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Ajánlás

Nagy megtiszteltetés volt számomra a felkérés egy régen várt 
plakáttörténeti könyv ajánlásának megírására. A  felkérést 

valószínűleg több mint ötvenéves – 1965-ben vettem az  első 
plakátjaimat a Népköztársaság (Andrássy) úton levő hirdetőosz-
lopokra plakátot ragasztóktól – gyűjtő- és kutatómunkámnak, 
illetve annak köszönhetem, hogy szakmai és gyűjtői körökben 
rendszeresen hangsúlyozom a magyar plakátadattár létrehozásá-
nak fontosságát.

Most pedig kezünkben fogjuk a  magyar plakátadattár egy 
rendkívül izgalmas korszakának tudományos szakszerűséggel 
gyűjtött és feldolgozott részét. Nem feladatom a magyar törté-
nelem e  korszakának leírása és elemzése, de plakáttörténeti je-
lentőségéhez közölnék néhány fontos tényt, amelyeket már sok 
tanulmány és publikáció is alátámasztott.

Ebben az  időben megnőtt a  reklám és propaganda közvéle-
ményt formáló szerepe és a propaganda politikai agitációvá bő-
vült. A szokatlanul nagyszámú „plakáttermésről” Pór Bertalan ezt 
írta: „Alig múlt el nap, hogy ne jelent volna meg egy vagy több 
kisebb-nagyobb plakát… A plakátok szuggesztív hatásukkal lebi-
lincselték a szemlélőket, tömegeket vonzottak maguk köré az ut-
cán, élénk megbeszélésre, véleménynyilvánításra, vitára késztették 
az  embereket – hiszen hozzájuk szólt mindegyik. Ismert és új 
művészek nevét olvashatták a kis és monumentális plakátokon.”

Ennek a korszaknak a plakátjai tették nemzetközileg ismertté 
a magyar plakátművészetet, a külföldi és magyar szerzők külföldi 

művészeti szaklapokban megjelent tanulmányai és cikkei – poli-
tikai beállítottságtól függetlenül – elemezték és méltatták a ma-
gyar művészeket és plakátjaikat.

Ebben a könyvben több mint 150 grafi kus plakát leírása és 
ebből közel 100 plakát képe is megtalálható ebből a korszakból! 
Összehasonlításként: az 1960-as plakáttörténeti kiállítás kataló-
gusában szereplő több mint 1200 válogatott plakát leírásában 48, 
az 1986-os kiállítás katalógusában (több mint 800 plakátból) 40 
grafi kus politikai plakátot találunk a meghatározott időszakból 
és mindkét katalógusban csak néhány illusztrációt.

Szeretném kiemelni a  grafi kus plakátok leírásában a  plaká-
tok megjelenési időpontjának lehető legpontosabb – alapos és 
sokrétű kutatómunkát igénylő – meghatározását, ez is kiemeli 
a szerzőt és könyvét az eddigi szakmai munkák sorából.

Az ajánlás végére maradtak – az  általában mostoha sorsú – 
a  hatóságok kiadásában napvilágot látott, tömegtájékoztatást 
szolgáló szöveges rendelet-falragaszok. Történeti forrásértéküket 
saját tapasztalatommal erősíthetem meg. A rendeletek végreha-
tásának részletes leírását is magukban foglaló falragasz szövegek 
közül több olyat is találtam, amelyek segítettek a közellátási élel-
miszerjegyek beazonosításában és leírásában.

A könyvet mindenkinek ajánlom, akit érdekel a magyar tör-
ténelem fent meghatározott korszaka a plakátok és falragaszok 
tükrében, és remélem, az Olvasónak is hasonlóan sok örömet és 
ismeretet szerez, mint nekem.

Bedő József
Magyar Papírmúzeum

szakértő





9

Küzdelmes évek – a háború után
1918–1921-es események szöveges 
és grafikai plakátokon

Egy esemény évfordulója alkalmat kínál emlékezésre, az isme-
retek felelevenítésére, vagy újabb tudás megszerzésére. Mind-

ezekre lehetőséget nyújtanak a  témában folytatott kutatásokról 
beszámoló kiadványok, konferenciák és kiállítások.

Az első világháború centenáriuma alkalmából az egykori had-
viselő államok kötelességüknek érezték, hogy megemlékezzenek 
és emlékeztessenek erre a tragikus négy évre. Az elmúlt években 
világszerte számtalan publikációt adtak ki, helyi és nemzetközi 
rendezvényeket szerveztek, a digitális világ elvárásainak megfe-
lelően online adatbázisokat hoztak létre azért, hogy minél több 
szempontú tudást szerezzünk a 100 évvel ezelőtti eseményekről, 
azok neves vagy névtelen részvevőiről.

Az ismeretszerzés legfőbb forrásai a  könyvtárakban, levél-
tárakban és múzeumokban hosszú éveken át gyűjtött, illetve 
megőrzött dokumentumok és tárgyak, amelyek feltárására és 

nyilvánossá tételére minden intézmény feladatának megfelelően 
törekszik. Egy-egy gyűjteményt vagy annak egy részét feldol-
gozó bibliográfi ák, fond- és állagjegyzékek, kiállítási és gyűjte-
ményi katalógusok hozzájárulnak a különféle témák, események, 
személyek mélyreható megismeréséhez.

Magyarország számára a centenáriumi megemlékezések nem 
értek véget a háborús cselekmények befejeződésének évforduló-
jával, hiszen 1918 őszétől az országra nézve tragikus kimenetelű 
politikai és katonai események sorozata vette kezdetét, amelyek-
re a  visszatekintés éppen olyan kötelessége a nemzetnek, mint 
a világháború esetében volt.

A korábbi államhatalmat elsöprő és a  politikai változá-
sokat elindító őszirózsás forradalomnak, az  első magyar 
(nép)köztársaságnak, a  proletárdiktatúrának, az  ország terüle-
te idegen megszállásának, a  Horthy-kor kezdeti időszakának, 

A népköztársaság kikiáltását éltető tömeg, 1918. november 16. (Hadtörténeti Múzeum (HTM) 68.310/Fk)
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illetve a világháborút lezáró trianoni békeszerződés aláírásának 
százéves évfordulója nemcsak a hazai, de a külföldi kutatók és 
közgyűjtemények figyelmét is ráirányította ezen eseményekre. 
A megmutatkozó nagyfokú érdeklődést a témában kiadott szá-
mos könyv, nyomtatásban vagy interneten megjelent cikk, kon-
ferencia bizonyítja.

A kutatások folytatásához kíván segítséget nyújtani ez a kata-
lógus, amely a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményében, a Plakát- 
és aprónyomtatványtárban lévő 1918. október és 1921. november 
között kiadott valamennyi szöveges és grafikai plakát leírását, va-
lamint egy részének fényképét tartalmazza.

A három válságos évet átölelő időszakból több mint 700 kü-
lönféle falragaszt őriz a gyűjtemény, amelyek nemcsak tartalmuk, 
hanem formai változatosságuk miatt is különböznek más idősza-
kok plakátjaitól.

Annak ellenére, hogy a proletárdiktatúra bukása után a rend-
szer sajtó- és nyomdatermékeinek (röplapok, füzetek, plakátok) 
birtoklását tiltották és előírták beszolgáltatásukat, majd meg-
semmisítésüket, és idővel az utcákon kiragasztott plakátokat is 
eltávolították, máig számottevő mennyiségben maradtak fenn. 
E kordokumentumok örökre eltűntek volna, ha a közgyűjtemé-
nyek mellett sok magánszemély – mint a „forradalmi idők” em-
lékeit – nem őrizte volna meg azokat. Sokan hosszú éveken át 
vigyáztak ezekre a megsemmisítésre ítélt nyomtatványokra, majd 
múzeumoknak ajánlották fel, tovább gyarapítva a már meglévő 
állományokat.

A Magyar királyi Hadtörténelmi Múzeum a világháború em-
lékeinek összegyűjtése és megőrzése céljával kezdte meg műkö-
dését 1918. november 16-án, a Károlyi-kormány működésének 
idején. Az intézmény megszervezése, a korai gyűjtemény rende-
zése mellett az aktuális események dokumentumainak és tárgya-
inak szervezett gyűjtésére még nem volt lehetőségük az egykori 
munkatársaknak, emiatt az első plakátok nyilvántartásba vételére 
csak az 1920-as évek elején került sor.

A gyűjteményt megalapozó példányt – egy 1919. január 7-én 
kiadott „Selmecbánya egész közönségéhez” intézett felhívást – 
Aggházy Kamil őrnagy, a Hadimúzeum alapítója, majd igazgató-
ja adományozta gyűjteményi célokra 1921-ben.1

1922. február 2-án jegyezték be az intézmény növedéki nap-
lójába a volt m. kir. 1. honvéd gyalogezred számos darabból álló 
adományát, köztük 15 darab, a Tanácsköztársaság idején készült 
grafikai plakátot. Ezek között több olyan is szerepelt, amelyek 
máig egyedi példányok a gyűjteményben.

A következő években magánszemélyek és intézmények fel-
ajánlásaiból tovább nőtt a  plakátok száma, például Magyaror-
szág Területi Épségének Védelmi Ligája adományával, amely 
1923. február elején 12 darab – kettő kivételével ma is meglévő2 
– plakátot ajándékozott a Hadimúzeumnak. 1929-ben a Magyar 
Nemzeti Szövetség által tovább gyarapodott az  intézmény ir-
redenta gyűjteménye, a  trianoni propagandabélyegek és képes 
levelezőlapok, a  „Nem! Nem! Soha!” feliratú alumíniumplakett 

1  A plakát ma már nem található meg a gyűjteményben és a korai nyilvántar-
tás hiányossága miatt további adattal nem rendelkezünk róla.

2  A nyilvántartás szerint az egyik plakát Jeges Ernő „Virrasztunk! Pesti Nap-
ló” című, 1919. decemberben (Pesti Napló, 70. évfolyam 179. szám 1919. 
december 13. 5. o.) megjelent plakátja, a másik egy „Ausstellung von oes-
terreichischer und ungarischer Kriegsgraphik” feliratú kiállítási plakát volt.

mellett két plakátot is adományoztak: Tary Lajos „Ez legyen 
ezentúl Magyarország címere?” című művét, illetve Jeges Ernő 

„Nem! Nem! Soha!” plakátjának egyik későbbi változatát. 1943-
ban egy 2250 darabból álló hirdetménygyűjteményt juttatott 
az intézménynek Radó Richárd, a Fővárosi Közlöny szerkesztője, 
köztük 404 darab 1918-ban, 553 darab 1919-ben és 140 darab 
1920-ban kiadott falragaszt. E  tekintélyes gyűjtemény képezi 
az 1914 és 1921 közötti állomány alapját.

A második világháború utáni években a Hadimúzeum pusztu-
lástól megmenekült tárgyainak és dokumentumainak rendezése 
és évtizedeken át tartó újbóli nyilvántartásba vétele mellett foly-
tatódott a gyűjtés, és alakult ki a mai kollekció.

Az utcákon falakra, kerítésekre, hirdetőtáblákra kiragasztott 
szöveges falragaszoknak a  mindennapi tájékoztatásban volt 
szerepük. Naponta újabb és újabb rendeletek, felhívások láttak 
napvilágot, emiatt ezeket a plakátokat gyengébb, rosszabb minő-
ségű papirosra nyomtatták, így aktualitásuk egyrészt a tartalmuk, 
másrészt az alapanyaguk miatt néhány nap volt csupán. A falra-
gaszok sokaságában gyakran különféle színű papírokkal, feltűnő 
tipográfiával, egyes szavak kiemelésével igyekeztek a  járókelők 
figyelmét felkelteni. A többi közgyűjtemény anyagára is jellemző 
bőség alapján elképzelhető, hogy milyen nagy mennyiségben je-
lentek meg naponta falragaszok.

Míg a szöveges hirdetmények a hírközlés, a grafikai plakátok 
a reklám eszközei voltak, amelyeket 1918 novemberétől egyre 

Biró Mihály plakátját eltávolítják egy ház faláról, 1919. augusztus 
után (HTM 68.698/Fk)
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nagyobb mértékben alkalmaztak a politikai propaganda céljaira. 
Ez utóbbiakat még a  világháború évei alatt is reklámcélokra 
használták: a  háborús időkhöz kapcsolódó árucikkeket, szol-
gáltatásokat és rendezvényeket népszerűsítettek velük. A hadi-
özvegyek és -árvák, -rokkantak javára rendezett hangversenyek, 
előadások és kiállítások, továbbá újságok és könyvek propagá-
lására sok szép plakátot terveztek magyar grafi kusok, köztük 
Biró Mihály, Bér Dezső, Gara Arnold, Földes Imre, Moldován 
Béla stb.

Az első képes, politikai ügy érdekében mozgósító falragaszok 
az 1910-es évek elején készültek, amelyeket a tüntetések és a fel-
vonulások alkalmával a követelések nyomatékosítására transzpa-
rensként is felhasználtak. A  Magyarországi Szociáldemokrata 
Párt sztrájkra3 vagy tüntetésre buzdító,4 illetve háború ellen agi-
táló felhívásai5 Biró Mihály nevéhez fűződnek.

3  Ime így ad Tisza-Lukács választó jogot a munkásságnak! Országos Széché-
nyi Könyvtár (OSZK) Plakát- és Kisnyomtatványtár Grafi kai Plakátgyűj-
temény leltári szám: PKG.1914e/37/a.

4  Munkások! Polgárok! … A  Parlament elé vonulunk … OSZK Pla-
kát- és Kisnyomtatványtár Grafi kai Plakátgyűjtemény leltári szám: 
PKG.1914e/472.

5  A háboru a  legborzalmasabb tömeggyilkosság, … OSZK Plakát- és Kis-
nyomtatványtár Grafi kai Plakátgyűjtemény leltári szám: PKG.én/366.

Legismertebb alkotása a „vörös kalapácsos ember”, „aki” a szo-
ciáldemokraták napilapja, a Népszava 1913. január 1-jei számá-
nak hirdetésén is megjelent,6 és a  munkásság szimbólumaként 
a következő években több plakátján is központi szerepet kapott. 
Ugyancsak a napilapot reklámozta az a falragasza, amelyen 1914 
júniusában csendőrök és rendőrök csoportjában lánccal megkö-
tözve és fegyverrel fenyegetve ábrázolta munkását.7 A népköztár-
saság kikiáltásának másnapján, 1918. november 17-én megjelent 
plakáton8 is jelképként szerepeltette a kalapácsos alakot. Az 1919. 
május 1-jei nagyszabású rendezvény propagandájára készült ha-
talmas falragaszon9 ugyancsak feltűnt a vörös munkás ábrázolása.

Annak ellenére, hogy a  mindenkori gyűjtés a  Hadtörténeti 
Múzeumban elsősorban a  hadi érintettségű falragaszokra irá-
nyult, a  gyűjteményben megőrzött nyomtatványok tartalmukat 
tekintve igen változatosak, a katonai és a politikai vonatkozású 
kiadványok mellett egészségügyi és gazdasági témájú hirdetmé-
nyek is helyet kaptak köztük.

A szöveges falragaszok forrásértékét az  adja, hogy rengeteg 
információt tartalmaznak a  hatóságok által kiadott rendeletek 
végrehajtásának módjáról. Egyes eseményekről (például jármű-
vek vagy lovak nyilvántartásba vétele, katonák sorozása, fegyver-
beszolgáltatás, élelmiszerek vásárlása stb.) bőséges ismereteket 
szerezhetünk, hiszen az azt előíró szervezetnek részletekbe me-
nően kellett tájékoztatnia a lakosságot arról, hogy mit kell tennie.

Az állami és a helyi kormányzati, katonai szervezetek rende-
letei, az egyesületek és pártok felhívásai mellett a  tiltakozó fel-
vonulások, ünnepségek, előadások, hangversenyek idejéről és he-
lyéről értesítő nyomtatványok is részei voltak a mindennapoknak, 
alapvető forrásai a korabeli eseményeknek.

A falragaszok tartalmi változatosságára jellemző, hogy a köz-
lemények mellett rövid és tömör üzeneteket, jelmondatokat, köl-
teményeket (Várnai Zseni: Katonafi amnak vagy Farkas Antal: 
Jön az öcsém), illetve jelentősnek ítélt eseményeken elhangzott 
beszédeket is a nagyobb nyilvánosságnak szánva közzétettek eb-
ben a formában. A Nemzeti Hadsereg székesfehérvári és buda-
pesti bevonulása alkalmából Bilkei Ferenc apát, Horthy Miklós 
fővezér, illetve Tormay Cécile írónő szónoklatát vagy Zadravecz 
István tábori püspök 1920. októberi zászlóavatási ünnepségen 
mondott üdvözletét tették nyilvánossá e módon.

