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1 A rosiori ezredek a román haderő lovasságának elit alakulatai voltak. Díszegyenruhájuk huszá-
ros jelegű volt.

2 NAGY 2010. 30.; FÖLDESI 2014. 39.
3 VERESS 1989.
4 NAGY 2010.

Az 1919-es román megszállás emlékei
a Laczkó Dezső Múzeumban 

RAINER PÁL

KÖZISMERT, HOGY AZ 1919-ES MAGYARORSZÁGI TANÁCSKÖZ-
TÁRSASÁGOT – több egyéb kül- és belpolitikai tényező mellet – végül a román
királyi csapatok támadása söpörte el. Románia az Osztrák–Magyar Monarchia szét-
hullásakor, 1918 őszén szinte rögtön (a világháború alatt immár másodszor) megin-
dította csapatait Magyarország ellen, hogy realizálja az 1916-os londoni szerződés-
ben számára kilátásba helyezett területek megszerzését. A polgári demokratikus
Károlyi-rezsim, majd a vörös Tanácsköztársaság idején – kisebb szünetektől elte-
kintve – folyamatosan folytatta erőszakos magyarországi előrenyomulását és terü-
letszerzését. Csapataik már az utolsó háborús esztendő karácsonyán megszállták
Kolozsvárt, 1919 tavaszára pedig kijutottak a magyar Alföldre és megközelítették a
Tiszát. A Székely Hadosztály elkeseredett ellenállása, majd a Vörös Hadsereg véde-
kezése a tiszai fronton csak átmenetileg tudta lassítani a román előrenyomulást. A
magyar főváros elfoglalását (augusztus 3–4.) követően a román haderő folytatta elő-
retörését és megszállta a Dunántúl északi és keleti részét is. Augusztus 20-án egé-
szen Győrig jutottak el.

Veszprémet Neagu ezredes harccsoportja szállta meg (8. vadászezred, 7. rosiori1
ezred, két üteg). Tovább vonulásukkor Alexander Totescu őrnagy különítménye (7.
rosiori ezred két lovas százada egy gépfegyver osztaggal és egy ágyúval) maradt
vissza a városban. A legénységet a püspöki majorban, a tiszteket a Korona szállóban
szállásolták el.2

Veszprém város román uralom alatti életéről (1919. augusztus 16. – 1919. októ-
ber 4.) korábban már röviden Veress D. Csaba történész3 és hosszabban Nagy
Szabolcs levéltáros4 is megemlékezett. De érintette ezt a témakört Földesi Ferenc is,
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5 FÖLDESI 2014. 38–43.
6 Magyarul: Mosoui tábornok csoportjának parancsnoksága..

Komjáthy László veszprémi polgármesterről írt munkájában.5 Ezért eltekintek az
általuk már feltárt és ismertetett eseménytörténet megismétlésétől. 

Jelen írásom célja, hogy közreadjam a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum gyűj-
teményeinek a megszállással kapcsolatos emlékeit, amelyek jobbára dokumentu-
mok. Bár a román csapatok kelet magyarországi és budapesti szerepléséről számos
fénykép-felvétel, sőt mozgókép felvétel is fennmaradt, veszprémi működésükről 36
éves (1983-ban kezdődött) itteni múzeumi pályafutásom alatt még egyetlen egy
fényképet sem láttam. De az általam erről megkérdezet kollégáim, barátaim sem
találkoztak ilyennel. Múzeumunk sem őriz ilyent. Ellenben több-kevesebb hiányos-
sággal megmaradtak a román rendeletek és némi további, ezekhez kapcsolódó, eze-
ket kiegészítő irat anyag. Ezek szinte kivétel nélkül még első múzeumigazgatónk,
Laczkó Dezső idejében kerültek be intézményünkbe. Laczkó szerzetes papi hivatá-
sát tekintve és életútját ismerve, tudjuk, hogy sem az 1918–1919-es forradalmi
irányzatokkal, sem a román megszállással semmiféle közösséget nem vállalt. Mégis
legyőzve személyes ellenérzését, gyűjtötte és megőrizte ezen korszakok emlékeit is.
Mindezzel tanúságot tett meglehetősen modern múzeumi szemléletmódjáról, hiszen
már saját (gyakorta vigasztalan és embert próbáló, nem egyszer gerincroppantó)
korának emlékeit is gyűjtötte. A ma is meglévő román anyagok nagy része Szerze-
ményi Naplónk (a múzeumi leltárkönyvek elődje) 5242. sorszáma alatt, intézeti
gyűjtés megjelöléssel, már közvetlenül a románok kivonulása után, 1919. október
17-én bevételezésre került. Sajnos nincs teljes, hiánytalan sorozatunk a veszprémi
román parancsokból. Viszont a budapesti román rendeletek némelyikéből több pél-
dány is begyűjtésre, megőrzésre került.

A dokumentumokat időrendben ismertetjük. A néhány keltezetlen iratot a többi
után, de a románok Veszprémből való eltávozásakor kiadott búcsúparancsa elé
soroltuk be.

A BUDAPESTI ROMÁN MEGSZÁLLÁS EMLÉKEI

LDM–TA 60.17. és 66.1008. (Szerzeményi Napló 5242.)
papír, nyomtatvány, 38,1x20,2 és 38,3x20,2cm

COMANDAMENTUL GRUPULUI GENERAL MOSOIU. 6

Ordonanta No. 2.
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Se aduce la cunostinta populatiei ca in termin de 24 ore se predea la acest comanda-
ment toate telefoanele si materialul telefonic.
Contravenienti vor fi pedepsiti cu 5000 lei amenda, ori cu 2 ani inchioare, sau cu
ambele pedepse.
Aceasta ordonanta intra in vigoare 24 ore dela afisarea ei.

2. sz. Rendelet.
A lakosság tudomására hozzuk, hogy 24 órán belül, parancsnokságunk telefonosz-
tályánál, minden tefonkészüléket és telefonanyagot be kell szolgáltatni.
Az ez ellen vétők 5000 lei pénzbírsággal vagy 2 évi fogházzal, avagy mind a kettő-
vel lesznek büntetve.
Jelen rendelet, 24 órára kifüggesztése után, lép érvénybe.

5. August 1919. 

Comandantul Grupului
General (ss.) Mosoiu.

LDM–TA 60.21. és 66.1009. (Szerzeményi Napló 5242.)
papír, nyomtatvány, 39x19,7 és 39x20,2cm

Mosoiu tábornok csoportjának 2. rendelete, 1919. aug. 5. (LDM–TA 66.1008.)
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COMANDAMENTUL GRUPULUI GENERAL MOSOIU.

Ordonanta No. 6.
Se aduce la conostinta populatiei ca de la ora 9 seare circulatiunea personelor stre-
inte armatei romane este cu dasavarsire interzisa, fara legitimatiuni speciale date de
acest comandament.
Cei cari vor fi prinsi ca circula peste ora fixata, vor fi aresteti. considerati ca spioni
si pedepsiti cu 5000 lei amenda, ori pana la 1 an inchisoare. Se vor aplica si ambe-
le pedepse.
Aceasta ordanta intra in vigoare dupa 24 ore de la afisarea ei.

