a condus la
formarea/separarea naþiunilor moderne.

În acest sens trebuie privit cu oarecare
reþinere teza, conform cãreia „mai mare parte” a
generalilor ºi ofiþerilor superiori martiri, execu-
taþi la data de 6 octombrie, la Arad „nu a fost
maghiar”. Contele LEININGEN era german cu
siguranþã, chiar dacã ºi-a petrecut anii copilãriei
la Timiºoara (oraºul era dealtmintrelea de limbã
germanã). Nu avem nici un motiv sã punem sub
semnul întrebãrii originea „austriacã” a lui von
POELTENBERG, cea croatã a lui KNEZICH,
cea sârbã a lui DAMJANICH, apartenenþa la et-
nia germanã din Ungaria a lui AULICH, LÁH-
NER ºi SCHWEIDEL, originea armeanã a lui
KISS ºi LÁZÁR. Totuºi, în cazul multora nu ºtim
nici astãzi, cum au vãzut ei înºiºi problema. 

Numele, locul naºterii, confesiunea, res-
pectiv limbile cunoscute (date pãstrate în Arhiva
Militarã din Viena pentru toþi, care înainte sau
dupã rãzboiul de independenþã au fost ofiþeri în
armata cesaro-crãiascã) oferã totuºi o posibilitate
destul de bunã pentru încadrarea la o etnie sau
alta. Putem face abstracþie de aceasta numai în
cazul când persoana respectivã s-a considerat în
mod cert aparþinãtor de altã etnie.

În timpul rãzboiului de independenþã au
avut sau au fost avansaþi la grad de general,
respectiv de ofiþer superior 1030 de persoane.
Dintre ei 830 au rãmas activi în armata revo-
luþionarã ºi dupã ianuarie 1849. Cãpitani se cu-
nosc 2098. Componenþa naþionalã s-a estimat pe
baza ultimelor efective.

Generalii ºi ofiþerii superiori pot fi con-
sideraþi a fi fost maghiari într-o proporþie de
68,8%. 15,5% erau germani (din Ungaria, din
celelalte teritorii habsburgice ºi din statele ger-
mane), 4,2% erau polonezi, 3,6% sârbi ºi croaþi,
0,7 italieni. În sfârºit, 2,9% au aparþinut de aºa
numitele dinastii de militari, proprii relaþiilor
specifice ale imperiului habsburgic. Nu se poate
preciza naþionalitatea ptr. 2,8%. 

Proporþia nemaghiarilor este în conse-
cinþã mare. Acest lucru însã rezultã mai degrabã
din participarea celor dinafara Ungariei (în sen-
sul cã ºi înafara Transilvaniei). Între ofiþerii supe-

riori nu gãsim slovaci, români sau ruteni. Expli-
caþia este una complexã. Cert cã elita burghezã-
intelectualã în formare a naþionalitãþilor s-a spri-
jinit în mare parte asupra Curþii în revendicãrile
lor, cãutând soluþii pentru realizarea drepturilor
naþionale în cadrul imperiului, fiind îndepãrtaþi ºi
de politica nefericitã maghiarã de o alianþã, care
în vara anului 1848 avea încã ºanse reale. Dar,
precum am vãzut, principala sursã de comandanþi
militari era armata cesaro-crãiascã, iar aceasta a
avut ofiþeri români, slovaci, ruteni în numãr
foarte mic sau n-a avut deloc.11

Nobilii puteau avansa la gradul de ofiþer,
neavând importanþã naþionalitatea lor, însã în
aceste cazuri este vorba în general de persoane,
care din cauza legãturilor ºi intereselor econo-
mice, sociale, culturale ºi de familie s-au asimilat
de nobilimea maghiarã. Astfel s-au declarat ma-
ghiari, cu toatã originea lor etnicã slovacã colo-
nelul honved János JANIK, locotenent-colonelul
Ferenc LIPTAI (HROBONY), maiorii Rudolf
JÁNYI (JANIK) ºi Adolf HALMAY (HALÓS-
KA) sau maiorul român Jenõ GYIKA (GHICA),
moºier ºi pretor în comitatul Zala, deºi înrudit cu
dinastia principiarã românã.

Trebuie sã subliniem totuºi cã românii,
slovacii ºi rutenii, chiar dacã au lipsit din rândul
ofiþerilor superiori, au dat armatei de honvezi un
numãr foarte însemnat de cãpitani, locotenenþi
majori ºi locotenenþi. 

Cãpitanii erau într-o proporþie de 79,1%
maghiari, 11,2% germani, 3,5% polonezi, 1,5%
sârbi ºi croaþi, 0,9% italieni, 2% proveniþi din
dinastii de militari, ceea ce ar sugera cã spre gra-
dele mai inferioare proporþia ofiþerilor nema-
ghiari scade treptat, numai cã, precum am vãzut,
componenþa corpului de generali, ofiþeri superiori
ºi cãpitani, cu toatã multinaþionalitatea sa, nu a
reflectat raporturile dintre naþionalitãþi din Ungaria
vremii. Raporturile se apropie de un echilibru mai
degrabã tocmai spre gradele inferioare.