A Hadtörténeti Múzeum anyaga jellemzően fővárosi kiadá-
sú és vonatkozású, de előfordulnak benne Miskolcon, Pakson, 
Kecskeméten, Debrecenben kiadott hirdetmények is. Néhány vi-
déki falragasz érdekességét tovább fokozza, hogy az adott város 
átmeneti megszállásának idején a  román vagy a  szerb hadsereg 
képviselői adták ki a helyi lakosság elvárt magaviseletének útmu-
tatásaként. Különlegességük és ritkaságuk miatt kiemelt értékkel 
bírnak azok a  jellemzően többnyelvű hirdetmények, amelyeket 
1918–1919 telén az  idegen megszállás alá került felvidéki és er-
délyi városokban helyeztettek ki a megszálló erők. Selmecbánya 
cseh és Kassa olasz városparancsnokának hirdetményein, illetve 

6  OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár Grafi kai Plakátgyűjtemény leltári 
szám: PKG.1914e/39.

7  OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár Grafi kai Plakátgyűjtemény leltári 
szám: PKG.1914e/540.

8  OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár Grafi kai Plakátgyűjtemény leltári 
szám: PKG.1918/PF/2.

9  HTM Plakát- és aprónyomtatványtár leltári szám: 1818/Nyt.

Biró Mihály hirdetőoszlopon elhelyezett plakátja, 1919. május 1. 
után (Fortepan 75871, adományozó: Péchy László)
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a román királyi hadsereg által megszállt területeken kifüggesztett 
falragaszokon a helyi lakosság ellenállásának letörésére és a rend 
helyreállítására kiadott utasításokat hozták a lakosság tudomására.

A sok érdekes tartalmú nyomtatvány közül történelmi jelen-
tősége és valószínűsíthető egyedisége miatt is kiemelkedik egy, 
amelyet 1919. április elején Nagyszebenben románul nyomtat-
tak ki. A nagyon vékony, színes papíron Iuliu Maniu, az Erdélyi 
Kormányzótanács elnökének a Magyarország elleni mozgósítás 
végrehajtására kiadott intézkedéseit olvashatták a helyiek. A hir-
detmény további különlegessége, hogy két sarkán még ma is 
látható kettő darab „Magyar királyi Miniszterelnökség” köriratú, 
enyvezett oldalú levélzáró bélyeg, amelyekkel a hirdetményt an-
nak idején rögzítették.10

Az Osztrák–Magyar Monarchia katonai veresége, Magyaror-
szág gazdasági és politikai válsága 1918. október végén forradal-
mi eseményekbe torkollott. November elején felbomlott a Mo-
narchia és új magyar állam jött létre. Eltörölték a  cenzúrát és 
a megélénkülő politikai élet hatással volt a magyar plakátművé-
szetre. A grafikai plakátokban rejlő propaganda lehetőségét felis-
merve, művészi stílusukat és tartalmukat tekintve a korábbiaktól 
eltérő, számos politikai kiadvány tűnt fel az utcákon. Az Oszt-
rák–Magyar Monarchia az ország lakossága ellen elkövetett „bű-
neit” feltáró és egyértelmű üzenetet hordozó képes plakátokkal 
az új politikai hatalom a lezajlott eseményeket kívánta igazolni. 

10  A falragaszt 1926. december 31-én dr. Strassenreiter Ignác m. kir. kúriai 
bíró adományozta a Hadimúzeumnak.

A  háború borzalmaival szembesítette az  embereket az  „1914–
1918 Statisztika a  háború idejéből” szövegű plakát, amelyen 
számadatokkal „leplezték le” a  háborús emberveszteséget. Vér-
tes Marcell „Lukacsics!” feliratú plakátján a falra vérrel felírt név 
viselőjét, báró Lukachich Géza császári és királyi altábornagyot 
tették a munkáscsaládok tragédiájának felelősévé, aki az ősziró-
zsás forradalom idején négy napig Budapest városparancsnoka-
ként katonaszökevényeket lövetett agyon.

Az „Őfelsége a király nevében” plakáton11 piszkos és rongyos 
férfiak serege, sebeikre mutatva „vádolták” az uralkodót, IV. Ká-
rolyt. A plakát megrázó erejét és hatását fejezi ki az a sajtóbeszá-
moló, amely szerint egy gyászruhás asszony a városban kihelye-
zett valamennyi plakáton kiszúrta a király szemét, bosszút állva 
azért, amiért fia a háborúban megvakult.12

Biró Mihály a népköztársaság négy hónapja alatt több plakát 
illusztrátora volt. A  köztársaság kikiáltását követelő plakátján 
(„Köztársaságot!”), valamint Karl Kraus osztrák költő, újságíró 
magyar fordításban megjelent könyvének hirdetésén („Búcsuz-
tató Halotti ének az  Osztrák–Magyar Monarchia felett”) ha-
sonló férfialakok szerepelnek. A  jakobinus sapkát viselő mun-
kás az egyik plakáton a mélybe taszítja az uralkodót, a másikon 

11  1919. április 6-én rendezték meg a fővárosban a „Vörös katonanapot”, amely 
alkalomból bemutattak egy kilencperces egyfelvonásos propagandafilmet, 
címe „Őfelsége, a király nevében” volt. A film alkotói és szereplői ismeretle-
nek. Valószínűleg a film és a plakát között nincs összefüggés, mert a plaká-
ton semmilyen szöveg nem utal a filmre, vagy a vetítés idejére, helyszínére.

12  Magyarország, XXVI. évfolyam 57. szám 1919. március 7. 5. o.

Járművek szemléje a Vérmezőn, 1919. március 28. (HTM 13.747/Fk)
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koporsóba zárja az  Osztrák–Magyar Monarchia kétfejű sasát 
más hatalmi jelképekkel együtt. A könyv 1919. március elején 
a Károlyi könyvtár című új sorozat részeként jelent meg, és borí-
tóját ugyanez a grafi ka díszítette.

A politikai pártok működésük ismertetésére is készíttettek 
falragaszokat. A  Szociáldemokrata Párt megbízásából Biró 
több olyan plakátot is rajzolt (például „Vörös parlamentet! 
Szavazzatok socialdemokratára!”, „A régi Magyarország a  föl-
desurak kezén volt, a nép meg koldusbottal vándorolt ki ... Sza-
vazzatok szociáldemokratára!”13), amelyekkel az 1919 áprilisára 
tervezett általános választásokra próbálta a szavazók támogatá-
sát megszerezni.14 E választás végül a Tanácsköztársaság miatt 
elmaradt.

Földes Imre munkája az ország területének megvédelmezése 
szándékával 1919. február 9-én megalakult Magyar Polgári Párt-
ra15 hívta fel az emberek fi gyelmét.

A Károlyi-kormány 1918. november 13-án Belgrádban fegy-
verszüneti egyezményt írt alá az  Antant képviselőivel, amely-
ben kijelölték a déli és keleti ideiglenes határvonalat, amelynek 
következtében a cseh, román és szerb csapatok jelentős magyar 
területeket szálltak meg. A megállapodást egy hónap múlva a ro-
mánok egyoldalúan megszegték, és megszállás alá kerültek to-
vábbi erdélyi és felvidéki magyar vidékek.

A Károlyi-kormány a fegyveres ellenállás helyett békés meg-
oldásra törekedett és a majdani békekonferenciára kívánta bízni 
a határok kérdésének megoldását. A területi integritás álláspont-
ját képviselő magyar állam a  történelmi, gazdasági, kulturális 
érvekre felépített propaganda segítségével törekedett meggyőzni 
a győztes felet.

Még 1918. november elején a  Nemzeti Tanács hozta létre 
az Országos Propaganda Bizottságot16 azzal a céllal, hogy a  le-
zajlott politikai változásokról, a Károlyi-kormány tevékenységé-
ről a lakosságot felvilágosítsa, megnyugtassa, a rendet és a békés 
termelőmunkát visszaállítsa. Röpiratok és néhány oldalas füzetek 
formájában önkéntes segítőtársak hálózatán keresztül terjesztet-
ték, illetve megbízottjaik a  községeket járva népgyűléseken is-
mertették a Nemzeti Tanács programját, igyekeztek megértetni 
a forradalmi átalakulást. A Bizottság a már megszállt felvidéki és 
erdélyi területeken is folytatott agitációs tevékenységet, a röpla-
pokkal a magyar nemzetiségű lakosságot kitartásra, a nemzetisé-
geket hűségük megtartására buzdították.

Az ország belső rendjének megőrzése érdekében kiemelt fi -
gyelmet fordítottak a  frontokról hazatérő katonákra, akiket 
a pályaudvarokon felállított felvilágosító irodákban tájékoztattak 
a politikai átalakulásról, a leszereléssel kapcsolatos tudnivalókról 
és más őket érintő kérdésekről. Az ellátás nélkül maradt tömeg 
mielőbbi munkához juttatása kiemelt fontosságú feladat volt, 

13  OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár Grafi kai Plakátgyűjtemény leltári 
szám: PKG.1918/PF/3.

14  8 Órai Ujság, V. évfolyam 64. szám 1919. március 15. 4. o.
15  Pesti Napló, 70. évfolyam 36. szám 1919. február 11. 5. o.
16  Az Országos Propaganda Bizottság megalakulásáról és tevékenységéről 

lásd: Az Ujság, XVI. évfolyam 266. szám 1918. november 13. 2. o.; Népsza-
va, XLVI. évfolyam 277. szám 1918. november 23. 9. o.; Működési terve-
zet, 1918. november 2. OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár Kny.D1918-
20/17; Az  összes Röpiratok és Plakátok minta füzete. OSZK Plakát- és 
Kisnyomtatványtár Alb.E 4.

a fővárosban és a vidéken felállított munkaközvetítő-hatóságok 
címéről falragaszokon tájékoztatták a katonákat.

A szervezet a  mezőgazdasági munkák elvégzése és a  termé-
nyek betakarítása érdekében is intenzív tevékenységet folytatott 
és felhívta a fi gyelmet arra, hogy a munkák elmulasztása éhínség-
gel fenyegeti a lakosságot.

Barta Ernő „Dolgozzatok mert fogy a kenyér” plakátja e  sú-
lyos helyzettel szembesítette az embereket 1919. március köze-
pén. A  helyzet komolyságát a  kétíves plakát méretével is érzé-
keltetni kívánta az Országos Propaganda Bizottság, a hatalmas 
falragaszt nem igen lehetett fi gyelmen kívül hagyni. Ez volt 
az első olyan plakát, amely a korábbi plakátméretet felülmúlta, s 
példájára az elkövetkező hónapokban egymás után jelentek meg 
a hasonló, vagy még terjedelmesebb falragaszok.

Barta plakátja annyira drámai lehetett, hogy újsághírben hív-
ták fel rá az olvasók a fi gyelmét. „Valóságos plakát-kultusz virul 
ma Budapest utcáin, szinte alig múlik el nap, hogy valami új látvá-
nyosság meg ne állítaná a dolga után loholó embert. Ma reggelre 
egy hatalmas méretű, színes plakát vonta magára az utca népének 
fi gyelmét. A  tompa színekben tartott rajz hadonászó polgárnőt 
ábrázol, aki azt kiáltja bele a  világba: Dolgozzatok, mert fogy 
a  kenyér! A  plakát művészi rajzát Barta Ernő festőművész ké-
szítette s az Országos Propaganda Bizottság hozta forgalomba.”17

E sokféle feladat mellett a kormány területvédő propagandá-
jának szervezése is az  Országos Propaganda Bizottságra, illet-
ve az 1918. december 2-án megalakított társadalmi szervezetre, 
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligájára18 (Terület-

17  8 Órai Ujság, V. évfolyam 68. szám 1919. március 20. 5. o.
18  A szervezet megalakulására és tevékenységére lásd: Budapesti Hírlap,

XXXVIII. évfolyam 283. szám 1918. december 3. o.; Rövid tájékoztató 
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligájáról, 1920. OSZK Plakát- 
és Kisnyomtatványtár Kny.C1918-20/102.

Az Országos Propaganda Bizottság plakátját kiragasztják egy ház 
falára, 1919. március vége (HTM 27.644/Fk)



14

védő Liga vagy TEVÉL) hárult ezekben és a későbbi hónapok-
ban. Mindkét szervezet a  hazai és a  nemzetközi közvélemény 
meggyőzésére több plakátot, illetve angol és francia felirattal is 
kinyomtatott képeslap-sorozatot hozott forgalomba.

Az Országos Propaganda Bizottság kiadásában jelentek meg 
az  első, területi megszállások ellen tiltakozó kiadványok 1919 
első hónapjaiban. Jeges Ernő „Nem! Nem! Soha!”,19 ismeretlen 
művész „Wilsontól csak wilsoni békét”,20 valamint Barta Ernő 

„Voulez-vous quatre Alsaces?” („Négy Elzászt akartok?”)21 francia 
feliratú plakátja mindazokat az érzéseket fejezték ki, amelyeket 
annak idején a szomszédos államok agresszív tettei országszerte 
kiváltottak.

Jeges és Barta grafikáját képeslap formátumban is kiadta 
a  Bizottság azzal a  szándékkal, hogy a  lakosság külföldi leve-
lezése során ezeket használja, és ez által minél többen ismerjék 
meg a békeszerződés feltételeit diktáló államok szándékát.22 Je-
ges Ernő munkája „No! No! Never!”, illetve „Non! Non! Jamais!” 
változatban is ismert. A  szétszakított Magyarországot ábrázo-
ló grafikát a  megszállt magyar területek lakosaival szembeni 

19  A plakát keletkezésének történetét felidézték a  „Hogyan született meg 
a Nem! Nem! Soha!” című újságcikkben. Az Est, XXV. évfolyam 163. szám 
1934. július 21. 7. o.

20  Egyetemi Lapok, XXXII. évfolyam 3. szám 1919. január 30. 4. o.
21  8 Órai Ujság, V. évfolyam 39. szám 1919. február 14. 6. o.
22  Budapesti Hírlap, XXXIX. évfolyam 23. szám 1919. január 26. 6. o.

együttérzés kifejezésére úgyszintén felhasználták, és röplapon 
terjesztették.23

A plakát egyszerű grafikája és felirata olyan hatásosnak és 
emlékezetesnek bizonyult, hogy a proletárdiktatúra és a román 
megszállás után az 1919 őszén újjáalakult Területvédő Liga saját 
kiadásában ismét megjelentette és tevékenységének anyagi tá-
mogatására árusította. A megcsonkított Magyarország ábrázolá-
sát és a belenyugvást elutasító felkiáltásokat a későbbi irredenta 
mozgalmak is hasznosították.

A területi követelésekkel szembeni tiltakozás kifejezésére 
a  Bizottság más művészektől is rendelt rajzokat, amelyeket 
képeslapokon használtak föl.24 Biró Mihály „Mentsétek meg 
Magyarországot!” grafikáját ugyancsak ebben a  formában ter-
jesztették, míg a  „Bitangok! Ezt akartátok?” című rajza, a  bé-
kekonferencia résztvevőire lesújtó vörös ököllel, falragaszként 
jelent meg.

23  „Ne féljetek! Ne csüggedjetek! Nem hagyunk el benneteket! Magyarország 
a népszabadság országa lett, velünk van a természet, a történelem, a jog és 
a népek lelkiismerete. Tartsatok ki erősen és ti is felszabadultok. Testvérek! 
Az árva, megkínzott népköztársaság küldi nektek fájdalmas, meleg üdvöz-
letét.” HTM Plakát- és aprónyomtatványtár leltári szám: 2000.101.1/Nyt.

24  Például Zádor István „Pozsony a  magyar Strassburg! Itt sohasem laktak 
csehek!”, Gara Arnold „Le millenaire de la Hongrie”, ismeretlen művész 

„Au grand jamais!” című grafikái. HTM Kéziratos Emlékanyag-gyűjte-
mény leltári számok: 1634/Em, 2013.31.1/KE, 2013.35.1/KE.

Biró Mihály plakátja egy autón, 1919. március vége (HTM 32.240/Fk)



15

Ugyancsak a  külföldi közvélemény felvilágosítására készült 
Vértes Marcell „Is this the way to pay Czech bills?” angol feliratú 
képes falragasza, amely a  magyar területeket megszállók zsar-
nokságára és az ártatlan áldozatokra kívánta a fi gyelmet ráirányí-
tani. Az Országos Propaganda Bizottság megbízásából a művész 
egy tragikus pozsonyi eseményt tárt a  közvélemény elé. 1919. 
február 12-én a megszállt városban szociális követelések miatt 
összegyűlt több ezer fegyvertelen tiltakozóra a Cseh Légió ka-
tonái tüzet nyitottak, majd szuronyokkal feloszlatták a tömeget. 
Az incidensnek több száz sérültje és kilenc halálos áldozata volt, 
köztük egy 14 éves fi ú. Vértes plakátján a földön fekvő fi út édes-
anyja siratja, a megrendítő jelenetre a háttérben felvázolt sortűz 
ad magyarázatot.

1918. december első napjaiban széles körű társadalmi mozga-
lom bontakozott ki az ország területi integritásának megvédésé-
re. Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája több száz 
hazai szervezetet, társadalmi, gazdasági, kulturális egyesületet, 
politikai pártot olvasztott magába, amelynek célja tudományos, 
gazdasági és felvilágosító munkával a  külföldi és a  hazai nem 
magyar nyelvű nemzetek felfogásának megváltoztatása és a köz-
vélemény befolyásolása volt.