6. sz. Rendelet.
A lakosságnak tudomására hozzuk, hogy este 9 óra után csakis a fenti parancsnok-
ságtól engedélyezett igazolvánnyal lehet az utcán tartózkodni.
Aki engedély nélkül a fenti időn túl az utcán találtatik, kémnek lesz tekintve és 5000
lei pénzbírsággal, vagy 1 évig terjedő fogsággal, avagy mindkettővel lesznek sújtva.
Ezen rendelet, 24 órára kifüggesztése után, lép érvénybe.

5. August 1919.

Comandantul Grupului
General (ss.) Mosoiu.

Mosoiu tábornok csoportjának 6. rendelete, 1919. aug. 5. (LDM–TA 60.21.)
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LDM–TA 60.18. (Szerzeményi Napló 5242.) és 66.1010.
papír, nyomtatvány, 42x29 és 42x28,9 cm

COMANDAMENTUL GRUPULUI GENERAL MOSOIU.

Ordonanta No. 7.
Toti ofiteri, subofiteri si soldati din fosta armata rosie ungara sunt datori a se prezen-
ta in termen de 24 ore la Comanduirea Pietei.
Locuitori care gazduesc persoane din fosta armata rosie ungara sunt obligati ai anun-
ta in termin de 24 ore la Comanduirea Pieti.
Contravenienti la aceasta ordananta vor fi tradusi inaintea Curti Martiale si condam-
nati pentru spionaj.
Aceasta ordonanta intra in vigoare 24 ore dupa afisarea ei.

7.sz. Rendelet.
Az összes tisztek, altisztek és katonák a volt magyar vörös hadseregből, kötelesek
24 óra alatt a Térparancsnokságnál jelentkezni.
Azon lakos, akinek a lakásán a volt magyar vörös hadseregből valaki tartózkodik,
köteles az illetőt 24 órán belül a Térparancsnokságnál bejelenteni.

Mosoiu tábornok csoportjának 7. rendelete, 1919. aug. 7. (LDM–TA 60.18.)
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Az ezen rendelet ellen vétők a Hadbíróságnak lesznek átadva és kémkedés miatt
elitélve.
Ezen rendelet a kifüggesztésétől számított 24 óra után lép érvénybe.

7. August 1919.

Comandantul Grupului
General (ss.) Mosoiu.

LDM–TA 60.20. (Szerzeményi Napló 5242.) és 66.1011.
papír, nyomtatvány, 39,8x25,1 és 40,4x25,1 cm

Comandamentul Grupului General Mosoiu.

Ordonanta No. 8.
Se aduce la cunostinta publicului diu oras si unprejurimi, ca nimeni nu are dreptul
de a fare rechizitii de orice fel, decat aceia cari poseda delegatii de la Comandamente
(inclusiv Comandamentul de regiment) si serviciile de intendenta.
Contravencentii la aceasta ordonenta, vor fi tradusi in fata Curtilor Martiale.
Ori ce reclamatie in aceasta privinta, se va adresa Comanduirei Prietei.

.
Mosoiu tábornok csoportjának 8. rendelete, 1919. aug. 9. (LDM–TA 66.1011.)
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8.sz. rendelet.
Köztudomásra hozzuk, hogy rekvirálásokra csakis az jogosult, aki erre nézve a kato-
nai Parancsnokságtól (ezredparancsnokságig bezárólag), vagy Gazdasági hivatalok-
tól felhatalmazást tudnak felmutatni.
Az ez ellen vétők, hadbíróság elé vezettetnek.
Az erre vonatkozó panaszok a helybeli térparancsnoksághoz intézendők.

9. August 1919.

COMANDANTUL GRUPULUI
General (ss.) Mosoiu.

LDM–TA 60.22. (Szerzeményi Napló 5242.) és 66.1012.
papír, nyomtatvány, 41,9x19,5 és 42x19,7 cm

COMANDAMENTUL GRUPULUI GENERAL MOSOIU.

Ordonanta No. 9.
Se aduce la cunostinta tutulor ofiterilor sau functionarilor civili din fosta armata
rosie ungara cari au fost insarcinati cu gestiuni banesti, sa se prezinte de urgenta la
acest Comandament (Biroul informatiilor) cu bani in numerar sau acte justificative,
pentru a da cont de gestiunea lor.
Toti aceia cari vor contraveni ordonantei de fata, vor fi tradusi in fata Curtei
Martiale.
Prezenta ordonanta intra in vigoare dupa 24 ore de la afisarea ei.

Mosoiu tábornok csoportjának 9. rendelete, 1919. aug. 9. (LDM–TA 66.1012.)
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9.sz. Rendelet.
Tudomásukra hozzuk az összes volt magyar vörös hadseregbeli tiszteknek és hiva-
talnokoknak, akik pénzbeli teendőkel voltak megbízva, hogy a fenti parancsnokság
tudakozó irodájánál (Biroul de Informatii) a pénzkészlettel és az igazoló okmányok-
kal sürgősen jelentkezni tartoznak, hogy a számadásukat igazolják.
Mindazok, akik jelen rendelet ellen vétnek Haditörvényszék elé vezettetnek.
Ezen rendelet a kifüggesztésétől számított 24 óra letelte után lép életbe.

9. August 1919.

Comandantul Grupului
General (ss.) Mosoiu.

LDM–TA 60.23. (Szerzeményi Napló 5242.) és 66.1013.
papír, nyomtatvány, 42,2x19,6 és 42,2x19,9 cm

COMANDAMENTUL GRUPULUI GENERAL MOSOIU.

Ordonanta No. 10.
Ordonam ca toti acei comercianti si privati in posesiunea carola se gasesc scrisori,
manuscripte carti ori alte producte comuniste, ca in curs de 48 ore dela afisarea aces-
tei ordonante sa predea aceste scrisori si carti la primaria orasului (etajul I No. 21).
Daca cu ocaziunea perchzitiilor de casa se vor afla dupa timpul indicat scrisori sau
carti sau ziare de continut comunisti, respectivul va fi pedepsit cu o amenda de
10.000 lei, ori 1 an de inchisoara, sau ambele pedepse.

Mosoiu tábornok csoportjának 10. rendelete, 1919. aug. 12. (LDM–TA 60.23.)
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10.sz. Rendelet.
Elrendelem, hogy mindazok a kereskedők és magánosok, akiknek birtokában kom-
munista nyomtatványok, röpiratok, könyvek és esetleges kéziratok vannak, azokat
jelen rendelet kihirdetésétől számított 48 óra alatt a városi rendőrkapitányság köz-
igazgatási előadójához (Városház, I em. 21 sz.) szolgáltassák be.
Akinél házkutatás alkalmával ily tartalmú irat vagy nyomtatvány fog találtatni,
10 000 lei pénzbüntetéssel vagy 1 évig terjedhető elzárással, avagy mindkettővel fog
büntettetni.

12. August 1919.

Comandantul Grupului
General (ss.) Mosoiu.