În cazul locotenenþilor ºi locotenenþilor
majori izvoarele nu permit stabilirea exactã a
apartenenþei etnice decât într-o micã parte din
cazuri, dar pe baza numelui, confesiunii, a locu-
lui de naºtere putem presupune cã mai multe sute

25



erau germani, mai multe sute polonezi, în jur de
patruzeci italieni. Alãturi de ei un numãr însem-
nat de ofiþeri cu nume slovac ºi român au repre-
zentat ºi cei circa 30–35.000 de militari slovaci,
ºi cei aproape atâþia români ai armatei revolu-
þionare ungare. Între locotenenþi ºi locotenenþi
majori s-au gãsit de asemenea ofiþeri ruteni, bu-
nievaþi, respectiv aparþinãtori de celelalte naþio-
nalitãþi mai mici sau mai mari din Ungaria – ev-
reii au dat de exemplu circa 160 de ofiþeri.

GGeenneerraalliiii ººii ooffiiþþeerriiii ssuuppeerriioorrii

11.. GGeerrmmaanniiii
La comanda militarã a rãzboiului de inde-

pendenþã maghiarii sunt urmaþi atât la numãr, cât
ºi la proporþie de ofiþerii de origine germanã (129
de persoane, 15,5%). Dupã locul naºterii, provin
din Ungaria–Transilvania, din celelalte teritorii
habsburgice, respectiv din statele germane.

Din Ungaria erau 70, în primul rând din
oraºele germane sau locuite în parte însemnatã de
germani (înainte de toate Pesta, Buda, Bratisla-
va), dar toate grupurile de germani din þarã –
þipþerii de pe teritoriul Slovaciei de azi, ºvabii de
Dincolo de Dunãre ºi din Banat–Bacica, pânã ºi
saºii transilvãneni – au dat ofiþeri într-un numãr
însemnat. Douã treimi din ofiþerii germani nãs-
cuþi în Ungaria erau de origine burghezã –
grupurile lor etnice au reprezentat avangarda pro-
gresului economic-social din þarã. 

Mulþi au ajuns la grade ºi funcþii supe-
rioare. Lajos AULICH, poate cel mai simpatic
comandant militar, a ajuns general (la început era
comandant de divizie în corpul de armatã de pe
Dunãrea de Sus, la mijlocul lui februarie 1849 a
devenit comandant al corpului de armatã II, în
sfârºit, din iulie 1849 era ultimul ministru de
rãzboi din timpul rãzboiului de independenþã).
Generali au fost ºi György LÁHNER, inspec-
torul ºef al cazarmamentului armatei de honvezi,
respectiv un al treilea martir arãdean, József
SCHWEIDEL.

Familia lui György KLAPKA, apãrãtorul
legendar al fortãreþei Komárom, era de origine
cehã, dar germanizatã. Pe linie paternã era ger-

man din Buda Antal VETTER, acest strateg
excelent, care a organizat statul major al armatei
de honvezi, mult timp fiind prim-consilier militar
al lui KOSSUTH, iar spre sfârºitul rãzboiului co-
mandant al armatei de Sud.

Germanul Ferenc ASSERMAN, ultimul
comandant al fortãreþei Komárom, s-a nãscut în
Sf. Gheorghe (Trei Scaune), erau de asemenea
germani din Ungaria József BAYER, ºeful de stat
major al armatei de pe Dunãrea de Sus, Ede
CZILLICH, comandantul de divizie al vestitului
corp de armatã III al lui  DAMJANICH, János
DANIELISZ, comisarul ºef al armatei de pe
Dunãrea de Sus (coloneli cu toþi), maiorul Osz-
kár KLEINHEINZ, ºeful de stat major al corpu-
lui de armatã I, care a cãzut eroic la asediul
Budei, locotenent-colonelul József MACK, unul
din primii organizatori ai artileriei de honvezi,
Ferenc MADERSPACH, eroul de la Bela Crkva,
locotenent-colonelul István József MÜLLER,
comandant ºef al artileriei armatei din Transilva-
nia, Ferdinánd SZODTFRIED, organizator ºi co-
mandant al corpului de geniºti honvezi, colone-
lul Károly WALDBERG, ultimul ºef al statului
major din Ministerul de Rãzboi. 

Alþi 35 de generali ºi ofiþeri superiori
germani ºi austrieci, proveniþi din alte state ºi
regiuni habsburgice, au ajuns în contact cu
rãzboiul de independenþã în general în calitate de
ofiþeri ai vreunui regiment regular maghiar can-
tonat pe teritoriul Ungariei la începutul luptelor.
Mai mult de douã treimi erau ofiþeri activi.

În octombrie 1848 – adicã odatã cu înce-
putul confruntãrii directe cu curtea vienezã – re-
gimentele maghiare aflate în Ungaria la acel
moment au aderat aproape fãrã excepþie la arma-
ta de honvezi, ºi de multe ori aºa au procedat ºi
ofiþerii lor germani ºi austrieci.

Motivaþia lor era în multe cazuri jurã-
mântul pe constituþia ungarã, care trebuia depus
începând din mai 1848 de toþi militarii ºi ofiþerii
regimentelor maghiare aflate în Ungaria. Acest
jurãmânt era recunoscut valabil ºi de mulþi
ofiþeri, care nu aveau originea maghiarã.