Az Antant államok felé irányuló minél hatásosabb propagan-
da érdekében a  Liga 1919. január elején 10.000 korona össz-
díjazású pályázatot hirdetett a  céljait kifejező plakátok, képes 
levelezőlapok, nyomtatványokon alkalmazható fejlécek, inici-
álék rajzolására. Felkérték az  Országos Magyar Iparművészeti 

Társulatot, hogy művésztagjaik között propagálják ezt a nemzeti 
célokat szolgáló feladatot és azt kérték, hogy a művészek a sok-
szorosítási jog átengedésével támogassák a Ligát.25

A beérkezett 163 mű közül a Benczúr Gyula elnökletével fel-
állított zsűri nyolc alkotást választott ki. Az első díjat megosztva 
Tábor János, Dankó Ödön és Balázsi Rezső kapta, a második dí-
jat Tary Lajos nyerte el. További 16 pályamunkát megvásároltak.26

A pályázatra beérkezett alkotásokból a Liga székhelyén kiállítást 
rendeztek, amelyet néhány napig díjtalanul bárki megnézhetett.27

Az, hogy a zsűri mely alkotásokat találta a  legjobbnak, nem 
ismeretes, viszont Tábor Jánosnak és Dankó Ödönnek ebben 
az  időszakban két közös plakátja is megjelent. A  „Magyaror-
szág eldarabolása a béke halála” plakáton nyílvesszővel meglőve 
a béke fehér galambját ábrázolták, amelynek vére magyar kőcí-
merre hull. A grafi kát később képeslapon és röplapon is felhasz-
nálták, sőt a Területvédő Liga megszűnése után a Magyar Nem-
zeti Szövetség 1923 után saját neve alatt újból kiadta.28 A mű-
vészpáros másik plakátján egy nyilaktól megsebesített oroszlánt 

25  Magyarország, XXVI. évfolyam 3. szám 1919. január 3. 10 o. A Társulat 
Magyar Iparművészet című folyóirata 1919. évi 1–2. számában (36. o.) köz-
vetítette a Liga kérését.

26  Pesti Napló, 70. évfolyam 23. szám 1919. február 26. 6. o. Az alkotókról és 
a művekről nem ismert más adat.

27  Az Ujság, XVII. évfolyam 42. szám 1919. február 18. 5. o.
28  OSZK Plakát- és Kisnyomtatványtár Grafi kai Plakátgyűjtemény leltári 

szám: PKG.én/202/d.

Az Abbázia kávéház kirakata plakátokkal, 1919. nyár (HTM 9517/Fk)
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jelenített meg, amely mögött a kettős kereszt látható. Angol és 
francia nyelvű szöveggel ismert, ezért minden bizonnyal külföldi 
terjesztés céljából készült.29

A Területvédő Liga a proletárdiktatúra és a román megszállás 
ideje alatt nem működött, tevékenységét 1919 őszétől tudta folytat-
ni, amelynek részeként további plakátokat és képeslapokat adott ki.

1919. március 21-én, Budapesten kikiáltották a Tanácsköztár-
saságot, amelynek ideje alatt csak a hatóságok nyomtathattak és 
ragaszthattak ki plakátot.30

A Nemzeti Tanács által 1918. november elején megalakított 
Országos Propaganda Bizottság 1919. április 1-jéig folytatta 
tevékenységét, majd beolvasztották a  Közoktatásügyi Népbiz-
tosság Szocializmus állami propagandája elnevezésű csoportján 

29  „Le sort tragique de la Hongrie” HTM Plakát- és aprónyomtatványtár 
leltári szám: 2628/a/Nyt; „Hungary’s fate of old” HTM Plakát- és apró-
nyomtatványtár leltári szám: 2628/b/Nyt. A nyilakkal leterített oroszlán 
ábrázolása magyar felirattal („Balsors akit régen tép”) megjelent a Terület-
védő Liga által kiadott képeslap-sorozatban.

30  A Budapesti Hírlap 1919. március 23-i számában (7. o.) hívták fel a figyel-
met arra a budapesti rendőrfőkapitányi intézkedésre, amely szerint magán-
személyek által kiadott falragaszok nem jelenhetnek meg, és a nyomdáknak 
megtiltják az olyan falragaszok sokszorosítását, amelyet a Forradalmi Kor-
mányzótanács nem engedélyezett. 

belül működő Tudományos és népszerű propaganda ügyosztály-
ba.31 Az ügyosztály tevékenységi köre a diktatúra eszméinek és 
a Forradalmi Kormányzótanács intézkedéseinek propagálása és 
a lakosság meggyőzése érdekében plakátok, röpiratok és könyvek 
kiadására, továbbá filmek és előadások megszervezésére terjedt 
ki. Ezen osztály kiadásában jelent meg a legtöbb grafikai plakát, 
amelyek ellenőrzését egy ideig Kassák Lajos végezte.

1919. május 15-től a  Szocializmus állami propagandája cso-
porton belül kezdte meg a működését a Hadsereg propaganda 
ügyosztály, amelynek feladatai közé tartozott a  katonák tobor-
zása, a rendszer ideológiájának a hadseregen belüli terjesztése és 
a harci kedv fenntartása. A Vörös Hadseregen kívül is végeztek 
propagandatevékenységet, a  román és a  cseh hadsereg katonái 
között a Tanácsköztársaság eszméit hirdető röpiratokat terjesz-
tettek. Művészeti alosztálya gondoskodott a  plakátok, rajzok, 
grafikák elkészíttetéséről: megbízást adtak a  művészeknek és 
a  beérkező anyagokból kiválasztották az  elvárásnak leginkább 
megfelelőket.

A Tuszkay Márton által rajzolt „7 film Szovjet-Oroszország-
ból” feliratú plakát kiadó szerve a plakáton olvasható megnevezés 
szerint a „Moziüzemek sajtó és propaganda osztálya” volt.

31  Pesti Napló, 70. évfolyam 98. szám 1919. április 25. 7. o.

Egymás mellé ragasztott toborzó plakátok, 1919. április–május (Fortepan 75868, adományozó: Péchy László)
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A Közoktatásügyi Népbiztosságon kívül a  Munkaügyi és 
Népjóléti, illetve a Népjóléti és Közegészségügyi Népbiztosság is 
adott ki egészségügyi témájú, például a tuberkulózis elleni véde-
kezésre vagy az alkoholfogyasztás következményeire fi gyelmez-
tető plakátokat.

Sok kiadványon nem tüntették fel a  kiadó szervezetet, de 
a hadsereggel összefüggő témájúaknál feltételezhetjük a Hadse-
reg propaganda ügyosztály közreműködését.

A Tanácsköztársaság idején korlátozták a  polgári pártok és 
az  egyesületek működését, átalakították és részben megszün-
tették a polgári sajtót. Államosították a nagy- és középbirtoko-
kat, a 20 munkásnál többet foglalkoztató üzemeket, a bankokat, 
a nagykereskedelmet, így megszűntek azok a korábbi „megren-
delők,” akik termékeik, szolgáltatásaik reklámozására kiadványo-
kat, így plakátokat alkalmaztak. A hirdetőoszlopokról eltűntek 
az üzleti reklám céljára készített képes falragaszok és helyükre 
hatalmas méretű, tartalmukban és művészi stílusukban a koráb-
biaktól eltérő plakátok kerültek. Szinte naponta újabbak jelentek 
meg és az egyes adatok szerint a fővárosban 800, vidéken 1200 
példányban kibocsátott falragaszok elárasztották az utcákat, üz-
letek és vendéglátóhelyek kirakatait és ablakait, házak falait bo-
rították be az akár több példányban is egymás mellé kiragasztott 
kisebb, és a hatalmas méretű 1,8, illetve 2,4 méter magasságú fal-
ragaszokkal.32 A plakátok tömeges használatát indokolta, hogy 
e kiadványokkal rövid időn belül nagy tömeg számára igyekeztek 
tudatosítani az új eszméket és az új feladatokat. A kevés elemből 
álló, világos üzenetű, újszerű és ötletes plakátok alkalmazásával 
harcra mozgósították az  embereket, egészségügyi kérdésekben 
felvilágosítottak, agitáltak a prostitúció és az alkoholfogyasztás 
ellen, illetve a közfürdők használata, az olvasás vagy a vidékkel 
folytatott árucsere létfontossága mellett stb.

Az új feladatok új lehetőségek elé állították a  művészeket, 
akik között voltak már ismert, illetve kevésbé ismert grafi kusok 
és festőművészek. Biró Mihály, Jeges Ernő, Kónya Sándor, Szán-
tó Lajos, Tuszkay Márton, Vértes Marcell, Földes Imre mellett 
lehetőséget kapott művészete bemutatására Aranyossy Gusztáv, 
Bardócz Árpád, Dankó Ödön, Erbits Jenő, Prihoda István.

A legtöbb plakáton a művész feltüntette a vezetéknevét, vagy – 
mint Jeges Ernő több munkája esetében – annak kezdőbetűjét, de 
sokan ezt nem tették meg, így számos alkotó neve azóta is isme-
retlen. A  „Te! sötétben bujkáló rémhírterjesztő ellenforradalmár 
reszkess!” plakáton sem szerepel aláírás, sokáig nem volt ismert, ki 
készítette. 1965-ben Kónya Sándor, aki a Tanácsköztársaság bu-
kása után emigrált és haláláig külföldön élt és dolgozott, felfedte 
magát és modelljének személyét, aki művésztársa, Dankó Ödön 
volt.33 Egyes művészek nagyobb szerepet vállaltak és több plakátot 

32  Az ekkor elterjedt szokás, vagyis a plakátok szabály nélküli kiragasztása 
a  proletárdiktatúra után sem szűnt meg, és 1920. májusban ezt megelé-
gelve Budapest rendőrfőkapitánya rendeletben írta elő, hogy a hatósági és 
választási plakátok kivételével falragaszokat csak hirdetőoszlopokon vagy 
fővárosi hirdetőtáblákon szabad elhelyezni. Egyúttal kötelezte a háztulaj-
donosokat, hogy a  falakról távolítsák el a  falragaszokat. Budapesti Hírlap,
XL. évfolyam 111. szám 1920. május 9. 4. o.

33  Magyar Nemzet, XXI. évfolyam 107. szám 1965. május 8. 4. o. Kónya Sán-
dor plakátját 1957. március 21-e alkalmából, a Tanácsköztársaság kikiáltá-
sának 38. évfordulóján, az 1956 őszi eseményekre válaszul ismét kiadták. 
Az eredeti szöveget kiegészítették a „1919. március 21. – 1957. március 21.” 
dátummal. HTM Plakát- és aprónyomtatványtár leltári szám: 5279/Nyt.

készítettek, mint mások. Jeges Ernő, Kónya Sándor, Tuszkay Már-
ton és Földes Imre rajzolták darabszám szerint a legtöbbet.

A proletáruralom hónapjaiban kiadott plakátok egy része 
könnyen áttekinthető ábrát, jelenetet mutat be, amelyet néhány 
szavas szöveggel, gyakran jelszóval magyaráznak meg. Több 
úgynevezett betűplakát is készült, amelyeken a  felhívásokat, 
a  jelmondatokat tipográfi ai eszközökkel művészi alkotásokká 
formálták az alkotók. A betűplakát a proletárdiktatúra jellegze-
tes kiadványa volt, sem előtte, sem utána nem készültek hozzá 
hasonlók. Három művész: Tuszkay Márton, Jeges Ernő és Kónya 
Sándor rajzolt különböző nagyságú, formájú és színű betűk fel-
használásával falragaszokat.

A proletárdiktatúra idején készült grafi kai plakátok talán leg-
ismertebb darabjai katonák toborzása céljából készültek, és a Vö-
rös Hadseregbe való belépésre, a  proletárhatalom megvédésére 
szólították fel az ország férfi  lakosságát.

A Forradalmi Kormányzótanács 1919. március 25-én rendelte 
el a Vörös Hadsereg felállítását, és a meglévő haderőbe elsősor-
ban a munkásság soraiból várták a jelentkezőket. Amikor 1919. 
április 16-án a román hadsereg általános támadást indított Ma-
gyarország ellen, a Vörös Hadsereg létszámának növelésére újult 
erővel indult meg a toborzás.

A minél nagyobb siker érdekében hatalmas méretű és új mű-
vészeti stílusú plakátokat alkalmaztak, Berény Róbert „Fegyverbe! 
Fegyverbe!” és Uitz Béla „Vörös katonák előre!” plakátjai talán a leg-
ismertebbek. Ezek méretét is felülmúlja Pór Bertalan négy szel-
vényből álló, „Feleségeitekért Gyermekeitekért előre!” című műve.

Az Országos Propaganda Bizottság kiadásában jelentek meg 
Jeges Ernő jellegzetes alkotásai, a  fehér színű papírra vörös be-
tűkkel nyomtatott felhívások, amelyek a Vörös Hadsereghez való 
csatlakozásra buzdítottak, vagy a  rend fenntartására szólítottak 
fel. Nevéhez fűződik a  Tanácsköztársaság legnagyobb méretű, 
hat szelvényből álló plakátjának, a „Fegyverbe! Fegyverbe! Prole-
tárok védjétek meg a Tanácsköztársaságot! Fegyverbe! Fegyver-
be!” elkészítése is.

A vörös katonák toborzására kiadott plakátok mellett a Köz-
oktatásügyi Népbiztosság a munkások képzésére és felvilágosítá-
sára a rendszer ideológiáját közvetítő plakátokat is megjelentetett.

A Forradalmi Kormányzótanács II. számú rendeletével alko-
holárusítási és -fogyasztási tilalmat írt elő, és a  forradalmi tör-
vényszék ítéletével fenyegette a vétkeseket. Elrettentő rajzokkal 
és fenyegető szövegekkel is küzdöttek az alkoholfogyasztás ellen 
(„Az alkohol meghalt! Ne engedjétek feltámadni!”). A  Közok-
tatásügyi Népbiztosság mellett a Munkaügyi és Népjóléti Nép-
biztosság is az italfogyasztás káros következményeire igyekezett 
rávilágítani („Mese a sör tápláló erejéről”).

A munkásság egészségének megőrzése érdekében Tuszkay 
Márton betűplakátjaival hívták fel a  fi gyelmet a  tuberkulózis 
(tüdővész) megelőzésére, a  tisztálkodás fontosságára, a  közfür-
dők használatára stb.

Politikai témájúak azok a képes és betűplakátok, amelyek az új 
rendszer eszméi mellett agitáltak („Proletárkezet vagy antant-
korbácsot?”, „Le a nemzetközi békeharamiákkal!”), kitartásra és 
további harcra buzdítottak („Győz a proletárállam!”, „Dunántúli 
magyarok!”), illetve a  proletárhatalom ellenségeit fi gyelmeztet-
ték („Te! sötétben bujkáló rémhírterjesztő ellenforradalmár resz-
kess!”).
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Az állami propaganda céljait szolgálták a  különböző esemé-
nyeket („A vörös-szikratávirászok sportünnepélye”, „A  köztu-
lajdonba vett műkincsek kiállítása”), újságot („Szociális terme-
lés”) vagy a könyvolvasást, tanulást népszerűsítő grafikai plaká-
tok. Egy, Prihoda István által készített plakát érdekessége, hogy 
a  Hadtörténeti Múzeum gyűjteményében kétféle változatban 
létezik. A grafika mindkettőn azonos, de más a kiadó szervezet 
és a nyomda, továbbá a  szövege is eltérő. Először az Országos 
Propaganda Bizottság adta ki április elején („Pártkönyvek a ház-
felügyelőnél”), majd a Közoktatásügyi Népbiztosság („Könyvek 
a házfelügyelőnél”) módosított szöveggel. A változtatás oka nem 
ismert, talán a „pártkönyv” kifejezés lehetett félrevezető.

A Magyarországi Tanácsköztársaság ellen 1919. április 16-
án a román, 27-én a cseh hadsereg indított támadást, amelyek 
következményeként május elejére a  románok a Tiszáig, a  cse-
hek Miskolcig jutottak. A  Vörös Hadsereg később számotte-
vő katonai sikereket ért el a felvidéki területen, de a Tiszántúl 
felszabadítására július 20-án indított offenzívája néhány nap 
alatt összeomlott, és az ellentámadást megindító román csapa-
tok akadály nélkül eljutottak a fővárosig, majd onnan egészen 
Győrig. Augusztus 1-jén a proletárhatalom összeomlott, veze-
tői jórészt elmenekültek, és új kormány vette kezébe a politikai 
hatalmat.

A Budapestet megszálló román királyi hadsereg – a  többi 
városhoz hasonlóan – számos utasítást bocsátott ki a  főváros 

rendjének fenntartására. Előírták, hogy este 9 órától tilos utcán 
közlekedni és az  üzleteket nyitva tartani, továbbá betiltották 
az összejöveteleket és öt főnél több ember csoportosulását. Be-
vezették a cenzúrát, amely nemcsak a nyilvánosságnak szánt és 
sokszorosított kiadványokat érintette, hanem a különféle szóra-
koztató rendezvények – színházi, zenei és mozielőadások – meg-
tartását is.

A román megszállás ideje alatt, 1919. augusztus 5-től novem-
ber közepéig tehát csak olyan kiadványok – köztük a szöveges és 
a grafikai plakátok – jelenhettek meg, amelyek tartalmát a hatósági 
kontroll megfelelőnek találta, és ezt feltüntették rajta. A románul 
írt jelzésben – néhány kivételtől eltekintve – a cenzor személyét 
és az ellenőrzés idejét is megnevezték, valószínűleg egy lehetséges 
utólagos vizsgálat megkönnyítése érdekében. A  cenzúra jelzése 
vagy annak hiánya segítséget nyújthat az ezekben a hónapokban 
kiadott, dátum nélküli falragaszok keletkezési idejének meghatá-
rozásához, amelyek további, pontosító adatokat nem tartalmaznak.