A VESZPRÉMI ROMÁN MEGSZÁLLÁS EMLÉKEI

LDM–TGy 60.170. (Szerzeményi Napló 5274/1920. ápr. 14. Rhé Gyula ajándéka)
vászon, 9,3x44,3 cm, a műtárgy jelenleg lappang, nem található

Karszalag téglalap alakú fehér vászonból, közepén nyomtatott, fekete színű „69”-es
számmal és körbélyegzővel, amelyen a Román Királyság címere és „ESCADRO-
NUL 2. REG. 7. ROSIORI C. V.” (magyarul: Rosiori lovasság 7. ezred 2. lovasszá-
zad) felirat látható. Továbbá ceruzával ráírva: „Román megszállás alatt karhatalmi
jelvény. Rhé Gyula”.  Miután sem beszegve nincs, sem az összekapcsolása nincs
megoldva, feltehetően félkész, befejezetlen példány lehet. Bár lehetséges, hogy a
rendkívüli időkben nem fordítottak időt a beszegésre és eredetileg egyszerűen csak
egy biztosítótűvel kapcsolták össze.7

A karszalag használatáról a Veszprémi Hírlap újságírója így informálta a közönsé-
get: „Rendőrségünk megerősítése. Veszprém város rendjének nyugalmának biztosí-
tása céljából a román főparancsnok hozzájárulásával a rendőrség étszáma 100
emberrel megerősíttetett s így most a rendőrség 150 főből áll, amely a rendőrkapi-
tány parancsnoksága alá van rendelve. A rendőrök számozott fehér karszalaggal tel-
jesítenek szolgálatot, a számozás a rendőrkapitánynál kezdődik”.8
Pár nappal később a sajtó arról is tudósított, hogy: „Oldalfegyver viselése a karha-
talomba be nem osztott, illetve fehér karszalaggal el nem látott egyéneknek semmi
körülmények között sincs megengedve”.9

.7 TÓTH–SCHLEICHER 2003. 71. Nr. 191. színes ábrával.
8 Veszprémi Hírlap, 1919. aug. 20. Rendőrségünk megerősítése. 3.
9 Veszprémi Hírlap, 1919. aug. 24. Kik viselhetnek egyenruhát? 3.
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A karszalagot tehát nem a megszálló román katonák viselték, hanem a veszprémi
városi rendőrök.

LDM–TA 68.331. (Szerzeményi Napló 5232.)
papír, nyomtatvány, 44,3x62,4 cm

A veszprémi román csapatok parancsnoksága.
1. sz. PARANCS!

A román hadsereg Veszprémet megszállta s a következőket rendeli el, amely a
veszprémi lakossággal és Veszprém város környékével (20 km. körletben) közlen-
dő:

1. Senkinek sem szabad román parság irásbeli engedélye nélkül fegyvert viselni.
2. Hadianyagot senki sem tarthat és nem is rejthet el (lovat, fegyverzetet, felsze-

relést, stb.) Aki ezen fenntnevezett anyagot nem adja le, vagy nem jelenti be
48 órán belül, az halállal büntettetik.

3. Minden tiszt, altiszt és közember, aki a vörös hadseregben szolgált, följelen-
tendő.

4. Aki egy román katona ellen ellenséges magatartást tanusit, vagy megtámadja,
az halállal büntettetik.

5. Minden hivatalnok állásában marad, mindenki a maga hivatását és munkáját
lássa el.

6. Ujságok, röpiratok stb. a román parancsnokság engedélye nélkül nem adhatók
ki, illetve nem terjeszthetők.

7. Minden tényleges tiszt 48 órán belül a román parancsnokságnál tartozik jelent-
kezni. Jelentkezés ideje délelőtt 9 órától 12-ig, délután 4 órától 6-ig. A jelent-
kezés helye Megyeház, földszint.

Veszprémi városi rendőr karszalag a román megszállás idejéből
(LDM–TGy 60.170.)
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A veszprémi román csapatok parancsnoksága 1. parancsa, 1919. aug. 16.
(LDM–TA 68.331.)
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Veszprém, 1919 augusztus 16.
TOTESCU őrnagy,

a veszprémi román csapatok parancsnoka.

Fodor Ferenc könyvnyomdája, Veszprém.10

LDM–TA 60.59. (Szerzeményi Napló 5461. Rhé Gyula ajándéka, 1921. nov. 27.)
papír, nyomtatvány, kézírással, fekete tintával kitöltve,14,1x10,1 cm

No 69.                                                                         Detasamentul Maior Totescu.

Autorizatie.
Dl Rhé Gyula are autorizatia comandamentului a purta arme …. pentru mentinerea
ordinei.

Comandantul Detasamentului

10 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. aug. 20. 1.; említése FÖLDESI 2014.38–39..

Rhé Gyula fegyverviselési igazolványa, 1919. aug. 17. (LDM–TA 60.59.)
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Maior. Totescu
Vesprem, 17. August 1919

Magyarul:11

69. szám                                                                   Totescu őrnagy különítménye.
Engedély.
Rhé Gyula úrnak parancsnoki engedélye van fegyvert viselni a rend fenntartása
érdekében.
Totescu őrnagy
különítmény parancsnok
Veszprém, 1919. augusztus 17.
Kerekbélyegző lenyomata a Román Királyság címerével, „ESCADRONUL 2. REG.
7 ROSIORI C. V.” (magyarul: 7. rosiori lovasezred 2. lovasszázad) körirattal. Lila
színű, átmérője: 2.9 cm.

LDM–TA 60.179. (Szerzeményi Napló 5242.)
papír, nyomtatvány, kézírással, fekete tintával kitöltve, 21,3x17 cm

No. 201.
Detasamentul Maior Totescu.

Permis de circulatie.
Dr Laczkó Dezső diu Veszprém are voe a calatori la Városlőd Valabil pentru o sin-
gura calatorie

1919 Luna aug Ziua 19.

Comandantul Detasamentului
Maior, Totescu
magyarul:

Totescu őrnagy különítménye
Közlekedési engedély

Laczkó Dezső úrnak joga van Veszprémből Városlődre utazni. Érvényes egyetlen
utazásra.

11 A románról magyarra való fordításokat dr. Jakab Réka főlevéltáros (MNL–VML) végezte.
Segítségét ismételten megköszönöm.  Jakab Réka megjegyzése: „A (kéz)iratok román szövege
elég rossz helyesírással íródott, sok helyen a tájszólást fonetikusan megörökítve. Igyekeztem
betűhíven átírni azzal a különbséggel, hogy az ékezetes román betűket ékezet nélkül írtam”..
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Veszprém, 1919. augusztus 19.
A különítmény parancsnoka
Totescu őrnagy

Kerekbélyegző lenyomata a Román Királyság címerével, „ESCADRONUL 2. REG.
7 ROSIORI C. V.” körirattal. Lila színű, átmérője: 2.9 cm.

Egyházmegyei nyomda Veszprém.

A román 7. rosiori ezred 
2. századának körbélyegzője
a Román Királyság címerével
Laczkó Dezső utazási engedélyén,
1919. aug. 19. (LDM–TA 60.179.)

Laczkó Dezső
Veszprémből Városlődre való

utazási engedélye, 
1919. aug. 19. 