Ernst POELT Ritter von POELTEN-
BERG, de origine austriacã, generalul martir
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honved de mai târziu, atunci cãpitan cesaro-crã-
iesc al regimentului de husari „þarul Alexandru al
IV-lea”, în octombrie 1848 a vrut sã se retragã,
dar la avertizarea lui László CSÁNY, comisar
plenipotenþial al armatei de pe Dunãrea de Sus,
vizavi de obligaþiile asumate odatã cu jurãmântul
depus, de a apãra þara, a recunoscut cã lupta de
apãrare este dreaptã, fiind provocatã de politica
curþii vieneze, ºi a rãmas fidel jurãmântului sãu
militar, servind cu onoare pânã la capitularea de
la Világos (ªiria).12 Putea sã decidã ºi altfel.
Atunci încã toþi cei care au vrut, s-au putut re-
trage liber, iar el nu a avut nici mãcar probleme
existenþiale, având moºii însemnate în Galiþia.13

Erau între germani ºi unii, care s-au alã-
turat rãzboiului de independenþã ca luptãtori 
pentru transformarea burghezã ºi pentru drep-
turile democratice, la nivel european, de la în-
ceput. Austriacul Ludwig HAUK s-a luptat pen-
tru transformarea burghezã, împotriva abso-
lutismului lui METERNICH deja înainte de
1848, ca publicist, în revista vienezã Constitu-
tion. A participat la revoluþia vienezã din martie,
iar în insurecþia vienezã din octombrie a luptat ca
maior al lui Elite Corps. A venit sã lupte pentru
libertate în Ungaria în decembrie 1848, pe cãi
aventuroase, devenind locotenent-colonel în sta-
tul major al armatei lui BEM. Dupã depunerea
armelor a ajuns în captivitate ºi la 19 februarie
1850 a fost executat ºi el la Arad, de austrieci.14

Aceeaºi soartã a avut ºi maiorul de origi-
ne tirolezã SÖLL, care a participat de asemenea
la revoluþia vienezã, iar dupã înnãbuºirea aces-
teia a organizat un batalion de vânãtori din ger-
mani ºi austrieci în sprijinul rãzboiului ungar de
independenþã. A cãzut prizonier la începutul lui
1849, fiind executat din ordinul lui WINDISCH-
GRÄTZ.15

Germanii originari din imperiu (din state-
le germane), în numãr de 14, în parte au intrat în
serviciu militar ungar tot ca ofiþeri cesaro-crãieºti,
altã parte însã au fost moºieri ungari naturalizaþi.

Alexander Graf BUTTLER, Karl Graf
LEININGEN-WESTERBURG, Albrecht Baron
LEUTSCH sau Emil Freiherr von ÜCHTRITZ
erau originari din diferite state germane, însã în

1848 aveau moºii în Ungaria – în general pe bazã
de cãsãtorie – ºi datoritã intereselor economice, a
relaþiilor de familie ºi de rudenie cu nobilimea
ungarã au devenit adepþi ai politicii de reformã
deja înainte de 1848.

Aceºti ofiþeri germani au privit totodatã
lupta ungarã drept aliat firesc al ideii unitãþii ger-
mane. LEININGEN scrie soþiei sale deja la 20
octombrie 1848, când era încã cãpitan, cã:

„Nici nu-þi poþi închipui ce entuziasm ºi în
acelaºi timp ce calm domneºte aici (în tabãrã). Sunt
încredinþat cã oricâtã armatã ar avea, curtea nu va
reuºi pe aceea cale, pe care pãºeºte acuma. Ideile,
care acum au putere deplinã asupra popoarelor ºi
care nu lasã nemiºcate nici inimile soldaþilor, sunt
alãturi de noi... În porþile Vienei se decide ºi soarta
Germaniei mele dragi, ºi fericirea mea e de o mie
de ori mai mare, pentru cã nu trebuie sã lupt îm-
potriva patriei mele, ca mulþi alþii.”16

Pãrerea lui era împãrtãºitã de-a multora.
Colonelul de honvezi amintit deja, ÜCHTRITZ
mãrturiseºte în faþa curþii marþiale de la Arad cã a
devenit ofiþer de honvezi pentru cã moºiile de la
Marcaltõ ale soþiei sale au fost prãdate de militarii
lui Jellaèiæ, dar mãrturia reflectã adevãrul numai
în parte. Între probele de înculpare figureazã ºi
scrisoarea adresatã fratelui sãu, ofiþer al armatei
cesaro-crãieºti, în care vizavi de evenimentele din
Ungaria calificã dinastia HABSBURG drept una
care ºi-a încãlcat jurãmântul, ºi totodatã duºmanul
principal al unificãrii Germaniei.17

La aceºti ofiþeri aversiunea faþã de HABS-
BURGi nu a constituit nici pe departe radicalism
politic, ba chiar se situeau în tabãrã opusã cu
KOSSUTH, „literarul”,18 iar dupã proclamarea
independenþei – aºa cum este dovedit ºi de scriso-
rile lor personale – au aparþinut în general de par-
tida roialistã moderatã din armatã.19

Desigur, se gãseau ºi burghezi-radicali.
De exemplu, Peter GIRON, care în primãvara
anului 1848 a participat mai întâi la revoluþia
renanã, apoi la cea vienezã, luptând în continuare
împotriva trupelor imperiale ca organizator ºi
comandant al legiunii germane. A ajuns ºi el în
captivitate la ªiria, fiind executat la 20 octombrie
la Pesta.20
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Dintre germanii din imperiu (Germania)
la honvezi numeroºi au avansat la grade superi-
oare: LEININGEN ºi POELTENBERG au deve-
nit generali, comandanþi ai corpurilor de armatã
III, respectiv VII, colonelul Josef BERGMANN,
Josef WEISSL ºi ÜCHTRITZ au fost coman-
danþi de divizie, maiorul BUTTLER ºi Josef
FOCKNER au fost comandanþi de brigadã, Al-
bert FRANZ a condus casieria militarã princi-
palã, locotenent-colonelul Franz HEINRICH a
fost directorul fortificãrilor de la Komárom, co-
lonelul Josef KOHLMAN (KOLLMANN) ºeful
de stat major al armatei de Sud, locotenent-colo-
nelul Karl JUNGWIRTH comandantul regimen-
tului de artilerie din fortãreaþa Komárom, iar
locotenent-colonelul Josef PETZELT comandant
al academiei militare Ludovika.