A proletárdiktatúra bukása után szinte azonnal megélén-
kült a közélet, új pártok, társadalmi szervezetek alakultak vagy 
a  korábbiak szerveződtek újjá, hogy folytassák félbeszakított 
tevékenységüket. Az  utcákon a  román katonai parancsnokság 
hirdetményei mellett pártok plakátjai tűntek fel, amelyeken be-
jelentették megalakulásukat, és közzé tették politikai programju-
kat, valamint csatlakozásra szólították fel az embereket. Feltehe-
tően az első plakátok között volt az augusztus 30-án megalakult 

A Józsefvárosi Telefonközpont bejárati kapuja a falra ragasztott „Horthy!” plakátokkal, 1919. november 16. után  
(Fortepan 118701, adományozó: Uj Nemzedék napilap)
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Keresztény Nemzeti Párt, illetve a néhány nappal korábban lét-
rejött Keresztényszociális Gazdasági Párt tagtoborzó falragasza. 
A keresztényszociális ideológiát képviselő két párt 1919. október 
25-ig működött, mert ekkor egyesültek és létrehozták a Keresz-
tény Nemzeti Egyesülés Pártját (KNEP), amely később Magyar-
ország kormányzó pártja volt.

Miután a  román csapatok 1919 őszén fokozatosan visszavo-
nultak a magyar területekről, helyüket a Nemzeti Hadsereg ala-
kulatai vették át. A proletárdiktatúra ellen szerveződött politikai 
és katonai erők hatalomra kerülésével új propaganda vette kez-
detét. Az új hatalmat támogató, illetve a proletárdiktatúra tevé-
kenységét elítélő és annak vezetőit lejárató plakátokat Manno 
Miltiades készítette.

A „Horthy!”, illetve a „Most vagy soha!” falragaszokat a Nem-
zeti Hadsereg budapesti bevonulásának napján, 1919. november 
16-án, a kora reggeli órákban ragasztották ki a főváros utcáin.34

Mindkettő egyértelmű üzenetet közvetített a lakosság felé. Hor-
thy Miklós biztos kezekkel kormányoz, illetve a Nemzeti Had-
sereg katonái megállíthatatlanul haladnak a  fővároson át kelet 
felé. Mindkét ábrát világos háttérben fekete krétával rajzolta meg 
Manno, de az egyes elemeket (zászló és címer) élénkvörös és zöld 
színnel emelte ki, hangsúlyozva ezáltal a nemzeti érdekeket.

A proletárdiktatúra kegyetlenségét és az emberek ellen elkö-
vetett bűneit több plakáton is megjelenítette, néhány esetben 
eltorzítva felhasználta Biró Mihály vörös kalapácsos emberének 
fi guráját. Az eredeti ábrázolás izmos és erőteljes férfi testével el-
lentétben Manno alakja groteszk, amelynek szőrös teste az álta-
la elkövetett gyilkosságtól vérvörös („Mosakodnak!”). Míg ezt 
az  alakot kegyetlennek ábrázolta, egy másikat, amely a  kalapá-
csával széttörte a magyar címert és fejét fogva szembesült tetté-
vel, ostobának láttatta. A szöveg nélküli plakát rajza önmagáért 
volt hivatott beszélni, magyarázó feliratot nem illesztettek hozzá. 

„Ébredjetek munkások!” című plakátján hasonlóképpen kikari-
kírozta a  „vörös kalapácsos embert”, amelyet hatalmas pénzes-
zsákkal menekülve és a munkásság erejét szimbolizáló kalapácsot 
eldobva ábrázolt. A cserbenhagyott munkáscsalád egyedül, két-
ségbeesve áll a rommá vált város előtt.

Linder Béla hadügyminiszter 1918. november 2-án, a  Ká-
rolyi-kormányra esküt tett tisztek előtt elhangzott kijelentését 

– „Soha többé nem akarok katonát látni!” – gunyoros kérdéssé 
formálta Manno azon a  plakátján („Nem akartok katonát lát-
ni?”), amelyen egy román, egy cseh és egy szerb katona az egyes 
országrészeket felmarkolva elorozza.

Az új politikai pártok az általuk képviselt eszméket tetszetős 
grafi kák segítségével igyekeztek szemléltetni, és általuk a  belé-
pésről meggyőzni embereket („A Keresztény Nemzeti Egyesülés 
Pártja,” „Honalapítók! Tömörüljetek a Magyar Nemzeti Király-
ság Pártjába …”). Az 1920. januári nemzetgyűlési választásokat 
megelőző időszakban kiadott falragaszok egy-egy párt és azok 
jelöltjei támogatására buzdítottak. A  választást megnyerő és 
kormányt alakító Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja számára 
Manno Miltiades („Testvérek, tartsunk össze!,” „Áruló vagy! Ha 
nem a Keresztény Párt jelöltjére szavazol!”) és Sándor Béla („E 
jelben győzünk!”) készített plakátokat.

34  Magyarország, XXVI. évfolyam 156. szám 1919. november 18. 1. o.

A megújuló közéletről vallanak az  új napilapokat, illetve 
a proletárdiktatúra alatt betiltott és 1919 őszétől ismét megjele-
nő újságokat népszerűsítő plakátok.

A kommün összeomlása után a  Friedrich-kormány a  papír-
hiányra hivatkozva hivatalos időszaki kiadványán, a  Budapesti 
Közlönyön kívül az összes többit 1919. augusztus 8-án betiltot-
ta.35 1919. szeptember 28-án, vasárnap jelentek meg újra az új-
ságok, hosszú idő után ekkor olvashatták el például a Népszava
és a Magyarország – a román cenzúra által jóváhagyott – cikkeit. 
Új időszaki kiadványként aznap jelent meg először a Szózat és 
a Nemzeti Ujság, továbbá az Uj Nemzedék36 politikai napilapként 
kiadott első, hasonlóan ellenőrzött száma.

Feltételezhető, hogy a kiadók az újságokat reklámozó plakátok 
megalkotására nyilvános pályázatokat hirdettek a művészek számá-
ra, és az  elvárás szempontjainak legmegfelelőbbet választották ki, 
úgy, ahogyan az a Pesti Hírlap esetében történt 1919. novemberben. 
A napilapban megjelent közlemény szerint egy olyan újabb plakátot 
kívántak kiadni, amely „minél monumentálisabban fejezi ki a Pesti 
Hírlap nagy publicitását, és azt a szellemet, amelyet a lap a nemzeti 
eszme érdekében kifejt.”37 A megadott méretben elkészített, és jel-
igével ellátott alkotásokat, illetve a pályázók nevét tartalmazó jeli-
gés leveleket a kiadóhivatal címére november 20-i határidőre kérték 
küldeni. Az első helyezést elért pályázó jutalma 1500 korona volt. 
A pályázatra 140 terv érkezett, amelyek közül a legjobbnak Farkas 
László és Kürthy György egy-egy munkája bizonyult. Harminc al-
kotást a Pesti Hírlap rövid ideig kiállított, azokat bárki díjtalanul 
megtekinthette. A helyezést nem nyert műveket december folya-
mán visszaszolgáltatták a művészeknek.38 Jeges Ernő „Virrasztunk!” 
plakátját ugyanebben az időben, a Pesti Napló megrendelésére az év 
elején már falragaszon megjelentetett grafi kájának felhasználásával 
készítette el. A sötétség által körbe ölelt és szétszabdalt Magyaror-
szág közepén világító ablakú ház szimbolizálta a reményt.39

A Magyarország világháborús részvételét lezáró békeszerző-
dés aláírása előtti és utáni hónapokban folytatódott az ország te-
rületi egységének védelme érdekében korábban megkezdett pro-
pagandatevékenység. Magyarország Területi Épségének Védelmi 
Ligája mellett több új szervezet (Nemzeti Szövetség, Nyugat-
magyarországi Liga stb.) is alakult, amelyek célja a világháború 
előtti Magyarország területi egységének megőrzése volt.

A Területvédő Liga 1919. december elején napilapban közzé-
tett felhívásában azzal a kéréssel fordult azokhoz a művészekhez, 
akik a februári plakátpályázaton részt vettek, de nem nyertek, hogy 
rajzaikat ismét nyújtsák be.40 Tary Lajos, Helbing Aranka, Udva-
ry Pál terület-elcsatolások ellen tiltakozó plakátjai valószínűleg 
ezekben a hónapokban kerültek a nyilvánosság elé. Alkotásaikat 
a Területvédő Liga napilapja, a Szózat képes levelezőlapokon is 

35  Budapesti Közlöny, 53. évfolyam 71. szám 1919. augusztus 8. 4. o.
36  1913-tól 1918-ig szépirodalmi és közgazdasági hetilap, 1919. szeptember 

28-tól napilap.
37  Pesti Hírlap, XLI. évfolyam 143. szám 1919. november 2. 5. o.
38  Pesti Hírlap, XLI. évfolyam 185. szám 1919. december 21. 11. o. A pályáza-

tot megnyert két plakátból példány jelenleg nem ismert.
39  Pesti Napló, 70. évfolyam 179. szám 1919. december 13. 5. o. Pályázat ki-

írására vonatkozó adat nem ismert. Talán nem is hirdettek pályázatot, mert 
a korábbi Jeges-plakát ismertségét kívánták felhasználni. 

40  Nemzeti Ujság, I. évfolyam 60. szám 1919. december 6. 7. o.
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forgalomba hozta, több hasonló témájú grafikával együtt.41 A kül-
földi terjesztésre szánt lapok hátoldalán a magyar feliratot angol, 
francia, olasz és német nyelvű fordításban is feltüntették.

„Mi marad nekünk” című plakátsorozatában a Liga a területi 
elcsatolások következményeire irányította rá a figyelmet. A  raj-
zokkal kihangsúlyozott számadatok egyértelművé tehették 
mindenkinek, hogy a  békeszerződés milyen súlyos következ-
ményekkel járt az  ország népességére, területének nagyságára 
és a  gazdaságra vonatkozóan. Szemléltették, hogy milyen mér-
tékű a csökkenés például az állatállomány, az ipari termelés vagy 
az egyes mezőgazdasági termények esetében.

A Liga a plakátok és a képeslapok mellett előadások rendezé-
sével és számos kiadvány hazai és külföldi terjesztésével végezte 
figyelemfelhívó tevékenységét, amely az 1920. június 4-én aláírt 

41  Például Némethy Miklós „N’oubliant pas le passé nous travaillons pour 
l’avenir”; Krémer Amália „Segítsetek! Míg nem késő!”; Wenczel Márton 

„Ezer évig a nyugatért”; „Balsors akit régen tép”, „Szegény Magyarország!” 
feliratú képes levelezőlapjai.

békeszerződés után sem szűnt meg. A  működéséhez szükséges 
anyagi támogatásért 1920. júniusban országos gyűjtőnapokat 
tartottak, illetve júliusban belügyminiszteri engedéllyel megindí-
tották a „Világosítsuk fel a külföldet” elnevezésű adománygyűjtő 
mozgalmat,42 amelynek során több vidéki helyszínen előadáso-
kat tartottak és készpénzt gyűjtöttek. A  budapesti rendezvényé-
nek hirdetésén díszítő elemként felhasználták Jeges Ernő művét, 
amelyet plakát formátumban ismét kinyomtattak és feltehetően 
a gyűjtések idején, a rajta feltüntetett összegben árusítottak.

A békeszerződés aláírásának elutasítására jelent meg az  „Át-
kozott a kéz mely ezt a békét aláirja” plakát, amelynek sem al-
kotóját, sem kiadóját nem nevezték meg. Laászló F. Gyula, aki 
a Nemzeti Hadsereg számára 1919 nyarán kettő képes felhívást 
is készített,43 „Ébredj Árpád fia!” plakátján tárogatón játszó kato-
nát ábrázolt, aki az ősi hangszerrel harcra hív.

42  Belügyi Közlöny, XXV. évfolyam 28. szám 1920. július 11. 977. o.
43  „Egyesüljünk a  nemzeti hadseregben! Horthy” és „Csak a  fejét”. OSZK 

Plakát- és Kisnyomtatványtár PKG.1919/60 és PKG.1919/55.
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Years of Struggle – after the War 
The Events of 1918–1921 on Posters 
and Placards 
(Summary)

For Hungary, commemorations to mark the centenary of the 
First World War did not cease with the 100th anniversary of 

the halting of military operations. Th is was because from autumn 
1918 onwards there occurred in Hungary a succession of political 
and military events whose tragic outcome obliges the nation to 
refl ect as much on them as on the First World War itself.

Th e respective centenaries of the Aster Revolution that swept 
away the earlier regime and prompted political changes; of the 
proclamation of the fi rst (People’s) Republic of Hungary; of the 
Dictatorship of the Proletariat (the Republic of Councils) that 
followed it; of the occupation of the territories of Hungary by for-
eign forces; of the beginning of the Horthy period; and of the 
signing of the Trianon Peace Treaty that formally ended the war 
for Hungary have attracted the attention of researchers and public 
collections not only in Hungary itself, but in foreign countries also.

Th is catalogue is intended to aff ord researchers additional help. 
It contains descriptions of more than 700 diff erent placards and 
posters in the Military History Museum’s collection that were 
published between October 1918 and November 1921. Some of 
these works are shown in photographs in the catalogue.

Th e placards and posters held in the Military History Muse-
um’s collection are very diverse, with regard to their content also. 
Th e collection features not only publications relating to military 
matters and politics, but also examples on healthcare, economic 
and commercial themes. Decrees issued by state, local govern-
ment, and military bodies are to be found in the collection, but 
so, too, are calls made by associations and political parties, along 
with works informing about the times and locations of protest 
marches, festivities, lectures, and concerts.

Most of this material at the Military History Museum was 
published in the capital Budapest and relates to that metropolis. 
Nevertheless, the collection also contains proclamations issued 
in provincial towns and cities by representatives of Romanian 
and Serbian military forces that occupied certain parts of the 
country.

Of outstanding value historically are those examples put up by 
foreign forces in the settlements of Upper Hungary and Transyl-
vania that they occupied in the winter of 1918–1919, with the 
aim of breaking resistance on the part of the local inhabitants 
and of restoring order.

In company with economic and political crisis in Hunga-
ry, the military defeat of the Austro-Hungarian Monarchy led 
to revolution in Hungary in late October 1918. Shortly after-
wards, in early November, the Monarchy broke apart and a new 

Hungarian state came into being. Censorship was abolished and 
political life grew more lively, exerting an impact on Hungarian 
poster art. Following recognition of the propaganda possibilities 
implicit in graphic posters, many politically-themed examples 
diff ering from earlier ones in style and content made their ap-
pearance on the streets.

Using posters able to expose the off ences committed by the 
Monarchy against Hungary’s inhabitants and to convey clear 
messages, the new regime sought to justify the events that had 
occurred. Mihály Biró, who made the fi rst Hungarian political 
posters in the 1910s and who created the ‘red man with a  red 
hammer’ fi gure symbolising the workers, created many striking 
posters at the time of the republic (e.g. ‘Republic Now!’; ‘Funeral 
Chant for the Austro-Hungarian Monarchy’; ‘Bastards, Is Th is 
What You Wanted?’).

Neighbouring states made territorial claims against Hungary. 
Following the Belgrade armistice agreement, Czech, Romanian, 
and Serbian troops occupied signifi cant swathes of Hungary’s 
territory up to the demarcation lines established in it, and lat-
er even beyond them. Instead of off ering armed resistance, the 
Károlyi government strove for a peaceful solution, wishing, with 
the help of propaganda built on historical, economic, and cul-
tural arguments, to garner support at the conference tasked with 
drawing up a peace settlement.

Government propaganda for the safeguarding of Hunga-
ry’s territory was directed during these months by the National 
Propaganda Committee and by the League for the Defence of 
Hungary’s Territorial Integrity. Both organisations distributed 
many very impactful posters, sets of picture postcards, and other 
publications in the interests of winning over domestic and inter-
national public opinion.

Th e fi rst posters protesting against occupations of Hungary’s 
territory were published by the National Propaganda Commit-
tee and made their appearance in the early months of 1919. Th e 
best known of these is Ernő Jeges’s ‘No! No! Never!’ poster. Its 
simple design and inscription proved so eff ective that following 
the Dictatorship of the Proletariat and the Romanian occupa-
tion, the League for the Defence of Hungary’s Territorial Integ-
rity, which re-formed in the autumn of 1919, had it published 
again, in its own edition, selling copies to fund its activities. Th e 
work’s depiction of Hungary’s truncation and its slogan rejecting 
acquiescence were later used by irredentist movements also.

Marcell Vértes’s poster with the inscription in English ‘Is 
this the way to pay Czech bills?’ was made to raise awareness 
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among the public abroad. It wished to draw attention to violent 
behaviour by those occupying Hungarian territories and to in-
nocent victims. The event referred to on the placard took place in 
Pozsony (now Bratislava, Slovakia) on 12 February 1919, when 
soldiers of the Czech Legion fired on a crowd of unarmed pro-
testers. Among the nine people killed was a 14-year-old boy.