(LDM–TA 60.179.)
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LDM–TA 60.65.
levélpapír, földgömbön álló, csőrében borítékot tartó galambot ábrázoló, „TRADE
MARK FAVORIT MILL’s ORION-PAPER” feliratú vízjellel, félbehajtva, fekete
tintával írva, 30,4x20 cm

Totescu őrnagy parancsa Balanuca őrmesternek
az Ajkáról való szén beszállítására, 1919. aug. 20. (LDM–TA 60.65.)
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20/8/919.
Sergentul Balanuca, 

Commandantul garei Jutas
Va forma un tren cu o masina mica si 5 vagoane deschise pentru a merge la Aika se
aduca carbuni. Va insemna numerul masinei si a vagoanelor pentru a nu se schimba.
Aceste vagoane trebue sa vie pline cu carbuni. Trenul merge sub conducerea unei
amploiat din Jutas care remine respusetor [ramine raspunzator]. 
Commandantul detasamentului 
Maior Totescu

1919/8/20.
Balanuca őrmester, 

Jutas állomás parancsnoka
Összeállítanak egy vonatot egy kisebb mozdonnyal és 5 nyitott vagonnal, amelyik
Ajkára fog menni, hogy szenet hozzon. A mozdony és a vagonok meg lesznek jelöl-
ve, nehogy összecserélődjenek. Ezeket a vagonokat meg kell tölteni szénnel. A
vonatot egy jutasi hivatalnok fogja kísérni, aki mindenért felel.
Totescu őrnagy, 
az osztag parancsnoka
Kerekbélyegző elmosódott lenyomata a Román Királyság címerével, „DETASE-
MEN….” körirattal. Lila színű, átmérője: 3.3 cm.
(12. ábra)

Utolsó oldalán Rhé Gyula fekete tintás, utólagos magyarázata:
Rhé Gyula

Jutas, 1919.
1919 évi román megszállás.
Totescu román őrnagy engedélye Jutasról közlekedő vonatok bevezetéséhez.
Jutasról Herendig minden forgalom szünetelt, szintúgy Jutas-Lepsény között is.
Ennek dacára Lepsényből egy mozdony vasutasokkal és katonákkal éjjeli időben
Hajmáskérre fel lopódzott és az ott egyik vágányon előkészített 26 kocsirakomány
fegyvert és muníciót a románok kezéből kicsempészett. Ugyancsak 23 személyko-
csit – amiket a románok el akartak zsákmányolni – a jutasi vasutasok a román őrség
kijátszásával éjjeli időben Herendre és onnan tovább Szombathelyre csempésztek.

Az ajkai szénszállítmányról a Veszprémi Hírlap újságírója is beszámolt: „Öt vagon
szén érkezik Ajkáról a napokban Veszprém város részére Totescu őrnagynak, a meg-
szálló román csapatok parancsnokának jóakaratából. Egyik este ugyanis, amikor
Istvánffy ezredes és dr. Török rendőrkapitány vacsorára látott vendégei voltak a ven-
dégszerető román főparancsnoknak, kérték, hogy tegye lehetővé szénnek
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Veszprémbe való beszállítását, mert különben a vízművek kénytelenek lennének
beszüntetni működésüket.  A főparancsnok a kérelem teljesítését készségesen meg-
ígért s másnap nyomban intézkedett, hogy egy különvonat induljon Ajkára, a fentjel-

Rhé Gyula magyarázata Totescu őrnagy 1919. aug. 20-i parancsán
(LDM–TA 60.65.)
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12 Veszprémi Hírlap, 1919. aug. 24. Öt vagon szén. 3.
13 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. aug. 26. 1.; említése NAGY 2010. 31.
14 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. aug. 31. 1.

zett mennyiségű szén beszállítására. A román főparancsnoknak eme lekötelező
jóakarata bizonyára hálás visszhangra fog találni a város lakossága körében”.12

A 2. számú parancsból nem található eredeti példány a múzeumban. Szövegét a
Veszprémi Hírlap alapján közöljük.

2. számu Parancs.

Az első számu parancs végrehajtásának ellenőrzésére a román katonai parancsnok
megkezdi a nyomozást. A román járőrök megjelenésekor minden helyiség nyitva
tartandó.
Be nem jelentett katonai felszerelések feltalálása esetén a bejelentést elmulasztó fél
haladéktalanul le lesz tartóztatva és az első számu parancs értelmében megbüntetve.

Veszprém, 1919 év augusztus hó 23-án.
A veszprémi román csapatok parancsnoka:

Totescu őrnagy.13

A 3. számú parancsból sem található eredeti példány a múzeumban. Szövegét szin-
tén a Veszprémi Hírlap alapján közöljük.

III. számu parancs.

Értesíttetik Veszprém vármegye lakossága, hogy az élelemmel való kereskedés sza-
bad.
Bárki szállíthat Veszprémbe élelmicikkeket anélkül, hogy ebben bárki is akadályoz-
hatná.
Az összes élelmicikkek a piacon fognak árusíttatni. A városban más helyen való áru-
sítás tiltva van. Ugyancsak tiltva van az élelmicikkekkel való uzsoráskodás is.

Veszprém, 1919. augusztus 27.
Dr. Török rendőrkapitány.

Totescu, őrnagy.14
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LDM–TA 60.13. (Szerzeményi Napló 5242.)
papír, nyomtatvány, 42,5x29,1 cm

Ordonanta No. 101. A.
In conformitate cu dispoziţiunile Ministerului de Finanţe din Regatul Roman rela-
tiv la cursul monedei românesti „LEUL”, in cuprinsul teritoriului ungar ocupat de
armatele române

Se ordonâ:
1. Un „LEU” românesc va avea cursul şi va fi primit de toate istituţiile financia-

re, atât cele de stat cât şi cele particulare, din Ungaria, pe 2 Kor. si 50 filleri,
adicâ se stabileşte valoarea unei Koroane la 0.40 bani românesti.

2. Koroanele care sunt admise la schimb contra monedei române, sunt numai
Koroanele emise de Banca Statului Austro-Ungar, tip: 10.000, 1000, 100, 50,
20, şi 10 Koroane.

3. In nici un caz banii româneşti nu se vor schimbá contra Koroane albe pe o
parte, emise in timpul guvernului Karoly, adicâ tip:  Kor 200 Serie 1-2000 şi
tip Kor. 25 Seria 1-3000; deasemenea nu se vor schimbá nici contra celor
emise in timpul guvernului Bela Kun (seria mai mare de 2000 pentru Kor şi
mai mare de 3000  pentru Kor. 25). Tot astfel este interzis ca banii românesti
sâ se schimbe contra Koroane  emise  de poşta ungarâ,  emisiunea diferiletor
oraşe, precum şi contra Koroane emise de guvernul Karoly, imitaţia celor
emise de Banca Austro-Ungarâ,  tipârite pe ambele pârţi,  insâ cu menţiunea:
„Emisiunea II.”

4. Acei ce se vor abate de la dispoziţiunle acestei ordonanţe, cerând altfel de
schimb,  se vor pedepsi  cu închisoare  pânâ la 6 Luni şi cu  amendâ de la
2000  pânâ  la 5000 Lei.  Aceastâ  ordonanţâ se va publicá şi  afişá spre ştiin-
ţa tuturor, în toate ţinuturile ungare ocupate de armata românâ.

COMANDANTUL TRUPELOR DIN TRANSILVANIA:
General MÂRDÂRESCU.

30 August 1919.                                                                        Sef de Stat
Maior:

General PANAITESCU.
Minerva-Nyomda, Budapest, VI., Szerecsen-utca 23.

Magyarul:
101. A. számú parancs

A Román Királyság Pénzügyminisztériumának rendelkezéseivel összhangban a
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Mardarescu tábornok 101. A. parancsa a román pénzügyminisztériumnak az elfog-
lalt magyar területeken a Leu árfolyamára vonatkozó rendeletéről, 1919. aug. 30.

