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La 1 august 1919, grupurile generalilor Holban şi Moşoiu, introducând 
noi forţe in capul de pod de la Tisa, au reuşit să-l lărgească şi să 
împingă limitele dinainte ale cestuia spre vest, pe distanţe variind intre 
5 şi 10 km. Marile unităţi de cavalerie au înaintat pe direcţiile ordonate 
pentru a cerceta şi a descoperi sectoarele de concentrare a grupărilor 
principale inamice, a tăia liniile de retragere ale acestora şi a intercepta 
căile ferate spre Budapesta. Grupurile Holban şi Moşoiu au reuşit intr-un 
scurt interval să pătrundă adanc intre cele două grupări principale ale 
inamicului, interzicând orice încercare de joncţiune a acestora.  

Dezastrul militar suferit de Armata Roşie ungară a avut consecinţe 
imediate în plan politic. În cursul dimineţii de 1 august 1919, cu ocazia unei 
consfătuirii, social-democraţii de dreapta au impus guvernului Sfaturilor să-şi 
prezinte demisia. La şedinţa Consiliului Muncitoresc din Budapesta, din după-
amiaza aceleiași zile cabinetul Garbai-Kun a depus mandatul. În locul său a 
fost format un guvern de nuanţă social-democratică, în frunte cu Peidl Gyula. 

Primele subunităţi ale armatei române care vor intra în Budapesta 
aveau să fie tocmai cele trei escadroane din Brigada 4 Roşiori, aflate sub 
comanda generalului Gheorghe Rusescu. La 4 august, ora 18,00, generalul 
Mărdărescu, comandantul trupelor din Transilvania, primea pe bulevardul 
Andrassy defilarea unui detaşament compus din Regimentul 4 vanători, un 
escadron din Regimentul 23 artilerie şi un divizion din Regimentul 6 roşiori. 
Guvernator al Budapestei a fost numit generalul Ştefan Holban. Frank 
Rattigan, însărcinatul cu afaceri al Marii Britanii la Bucureşti, raporta la 6 
august 1919 către Foreign Office: „Sunt informat că trupele romane la intrarea 
in Budapesta au fost primite, dacă nu cu entuziasm, in orice caz cu o aparentă 
satisfacţie de populaţia ungară. 

 „Presa franceză – transmitea din Paris ministrul Victor Antonescu – 
este unanimă in a face elogiul armatei romane pentru intrarea in Budapesta şi 
recunoaşte marile servicii aduse de armata romană Aliaţilor şi civilizaţiei”. 
Grupul General Moşoiu trimitea zilnic la Budapesta 30 de vagoane cu grâu şi 
10 vagoane de legume, iar din stocul armatei romane un număr important de 
cai, deveniţi improprii serviciului, au fost cedaţi pentru a fi tăiaţi in abatoare şi 
distribuiţi populaţiei. 

„Către onoratul domn lt. colonel D. Poenaru, Budapesta. Prin 
bunăvoinţa dv., mi s-a trimis fotografia care înfăţişează festivitatea frumoasă 

aranjată de Regimentul 5 roşiori, condus de dv., şi când o mulţime de copii săraci a luat parte la petrecere. Scena aceasta 
strălucită m-a fermecat şi niciodată nu voi putea uita gestul elegant cu care ofiţerii regimentului condus de dv. ajută pe 
bieţii copii săraci; fotografia va fi ţinută ca un suvenir scump, căruia nu i se pierde valoarea pană e lumea [... ]. Cu acest 
prilej, vă exprim mulţumirea deosebită că arătaţi atâta bunătate către copiii cei săraci din oraş, fiind că in vremea aceasta 
grea populaţia săracă a Capitalei suferă foarte mult şi noi, conducătorii, cu toată stăruinţa noastră, nu suntem in stare a o 
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ajuta cat de cat. Chiar din acest punct de vedere suntem cu recunoştinţă netrecătoare către dv. şi către domnii ofiţeri. 
Populaţia Capitalei, ca şi magistratul vă mulţumim cu recunoştinţă cordială şi bunăvoinţă. Cu salutare sinceră, Dr. Body 
Teodor, primarul oraşului”. 