During the time of the communist Republic of Councils 
(which lasted from 21 March until 1 August 1919), censorship 
was reintroduced, meaning that posters and placards in public 
spaces were able to serve political goals exclusively. Posters of 
the commercial advertising type disappeared from the streets, to 
be replaced by examples that differed from earlier ones in their 
content and artistic style. Works urged people to defend the 
country, proclaimed the Hungarian Red Army’s mission, and 
urged increased production, speaking to the inhabitants of the 
capital and the provinces in tones that were didactic, nurturing, 
and informative. The best-known posters published by the Dic-
tatorship of the Proletariat are the huge recruiting posters that 
urged men to enlist in the Hungarian Red Army, but posters and 
placards warning of the dangers of alcohol consumption and of 
rumour-mongers were likewise issued by it, in significant num-
bers. So, too, were works that exhorted inhabitants to fight on, to 
persevere, and to endure.

After the fall of the Dictatorship of the Proletariat, censor-
ship was introduced by the Romanian army forces occupying 
Budapest. Consequently, the only publications – placards and 
posters among them – that could appear were those whose con-
tent had been found suitable by the Romanian military author-
ities and marked by them accordingly. Besides bills announcing 

instructions issued by the Romanians, works of political parties 
featured that announced not only the formation of these parties, 
but their programmes also.

With the coming to power of Hungarian political and mili-
tary forces forming in opposition to the Dictatorship of the Pro-
letariat, propaganda of a new kind began. Works supporting the 
new order, and works discrediting the leaders of the Dictatorship 
of the Proletariat and presenting things they did against inhab-
itants, were produced by Miltiades Manno, who in many cases 
used distorted, mocking versions of Mihály Biró’s red man with 
a red hammer.

As political life revived, political parties formed one after an-
other. By putting out effective posters, they announced their goals 
and endeavoured to win support in the run up to the National 
Assembly elections that were held in January 1920. A number 
of posters for the party that won the election and then formed 
a government were likewise made by Miltiades Manno.

The months before and after the peace treaty signalling the 
end of Hungary’s participation in the First World War saw the 
continuation of the propaganda activity begun earlier in defence 
of the country’s territorial oneness. As well as the League for 
the Defence of Hungary’s Territorial Integrity, several new or-
ganisations were formed whose goal was likewise the preserva-
tion of the oneness of the country as it existed before 1914. They 
performed their public information and awareness work by dis-
tributing posters, sets of picture postcards, and numerous other 
publications at home and abroad, and also by organising lectures. 
Nor did their activities end following the signature of the Treaty 
of Trianon, the peace treaty for Hungary, on 4 June 1920.
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Katalógus

A gyűjteményi katalógus az 1918. október és 1921. novem-
ber között kiadott szöveges és a grafikai plakátok leírását 
időrendi sorrendben, a könnyebb áttekinthetőség érdeké-

ben a  történelmi időszakoknak megfelelő bontásban tartalmaz-
za, hasonlóan a hozzá kapcsolódó, válogatott fényképanyaghoz, 
amelyben a  képeket a  katalógus tételszámai jelölik. Egy-egy 
perióduson belül a kiadási idejük szerinti sorrendben található 
a  szöveges falragaszok, és utánuk a  művészek nevének betű-
rendjében a grafikai plakátok leírása. Valamennyi olyan szöveget, 
amely a nyomtatványon olvasható, betűhíven közöltünk, a mai 
helyesírástól jelentősen eltérő vagy értelmezési problémát okoz-
ható szavaknál az eredeti formát [sic!] jelzéssel jelöltük. Bármi-
lyen kiegészítést szögletes zárójelben tüntettünk fel. 

Valamennyi szöveges falragasz bemutatásának első eleme 
a nyomtatványon olvasható szöveg kezdete, amely vagy az első 
mondat, vagy annak egy részlete. Amennyiben a szöveg folytató-
dik, három ponttal jeleztük. 

A leírások következő eleme a  falragaszt kiadó szervezet(ek), 
vagy személy(ek) megnevezése, amely(ek)et a  nyomtatványon 
szereplő formában, a  megadott rangokkal, címekkel együtt is-
mertettünk. Amennyiben a  szöveg rövidítést tartalmazott (pél-
dául katonai rendfokozatok), vagy kiegészítésre szorult (például 
hiányzó keresztnevek esetében), azt szögletes zárójelben megad-
tuk. Amennyiben a személy keresztneve a kutatás során nem volt 
kideríthető, a kiegészítést nem alkalmaztuk.

A falragasz kiadási helye és ideje legtöbbször szerepel 
a  szöveg alatt vagy felett, de ha ez hiányzott, az  általunk 

meghatározott adatokat szögletes zárójelben tüntettük fel. 
Ha pontos dátum meghatározása nem volt lehetséges, a  szö-
vegben előforduló dátumhoz viszonyítottuk (előtt vagy után) 
a kiadási időpontot, vagy az eseménynek megfelelő időhatárt 
adtunk meg. 

Az 1919. augusztus 5. és november 14. között kiadott falraga-
szoknál feltüntettük a román cenzúra jelzését a nyomtatványon 
szereplő formában.

A falragasz tartalmát összefoglaló rövid ismertetőt dőlt be-
tűkkel különböztettük meg a leírás többi részétől. Amennyiben 
a falragasz nem magyar nyelvű, vagy más nyelvű szöveget is tar-
talmaz, e helyen jeleztük. 

A falragaszt sokszorosító nyomda megnevezését és helyét 
a nyomtatványon olvasható formában közöltük, az adatok esetle-
ges kiegészítését zárójelben jeleztük. A nyomda helyét követően 
adtuk meg a papír méretét (magasság×szélesség). 

A leírás utolsó eleme a  falragaszokat őrző gyűjteménynél, 
a  Plakát- és aprónyomtatványtárnál alkalmazott nyilvántartási 
szám. Egy tételhez tartoznak a  teljesen azonos, illetve a  meg-
egyező tartalmú, de tipográfiailag eltérő, vagy kétféle méretű, 
esetleg különböző nyelvű plakátok, amelyek esetében példányon-
ként feltüntettük a különböző leltári számokat.

A grafikai plakátok leírásánál hasonló elveket alkalmaztunk, 
azzal a különbséggel, hogy a tételek kezdő adata a művész neve, 
abban a formában, ahogyan a plakáton szerepel (szükség esetén 
szögletes zárójelben kiegészítve), majd a plakáton szereplő felirat 
betűhív átírással.
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I. Az őszirózsás forradalom és a népköztársaság idején megjelent falragaszok
(1918. október – 1919. március 20.)

Szöveges plakátok

1.
Az influenza járvány (spanyol-betegség) ellen való védekezés. Az 1876. 
évi XIV. t.-c. 157. §-a e) pontjában biztosított jogomnál fogva a köz-
egészségügyi bizottságnak, mint járványbizottságnak meghallgatása és 
javaslata alapján a következőket rendelem el: …
[Dr.] Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1918. október 18.
A járvány további terjedésének megakadályozása érdekében november 3-ig 
meghosszabbítják az oktatási intézmények és tanfolyamok korábban, október 
20-ig elrendelt szünetét. Korlátozzák a közlekedési eszközökön az utazók 
számát és elrendelik a járművek rendszeres szellőztetését és takarítását. No-
vember 3-ig beszüntetik a  fővárosi színházak, mozik és más szórakozóhe-
lyek előadásait, korlátozzák a vendéglőhelyek esti nyitva tartását és kötele-
zővé teszik e helyek napközbeni takarítását.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 94,5×61 cm
0523/Nyt

2.
Újabb hirdetés az influenza járvány (spanyol betegség) ellen való véde-
kezésről. …
[Dr.] Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1918. október 25.
A járvány további terjedésének megakadályozása érdekében újabb korláto-
zásokat vezetnek be: megtiltják a temetők látogatását, a jótékony célú utcai 
gyűjtéseket, előírják a nyilvános telefonkészülékek fertőtlenítését, vékony se-
lyempapírok használatát stb.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×48 cm
0524/Nyt

3.
Magyarok! Testvéreink! Ezer seb szenvedése által meggyötört hazánk 
a kétség fájdalmas aggodalmával néz a jövőbe. …
Az egyetemek ifjúságának nevében: Az egyetemi ifjúsági egyesületek
Budapest, 1918. október [25.]
A magyar egyetemi ifjúság az ország jövőjéért aggódva követeli az ország 
vezetőitől, hogy gondoskodjanak az  ország katonai védelméről, mondják 
ki az  ország politikai és gazdasági függetlenségét Ausztriától, biztosítsák 
az ország egységét és gondoskodjanak az alkotmány, a közigazgatás, az adó-
rendszer stb. átalakításáról.
Pátria rt., Budapest; 84×62 cm
4125/Nyt

4.
A nemzethez! Ő Felsége koronás királyunk avval bizott meg, hogy 
válságos közviszonyaink oly megoldását hozzam létre, amely a nemzet 
egyetértésével necsak [sic!] biztosítsa, hanem életbe is léptesse hazánk 
teljes önállóságát és függetlenségét. …
József főherceg
Budapest, 1918. október 28.
A politikai irányítást átvevő József főherceg támogatást és az ellentétek félre-
tételét kéri az ország érdekében.
M. kir. állami nyomda, Budapest; 91,5×59 cm
0577/Nyt, 4126/Nyt

5.
Kenőszappan forgalomba hozatala. A Tanács az Olaj- és Zsiradékügyi 
Bizottság által a járványra való tekintettel a hadi szappanon felül ren-
delkezésre bocsátott kenőszappan forgalomba hozatala tekintetében 
a következőképpen intézkedik: …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. október 29.

Az árusítással megbízott kereskedőknél megvásárolható kenőszappan meny-
nyiségéről és az „egyesített élelmiszerjegy” adott szelvényének felhasználásá-
ról tájékoztató hirdetmény.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
4130/Nyt

6.
A gáz és elektromos áram ára. Értesítjük a közönséget, hogy a székesfő-
város törvényhatósági bizottsága … 1918. november hó 1-től kezdődő 
érvénnyel … a gáz árát 36 (harminchat) fillérben, … elektromos áram 
alapárát hektówattóránkint 11 (tizenegy) fillérben állapította meg. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. október 29.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
4128/Nyt

7.
A fegyveres erő szükségletének ellátására szolgáló bormennyiség biz-
tosítása. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. október 29.
A tanács közzéteszi a m. kir. földművelésügyi miniszter október 2-án kelt 
rendeletét, amely szerint azok a bortermelők, akik az 1918. évi szüret alkal-
mával legalább 100 hl mustot állítanak elő, kötelesek a kiszűrt must 5%-át 
átengedni.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
4129/Nyt

8.
Hirdetmény. Azok a  sajnálatos események, amelyek az  elmult éjjel 
a  székesfővárosban a  közrend komoly megzavarását okozták, … kö-
telességemmé teszik, hogy komoly figyelmeztetést intézzek a  főváros 
közönségéhez. …
A budapesti m. kir. államrendőrség főkapitánysága. Dr. Sándor László 
főkapitány
Budapest, 1918. október 29.
Az október 28-i rendzavarás okán a rendőrfőkapitány figyelmezteti a lakos-
ságot, hogy mindenféle politikai jellegű gyűlés, felvonulás és körmenet meg-
tartása tiltott, azt karhatalommal meg kell akadályozniuk. Tartózkodjanak 
az efféle rendzavarásoktól.
Radó Izor, Budapest; 63×48 cm
6077/Nyt

9.
Az influenza-járvány tartamára elrendelt óvóintézkedések részben való 
felfüggesztése. / Az influenza-járvány csökkenése folytán az érvényben 
lévő védőintézkedések közül egyes rendelkezések érvényét fölfüggeszt-
jük. És pedig: …
A Magyar Nemzeti Tanáccsal egyetértve Budapest Székesfőváros Ta-
nácsa
Budapest, 1918. október 31.
Felfüggesztik a  szórakozóhelyek zárva tartását, illetve aznapra engedélye-
zik a vendéglátóhelyek éjfélig tartó működését, ugyanakkor a szeszes italok 
árusítása továbbra is tiltott.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
0525/Nyt

10.
Italmérési tilalom. A Magyar Nemzeti Tanáccsal egyetértőleg elrendel-
jük minden szeszes italt kimérő üzlet zárva tartását. …
Magyar Nemzeti Tanács és a Székesfőváros Tanácsa
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Budapest, 1918. október 31.
Megtiltják a szeszes italok árusítását.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
4135/Nyt

11.
A ruházati cikkek árszabályozása. (Az Országos Központi Árvizsgáló 
Bizottság 9100/1918. és 9200/1918. sz. rendelete.)
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. október 31.
A különböző női, férfi  és gyermek ruházati cikkek (például férfi kalap, kesztyű, 
harisnya, alsónadrág, kabát, selyemáru, szövet és bélésanyag) hatóság által 
megállapított tájékoztató árának felsorolása.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 94×62 cm
4136//Nyt

12.
Budapest polgárai! A Székesfőváros Tanácsa az idők hívó szavára lelke-
sedéssel csatlakozott a közszabadság kivívására és a hamisítatlan nép-
uralom megvalósítására alakult Magyar Nemzeti Tanácshoz! …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. október 31.
Minden intézkedésüket a  Nemzeti Tanáccsal együttműködve fogják meg-
hozni, legfőbb feladatuk a személy- és vagyonbiztonság megvédése.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 94,5×62 cm
4132/Nyt, 91.8.1/Nyt

13.
A zöldség, főzelék és gyümölcsterményekért 1918. évi november 1–30-
ig, illetőleg a termelők által 1918. október 30-tól november 28-ig köve-
telhető legmagasabb árakról.
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. október 31.
A zöldségek és gyümölcsök hatóságilag megállapított árairól tájékoztató hir-
detmény.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 93×62 cm
4137/Nyt

14.
Parancs. Budapest városparancsnoka legszigorúbban meghagyja, hogy 
minden polgár e mozgalmas napokban, amelyek remélhetőleg nem so-
káig tartanak, csak a leghalaszthatatlanabb esetben hagyja el lakását …
Heltai [Viktor] városparancsnok
Budapest, 1918. október 31.
A városparancsnok fi gyelmezteti a  lakosságot, hogy maradjanak otthon, 
a  katonákat pedig önfegyelemre inti: ne igyanak alkoholt és éjjelre vonul-
janak a  laktanyákba. Engedelmeskedjenek a  tiszteknek, az ellenszegülőket 
megbüntetik.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 94×63 cm
0580/Nyt, 4133//Nyt

15.
Polgártársak! Dicsőség, tisztelet és hódolat Budapest diadalmas népé-
nek! A nép forradalma győzött! Magyarország első népkormánya meg-
alakult és átvette az ország ügyeinek az intézését. …
Károlyi Mihály miniszterelnök és pénzügyminiszter, Batthyány Tiva-
dar gróf belügyminiszter, Lovászi Márton vallás- és közoktatásügyi 
miniszter stb.
Budapest, 1918. október 31.
A Károlyi-kormány megalakulásáról és legelső feladatairól tájékoztató falra-
gasz. Nyugalmat, türelmet és bizalmat kérnek.
Világosság könyvnyomda rt., Budapest; 84×58 cm
6073/Nyt

16.
Várnai Zseni: Katonafi amnak
[Budapest, 1918. október 30–31.]
A falragasz jobb alsó sarkában Várnai Zseni autográf aláírása.