(LDM–TA 60.13.)
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román hadsereg által elfoglalt magyar területeken a román Leu árfolyamára vonat-
kozóan parancsoljuk:

1. Egy román Leu-nak 2 Korona és 50 fillér lesz az árfolyama, azaz egy Korona
értékét 0,40 baniban rögzítjük és ez lesz érvényes Magyarországon minden
állami és magán pénzintézetben.

2. Csak az alábbi, az Osztrák-Magyar Állami Bank által kibocsájtott koronákat
engedélyezzük román valuta ellenében kibocsájtani: 10.000, 1000, 100, 50, 20
és 10 Korona.

3. Semmilyen esetben sem lehet a román pénzt egyfelől fehér Koronára váltani,
amit a Károlyi kormány alatt bocsájtottak ki, azaz az alábbi típusok: 200-as
címletű 1-2000 sorozatú Korona és 25-ös címletű 1-3000 sorozatú Korona;
ugyanígy nem váltható be azokra sem, amelyeket Kun Béla kormánya alatt
bocsájtottak ki (2000-es feletti sorozatot 200 Koronásra, illetve a 3000-es
feletti sorozatot 25 Koronásra).
Ugyanígy tilos a román pénzt beváltani a magyar posta, a különböző városok,
valamint a Károlyi kormány által, az Osztrák-Magyar Bank által kibocsájtott,
mindkét oldalán megnyomott, de „II. kibocsájtás” megjegyzéssel ellátott koro-
nára.

4. Azokat, akik ezen parancs rendelkezéseit, másféle beváltást kérve, megszegik,
6 hónapig terjedő börtönbüntetésre és 2000-től 5000 lejig terjedő pénzbünte-
tésre büntetjük.

Ezt a parancsot mindenki tudomására közöljük és kifüggesztjük minden, a román
hadsereg által elfoglalt magyar tartományban.

AZ ERDÉLYI CSAPATOK PARANCSNOKA:
MARDARESCU tábornok.

1919. augusztus 30. 
PANAITESCU tábornok 

vezérkari főnök

Az LDM–TA 60.13. ltsz. dokumentum hátoldalán, tintaceruzával írva:

Sombathei si imprejurul Sombathei
4000 soldati din garda Nationala, la gara este un tren panter 
In el sunt tunuri mitraliera si munitiuni.
Tote casarnile sunt plene de arme si si muniti.
La satul Veip sta la gara o garnitura cu tunuri calib 8 cm si 10 cm. De la orasul
Sombathei ofiteri si functionari a facut intruniri si au vorbit, cind o vom armata
romana … cu arme si tunuri contra lor. Ei a spus ca la Sombathei nu trebue armata
romana acolo sa recruteaza de 18 ani la 46.
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Toata ziua spun la populatie ca romani au sa plece cu capul spart de aici.
Care nu vrea sa fie voluntari este fortat de jandarmi si involat (?)

Feljegyzés a Magyar Nemzeti Hadsereg Szombathely térségében szerveződő
erőiről az előbbi parancs hátoldalán (LDM–TA 60.13.)
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Magyarul:
Szombathely és Szombathely környéke15

4000 katona a nemzeti gárdából,16 az állomáson van egy páncélvonat. Benne ágyúk,
gépfegyverek és lőszerek vannak. Minden kaszárnya tele van fegyverrel és lőszer-
rel.
Vép faluban17 a pályaudvaron állomásozik egy garnitúra 8 és 10 cm kaliberű ágyú.
Szombathely városból a tisztek és a tisztviselők összejöveteleket szerveztek és arról
beszéltek, hogy mikor fogják a román hadsereget fegyverrel és ágyúkkal ellenük
[olvashatatlan szó]. Azt mondták, hogy Szombathelyen nem kell a román hadsereg-
nek a 18 és 46 év közöttieket soroznia. Egész nap azt mondják a lakosságnak, hogy
a románok betört fejjel fognak majd innen elmenni. Aki nem akar önkéntes lenni, azt
a csendőrök erőszakkal besorozzák.18

LDM–TA 60.63.
nagyobb papírlapból leszakított cédula,
21x12,5 cm, vöröses színű ceruzával írva.

2/9/919
Se va admite ca sa se dea o masina pentru a
aduce carbun de la Herend.
M. Totescu
Magyarul:

919/9/2
Engedélyezem, hogy adjanak egy mozdonyt
arra a célra, hogy Herendről szenet hozzanak.
Totescu őrnagy
Kerekbélyegző lenyomata a Román Királyság
címerével, „ESCADRONUL 2. REG. 7 ROSI-
ORI C. V.” (magyarul: 7. rosiori lovasezred 2.
lovasszázad) körirattal. Lila színű, átmérője:
2.9 cm.

15 Szombathelyen és környékén Lehár Antal ezredes szervezte a fehér csapatokat, amelyek idővel
beleolvadtak a Nemzeti Hadseregbe.

16 Nemzeti Gárda alatt is valószínűleg a Magyar Nemzeti Hadsereg értendő.
17 Község Vas megyében, Szombathelytől 8 km-nyire K-re.
18 Ez az irat feltehetően egy telefonjelentés hevenyészve lejegyzett változata lehet..

Totescu őrnagy engedélye a szén Herendről
Veszprémbe szállításáról, 1919. szept. 2.

(LDM–TA 60.63.)
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19 Bokrossy Jenő (Veszprém, 1882 – Veszprém, 1968) mérnök, tart. mérnök hadnagy, 1917-től
Veszprém város műszaki tanácsnoka. Később a városi mérnöki hivatal vezetője. Városrendezői
tevékenysége máig is meghatározó Veszprémben. Sírja az Alsóvárosi temetőben található.
HAHN–ZSADÁNYI 1929.; JÁKÓY 2010. 40., 43–45.; NAGYNÉ–SZABÓNÉ 2014. 18. (a
vonatkozó részt Jákóy Bernadett írta).

20 Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 07. Megérkezett az ajkai szén. 3.

Az augusztus 20-án engedélyezett szén-szállítmány útja ugyanis nem volt teljesen
zökkenőmentes: „Megérkezett az ajkai szén Veszprémbe s így megszűnt a szénhiány,
ami a városi vízműveket veszélyeztette. A szén – amint annak idején megírtuk – már
régebben elindíttatott Ajkáról, a vonatközlekedés szünetelése folytán azonban csak
Herendig juthatott el, az öt vagon, amennyi Veszprém felé irányítva volt. Végre is
Totescu őrnagy, román katonai parancsnok jóakarata segített a bajon, aki Bokrossy
Jenő19 főmérnök kérésére egy mozdonyt rendelt a szén beszállítására, ami tegnap-
előtt meg is történt”.20

LDM–TA 60.40. (2 db) (Szerzeményi Napló 2537. hátoldala jobb alsó sarkában
valószínűleg Laczkó Dezső grafitceruzás írásával: „Főgimnázium” és Szerzeményi
Napló 5245.)
papír, nyomtatvány, 31,4x47,2 és 31,5x47,4 cm

A megszálló román csapatok parancsnokától.
4. számu PARANCS.

A román parancsnokság értesülvén, hogy a román hadsereggel szemben az egész
vármegyében tendenciosus hirek keringenek, miért is kötelességének tartja a néppel
közölni, hogy tendenciosus hirek terjesztése nem állhat egy megszállott ország la-
kósságának érdekében, hanem ellenkezőleg a jó viszony megszüntét vonja maga
után, kényszeritvén a parancsnokságot arra, hogy az egész lakóssággal szemben ke-
ményebb rendszabályokhoz nyuljon. Ennek elkerülése végett tartózkodjék a lakós-
ság rosszindulatu hirek terjesztésétől.