22.. PPoolloonneezziiii ººii iittaalliieenniiii
Generalii ºi ofiþerii superiori de origine

polonezã (35 de persoane) au reprezentat 4,2 la
sutã din total. Se împart în douã categorii: cei
care au intrat în serviciu militar ungar din cel
cesaro-crãiesc, ºi emigranþii militari ai insurecþiei
poloneze din 1830/31.

Dintre primii sunt mai cunoscuþi prinþul
Mieczys³aw WORONIECKI ºi contele W³adis³aw
PONIÑSKI, comandanþi ai regimentului de ulani al
legiunii poloneze de mai târziu, maiorul Piotr
PODOSKI, comandant de brigadã ºi apoi coman-
dant de divizie provizoriu al corpului de armatã III.

Dintre emigranþi BEM ºi DEMBIÑSKI
au devenit comandanþi de armatã, generalul Józef
WYSOCKI comandant corp de armatã, colonelii
Jerzy BULHARYN ºi W³adis³aw TCHÓRZ-
NICKI comandanþi de divizie.

Ofiþerii polonezi erau militari calificaþi
(doisprezece din ei au fãcut academie militarã su-
perioarã, au avut experienþã de rãzboi, ºi curajul lor
a contribuit în mare mãsurã la succesele armatei de
honvezi. Pe deasupra, fireºte, erau adepþi ai luptei
fãrã împãcare, pentru cã vedeau în independenþa
Ungarie zãlogul renaºterii poloneze.

Dupã origine erau aproape exclusiv no-
bili, dar care ºi-au pierdut averea dupã rãzboiul
de independenþã din 1830/31.

Din punct de vedere al concepþiei lor so-
cial-politice ofiþerii polonezi nu erau uniþi.
DEMBIÑSKI ºi BULHARYN aparþineau de
ari-pa aristocratã a emigraþiei poloneze, con-
dusã de prinþul CZARTORYSKI. Aceastã gru-
pare nu a legat încã idea eliberãrii ºi refacerii
unitãþii Poloniei de cea a progresului social, a
eliberãrii iobagilor.21 WYSOCKI în schimb era
adept al grupãrii revoluþionare democrate, pu-
nând în practicã ideile acesteia ºi cu ocazia
organizãrii legiunii poloneze din Ungaria.22

BEM s-a rupt deja ºi el în 1848 de gruparea
CZARTORYSKI, gândirea lui radicalã, revo-
luþionarã s-a manifestat foarte clar, mai ales în
politica sa internaþionalistã vizavi de naþionali-
tãþile din Transilvania. Totuºi – mai ales din
motive personale – s-a þinut departe ºi el de
stânga revoluþionarã polonezã.23

Divergenþele politice dintre ofiþerii polo-
nezi ai rãzboiului de independenþã ungare, desi-
gur, au influenþat negativ, desigur, raportul dintre
diferitele grupãri poloneze, dar din punct de ve-
dere maghiar decisive rãmân caracteristicile po-
zitive amintite înainte. 

Dintre italieni (6 persoane, 0,7%) trebuie
sã menþionãm în primul rând numele lui Luigi
VENTURI.

VENTURI era în 1848 cãpitan al regi-
mentului de infanterie cesaro-crãiesc 16, ZANI-
NI, servind în Ungaria, ºi cele opt companii ale
regimentului recrutat în Italia de Nord a trecut în
octombrie 1848 de partea ungarã mai ales
datoritã lui. Când la 27 februarie 1849, în bãtãlia
de la Kápolna a cãzut prizonier, era deja maior,
comandant de brigadã. A fost condamnat la
moarte, apoi la 20 de ani de muncã silnicã.24

Militarii italieni, care au luptat în Unga-
ria, au provenit mai ales din regimentul amintit,
16, din cel de infanterie 23, CECCOPIERRI, res-
pectiv dintr-o companie a regimentului de cava-
lerie uºoarã 7, KRESS, trecutã de partea ungarã
în Transilvania, ºi din prizonieri de rãzboi, care 
s-au înrolat voluntar. Pânã la urmã au fost orga-
nizaþi în legiune în vara anului 1849, de cãtre
Alessandro MINTI, trimis în Ungaria de guver-
nul piemontan.25
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Au fost de asemenea de origine italianã
locotenent-colonelul Cesare GALVAGNI, ulti-
mul comandant al regimentului de husari 2,
HANNOVER, rãnit de douã ori, ºi maiorul Giu-
seppe MERLO, la început ºef de stat major al
corpului de armatã IV, iar dupã misiunea co-
lonelului MONTI comandant al legiunii italiene.
Înainte de rãzboiul de independenþã toþi cei amin-
tiþi au fost ofiþeri cesaro-crãieºti.

33.. SSâârrbbiiii,, ccrrooaaþþiiii ººii cceeii ddee aallttãã 
nnaaþþiioonnaalliittaattee
În afarã  de germani, dintre naþionalitãþile

din Ungaria numai sârbii ºi croaþii au fãcut parte
în numãr mai însemnat din conducerea armatei
de honvezi. Între generali se gãseau doi, iar între
ofiþerii superiori 29, în total 3,6%.