Várnai Zseni (1890–1981) költőnő versét az őszirózsás forradalom idején 
röplap és falragasz formájában is kinyomtatták és terjesztették a  főváros 
utcáin. A költeményt még a világháború előtt, 1912-ben írta, amikor mun-
kások tüntetése ellen katonákat akartak kivezényelni. A versben az anyák 
szólnak fi aikhoz, hogy fegyverüket ne használják a  tüntetők ellen, mert – 
mint a refrén is ismétli – „Ne lőj, fi am, mert én is ott leszek!”
Világosság nyomda, Budapest; 69,5×62 cm
2296/Nyt

17.
Tengerészek! Felhívlak benneteket, hogy mindnyájan jelentkezzetek 
Óbudán a haditengerészeti parancsnokságnál. …
Bartha [Albert] magyar hadügyminiszter
Budapest, 1918. november
A leszerelő tengerészek a megadott parancsnokságnál jelentkezzenek.
Világosság rt., Budapest; 63×47 cm
2259/Nyt, 4946/Nyt

18.
Felhívás. Felhívjuk Békéscsaba polgárságát, hogy az összes fegyvereket 
és lőszereket … szolgáltassák be …
Nemzeti Tanács és Munkás Tanács
[Békéscsaba, 1918. november]
A Magyarországon átvonuló német Mackensen-seregcsoport katonáitól vá-
sárolt vagy térítésmentesen átvett fegyverek és lőszerek 24 órán belüli beszol-
gáltatását közlő falragasz.
Tevan nyomda, Békéscsaba; 61,5×45 cm
3320/Nyt

19.
A nép vagyona a nép oltalma alatt áll.
[1918. november]
Fekvő formátumú fi gyelmeztető falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 31,5×47,5 cm
0560/Nyt

20.
A Magyar Nemzeti Tanács védelme alatt!
[1918. november]
Fekvő formátumú fi gyelmeztető falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 15,5×47,5 cm
0545/Nyt

21.
A tűzoltóság szerei, eszközei és raktárai a Nemzeti Tanács védelme alatt 
állanak és mindenki által kímélendők.
[1918. november]
Fekvő formátumú fi gyelmeztető falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 15,5×47,5 cm
0544/Nyt

22.
Katonák! Munkások! Ötesztendős háború után végre letehettétek 
a fegyvert. Leszereltetek. Dolgoznotok kell most. …
Országos Propaganda Bizottság
[Budapest, 1918. november–december]
A hazatért és leszerelt katonákat munkára buzdítják: Budapesten és vidéken 
a megadott címeken felállított munkaközvetítő-hatóságoknál kaphatnak fel-
világosítást munkavállalásról.
Világosság könyvnyomda rt., Budapest; 95×63,5 cm
2268/Nyt

23.
A Nemzeti Tanács a következő utasítást adja: Akinek nincs dolga, ne 
járjon az utcán és ne zavarja a rend fentartását. [sic!] …
A Nemzeti Tanács
[Budapest, 1918. november 1.]
A rend érdekében azt kérik a lakosoktól, feleslegesen ne járjanak az utcán.
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Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
4134/Nyt

24.
Rendelet. A  pékműhelyek és kenyérgyárak iparengedélyük azonnali 
megvonásának terhe alatt, …
Magyar Nemzeti Tanács
Budapest, 1918. november 1.
Elrendelik, hogy november 1-jén, az ünnepnap ellenére a pékségek és kenyér-
gyárak üzemeljenek és a közönség szükségleteit elégítsék ki.
Nyomdai jelzés nélkül; 63×48 cm
2179/Nyt

25.
Vasvármegye népéhez! A Nemzeti Tanács közli Magyarország népével, 
hogy Budapesten átvette a hatalmat. …
Herbst Géza Vasvármegye alispánja
Szombathely, 1918. november 1.
Helyi szinten kihirdetik, hogy a Nemzeti Tanács átvette a hatalmat, Károlyi 
a miniszterelnök, új kormány alakul. Kérik, őrizzék meg a rendet.
Népnyomda, Szombathely; 61,5×46 cm
0433/Nyt

26.
Katonák! Több mint négy évi dicsőséges küzdelem után Magyarország 
válságos helyzete és az uj világnézet, mely megdönti az erőszak uralmát 
és a  népek békés szövetségét akarja, a  felelős magyar kormányt arra 
az elhatározásra késztette, hogy a további harcot az összes harctereken 
azonnal beszüntesse. …
Linder Béla Magyarország hadügyminisztere
Budapest, 1918. november 1.
Tudatják a katonákkal a kormány döntését, az összes harctéren beszüntetik 
a harcot. A hazatérőket a kormány munkával, élelemmel és ruhával várja, 
a rend fenntartására katonatanácsot és nemzetőrséget szerveznek.
Világosság könyvnyomda rt., Budapest; 86×59,5 cm
7562/Nyt, 2180/Nyt

27.
Tudomásul! A magyar kormány ma letette az esküt a Nemzeti Tanács 
kezébe és a következő határozatot hozta: …
A kormány nevében Károlyi Mihály miniszterelnök
Budapest, 1918. november 1.
Magyarország államformájáról az  általános választójog alapján megvá-
lasztott alkotmányozó nemzetgyűlés fog dönteni, és a nők választójogát is 
törvénybe iktatják. Felszólítanak a rablások és fosztogatások befejezésére.
Világosság rt., Budapest; 84,5×58,5 cm
2181/Nyt

28.
Mindenkihez! A Magyar Nemzeti Tanács átvette a hatalmat. A kato-
naság, rendőrség és csendőrség a mienk. …
A Rendőrtanács
[Budapest, 1918. november 1.]
Nyugalmat és a rend fenntartását kérik.
Nyomdai jelzés nélkül; 93×62,5 cm
4131/Nyt

29.
Postástestvérek! A Magyar Nemzeti Tanács a kormányhatalmat átvette. 
A sorsunk fölött való önrendelkezés jogát ránk ruházta. …
Postástanács
[Budapest, 1918. november 2.]
Fegyelmet és odaadó munkavégzést kér a Postástanács.
Nyomdai jelzés nélkül; 34×42 cm
2192/Nyt

30.
Árpagyöngy forgalomba hozatala. A tanács az Országos Közélelmezési 
Hivatal által rendelkezésére bocsátott nagy szemű árpagyöngyöt 1918. 
november 5-től (keddtől) kezdődőleg fogja a  megbízott kereskedők 
útján, … árusítani …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. november 2.
A forgalomba hozott árpagyöngy vásárlásával kapcsolatos tudnivalókat ösz-
szegző hirdetmény.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
2191/Nyt

31.
Rendelet. A magyar hadügyminiszter úr 28069/1918. eln. szám alatt 
kelt rendeletével az  utóbbi napokban illetéktelenül birtokba vett lő-
fegyverek, lőszerek és katonai felszerelési czikkek elkobzását rendelte 
el. …
A budapesti államrendőrség főkapitánya. Dr. Dietz Károly főkapitány
Budapest, 1918. november 2.
A budapesti rendőrfőkapitány rendelete az  illetéktelenül megszerzett vagy 
engedély nélkül tartott fegyverek, katonai felszerelési cikkek és fosztogatásból 
eredő cikkek 48 órán belüli beszolgáltatására a hirdetményben felsorolt he-
lyeken. Figyelmeztet, hogy az ellenszegülőkkel szemben szigorú eszközökkel 
lépnek fel.
Radó Izor, Budapest; 62,5×46,5 cm
0622/Nyt, 2186/Nyt

32.
Felhívás az  országban lévő orosz, olasz, szerb stb. hadifoglyokhoz! / 
A kormány azon elhatározását, hogy katonáikat családjaiknak és polgá-
ri foglalkozásuknak minél hamarabb visszaadhassa, az itt lévő hadifog-
lyokra is kiterjeszteni szándékozik, és azt akarja, hogy ezek is a lehető 
legrövidebb időn belül hazájukba visszatérhessenek. …
Linder [Béla] magyar hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 2.
Az országban lévő idegen hadifoglyok hazaszállítása körüli ügyek intézésére 
minden nemzet száz hadifogoly után válasszon egy-egy bizalmi embert, aki 
a hivatalos szervektől tájékoztatást és segítséget kap. Magyar, orosz, szerb és 
olasz nyelvű falragasz.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 95×88 cm
2182/Nyt

33.
Hirdetmény. 1. Rendkívül sajnálatos, hogy a lefolyt nagy napok esemé-
nyeit egyes garázdálkodó egyének lopások, rablások és fosztogatások 
elkövetésére használták fel. …
Friedrich [István] hadügyi államtitkár
Budapest, 1918. november 2.
A további fosztogatások és lopások megakadályozása érdekében elrendelik, 
hogy a kincstári árukészleteket csakis a hadügyminiszter vagy az államtit-
kár által aláírt igazolással lehet kiszolgáltatni. Lopott árut vásárolni, to-
vábbadni szigorúan tilos.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 95,5×62 cm
2185/Nyt, 0582/Nyt

34.
Hirdetmény. A magyar kormány rendeletéből bűncselekmények meg-
előzése és elhárítása céljából a következőket rendelem: …
A budapesti államrendőrség főkapitánysága. Dr. Dietz Károly főkapi-
tány
Budapest, 1918. november 3.
A székesfővárosi államrendőrség egész területén elrendelik a  pálinkamérő 
üzletek bezárását, és megtiltják a szeszes italok kimérését és felszolgálását.
Radó Izor, Budapest; 48×31 cm
2193/Nyt
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35.
Felhívás Versecz város katonáihoz, munkásaihoz és polgárságához. / 
A Nemzeti Tanács az ország rendjének és közbiztonságának fentartá-
sára [sic!] minden városban, nagy és kis községében nemzetőrség felál-
lítását rendelte el, …
Dr. Rezucha István kir. tanácsos, polgármester
Versecz, 1918. november 3.
A helyi nemzetőrségbe belépni szándékozók november 4. és 6. között a meg-
adott időpontban a városháza közgyűlési termében jelentkezzenek.
Kirchner [ J. E. nyomda és könyvkereskedés], Versecz; 48×32 cm
2194/Nyt

36.
Hirdetmény. A haza törvényes belrendjét, tehát mindenkinek érdeké-
ben fekvő személy- és vagyonbiztonságot s ezzel a haza további boldo-
gulásának ügyét szolgálja a csendőrség is, …
Batthyány [Tivadar gróf ] belügyminiszter
Budapest, 1918. november 3.
A csendőrség közbiztonsági tevékenységét senki ne akadályozza, támogatásu-
kat közérdekből mindenki kötelességének tartsa.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×48 cm
2195/Nyt

37.
Budapest egész helyőrségéhez. Katonák! A  Nemzeti Tanács, a  Had-
ügy miniszterrel egyetértésben és minisztertanácsi határozat alapján 
elrendeli a Katonatanács újjáalkotását és végleges megszervezését. …
A Nemzeti Tanács. Linder [Béla] hadügyminiszter
[Budapest, 1918. november 3.]
A budapesti helyőrség katonatanácsának megválasztására alakulatonként 
bizalmi férfi akat kell jelölni, akik november 3-án a régi képviselőház nagy-
termében összeülnek.
Világosság rt., Budapest; 82×57 cm
2286/Nyt

38.
Katonatisztek és önkéntesek! A katonatanács meghagyja, hogy a Sze-
geden tartózkodó összes tisztek, tisztjelöltek, …
Katonatanács. Tabódy [Zsolt] ezredes
[Szeged, 1918. november 4.]
A szegedi katonatanács felszólítja a  városban tartózkodó tiszteket, tisztje-
lölteket és egyéves önkénteseket, hogy november 4-én 10 órakor eskütételre 
jelenjenek meg.
Bartos Lipót, Szeged; 62×45,5 cm
3319/Nyt

39.
Felhívás! A forradalom eredménye, a béke és belső rend biztosítása vé-
gett szükségünk van minden lelkes és fegyverfogható hazafi ra, …
Linder [Béla] hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 4.
Az erdélyi, bánsági, alföldi, dunántúli és felső-magyarországi nemzetőrség 
megszervezéséhez tisztek, altisztek, közlegények önkéntes jelentkezését vár-
ják azonnal.
Világosság rt., Budapest; 63×48 cm
2197/Nyt, 0621/Nyt

40.
Parancs! Budapest helyőrsége összes tisztjei és legénysége azonnal je-
lentkezzen azon a beosztási helyén, ahol október 31-ig teljesített szol-
gálatot. …
Heltai [Viktor] városparancsnok
Budapest, 1918. november 4.
A Budapesten tartózkodó valamennyi katonának szóló jelentkezési parancs.
Nyomdai jelzés nélkül; 63×48 cm
2198/Nyt

41.
Parancs. A közbiztonság, közrend, személy és vagyonbiztonság védel-
me, valamint a harctérről érkezők leszerelésével járó nehézségek leküz-
dése érdekében … jelentkezni kötelesek. …
Linder Béla hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 4.
November 6. és 10. között a Budapesten tartózkodó vagy ide érkező altisztek 
és jelenleg beosztással nem rendelkező csendőraltisztek jelentkezésére kiadott 
parancs. A jelentkezőket ideiglenes karhatalmi szolgálatra osztják be.
Radó Izor, Budapest; 63×48 cm
2199/Nyt

42.
Felhívás az I. kerület polgáraihoz! A rendkívüli közviszonyok a paran-
csoló szükség erejével követelik, hogy a főváros közbiztonságának meg-
őrzésében a polgári lakosság maga is személyes szolgálattal közremű-
ködjék. – A harctérről visszatérő katonák, a tőlünk hazájukba térő hadi-
foglyok százezrei fognak hónapokon keresztül a fővároson átvonulni. …
A Nemzeti Tanács megbízásából: a Budai Önkéntes Őrsereg Parancs-
noksága. Dr. Ripka Ferenc főparancsnok.
Budapest, 1918. november 4.
A budapesti karhatalom megerősítésére a kerület lakói jelentkezzenek polgári 
népőrségi szolgálatra.
Attila Könyvnyomda, Budapest; 63×48 cm
6789/Nyt, 2196/Nyt

43.
Felhívás! A Nemzeti Tanács rendeletére alakított Népőrség Központja 
nevében felhívjuk a házban lakó polgárokat, hogy a házban lévő csa-
ládi tűzhelyek védelmére szükséges védelmet azonnal szervezzék meg. 
A szervezés a következő elvek alapján hajtandó végre. …
Népőrség Központja
Budapest, 1918. november 4.
Felhívás és útmutató a  házőrségek megszervezésére, amelyek tagjai a  há-
zak 18 és 50 év közötti lakói, kivéve az orvosokat és éjjeli munkát végzőket. 
Az  előírás szerint a  fegyveres őrszolgálat minden házban a  kapuzárástól 
reggel 6 óráig köteles felügyelni a ház biztonságát.
Világosság rt., Budapest; 84,5×58,5 cm
2200/Nyt

44.
Figyelmeztetés. Az a hir, hogy a Katonai Tanácsot feloszlatják, a való-
ságnak nem felel meg.
A hadügyminiszter
[Budapest, 1918. november 4. körül]
Cáfolják a Katonatanács feloszlatásának hírét.
Világosság rt., Budapest; 57×41 cm
2295/Nyt

45.
Rokkant katonáinkhoz! A népkormány háláját akarja leróni a háború 
áldozatainak. Ne legyen hajléktalan, ápolást nélkülöző, ruhátlan és éhe-
ző katonánk. …
Teleki Pál az O. H. G. H. elnöke, Horovitz Gusztáv az O. H. G. H. 
kormánybiztosa
Budapest, 1918. november 5.
A rokkant és sérült katonákról az Országos Hadigondozó Hivatal budapesti 
és vidéki intézetei gondoskodnak. Budapesten a megadott négy intézmény-
ben jelentkezhetnek.
Nyomdai jelzés nélkül; 48×31,5 cm
2202/Nyt, 80.81.1/Nyt

46.
Takarmányjegyek kiadása. A székesfőváros Tanácsa értesíti a budapesti 
állattulajdonosokat, hogy állatállományuk részére egyelőre háromféle 
takarmányjegyet hoz forgalomba 1918. december hó 1-től 1919. évi 
február hó 28-ig tartó érvényességgel. …
A Székesfőváros Tanácsa
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Budapest, 1918. november 5.
Tájékoztató az állati takarmány vásárlására jogosító jegyek átvételének he-
lyéről és időpontjairól.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
2203/Nyt, 0583/Nyt

47.
Parancs! Az Önkéntes Őrsereg tisztikara az esküt kezeimbe letette. En-
nélfogva elrendelem …
Friedrich István hadügyi államtitkár
Budapest, 1918. november 5.
Az Önkéntes Őrsereg katonai szolgálatot nem teljesítő tagjai november 11. 
és 15. között a Mária Terézia laktanyában jelentkezzenek.
Világosság rt., Budapest; 63×48 cm
2203/Nyt

48.
Hirdetmény! A közrend és közbiztonság védelmére szervezett külön-
böző önkéntes őrségi alakulatok (házőrségek és népőrségek) működé-
süket megkezdvén közhírré teszem, …
Dr. Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány
Budapest, 1918. november 6.
A különböző önkéntes őrségi alakulatok fegyverhasználatára nézve a rendőri 
szabályok irányadók, ezért idézi a fegyverhasználatot szabályozó paragra-
fusokat.
Világosság rt., Budapest; 63×48 cm
2204/Nyt

49.
Ingyen-hús a  hadisegélyesek részére. A  Tanács az  Országos Közélel-
mezési Hivatalt vezető miniszter úr által a hadisegélyesek részére ren-
delkezésre bocsátott ingyen-húsnak forgalomba hozatala tárgyában … 
a következőket teszi közhírré. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. november 6.
Hadisegélyben részesülő személyek a  kerületi elöljáróságnál okmányaik 
bemutatása mellett ingyen-hús jegyet kapnak, amely nyolc szelvényből áll. 
Az első szelvénnyel november 11–17. között személyenként 20 dkg marha-
húst vásárolhatnak a mészárosoknál.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×48 cm
2205/Nyt

50.
Takarékoskodjunk a gázzal és a villannyal! A tüzelőanyagok termelési 
és szállítási nehézségei miatt a főváros lakossága a feltétlenül szükséges 
gázzal és villamos árammal csak akkor lesz ellátható, ha azokkal min-
denki a legnagyobb takarékossággal bánik. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. november 7.
A gáz és a villamos áram fogyasztásának korlátozására vonatkozó rendel-
kezések.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
0584/Nyt, 2208/Nyt

51.
Polgártársak! Testvéreim! A diadalmas forradalom meghozta Magyar-
ország régen áhított teljes szabadságát. …
Dr. Beck Oszkár V. ker. Köztársasági Párt szervezőbizottságának el-
nöke
Budapest, 1918. november 7.
Az Országos Köztársasági Párt kerületenként létesíti szervezetét, minden 
kerületi lakost várnak a Párt soraiba.
Breuer Ármin, Budapest; 48×31 cm
2207/Nyt

52.
Hirdetmény. A szeszes italok kimérésének tilalma tárgyában e hó 3-án 
143407/fk. I. szám alatt kibocsátott hirdetmény kiegészítése és módo-
sítása gyanánt a következőket közlöm: …
Dr. Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány
Budapest, 1918. november 7.
A november 3-i rendelet kiegészítése és módosítása, vagyis a kizárólag sze-
szes italok kimérésével foglalkozó üzleteket be kell zárni és zárva kell tarta-
ni, de vendéglői étkezés alkalmával egy pohár sör vagy bor, 3 dl maximált 
mennyiségben kiszolgálható.
Radó Izor, Budapest; 48×31 cm
2206/Nyt