A rémhirterjesztők ellen.
E rendelet ellen vétőknek tekintetnek:

1) Mindazok, akik habár rosszhiszemüség nélkül nyilvános helyiségekben, állo-
másokon, vonatokon, utcákon stb. a hadműveletekre, csapatok helyzetére és
eltolására katonai hatóságok rendelkezései vagy bármi más a ROMÁN HAD-
SEREGET ÉRINTŐ kérdésekre vonatkozólag hireket – legyenek azok akár
igazak, akár képzeltek, akár vélemények – hirdetnek, terjesztenek vagy bár-
mily módon közölnek.

2) Ezen vétség a biróságok által első és utolsó fokon egy évig terjedő fogházzal
és 2000 lei pénzbirsággal lesznek itélve és büntetve.
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A veszprémi román csapatok parancsnoksága 4. parancsa, 1919. szept. 3.
(LDM–TA 60.40.)
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21 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 07. 1.; említése NAGY 2010. 31.
22 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 11. 1.; említése NAGY 2010. 31..

Ha a fennt emlitett tetteket kémkedési vagy árulási szándékkal hajtják végre, akkor
a – háboru tartama alatt érvényben lévő – büntető törvények által kiszabott büntetés
alkalmaztatik.
Veszprém, 1919. szeptember hó 3.

TOTESCU,
őrnagy.21

LDM–TA 60.89. 
papír, nyomtatvány, 28,9x42 cm

A megszálló román csapatok parancsnokától.
5. sz. PARANCS.

Az összes városi és községi lakosságnak tudomásul adatik, hogy a körülfekvő köze-
li falvakban az összes fegyvereket, hadianyagot stb. alulirt parancsnoksághoz jelen
rendelet kihirdetésétől számitott 24 óra alatt tartoznak beszolgáltatni.
Akik ezen rendeletet nem tartják be, a fegyvereket be nem szolgáltatják és később
náluk fegyverek vagy más hadianyagok találtatnak, elfogatnak, jegyzőkönyvezve
lesznek és további birói eljárás végett a román katonai parancsnokságnak adatnak át.
Veszprém, 1919. szept. 10-én.

Totescu
Pietei
őrnagy.
veszprémi parancsnok.22

Egyházmegyei könyvnyomda Veszprém.
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A veszprémi román csapatok parancsnoksága 5. parancsa, 1919. szept. 10.
(LDM–TA 60.89.).
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LDM–TA 60.178. (Szerzeményi Napló 5242.)
papír, nyomtatvány, kézírással, fekete tintával kitöltve, 15,6x11,3 cm

Adeverinta

In casa Dliu Laczkó Dezső invatator din Veszprém strada Vár Nr. 10 fara de porun-
ca este soldatiilor interzisa intrarea.

Veszprém, la 11. Septemore 1919.

Comandantele Pieti
maior. Totescu

magyarul:
Igazolás

Laczkó Dezső úr, veszprémi tanító házába, Veszprém, Vár utca 10. sz. engedély nél-
kül katonának belépni tilos.
Veszprém, 1919. szeptember 11.

Totescu őrnagy igazolása: Laczkó Dezső otthonába román katona parancs nélkül
nem léphet be, 1919. szept. 11. (LDM–TA 60.178.)
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Pietei23 parancsnok, 
Totescu őrnagy

Kerekbélyegző lenyomata a Román Királyság címerével, elmosódott, részben olvas-
hatatlan „… DETASAMENTUL MAIOR TOTESCU…” (magyarul: … Totescu
őrnagy különítménye…) körirattal. Lila színű, átmérője: 3,2 cm.

A 6. számú parancsból nem található eredeti példány a múzeumban. Szövegét a
Veszprémi Hírlap alapján közöljük.

A megszálló román csapatok parancsnokától.

VI. számu parancs.

A Veszprém város környékbeli községek lakosságát értesitem, miszerint a Veszprém
város részére szükséges élelmiszereket az általam meghatározott árakban kötelesek
a városba beszállítani. A beszállításra köteles községeket a vármegye alispánja24

jelöli ki, s ugyancsak a vármegye alispánja állapítja meg az egyes községekből
behozandó élelmiszerek mennyiségét is.

A Totescu-különítmény körbélyegzője 
a Román Királyság címerével 
Totescu őrnagy Laczkó Dezső számára
kiállított igazolásán, 1919. szept. 11.
(LDM–TA 60.178.)

23 Pietei ezredes (múlt szombaton) történt megérkezéséről, akit a vasútállomáson Komjáthy László
polgármester fogadott: Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 11. Új román parancsnok érkezése. 3.

24 BIBÓ KÁROLY dr., barátosi (Felsőnyék-Belsőfürged puszta, Tolna vm. 1866. dec. 18. –
Veszprém, 1927. jan. 1.) A budapesti II. kerületi Királyi Katolikus Főgimnáziumban folytatta
középiskolai tanulmányait, majd a budapesti tudomány egyetemen jogi diplomát szerzett. 1890.
szept. 5-től állott Veszprém vármegye törvényhatóságának szolgálatában. 1915–1917 között
Veszprém vármegye főjegyzője, 1917. szept. 20. – 1919. márc. között és 1919. aug. – 1926.
márc. 1. között a megye alispánja. Tisztségéről betegsége miatt lemondott, nyugdíjazták. A
Tanácsköztársaság alatt (1919) hivatalából felfüggesztették. Sírja az Alsóvárosi temetőben talál-
ható. (K. Z. 1927.; RAINER 2017. 42.)
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25 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 14. 1.
26 Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 14. Veszprém város ellátása. 2.
27 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 21. 1.; említése: NAGY 2010. 31.; FÖLDESI 2014.

42.

Ahol ezen rendeletem nem teljesittetik, ott erőszakos rekvirálást hajtatok végre.
Jelen rendeletek kijátszói szigoru büntetésnek teszik ki magukat.

Veszprém, 1919. évi szeptember 10.
Totescu s. k., román őrnagy25

A 6. számú paranccsal kapcsolatban így írt a Veszprémi Hírlap: „Veszprém város
ellátása. Amint a lapunk vezető helyén közölt 6. számú parancsból is megolvasható,
Totescu román őrnagy a megszállás körletében elrendelte Veszprém városnak élel-
micikkekkel való ellátását. Amint a parancs is mondja, az élelmiszerek mennyiségét,
valamint azokat a községeket, amelyek a beszállításra kötelezettek, az alispán jelöli
meg, akinél evégből csütörtökön értekezlet volt a város polgármesterének és szakér-
tőknek bevonásával. Amint értesülünk, a város ellátása kérdésében első sorban is a
húsellátásra vetik a fő súlyt s ezért az alispán úgy határozott, hogy hetenkint 25
darab marha és 10 darab borjú szállítandó be Veszprémbe. Ezenkívül beszállítandó
lesz még naponként 1000 liter tej, hetenkint 420 liter tejföl, 800 kilogram túró, 42
kg. vaj, 12.600 darab tojás és 126 métermázsa burgonya. A zöldféléket az alispán a
vilonyai bolgárkertészetből kívánja beszerezni”.26

LDM–TA 60.16. (Szerzeményi Napló 5242.) 
papír, nyomtatvány, 29,1x42 cm

7. sz. PARANCS.