Despre János DAMJANICH se cunoaºte
cã în aprilie 1848 a avut un conflict cu coman-
dantul sãu de divizie, cãlãul sângeros de mai târ-
ziu, HAYNAU, citind revista Pesti Hírlap.26

DAMJANICH era atunci cãpitan al regimentului
de infanterie 61. Mai târziu a dovedit cu fapte: nu
numai cã a citit cu regularitate presa angajatã
lângã politica de reformã, dar a ºi fost pe deplin
de acord cu transformãrile produse în þarã.

Corpul de armatã III, comandat de gene-
ralul de mare veste, era cel mai important loc de
întâlnire al ofiþerilor de origine sârbã ºi croatã.
Aici a servit între alþii Károly KNEZICH (KNE-
ZIÆ), general ºi el la sfârºitul rãzboiului, János
BOBICH (mai târziu colonel, comandant de
divizie în corpul de armatã I), locotenent-colo-
nelul Sándor DESZPUTH, maiorul Károly KRI-
VAÈIÆ etc. Aceºti ofiþeri au provenit aproape
toþi din familii de ofiþeri grãniceri fãrã avere – în
parte nobili militari – ºi, pãstrând tradiþia, au de-
venit ºi ei ofiþeri cesaro-crãieºti.

Erau de aceeaºi origine, dar erau uniþi ºi în
spirit. Erau adepþi ai aceleiaºi idei ca ºi comandan-
tul lor: „Cel care s-a nãscut în Ungaria, este ce-
tãþean ungur, ºi este obligat sã-ºi vadã în Ungaria
propria patrie ºi sã-i apere drepturile legitime.”27

Aceºti ofiþeri nu erau trãdãtori ai naþiona-
litãþii ºi originii lor (DAMJANICH a susþinut cu
mândrie pânã la capãt cã el este „rácz”), numai cã

au acceptat concepþia epocii reformei privind
„naþiunea politicã ungarã”, au acceptat Ungaria
drept þara lor ºi au recunoscut cã duºmanul ade-
vãrat al miºcãrii naþionale sârbe ºi croate este
Viena ºi nu revoluþia ungarã.

În aceste miºcãri naþionale aceastã recu-
noaºtere s-a generalizat abia la sfârºitul rãzboiu-
lui de independenþã, ºi mai ales în urma expe-
rienþelor amare din perioada absolutismului ce 
l-a urmat, dar semnele sale s-au arãtat din prime-
le momente ale revoluþiei ºi ale rãzboiului. De
exemplu, deja concomitent cu atacul lui JELLA-
ÈIÆ, în septembrie 1848, croaþii de la Túrmezõ
(aripa ungarofilã a miºcãrii naþionale croate con-
dusã de JOSIPOVIÆ) au trimis o unitate mai
micã în sprijinul maghiarilor.28

Maiorul RAIÆ, care s-a nãscut sârb, s-a
gândit la fel ca JOSIPOVIÆ. În vara anului 1848,
fiind atunci locotenent colonel în batalionul cu
bãrci („sajkás”), duce în Viena revendicãrile grã-
nicerilor sârbi din Sud privind desfiinþarea
grãniceriei. Nefiind ascultat în Viena, intrã în
contact din proprie iniþiativã cu KOSSUTH, de-
venind în urma întâlnirii adeptul încredinþat al
comunitãþii de soartã sârbo-maghiare, ºi ducând
mai multe tratative cu democraþii din miºcarea
naþionalã sârbã – de exemplu STRATIMIROVIÆ
– în vederea împãcãrii.29

Alãturi de croaþi ºi sârbi rãzboiul de inde-
pendenþã a avut ºi ofiþeri superiori cehi (maiorii
VILLANI ºi FREUNDENREICH, comandantul
de artilerie al corpului de armatã V, WEWERA,
inginerul militar; moravi ca maiorul PHILLI-
POWSKY, comandantul de artilerie al corpului
de armatã II; francezi ca maiorii PROTHEAUD,
fost grenadier al lui Napoleon ºi PROUVY, care
a servit la husarii Mátyás; ba ºi britanici, greci, ca
generalul neînfricat GUYON ºi maiorul GYRA.

44.. DDiinnaassttiiii ddee mmiilliittaarrii
Alãturi de naþiunile enumerate trebuie sã

discutãm ºi o categorie aparte, specificã monar-
hiei habsburgice: grupul „dinastiilor de militari”.
La mijlocul sec. al XVIII-lea în armata ºi în
administraþia imperiului multinaþional habsbur-
gic a început sã aparã o pãturã specificã, care
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datoritã ocupaþiei moºtenite din tatã în fiu, a prin-
cipiilor însuºite în ºcoalã, a limbii de predare ger-
manã, respectiv a cãsãtoriilor mixte din punct de
vedere etnic, în câteva generaþii ºi-a pierdut na-
þionalitatea.

În cadrul armatei acest proces a dat naº-
tere la dinastii de militari, ai cãror membri nu se
ataºau de un pãmânt natal sau vreo naþiune, ci
patria lor era imperiul, fiind legaþi existenþial ºi
cu sentimentele exclusiv de dinastia habsburgicã.

Acest proces a durat de fapt pânã în
1918, prãbuºirea Monarhiei, dar efectele sale 
s-au resimþit pânã ºi în elita militarã a Ungariei
lui HORTHY.

În 1848 se cunosc deja numeroase ase-
menea familii, între care ºi unele cu numele ma-
ghiar. Probabil cã au fost de origine maghiarã
între altele familiile WARADY von THATEN-
BERG din Cehia, PAPP von KLAUSENTHAL ºi
cea BENEDEK.