53.
Az influenza-járvány (spanyol-betegség) miatt betiltott iskolai előadá-
soknak újból való megkezdése. …
[Dr.] Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1918. november 8.
A járvány enyhülése miatt engedélyezik, hogy az oktatási intézményekben 
a tanítás november 11-től folytatódjon.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
0526/Nyt, 2210/Nyt

54.
A hazatérő katonák egészségi állapotának megvizsgálása. Felhívom 
a Budapesten lakó hazatérő katonákat, hogy … jelentkezzenek.
[Dr.] Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1918. november 8.
A Budapestre hazatérő katonák az illetékes kerületi elöljáróságnál egészség-
ügyi vizsgálatra jelentkezzenek.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
0507/Nyt, 0585/Nyt, 2209/Nyt, 80.83.1/Nyt

55.
Hirdetmény. Az összes személy és teherautók (kincstári és polgári ko-
csik), melyek jelenleg a  katonaság részéről használatban tartatnak, … 
1918. november hó 8-ának délutáni 6 óráig … beküldendők
Linder [Béla] magyar hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 8.
A hadsereg által lefoglalt járműveket november 8-ig be kell mutatni, majd 
hadügyminiszteri forgalmi engedélyt és végleges beosztást kapnak.
Világosság rt., Budapest; 83,5×58,5 cm
2211/Nyt

56.
Budapestre csoportokban vagy egyénenként érkező orosz hadifoglyok 
élelmezés és elszállítás végett a Mosonyi-utcai toloncházban, VIII. ker. 
Mosonyi utca 9 szám alatt gyülekezzenek.
Magyar hadügyminiszter
Budapest, 1918. [november 8.]
Tájékoztató az orosz, az olasz és a szerb volt hadifoglyok számára azokról 
a budapesti helyszínekről, ahol jelentkezhetnek élelmezési és szállítási ügy-
ben.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 28×78 cm
0579/Nyt, 2184/Nyt

57.
Vasuti biztosító nemzetőrség felállítása. Katonák! Nem lesz mit ennünk, 
ha megállnak a vonatok. Ez a békét és a nyugalmat veszélyeztetné. …
A magyar hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 9.
A vasúti forgalom biztosítására vasúti nemzetőrséget szerveznek, amelybe 
katonák jelentkezését várják.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
0586/Nyt, 2212/Nyt, 4926/Nyt, 2213/Nyt (nyomdai variáns)
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58.
A népkormány Abauj-Torna vármegye földmivelő népéhez! Népkor-
mányunk a független magyar haza polgárainak boldogulása érdekében 
egész sorozatát óhajtja a szociális kérdéseknek megvalósítani. …
Abauj-Torna vármegye Nemzeti Tanácsa
Kassa, 1918. november 9.
A kormány a nép érdekében mindent meg fog tenni, a felforgatókkal szemben 
kérhetetlen szigorral fog eljárni. A hazatérő katonák földhöz fognak jutni, 
ha becsületesen élnek és dolgoznak. Aki rabol, fosztogat, gyújtogat, embert öl, 
vagy aki dolgozhatna, de nem dolgozik, nem kap földet.
Felsőmagyarország irodalmi és nyomdai részvénytársaság, Kassa; 
55,5×45,5 cm
7760/Nyt

59.
Katonatisztek! Katonai tisztviselők! Továbbszolgáló altisztek! A várat-
lan leszerelés méretei, különösen pedig a leszerelés gyors lebonyolítása 
nehéz helyzet elé állítanak bennünket. …
Az előkészítő bizottság
[Budapest, 1918. november 10. előtt]
Erkölcsi és gazdasági érdekeik védelmében megalakítják a „Magyar tisztek 
országos szövetségét”, amelynek alakuló közgyűlését november 10-én az Or-
szágház kupolatermében rendezik meg.
Kultura nyomda, Budapest; 62,5×48 cm
2217/Nyt, 4948/Nyt

60.
Forgalmi munkástársak! Testvérek! Az 1918. október 31-iki dicsőséges 
forradalom meghozta számunkra a politikai és gazdasági szervezkedés 
szabadságát. Meghozta a társadalmi jogegyenlőséget. …
A Magyarországi Szállítási és Közlekedési Munkások Országos Szö-
vetségének vezetősége
[Budapest, 1918. november 10. előtt]
A forgalmi munkások 1918. november 10-re nyilvános nagygyűlést hirdet-
nek, amelynek ideje alatt Budapest kocsi- és hajóforgalma szünetel.
Világosság könyvnyomda rt., Budapest; 63×47,5 cm
2218/Nyt

61.
Hirdetés a Budapesten kívül leszereltek részére. A magyar hadügymi-
nisztérium 28.315/eln. I. a. 1918. sz. rendelete alapján utasítjuk mind-
azokat a katonákat, honvédeket és népfelkelőket, …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. november 10.
Akik nem Budapesten szereltek le, de állandó tartózkodásra Budapestre 
utaztak, érkezésükkor a székesfőváros tanácsának kirendeltségeinél nyilván-
tartásba vétel céljából jelentkezzenek.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×48 cm
2219/Nyt

62.
Szeszesital kimérés. A  belügyminiszter úr a  pénzügyminiszter úrral 
egyetértőleg a 8506/1918. B. M. számú rendeletével … eltiltotta …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. november 10.
A szeszes italok árusítását megtiltó és ezen üzletek bezárását elrendelő bel-
ügyminiszteri rendelet kihirdetése.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 48×31 cm
0587/Nyt

63.
Hólerakó helyek kijelölése. A  főváros tanácsa értesíti a  közönséget, 
hogy az 1918-19-iki téli időszakban bekövetkezhető nagyobb havazá-
sok esetén hólerakó helyekül a következő helyek szolgálnak: …
A főváros tanácsa
Budapest, 1918. november 10.
Kerületenként a Duna-parti helyszínekről és a hólerakás egyéb szabályairól 
kiadott tájékoztatás.

Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
2225/Nyt

64.
Leszerelés. A magyar hadügyminiszter úr 28.315/eln. I.–a, 1918. sz. a. 
kelt körrendeletével elrendelte, hogy az 1895. és ennél idősebb születé-
sű évfolyamú katonák, honvédek, … leszereljenek. …
Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1918. november 10.
Az 1895-ös és korábbi születésű katonák leszerelésének rendjéről kiadott tá-
jékoztatás.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 94×63 cm
2220/Nyt, 4952/Nyt, 76.58.1/Nyt, 96.118.1/Nyt

65.
28.315–eln. I. a–1918. Magyar Hadügyministerium. Irányelvek a pót-
testeknél, kiegészítő parancsnokságoknál, illetve állomásparancsnok-
ságnál történő leszerelés végrehajtására. …
Linder Béla hadügyminiszter
[1918. november 10.]
A leszerelés szabályozására és végrehajtására vonatkozó hadügyminiszteri 
rendelet kihirdetése.
Zala nyomdavállalat, Nagykanizsa; 84×58 cm
2018.56.1/Nyt

66.
18623/1918. Hirdetmény. A közrendű nemzeti vagyon, személyi sza-
badság megvédésére, … felhívatik minden 1895., 1896., 1897. , 1898. és 
1899. évi születésű zalamegyei férfi , hogy … vonuljon be. …
Hadügyminiszter
[1918. november 10.]
Hadügyminiszteri rendelet kihirdetése az  1895 és 1899 között született 
Zala megyei férfi ak kötelező nemzetőrségi szolgálatra való bevonulására. 
A rendőri szolgálatra beosztott férfi akat ígéret szerint a megye területéről 
nem vezénylik ki, saját községükben látnak el védelmi feladatot.
Gutenberg könyvnyomda, Nagykanizsa; 63×46,5 cm
2018.57.1/Nyt

67.
Kenyeret, jófalatot az érkező katonáknak! Hozza gyorsan Rudolf tér 2.
[Budapest, 1918. november 10. körül]
A Katonákat Ellátó és Fogadó Bizottság felhívása a harctérről hazatérő ka-
tonák számára élelmiszer gyűjtésére.
[Breiner] Elemér, Budapest; 93×30 cm
73.16.1/Nyt

68.
Tudnivalók a leszerelők részére! Katonák! Minden budapesti lakosnak, 
aki a  katonaságnál leszerel, leszerelési igazolványával a  székesfőváros 
tanácsának polgári kirendeltségeinél is nyomban jelentkeznie kell, …
A hadügyminiszter
[Budapest, 1918. november 10. körül]
A leszerelő katonák jelentkezési helyszíneit felsoroló falragasz.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 63×48 cm
2267/Nyt, 99.646.1/Nyt

69.
Polgártársak! Polgártársnők! A  diadalmas forradalom meghozta Ma-
gyarország régen áhított teljes szabadságát. A  kivívott eredményeket 
csak úgy tarthatjuk meg, ha a belső rend és közbiztonság megőrzése 
után zárt sorokban tömörülünk az Országos Köztársasági Párt zászlója 
alatt, …
Dr. Beck Oszkár V. ker. Köztársasági Párt szervezőbizottságának elnöke
Budapest, 1918. november 11.
A Párt soraiba való jelentkezésre buzdító, illetve alakuló nagygyűlés idő-
pontjáról és helyszínéről tájékoztató falragasz.
Pannonia, Budapest; 63×47 cm
2221/Nyt
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70.
Munkások! Katonák! Amikor mi életünk és vérünk árán védtük a hazát, 
a  haza minden intézményét és polgárait, nem sejthettük, hogy jöhet 
valaha idő, amidőn nekünk fog kelleni a haza polgáraival szemben vé-
dekeznünk. …
Leszerelt Közkatonák Országos Szabadszervezete
[1918. november 12. előtt]
A leszerelt katonák a munkásokhoz és katonákhoz fordulnak támogatásért, 
mert a  kért 5400 korona végkielégítést a  kormány nem adja meg nekik. 
Nagygyűlésüket 1918. november 12-én a régi képviselőházban tartják.
Fejér és Glatter nyomda, Budapest; 106×77 cm
2241/Nyt

71.
Felhívás! Népfelkelő- és tartalékos Altisztek! F. hó 12-én, csütörtökön 
d. e. 10 órakor a Nemzeti Múzeum kertjében nagygyűlést tartunk. …
Az intéző bizottság
[Budapest, 1918. november 12. előtt]
Nagygyűlés idejéről és helyéről tájékoztató falragasz. A nyomtatott napi dá-
tumot utólag kézírással átjavították 19-re.
Nyomdai jelzés nélkül; 47×31 cm
2243/Nyt

72.
Öt legfiatalabb évfolyamra vonatkozó behívási parancs! Magyarország 
demokratikus függetlenségének, belső rendjének, lakossága személyi és 
vagyon biztonságának, valamint általában a  törvényes rend fenntartá-
sának biztosítására … katonai szolgálattételre behivatnak, illetve benn-
tartatnak: …
Bartha Albert magyar hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 12.
Az 1896 és 1900 között születettek behívásáról tájékoztató magyar, német, 
román, szlovák, ukrán és szerb nyelvű falragasz.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 95×71 cm
5998/Nyt

73.
Öt legfiatalabb évfolyamra vonatkozó behivási parancs! Magyarország 
demokratikus függetlenségének, belső rendjének, lakossága személyi és 
vagyon biztonságának, valamint általában a  törvényes rend fenntartá-
sának biztosítására … katonai szolgálattételre behivatnak, illetve benn-
tartatnak: …
Bartha Albert magyar hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 12.
Az 1896 és 1900 között születettek behívásáról tájékoztató falragasz.
Világosság könyvnyomda rt., Budapest; 95×63,5 cm
2224/Nyt

74.
Katonák! Különböző körülmények szükségessé tették, hogy a  f. évi 
28.315/eln. 1a. számu rendelet oly irányba módosittassék, hogy a  le-
szerelésnél kiadandó 10 napi illetékeket, személyenként 90 koronát, ne 
a leszerelésnél a laktanyában fizessék ki, hanem ezt a pénzt is, ha haza-
értek, állandó tartózkodási helyeteken fogjátok … megkapni, …
A hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 13.
A katonák számára kiadott tájékoztatás a leszerelési rendeletben előírt anya-
gi támogatásukról, élelmezésükről és a ruházat megtartásáról.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 56×39 cm
2226/Nyt

75.
Hirdetmény. Panaszok merültek fel, hogy egyes piaczi árusító helyeken, 
főként pedig a központi vásárcsarnokban az árusok egy része elégedet-
lenkedik az élelmiszerek hatósági ármegállapítása és általában a rendőri 
közegek intézkedései ellen. …
Dr. Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány
Budapest, 1918. november 13.

A budapesti államrendőrség főkapitánya figyelmeztet mindenkit, így a pia-
ci árusokat is, hogy tartsák magukat a hatóságilag meghatározott árakhoz. 
A hatóság szigorúbban lépjen föl a szabályszegőkkel szemben, az árusok tar-
tózkodjanak a rendzavarástól.
Radó Izor, Budapest; 62,5×47 cm
2227/Nyt

76.
Kiáltvány az  ország összes nemzetőreihez! Magyarország hirtelen át-
alakulása alatt a  rendbontók ellen a  Nemzeti Tanács és a  hadügymi-
niszter felhívására a legkülönfélébb csapatok alakultak. …
Fényes László a magyar nemzetőrség kormánybiztosa
Budapest, 1918. november 13.
A létrejött különféle rendfenntartó alakulatok jelentsék be működésüket, lega-
lizálják tevékenységüket. A napidíjukat megemelik, és hamarosan kifizetik, 
de addig türelmet kérnek. A nemzetőrség soraiból távolítsák el azokat, akik 
zsarolnak és visszaéléseket követnek el. Rendben és nyugalomban várják 
a fizetést.
Világosság részvénytársaság, Budapest; 84,5×58 cm
2228/Nyt, 0620/Nyt

77.
Erdős Renée: Ballada száz év múlva.
[Budapest, 1918. november 13. körül]
Az Ujság című napilap fejlécével megjelent falragasz Károlyi Mihály mi-
niszterelnököt méltató, belgrádi útja alkalmából írt költeménnyel.
Szent László Könyvnyomda, Budapest; 89×58 cm
2288/Nyt

78.
3. sz. rendelet. 1. A  Román Nemzeti Tanács arról értesít bennünket, 
hogy a magyarok erőszakoskodnak a románokkal. …
Leca tábornok, 1. vadász-hadosztály-parancsnok, Moucha alezredes, 
vezérkari főnök
[Erdély, 1918. november 13. után]
A románok elleni erőszakos cselekedetekért a helyi nemzetiségek vezetőit te-
szik felelőssé, akiket először saját lakásukon vesznek őrizet alá, de ha az at-
rocitások folytatódnak, internálják őket. A román állam ellen bujtogatókkal 
szemben a hadi törvények szerint járnak el. Román, német és magyar nyel-
vű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 66,5×41 cm
78.10.1/Nyt

79.
Mindenki olvassa el! Diadalkapu helyett ennivalót! Asszonyok, leá-
nyok! Felhívjuk Budapest családjait, asszonyait és leányait, hogy leg-
alább egy kenyeret v. kalácsot süssenek az érkező katonák részére. …
Katonákat Fogadó és Ellátó Budai Bizottság Központja
[Budapest, 1918. november 14. előtt]
Felhívás a főváros asszonyaihoz, járuljanak hozzá az érkező katonák ellátá-
sához. A hirdetményben közlik, hogy november 14. és 21. között mely napo-
kon, milyen beosztás szerint várják az adott utcák lakóitól az adományokat.
Attila könyvnyomda részvénytársaság, Budapest; 95×63,5 cm
2229/Nyt

80.
Hirdetmény. A magyar belügyminiszter úr a szeszkimérés korlátozása 
tárgyában 8506/918. sz. alatt kiadott rendeletének módosításával …
Dr. Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány
Budapest, 1918. november 15.
Rendőr-főkapitányi tájékoztatás a korábban kiadott belügyminiszteri ren-
delet módosításáról, amely szerint a vendéglőkben is betiltják a szeszes italok 
kimérését és forgalmazását.
Radó Izor, Budapest; 48×31 cm
2233/Nyt
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81.
A szeszkiszolgáltatás korlátozása. A belügyminiszter úr a pénzügymi-
niszterrel egyetértőleg …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. november 15.
Fővárosi tájékoztatás a korábban kiadott belügyminiszteri rendelet módosí-
tásáról, a szeszes italok vendéglői kimérésének betiltásáról.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
0588/Nyt, 2234/Nyt

82.
Hómunkások fölvétele. Havazás alkalmával munkásokat és munkásnő-
ket a következő helyeken veszünk fel: …
A főváros köztisztasági hivatala
Budapest, 1918. november 15.
Hirdetmény a  téli alkalmi munkára való jelentkezésről és egyéb tudniva-
lókról.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
2235/Nyt