Felsőbb utasitásra elrendelem a következőket:
1. További intézkedésig este 10 órán túl senki az utcán nem tartózkodhatik.
2. Az első puskaropogáskor beáll a hadiállapot és senki lakását elnem hagyhat-

ja.
3. Az ezen parancs ellen vétők a hadiállapotra vonatkozó törvények szerint fog-

nak büntettetni.
Veszprém, 1919. szeptember 19.

Veszprémi megszálló csapatok parancsnoka:
PIETEI,

alezredes.
Szigethy, Veszprém.27
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A veszprémi román csapatok parancsnoksága 7. parancsa, 1919. szept. 19.
(LDM–TA 60.16.)
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28 A név fekete tintával, egy m-betű beszúrásával Simonra javítva.
29 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 25. 1.; említése FÖLDESI 2014. 42.

LDM–TA 60.64. 
Papírlap jobb felső sarkáról leszakított
papír fecnin, 9,1x9,3 cm, fekete tintával
írva.

22/9/919.
Se va da masina pentru o ora se va […]
cind pleaca si cind vine.

M. Totescu
Magyarul:

1919/9/22.
Adunk egy mozdonyt egy órára, […],
hogy mikor indul és mikor jön.

Totescu őrnagy
Kerekbélyegző teljesen elmosódott lenyo-
mata a Román Királyság címerével, olvas-
hatatlan körirattal. Lila színű, átmérője: 3.3
cm.

LDM–TA 60.25.
papír, nyomtatvány, 31,2x43,1 cm

7. SZÁMU RENDELET!
A közönségnek tudtára adatik, hogy a veszprémi román katonai parancsnokság a
lakosság utóbbi időben tanusitott jó magaviselete következtében a városban való
szabad mozgást éjjel 12 óráig engedte meg.
Ezzel szemben kávéházak és vendéglők nyitva tartása éjjel 12 óráig engedélyezte-
tik.
Veszprém, 1919. szeptember 23.

Katonai parancsnokság:
D. SION28 alezredes.                                                             PIETEI parancsnok.

TOTESCU őrnagy.

Pósa könyvnyomdája, Veszprém.29

Totescu őrnagy egy óra időtartamra
engedélyez egy mozdonyt, 1919. szept.

22. (LDM–TA 60.64.)
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A veszprémi román csapatok parancsnoksága 7. rendelete, 1919. szept. 23.
(LDM–TA 60.25.)
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30 Megjelent: Veszprémi Hírlap, 1919. szept. 28. 1..

A 8. számú rendeletből nem található eredeti példány a múzeumban. Szövegét a
Veszprémi Hírlap alapján közöljük.

A megszálló román csapatok parancsnokától.

VIII. számu rendelet!

Minden magyar tiszt, ki a veszprémi helyőrségbe érkezik köteles a román katonai
parancsnokságnál jelentkezni.
Aki ezen rendelkezést nem tartja be és a jelentkezést elmulasztja, szigoruan meg
lesz büntetve.
Veszprém, 1919. szept. hó 25-én.

Veszprémi helyőrség parancsnok:
Totescu, román őrnagy.30

LDM–TA 60.66. 
nyomtatvány, 20,2x14,1 cm, fekete tintával kitöltve.

Magyar államvasutak.
Kezelő neve:

Üzlet-táviratlap.
27/9
Sub Lt. Grigorescu plecat cu masina ce a venit de la Sechesvar la Veszprem. 

Slt. Grigorescu

Magyarul:
9/27.
Grigorescu alhadnagy elment azzal a mozdonnyal, amelyik Fehérvárról jött
Veszprémbe.

Slt. Grigorescu
9. sorsz. Távirati minta. – Stamberger Bernát Miskolcz.
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Grigorescu alhadnagy elment a Székesfehérvárról Veszprémbe jött mozdonnyal,
1919, szept. 27. (LDM–TA 60.66.)
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LDM–TA 60.62.
levélpapír, láncszemeket ábrázoló „1693 POPRAD” feliratú vízjellel,  félbehajtva,
fekete tintával írva, 42x34 cm

A megszálló román királyi csapatok tekintetes Parancsnokságának.
Veszprém.

Jutas állomáson a vasúti szolgálat lebonyolitása a jelenlegi őrség követelése folytán
már-már lehetetlen. Miután a szolgálat pontos fenntartása mindnyájunk érdeke,
orvoslás véget alábbi kérést terjesztem elő.
A szolgálat menete megkivánja hogy egyes alkalmazottak az éjjeli órákban is a
pályaudvaron sőt annak közelében is járjanak. Kik közül egyesek lámpával, de leg-
többjük az olaj hiánya miatt lámpa (világítás) nélkül végzik szolgálatuk; megtörtént
hogy a felállított őrszemek ezen vasutasokat rákiáltással sőt lövéssel akadályozták
illetve feltartották és csak magyarázgatás után folytathatták munkájokat. Ugy hogy
a személyzet egy része valóságos félelemmel tesz szolgálatot.
Szives intézkedést kérek annak megoldására hogy ez elkerültessék. Javasolnám ezt
esetleg a szolgálatban lévő vasutasok részére külön megállapitandó jelszó, vagy kar-
szalag vagy sapka szalag utján tenni. Továbbá kérném az igy adandó rendelkezést
román és magyar nyelven közzétenni félreértés kikerülése véget.
Veszprém városában a künntartózkodás éjjeli 12 óráig van megengedve szivesked-
jen ezen kedvezményt Jutas állomáson lakókra is kiterjeszteni. Eddig is az ily dol-
gokban mint a veszprémi vasutasság egy része itéltettünk meg.
Szives intézkedését mielőbb kérve vagyunk 

teljes tisztelettel
Jutas. 1919. szeptember 30án.

Az állomásfőnök h.                                                                              A fűtőház 
főnök h.

Fräxler(?)
Nehatics(?) …

Első oldalának bal felső szegélyén fekete tintával átlósan írt román nyelvű megjegy-
zés:
30/9/919
Se admite pentru (…) de la gara pina la ora 12, trebue insa sa (…) permis de la seful
statie(i).
Major Totescu
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A jutasi vasútállomás főnökség kérelme a helyi román parancsnoksághoz,
1919. szept. 3. – piszkozat (LDM–TA 60.62.)
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Magyarul:
Engedélyezik a pályaudvari ….nek (feltehetően személyzetnek – R. P.) 12 óráig,
azonban engedélyt kell (kérni) az állomás parancsnokától.
Totescu őrnagy
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LDM–TA 60.66. 
nyomtatvány, 20,2x14,1 cm, fekete tintával kitöltve.
Magyar államvasutak.
Kezelő neve:

Petru hadnagy parancsa: a 377-061-es mozdony az ezredvonattal Székesfehérvárra
megy, keltezés nélkül (LDM–TA 60.66.)
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Üzlet-táviratlap.
Dind ordinul domnului maior Totescu din regimentul 7 Rosiori masina cu N-o 375-
896 se va intoarce la Wesprim iar masina cu N-o 377-061 va merge cu trenul regi-
mentar la S Kesveherwar de unde se va intoarce indarat la statia Jutas. 

Locotenent Romano Petru
sorsz. Távirati minta. – Stamberger Bernát Miskolcz.