Un reprezentant tipic al categoriei, Jo-
hann MESCHEDE, maior honved în rãzboiul de
independenþã, a depus urmãtoarea mãrturie în
faþa curþii marþiale de la Pesta: „M-am nãscut la
Praga, în Cehia, tatãl meu a fost ofiþer. Nu am
patrie, cãminul meu e regimentul de infanterie
48, unde tata a servit 24 de ani, ºi unde am fost ºi
eu educat de la început...”30 Acest ofiþer
îmbãtrânit în serviciu era ataºat numai de regi-
mentul sãu ºi nu l-a pãrãsit nici atunci, când
acela, fiind recrutat din maghiari de Dincolo de
Dunãre, în octombrie 1848 a trecut de partea
armatei de honvezi.

Principala caracteristicã a „dinastiilor
militare” era „ataºamentul faþã de profesie”.
Aceºti militari profesioniºti au vrut sã lupte, sã-ºi
punã în aplicare cunoºtinþele militare, ºi în multe
cazuri numai ocazia le-a fost importantã ºi mai
puþin scopul. Aºa a devenit de exemplu maior
honved ºi comandant al batalionului de geniu
Alfons CALZADA (cu tatãl colonel cesaro-crã-
iesc, având originea spaniolã ºi nãscut la Bru-
xelles), nu pentru cã i-ar fi fost important ideolo-
gia rãzboiul de independenþã, ci pentru cã aici a
gãsit posibilitate sã-ºi fructifice cunoºtinþele do-
bândite în ºcoala de geniºti din Tuln.31

Din astfel de dinastii a provenit între alþii
ºi colonelul Maximillian Freiherr von STEIN,
ºeful statului major din Ministerul de Rãzboi,
apoi comandant de divizie în Transilvania, co-
lonelul Ferdinand QUERLONDE du HAMMEL,
probabil de origine francezã, spre sfârºit coman-
dant al corpului de armatã de rezervã de la Arad,
sau colonelul Mór PSOTTA, nãscut la Bazin
(comitatul Pozsony), probabil de origine moravã,
comandant de artilerie al armatei de pe Dunãrea
de Sus.

CCããppiittaanniiii

Cãpitanii nemaghiari au fost mai ales ger-
mani ºi austrieci, polonezi, în parte sârbi ºi croaþi. 

Majoritatea germanilor (235 de persoane,
11,2%) proveneau din naþionalitatea germanã din
Ungaria, ºi erau de origine burghezã. Germanii din
strãinãtate, respectiv austriecii erau în mare parte
foºti participanþi ai revoluþiilor înfrânte din Ger-
mania ºi de la Viena, fugiþi în Ungaria – intelectu-
ali, studenþi, meseriaºi, subofiþeri cesaro-crãieºti –,
partea cealaltã fiind soldaþi ºi ofiþeri trecuþi de par-
tea ungarã odatã cu regimentele maghiare.

Cãpitanii polonezi (74 de persoane,
3,5%) au intrat în serviciu douã treimi în legiunea
polonezã, iar ceilalþi în unitãþile de honvezi, mai
ales la arma îndrãgitã ºi de ei, la husari, respectiv
în statul major al diferitelor unitãþi superioare.
Dupã origine, majoritatea proveneau dintr-o pãtu-
rã micã nobiliarã-intelectualã, varianta polonezã a
junimii de juraþi maghiari. În mai micã parte erau
foºti ofiþeri ai insurecþiei poloneze din 1830/31, în
general nobili de asemenea.

Cei 32 de cãpitani honvezi (1,5%) de
origine sârbã ºi croatã au provenit în marea lor
parte din familii de grãniceri, ºi au ajuns în arma-
ta de honvezi din armata cesaro-crãiascã, unde
înainte erau cadeþi sau locotenenþi.

Majoritatea italienilor (18 de persoane,
0,9%) au fost în general foºti subofiþeri ºi cadeþi
ai unitãþilor regulare italiene, trecute de partea
ungarã. Subofiþerii – CAPRIN, COSTA, MA-
RANGONI, MILANI, SPEGAZINI, ZILLIO –
par a fi avut origine burghezã (lãcãtuº, fierar, mu-
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zicant), cadeþii – BURLINA, MASSONERI, de
PAOLI – proveneau din mica nobilime. Mai erau
ºi câþiva foºti ofiþeri cesaro-crãieºti de origine
italianã, deveniþi ulterior cãpitani, de exemplu
contele Luigi MARTINENGO, cãpitanul viteaz
al husarilor Ferdinand.

Pe unii cãpitani honvezi nemaghiari tre-
buie sã-i evidenþiem ºi în mod deosebit. Faima
polonezului cu nume francez d’ABANCOURT
s-a rãspândit deja în vara anului 1848, fiind unul
din apãrãtorii eroi ai localitãþii Bela Crkva – el a
fost executat mai târziu din ordinul lui HAY-
NAU. Cei trei polonezi DZWONKOWSKI erau
fraþi: Edward, maiorul honved ºi W³adis³aw,
cãpitanul de husari, cãzut eroic pentru libertatea
Ungariei, respectiv unchiul lor – Józef, cãpitan în
statul major al lui BEM. Wictor KROBICKI a
cãzut eroic în bãtãlia de la Timiºoara, în fruntea
cãlãreþilor sãi fustaºi. Kazimierz RULIKOWSKI
a plãtit cu viaþa pentru trecerea lui de partea un-
garã din armata de intervenþie þaristã – unul din
cele mai mari cimitire din Oradea îi poartã nu-
mele. Aleksander WIMPELLER, locotenentul
cesaro-crãiesc ºi-a riscat ºi el viaþa trecând în
armata revoluþionarã, pentru a lupta pentru liber-
tatea comunã polonezã–ungarã. Zygmunt JOR-
DAN, fratele maiorului honved W³adis³aw JOR-
DAN, a fost decorat cu clasa a 3-a a ordinului
militar pentru vitejia lui în bãtãlia de la Szõreg,
unde a fost grav rãnit. Józef JAGMINT este eroul
bãtãliei de la Hatvan (2 apr. 1849), iar Teofil
£APINSKI, excelentul comandant de baterie al
corpului de armatã I, a reuºit sã ajungã dupã
capitularea de la ªiria la Komárom, pentru a con-
tinua lupta.