La 26 august, Legaţia României din Londra comunica şi ea 
Ministerului Afacerilor Străine de la Bucureşti că „atitudinea marelui 
cotidian conservator „The Morning Post” continuă să ne fie 
favorabilă”, reiterând sentimentele sale de „recunoştinţă pentru 
serviciile pe care le-am adus cauzei comune a Aliaţilor, ocupând 
Budapesta”. „Când am intrat in Budapesta – avea să mărturisească C. 
Diamandy – prima impresiune a fost aceea a unui oraş care a scăpat 
de o mare primejdie, ceva haotic, zăpăcit, frica netrecută încă”. Din 
martie 1919, şi până la sfârşitul lui august 1919, pierderile suferite de 
armata romană s-au ridicat la 188 ofiţeri şi 11.478 soldaţi, dintre care 
69 ofiţeri şi 3.556 soldaţi au făcut supremul sacrificiu pe câmpul de 
luptă2. 

Gorniștii anunțând retragerea pe 11 noiembrie 1919 
La 11 noiembrie 1919, generalul Gheorghe Mărdărescu şi 

înaltul comisar al guvernului român Constantin I. Diamandy adresau 
populaţiei ungare o ultimă Proclamaţie, prin care anunţau retragerea 
armatei române şi evacuarea Budapestei. „Părăsind capitala Ungariei 
– se spunea în proclamație – România ţine să afirme că după ce a fost 
atacată pe Tisa, atac care a motivat acţiunea sa, ea nu a fost condusă 
decât de legitimă apărare, ca şi de necesităţile militare. Orice idee de 
persecuţie sau de revanşă i-a fost complet străină”. 

La 20 august 1919, locotenent-colonelul Miklosi, comandant 
al cadrelor batalionului de rezervă, al Regimentului 32 Infanterie 
ungar, adeverea, printr-o „notă de serviciu”, că Regimentul 4 Vânători 
român, cartiruit în cazarma „Maria Tereza”, „începând de la data de 
10 ale lunii curente (august 1919- n.n.), a împărţit din bucătăriile sale 
masa de prânz şi cina la 200 de copii săraci înfometaţi”3. 

„Newes Politisches Volksblatt” sublinia în numărul său din 11 
octombrie 1919: „Repetăm din nou: Comandamentul român se 
interesează şi sprijină pe cei mai săraci. De câteva zile, soldaţi români 
împart mâncăruri calde copiilor săraci din Budapesta”4. Articolul era 
însoţit de o fotografie ce reprezenta împărţirea hranei de către ostaşi 
români pe o stradă din capitala ungară. 

Numeroase sunt mărturiile şi documentele care fac referiri la aceste 
preocupări pline de umanitarism dovedite de trupele operative române. 
Astfel, la mai puţin de o săptămână după intrarea în Budapesta, o nouă 
proclamaţie sublinia faptul că „armatei romane, care a întreprins acţiunea 
militară în urma provocaţiuni armatei inamicului de pe Tisa, îi este străin 
orice spirit de răzbunare”, și informa totodată populaţia din zona capitalei ungare că au fost luate cele mai energice 
măsuri pentru ca, în cea mai scurtă vreme, asigurarea oraşului cu diverse produse de primă necesitate să devină normală. 
Comandamentul român a dispus ca orice transport de alimente, destinat aprovizionării oraşului, să fie efectuat imediat, în 
aceeaşi ordine de priorităţi cu transporturile militare. 

Numai într-o singură zi –informa proclamaţia – au fost puse la dispoziţia populaţiei de către conducerea trupelor 
române peste 70.000 raţii de pâine de câte 400 grame fiecare: În rezumat, se face tot ce este „omeneşte posibil pentru ca 
populaţia oraşului să nu sufere”5. 

 
 
 

                                                           
1 Apud Dumitru Preda, Sub semnul Marii Uniri. Campaniile Armatei române pentru întregirea țării 1916-1920, Editura Academiei, 
București, 2018. Românii au capturat 6 divizii cu un efectiv de 1.235 ofiţeri şi peste 10.000 soldaţi, precum și armament de diferite 
calibre: 350 tunuri, 332 mitraliere, 51.450 arme, 4.316 carabine, 579 revolvere, 190 puşti-mitraliere etc., precum şi importante 
cantităţi de muniţii şi materiale de război, printre care 87 aero-plane. 
2 Ibidem, p. 329 
3 Ibidem, 336 
4 Ibidem. 338 
5 Ibidem, 336 
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