Magyarul:
Totescu úr, a 7. Rosiori ezred őrnagyának parancsára a 375-896-os számú mozdony
visszatér Veszprémbe, a 377-061-es számú pedig az ezredvonattal Székesfehérvárra
fog menni, ahonnan vissza fog térni Jutasra. 

Romano Petru hadnagy

LDM–TA 60.66.(másik)
nyomtatvány, 24,2x13,5 cm, tintaceruzával kitöltve.
Cs. kir. szab. déli vaspálya-társaság.

állomás

Távirat.
Telegram com. garei Jutas de Sv. nr. 41 f. Dati drumul trenului cu sase vagoane
carbuni.

Comand. garei Szfehérvár 
Lt. Vikolan

Magyarul:
Távirat a jutasi állomás parancsnokához. Adjon utat a vonatnak, amelyik 6 vagon
szenet szállít.

Székesfehérvári állomás parancsnoka, 
Vikolan hadnagy

T. 3a. sz. minta. – 1918. január. – 54X84 kender.
Pesti könyvnyomda-részvény-társaság.
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Vikolan hadnagy parancsa a jutasi vasútállomásnak: adjon szabad utat a szén szál-
lítmánynak, keltezés nélkül (LDM–TA 60.66.)
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LDM–TA 60.67.
nyomtatvány, 22,7x14,4 cm, kék színű ceruzával kitöltve.
Magyar királyi államvasutak. Kezelő neve:
Telefon.

P. őrmester parancsa: a mozdony sürgősen Zircre megy, keltezés nélkül
(LDM–TA 60.67.)
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31 Megjelent Veszprémi Hírlap, 1919. okt. 5. Elmentek a románok 4.; említése NAGY 2010. 33.;
FÖLDESI 2014. 43..

Acest masina trebue se merga imediat la Zirti pentru […] urgent.
Sergent P…
Magyarul:
Ez a mozdony azonnal Zircre kell menjen sürgős […] miatt.
P. őrmester
A lap alján fekete tintával írva:
5942es 8/3 Zirczre 2 kocsi kőért(?) Zircz …. után(?) …. ….. …. (olvashatatlan sza-
vak)
9a. sorsz. Távirati minta. Auspitz. Lugos

A román hadsereg kivonulásáról beszámoló hirdetményből nem maradt meg pél-
dány a múzeumban. Szövegét a Veszprémi Hírlap közlése alapján ismertetem:

9. számú rendelet
A felsőbb román és magyar hatóságok megegyezésének megfelelően Veszprém a
magyar csapatoknak átadatik. A román parancsnokság közhírré teszi, hogy ezt a leg-
jobb egyetértésben fogja végrehajtani és kéri a lakosságot, hogy az eddigi köznyu-
galmat és rendet fenntartsa, kerüljön mindennemü összeütközést a román katonaság-
gal, nehogy a legkisebb kihivásra megtorlás következzék be.
A román csapatok parancsnoksága egyszersmind a lakosságnak, a polgári és katonai
hatóságoknak köszönetét fejezi ki a méltóságteljes és jóindulatu magatartásért, amit
eddig a román csapatokkal szemben tanusitottak.
Veszprém, 1919. október 2.
A román csapatok parancsnoksága.
A városparancsnokság:
Sion, alezredes.                                                                               Totescu, őrnagy.31

LDM–MA 48 873/1977.
2 db, egyenként 42x34.2 cm-es, négyrét hajtott papírlap. Kék tintával írva.
Piszkozati példány, javításokkal ellátva.

A MÁV szombathelyi üzemfőnöksége, 109/1923. Eln. sz. rendeletével, bizonyos
szolgálati szabálytalanságok miatt, Rhé Gyula állomásfőnököt Veszprémből
Celldömölkre helyezte át és árupénztárnoki szolgálatra osztotta be. A kérvényt ezen
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Rhé Gyula kérvénye a MÁV igazgatóságához, 1924. febr. 19. – piszkozat
(LDM–MA 48 873/1977.)
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rendelkezés visszavonása érdekében írta Rhé Gyula. A hosszadalmas kérvényből
csak az 1919-es eseményekkel kapcsolatos részleteket idézzük.
M. kir. állami vasutak
tekintetes Igazgatóságának
Budapest.
/: A szombathelyi üzletvezetőség útján:/
[…]
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A háború utáni felbomláskor a fellépő szélső áramlatokkal szembe helyezkedve
igyekeztem beosztottjaimnak jó példát mutatni, amiért többszöri meghurcoltatás
volt a részem és 7 hónapig állomásomról eltávolíttattam.
Az oláhok elől a 31. honvéd gyalogezrednek fegyvereit rejtegettem, bár jól tudtam,
hogy elárultatásom esetén a legkíméletlenebb elbánást várhattam.32

1919 év végén egy teljesen lezüllesztett állomást vettem vissza, ahol első dolgom
volt a renitens elemeknek eltávolítása, a fegyelem visszaállítása és a szükös viszo-
nyok által engedett keretek között az állomás rendbehozása.
[…]
Veszprém 1924. február 12.-én
A tekintetes igazgatóságnak
legalázatosabb szolgája
Rhé Gyula

LDM–IGy 63.67.1. (Szerzeményi Napló 7884.)
Pecsétnyomó. Hengeres, esztergált, feketére festett fa fogantyúval, kerek sárgaréz
pecsétlő felülettel. 10 cm hosszú. A 32 mm átmérőjű pecsétlő felület közepében a
Szerb Királyság címere: egyenes állású, kerektalpú, királyi koronával fedett címer-
pajzsban kétfejű sas, mellén kereszt által négyelt címerpajzs mindegyik mezejében
csiholó acél. A pajzs mögött királyi koronából aláfüggő címersátor. Körirata kettős
vonalkeret között: „KPAЉ(EBИHA) CPП(CKA) ПОШТAHСKA ЦAPИHAP-
HИЦA БEOГPAД”. (Latin betűkkel átírva: Kraljevina Srpska Poštanska
Carinarnica, Beograd, magyarul: Szerb Királyság, Postai Vámhivatal, Belgrád.)33 A
pecsétlő felületen lila színű tinta nyomok. A Szerzeményi Napló szerint: „Szerb
hivatalos bélyegző, amelyet a Veszprémet megszálló oláh csapatok használtak 1919-
ben”. 1934. december 15-én került beleltározásra. Eredetéről nincs semmilyen infor-
mációnk.
Azt, hogy a román csapatok miért használtak szerb pecsétet, nem tudjuk. Viszont
akkoriban a román legénység tetemes része analfabéta volt, s ezeknek a szemében
közismerten minden pecsét és bélyegzőlenyomat, illetve az ilyenekkel ellátott
okmány igen nagy tekintélynek örvendett.

32 Nem tudok róla, hogy Rhé Gyulát ezen helytállásáért utóbb kitüntették volna. Holott pl.
Parraghy Béla kincstári uradalmi gazd. főtiszt és Rusznyák Andor gazd. gyakornok, akik a romá-
nok elől 5 millió korona értékű tüzérségi műszert menekítettek éjjel Hajmáskérről Siófokra,
fővezéri elismerésben és köszönetben részesültek. Veszprémi Hírlap, 1919. dec 14. Fővezéri
elismerés. 2.

33 A cirill betűs körirat olvasatát, fordítását Búcsú-Martonosi Gizellának köszönöm.
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