Dintre sârbi ºi croaþi  trebuie sã-l amin-
tim în mod deosebit pe cãpitanul croat PAVLE-
COVIÆ, îndrãzneþ chiar peste mãsurã, care la
începutul lui octombrie 1848 cu cei 30 de oameni
ai sãi din punctul de cazarmament de la Sopron a
ieºit în faþa oºtii lui JELLAÈIÆ, în retragere cãtre
Viena, pentru a le tãia calea. 

Locotenentul major ERGOTTIÆ a deve-
nit ofiþer honved din principiu, pentru frãþietatea
maghiaro–croatã ºi recunoscând dreptatea un-
gurilor, fãcând propagandã în acest sens între mi-

litarii croaþi ai regimentului de la Bród. Croatul
Károly SPÁNYIK a trecut cu prima ocazie de
partea ungarã, odatã cu militarii croaþi de la Túr-
mezõ, încorporaþi silit în oastea lui JELLAÈIÆ,
iar mai târziu, în calitate de cãpitan al unei unitãþi
de gherilã a organizat mai multe ambuscade
reuºite împotriva imperialilor. Trebuie sã-l amin-
tim ºi pe cãpitanul DOMIN, care a luptat la hon-
vezi împreunã cu fratele sãu, medicul ºef al unui
batalion de honvezi.

Aventurile din revoluþie ºi cele de rãzboi
ale plutonierului italian MASSONERI ar merita
un mic roman. MASSONERI primeºte ordin sã
împrãºtie cu batalionul lui demonstraþia juraþilor
din 10 mai 1848, de la Buda, din piaþa Sf. Ghe-
orghe, dar el explicã camarazilor sãi cã poporul
maghiar luptã pentru libertate, ºi nu e voie sã tragi
asupra lor, ºi timp ce unitatea de grenadieri ma-
ghiari, instrument orb al puterii, îi atacã cu baione-
ta pe demonstranþi, el deschide un cordon cu oa-
menii sãi, pentru a da posibilitate celor atacaþi sã
se salveze. În octombrie convinge 200 de militari
italieni sã treacã sub comanda lui de partea hon-
vezilor. Aceºtia vor cãdea prizonieri apãrând
fortãreaþa Lipótvár, dar MASSONERI fuge din
Moravia ºi îºi terminã cariera militarã în rãzboiul
de independenþã ca ºi cãpitan al legiunii italiene.

Ne se poate nega cã în afara germanilor
între cãpitani gãsim de fapt puþini proveniþi din
rândurile naþionalitãþilor din Ungaria. Totuºi, au
fost. Sã-l amintim pe românul Ion ISECZES-
KUL, viteazul cãpitan al batalionului de grena-
dieri al lui GÖRGEI, pe János POPESZKO (PO-
PESCU), cãpitan în statul major al lui BEM,
cãzut eroic, pe Traian LOGA, care a devenit
aghiotant de brigadã al corpului de armatã al lui
GUYON.

Dar l-am putea menþiona ºi pe István
DUNYOV, nãscut la Vinga, de origine bulgarã,
aghiotantul viteaz rãnit de mai multe ori al
comandantului de corp de armatã László GÁL, ºi
care mai târziu a devenit unul din eroii Risorgi-
mento-ului italian, sau pe cãpitanul de gherilã
slovac VRCHOVINA.

Zece cãpitani ai armatei de honvezi, nãs-
cuþi evrei ºi-au pãstrat ºi confesiunea. Se ºtie cã
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evreii au dat un sprijin financiar însemnat rãz-
boiului de independenþã, aºteptând pe drept
emanciparea lor de la revoluþia burghezã – au ºi
fost aspru pedepsiþi pentru acest lucru, plãtind
dupã înfrângere aceleaºi sume drept despãgubire
de rãzboi, de data aceasta în casieria armatei
imperiale. Mulþi au fãcut ºi serviciu de spionaj
pentru honvezi. Dintre cãpitanii evrei îl amintim
pe orãdeanul Lajos CSATÁRY (GRÓSZ), care a
ajuns cãpitan din student la medicinã, în luptele
din Transilvania. Dupã rãzboi a reuºit sã-ºi ter-
mine studiile, ajungând profesor universitar ºi
medic principal la Cãile Ferate de Stat Maghiare
(MÁV). A devenit cãpitan ºi Gyula HOLLÄN-
DER – fiul maiorului honved, Lajos, care ºi-a
început cariera între „ºepcile roºii” ale batalionu-
lui de honvezi 9. Dénes Dániel REINFELD a fost
cãpitanul ºi comandantul provizoriu al batalionu-
lui de honvezi 126 format din legiunea germanã
– mai târziu a devenit garibaldist ºi maior al le-
giunii maghiare din Italia.

Apar în mare numãr ºi de aceastã datã ºi
cei proveniþi din dinastiile de militari. Fraþii
FACKH, Gedõ ºi Oszkár s-au nãscut din cãsã-
toria lui József FACKH (nãscut la rândul lui în
Petrovaradin), colonel de husari imperial, în
1848 general honved, ºi a austriacei Amalia
POELTENBERG, sora generalului honved mar-
tir cu acelaºi nume. Familia FACKH era germanã
dupã origine, iar copiii s-au nãscut în Galiþia,
însã au avut sentimente naþionale maghiare, lup-
tând cu onoare la husari, evidenþiindu-se în rãz-
boiul de independenþã în grad de cãpitan. Cã-
pitanul DESSULMONSTIER era unul din cãpi-
tanii bine pregãtiþi ai statului major al corpului de
armatã III, avea tatãl ofiþer imperial de origine
francezã, ºi ºi-a fãcut studiile în ºcoala de geniu
de la Tuln, dar impresiile cele mai adânci i-a lãsat
se pare locul de naºtere ºi al copilãriei, „ma-
ghiar” – Pécs. Cel puþin aºa s-ar explica cel mai
uºor, de ce a trecut locotenentul imperial în
aprilie 1849 de partea ungarã. Eduard WARADY
von THEINBERG s-a nãscut la Praga ºi în 1848
era sublocotenent al regimentului de infanterie
34, nu ºtia deloc limba maghiarã, dar poate îºi
amintea încã de tradiþia familiei, conform cãreia

bunicul sãu se numea încã VÁRADY, ºi a venit
din Ungaria. Poate acest lucru l-a decis, dar poate
altul, de ce nu a ales compania celoralþi ofiþeri,
întorºi de partea imperialã, ci pe cea a soldaþilor
maghiari ºi slovaci din regiment, care au devenit
honvezi. Oricum a fost, a luptat cu vitejie, ºi când
la asediul Budei a fost decorat cu mica coroanã a
clasei a 3-a a ordinului militar, era deja cãpitan.

Dupã rãzboiul de independenþã, cãpitanii
armatei revoluþionare ungare au avut soartã
asemãnãtoare cu camarazii lor de grad superior –
vom evidenþia numele numai în cazul câtorva
cãpitani proveniþi din rândul celor nemaghiari.
16%, 364 de cãpitani au ajuns în faþa curþii 
marþiale. ªapte au fost executaþi, între care ºi
d’ABANCOURT, Károly HRUBY ºi RULI-
KOWSKI. 245 au fost judecaþi la temniþã între
un an ºi 20 de ani, unii fiind eliberaþi abia în
1858–1859. 226 au fost înrolaþi cu certitudine ca
soldaþi în armata imperialã, dar numãrul lor tre-
buia sã fi fost mult mai mare. Dintre cei care au
emigrat, DUNYOV a devenit eroul bãtãliei de la
Volturno, în 1860, în armata italianã; contele
Artur SEHERR-TOSS a intrat în legiunea lui
KLAPKA, din Prusia; Georg AMSBERG a de-
venit general, iar contele Ede WRATISLAV
colonel în rãzboiul civil american, de partea celor
din Nord, luptând pentru abolirea sclaviei. Mulþi,
care au rãmas sau s-au întors dupã Compromis,
au izbutit ºi atunci, Sándor VAKACZEK (BAC-
CARÈICH) de exemplu ajungând general, alþii
reuºind în cariera civilã: Frigyes WÄCHTER
devenind chiar comite sãsesc.

Istoria Ungariei de dupã Compromis ºi
pânã la primul rãzboi mondial, sângerosul sfârºit
de epocã european, cu toate succesele ºi greºelile
ei, se leagã de generaþia lor ºi de a cea a copiilor
ºi nepoþilor lor.

(Trad. de Gh. POPOVICI)
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AAzz 11884488––4499--eess mmaaggyyaarr 
hhoonnvvééddsseerreegg ttiisszzttiikkaarráánnaakk
nneemmzzeettiissééggii öösssszzeettéétteellee 
(Kivonat)

Az 1848–49-es magyar függetlenségi
háborúban a magyar forradalmi hadsereg
tisztikarában közismert, hogy a magyarok mellett
jelentõs arányban voltak nem magyar tisztek,
fõleg németek és szlávok (de volt köztük brit
tábornok is). A román fordításhoz BONA Gábor
monumentális munkájának idetartozó fejezetei-
bõl válogattuk össze a szövegrészeket. ((AA ffoorrdd..))

TThhee NNaattiioonnaall CCoonnssttiittuueennccyy ooff 
tthhee OOffffiicceerr ooff tthhee HHuunnggaarriiaann
AArrmmyy iinn tthhee WWaarr ffoorr
IInnddeeppeennddeennccee ffrroomm 11884488––11884499
(Abstract)

It is well-known that in the Hungarian
War for Independence the Hungarian Army,
beside the Hungarian officers, there were many
Germans and Slavs as well. For this Romanian
translation we have selected parts of texts refer-
ring to these aspects from Gábor BONA’s mon-
umental work. 
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Figura 1 Statuia Libertãþii de la Arad (György ZALA, 1890) ºi obeliscul 

ridicat în locul martiriului celor 13 generali
(Dupã calendarul Editurii CHARTA, anul 1999; fotomontaj de Tamás KISGYÖRGY ºi Sándor NAGY)