83.
A cipő és bőr szabályozott forgalmának fenntartása. Hirdetmény. 
A  cipő- és bőrforgalmat szabályozó rendelkezések pontos betartása 
a  jelen körülmények között a nagyközönség érdekében fokozott mér-
tékben szükséges. …
Vágó József kormánybiztos
Budapest, 1918. november 15.
A rendkívüli helyzetre való tekintettel a kormánybiztos a cipőkereskedelem-
mel és előállítással kapcsolatosan kiadott rendeletek szigorú betartására int 
mindenkit. Az erőszakoskodást és a kihágásokat szigorú megtorlással fenye-
geti.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×47 cm
2236/Nyt

84.
A katonának – békét! A polgárnak – rendet! A munkásnak – jólétet! 
Magyarországnak köztársaságot!
[Országos Propaganda Bizottság]
[1918. november 16. előtt]
Az Országos Propaganda Bizottság köztársaságot éltető falragasza.
Nyomdai jelzés nélkül; 46×62 cm
2262/Nyt

85.
Polgártársak! A  választások eredményétől függ mindnyájunk sorsa. 
Most fog eldőlni, vajon a szociális haladás szelleme kivezeti-e az orszá-
got súlyos válságából, vagy pedig elpusztul minden. …
Az Országos Polgári Radikális Párt
[Budapest, 1918. november 16. előtt]
A Párt nagygyűlésének idejéről és helyszínéről, a beszédeket tartó politikusok 
személyéről tájékoztató falragasz.
Fejér és Glatter nyomda, Budapest; 95×65,5 cm
2251/Nyt

86.
Hirdetmény. A magyar hadügyminister rendelete értelmében ezennel 
felhívom azokat az egyéneket, akik a volt közös hadsereg, vagy honvéd-
ség valamely igazságügyi hatóságának rendelkezése alapján …
Hunke [Lajos] altábornagy, budapesti kerületi katonai parancsnok
Budapest, 1918. november 16.
Felszólítja a börtönből vagy vizsgálati fogságból engedély nélkül eltávozott 
katonákat, hogy 14 napon belül önként térjenek vissza a letartóztatási in-
tézetbe, mert akkor nem vonják őket felelősségre. Közli továbbá azok körét, 
akikre a visszatérési kötelezettség nem vonatkozik.
Nyomdai jelzés nélkül; 45,5×29,5 cm
2237/Nyt

87.
Szalay Károly: Respublika.
[Budapest, 1918. november 16. után]
A köztársaságot és Károlyi Mihályt éltető költemény.
Uránia könyvnyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2271/Nyt

88.
Polgártársak! Polgártársnők! A  köztársaság többé nem jelszó, hanem 
élő valóság, amióta a népakarat megnyilvánulása folytán Magyarország 
a független magyar Népköztársaság államformáját választotta. …
Az V. kerületi Köztársasági Párt
[Budapest, 1918. november 16. után]
Az Országos Köztársasági Párt vezetése alatt 1918. november 16-án meg-
alakult V. kerületi Köztársasági Pártba való jelentkezésre buzdító falragasz.
Breuer Ármin, Budapest; 63×48 cm
2230/Nyt

89.
Anyák, hitvesek! Másodszor adtok életet fi aitoknak, … Éljen a  Köz-
társaság!
O. P. B. [Országos Propaganda Bizottság]
[Budapest, 1918. november 16. után]
Az Országos Propaganda Bizottság 3. számú falragasza. A nőket szeretteik 
megóvása érdekében a köztársaság támogatására buzdítja.
Nyomdai jelzés nélkül; 70×51 cm
2263/Nyt

90.
Bodó József: A vén honvéd és fi a
[Szentendre, 1918. november 16. után]
A köztársaságot éltető vers.
Szentendre és Vidéke könyvnyomda, Szentendre; 47,5×63 cm
2269/Nyt

91.
Ferencvárosi polgártársak! A nagy idők nagy tetteket várnak! A meg-
született köztársaság minden polgárától megköveteli, hogy foglalkoz-
zék a közügyekkel és saját vérével, életerejével, eddig még ki nem hasz-
nált energiájával hozzájáruljon a megújuláshoz. …
Anger István, hivatalnok; Albertiny János, iparos; Asztner János, ven-
déglős stb.
[Budapest, 1918. november 16. után]
A Függetlenségi és 48-as Párt ferencvárosi szervezetének megalakítására 
felhívó hirdetmény.
Szeredai Leo könyvnyomda, Budapest; 82×58,5 cm
2276/Nyt

92.
Kikiáltottuk a köztársaságot! Éljen a felszabadult Magyarország!
[Országos Propaganda Bizottság]
[1918. november 16. után]
Az Országos Propaganda Bizottság 18. számú, a köztársaságot éltető fal-
ragasza.
Nyomdai jelzés nélkül; 46×62 cm
2264/Nyt

93.
A köztársaság tizparancsolata. Mindenkihez! 1. Az állam senkit el nem 
tarthat, aki nem dolgozik. Állami eltartásra csak az árváknak, öregek-
nek és rokkantaknak van igényük. …
Magyar Nemzeti Tanács
[Budapest, 1918. november 16. után]
Az Országos Propaganda Bizottság 30. számú kiadványa, amely a Magyar 
Nemzeti Tanács lakossággal szembeni „elvárásait” foglalja össze.
Világosság rt., Budapest; 92×62 cm
2265/Nyt
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94.
Földmivesmunkások! Mezőgazdasági alkalmazottak! A  magyar nép-
köztársaság kormánya őszinte testvéri szeretettel és jóakarattal igyeke-
zett megtenni minden lehetőt a sorsotok javítására. …
Buza Barna földmivelési miniszter
[1918. november 16.–1919. március között]
Felszólítja a mezőgazdasági dolgozókat, ne sztrájkoljanak, hanem dolgoz-
zanak, mert nem lesz élelem. Aki nem akar dolgozni, az ellensége az ország-
nak és elbánnak azokkal, akik akadályozzák a föld megművelését.
Világosság rt., Budapest; 62,5×49,5 cm
2292/Nyt

95.
Ne felejtsd el! 1. Ne felejtsd el soha, hogy az ország legyőzetését, meg-
rohanását, azok okozták, akik háborúba küldték Magyarországot a vi-
lág népei ellen. …
Országos Propaganda Bizottság
[1918. november 16. –1919. március 21. között]
Világosság rt., Budapest; 90×58,5 cm
2266/Nyt

96.
Irodai, üzleti és raktári segédmunkások! A győztes forradalom elsöpörte 
a haladás útjából azokat, akik eddig a politikai hatalmat gyakorolták. …
Az Irodai, Üzleti és Raktári Segédmunkások Országos Egyesülete szer-
vezőbizottsága
[Budapest, 1918. november 17. előtt]
Érdekeik védelmében nyilvános gyűlést tartanak november 17-én a Parla-
ment előtt.
Világosság rt., Budapest; 63×47 cm
2238/Nyt

97.
Rokkantak, Hadiözvegyek, Hadiárvák! Vasárnap, folyó évi november 
hó 17-én délután 2 órakor a régi képviselőház épületében … alakuló 
gyülést tartunk …
Hadirokkantak Országos Szövetsége
[Budapest, 1918. november 17. előtt]
A hadirokkantak érdekeinek védelmére alakult szervezet gyűlésének idejéről 
és helyéről tájékoztató falragasz a szervező bizottság névsorával.
Stern [Péterné és Társa] nyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2242/Nyt

98.
Polgártársak! A tengerész nemzetőrség parancsnoksága, amely hazánk 
északnyugati területét védi cseh martalóczok ellen, sürgős segítséget 
kér. …
Tengerész nemzetőrség
Budapest, 1918. november 17.
A csehek elleni harchoz a volt haditengerészek vagy katonai szolgálatot telje-
sített polgárok jelentkezzenek a Radetzky laktanyában.
Athenaeum nyomda, Budapest; 63×47 cm
2240/Nyt

99.
Altisztek! A „Budapesti Védőrségnél” tovább szolgáló altiszteket, vala-
mint egyéb önként jelentkező altiszteket és őrvezetőket vesznek fel. …
A „Budapesti Védőrség” parancsnoksága. Rendőrfőkapitányság I. em. 
82. szám
Budapest, 1918. november 17.
Budapesten közbiztonsági és őrszolgálatra való jelentkezés idejéről, feltétele-
iről, az illetményről és a kötelezettségekről kiadott tájékoztató.
Radó Izor, Budapest; 63×47 cm
2239/Nyt, 2257/Nyt

100.
Polgárok! Katonák! Az  első magyar népkormány visszaadta nekünk 
a békét, hogy hozzáláthasson az ország újjáépítéséhez. …
Országos Polgári Radikális Párt
[Budapest, 1918. november 19. előtt]
A forradalom vívmányainak érdekében a Párt november 19-re nagygyűlés-
re hívja a főváros lakosságát.
Fejér és Glatter, Budapest; 96×63,5 cm
2214/Nyt

101.
Önkéntesek / Szellemi munkáskatonák! Szellemi proletárok! Jöjjetek el 
valamennyien érdekeitek védelmére … tartandó gyűlésünkre …
Önkéntesek Országos Szövetsége
[Budapest, 1918. november 20. előtt]
A Szövetség 1918. november 20-ra szervezett gyűlésének hirdetése.
Világosság rt., Budapest; 63×47 cm
2244/Nyt

102.
Felhívás Budapest közönségéhez. Budapestre a  fegyverszüneti szerző-
dés végrehajtásaképpen a közeli napokban francia katonaság jön. …
Batthyány Tivadar belügyminiszter
Budapest, 1918. november 20.
A miniszter tájékoztatja a  lakosságot francia katonák érkezéséről, és kéri, 
hogy nyugalommal fogadják őket.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×47 cm
0581/Nyt, 2245/Nyt, 80.78.1/Nyt, 80.79.1/Nyt, 91.7.1/Nyt

103.
Katonák! Bajtársak! Kereskedelmi alkalmazottak, kik a  háboru alatt 
kenyereteket elvesztettétek … jöjjetek el mindnyájan … nagy katona 
gyülésre …
Szervezkedő bizottság
[Budapest, 1918. november 21. előtt]
Az 1918. november 21-ére szervezett alakuló gyűlés hirdetése.
Hauptmann [Béla nyomda], Budapest; 63×47 cm
2247/Nyt, 73.50.1/Nyt

104.
Felhívás! Családi tűzhelyeink védelme és a  közrend és közbiztonság 
fenntartása az  államrendőrséggel karöltve egyedül és kizárólag a  pol-
gárok kötelességévé tétetett. … meg kell szervezni az  önkéntes Nép-
őrséget. …
A Budapesti Népőrség III. ker. Kirendeltsége
[Budapest, 1918. november 21.]
Az eddigi házőrségek helyett körlet szerinti őrséget kell szervezni, ezért el-
várják valamennyi 18 és 50 év közötti III. kerületi férfi lakos jelentkezését.
A nyomda megnevezése szakadás miatt nem olvasható; 95×63 cm
2246/Nyt

105.
Orosz hadifoglyok! A  magyar Hadügyminister hozzájárulásával köz-
hírré teszi az orosz hadifoglyok gyámolítására kiküldött bizottság, hogy 
a magyar kormánnyal együttesen arra fog törekedni, …
Az orosz hadifoglyok gyámolító bizottságának főnöke: Perminoff
[Budapest, 1918. november 21.]
Az orosz hadifoglyok hazaszállítását szervező bizottság arra kéri a volt fog-
lyokat, hogy a kialakult szállítási és ellátási problémák miatt várjanak tü-
relemmel, hamarosan hazaszállítják őket. Magyar és orosz nyelvű falragasz.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 57×39 cm
2183/Nyt

106.
Rendelet. A napokban entente csapatok érkeznek a fővárosba, melyek 
kétségkívül be fogják kivánni [sic!] a  jogosulatlanul birtokba vett lő-
fegyvereket. …
A budapesti államrendőrség főkapitánya: Dr. Dietz Károly főkapitány
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Budapest, 1918. november 22.
A főváros területén a budapesti államrendőrség közegei és a Népőrség tagjai 
teljesíthetnek fegyveres biztonsági szolgálatot, számukra többnyelvű igazol-
ványt állítanak ki. Igazolvány és fegyverviselési engedély nélkül senki nem 
tarthat fegyvert, azokat kötelesek beszolgáltatni.
Radó Izor, Budapest; 63×47 cm
2249/Nyt, 80.77.1/Nyt

107.
Ruhák, fehérnemű, czipők kötelező beszolgáltatása a hazatérő katonák 
ellátása érdekében. Az elmúlt bűnös kormányrendszer a háború gonosz 
és czéltalan elhúzásával kimerítette az ország minden ruházati készle-
tét is ugy, hogy most mikor a diadalmas népakarat végre megszüntette 
a háborút, lerongyoltan hazaözönlő katonatestvéreink százezreit nem 
vagyunk képesek ruhával, fehérneművel, czipővel ellátni. …
A magyar népköztársaság kormánya
Budapest, 1918. november 22.
A hazatérő katonák ellátása érdekében minden 18. életévét betöltött férfi  
a  rendeletben meghatározottak szerint köteles ruha-, fehérnemű- és cipő-
készletének egy részét ingyen a hatóság rendelkezésére bocsátani.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 115×79 cm
2250/Nyt

108.
Tudnivalók a ruházati cikkeknek kötelező beszolgáltatása és a hazatérő 
katonáknak a ruházati cikkekkel való ellátása ügyében. A magyar nép-
köztársaság kormánya elrendelte, hogy az ország minden 18 évnél idő-
sebb férfi  lakosa meghatározott kulcs szerint való fölösszámú ruházati 
cikkeit lerongyoltan hazatérő katonatestvéreink sürgős ellátása javára 
a hatóságnak térítés nélkül (ingyen) beszolgáltassa. …
A magyar hadügyminiszter
Budapest, 1918. november 22.
A hazatérő katonák javára elrendelt ruházat-beszolgáltatással kapcsolatos 
tudnivalókról kiadott tájékoztatás.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 77×56 cm
2252/Nyt

109.
Katonák! Tartalékosok! Ténylegesek! Tisztek! Legénység! Anyák, kik-
nek fi ai, támaszai; özvegyek, kiknek férjei a  harctéren estek el vagy 
a harctéren szerzett betegségeikben elhaltak, avagy munkaképtelenek 
lettek, jöjjetek … a régi képviselőházban tartandó gyűlésre. …
A szervező bizottság
[Budapest, 1918. november 27. előtt]
A „Háborúban Szolgált Katonák Országos Politikai Pártja” megalakításáról 
és programjáról tájékoztató falragasz.
Légrády Testvérek, Budapest; 95×63,5 cm
2254/Nyt

110.
A fosztogatásokból eredő károk megtérítése. A  főváros közönségével 
tudatom, hogy a magyar belügyminiszter úr a fosztogatásokból eredő 
károk megtérítése tárgyában a következő körrendeletet adta ki: …
Dr. Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1918. november 27.
A belügyminiszter a  lakosság megnyugtatására kijelenti, hogy a  károkat 
megtéríttetik az okozókkal.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
2255/Nyt, 0589/Nyt

111.
Az infl uenzajárvány (spanyol betegség) ellen való védekezés. Az 1876. 
évi XIV. T.-c. 157. §-a e, pontjában biztosított jogomnál fogva a köz-
egészségügyi bizottságnak, mint járványbizottságnak meghallgatása és 
javaslata alapján a következőket rendelem el: …
Dr. Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1918. november 28.

A járvány terjedésének megakadályozása érdekében az  oktatási intézmé-
nyekben december 15-ig szünetet rendelnek el, a szórakozóhelyeken beszün-
tetik az állóhelyeket. A mozikban két előadás között két óra szünetet írnak 
elő, amely idő alatt a helyiséget alaposan ki kell szellőztetni. Iskolás gyerekek 
a  járvány idején a mozielőadásokat nem látogathatják. A  tömegrendezvé-
nyek látogatását nem ajánlják, továbbá javasolják a rendszeres tisztálkodást 
és kézmosást.
Budapest Főváros Házinyomdája; 94,5×62 cm
0527/Nyt

112.
A hadikávé forgalomba hozatalának újabb szabályozása.
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. november 29.
A hadikávé vásárlását érintő változások kihirdetése. December 1-jétől 
a havi 100 gramm helyett 150 gramm a fejadag.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
2256/Nyt

113.
Hirdetmény. A magyar belügyminiszter úr a szeszkimérés korlátozása 
tárgyában 8506. és a 9275. számok alatt kiadott rendeleteit hatályon 
kívül helyezte …
A budapesti államrendőrség főkapitánysága. Dr. Dietz Károly főkapi-
tány
Budapest, 1918. november 30.
Az újabb belügyminiszteri intézkedés az étkezések ideje alatt, 12-től 3-ig és 
este 7–10 óráig személyenként 3 dl bor vagy 3 dl sör kiszolgálását engedélye-
zi, pálinka és egyéb égetett szeszes ital felszolgálása továbbra is tilos.
Radó Izor, Budapest; 47,5×31,5 cm
2258/Nyt

114.
Hadviselt kereskedők és iparosok! Leszereltünk és nincsen exiszten-
ciánk …
Hadviselt Kereskedők és Iparosok Szövetsége
[Budapest, 1918. december 1. előtt]
Az érdekeik védelmében alakított szövetség nagygyűlésének helyszínéről és 
időpontjáról tájékoztató falragasz.
Ifj . Kellner Ernő, Budapest; 47×31 cm
2274/Nyt

115.
Ügynökök! Az elmúlt évek megtanítottak benünket [sic!] arra, hogy: 

„összetartásban rejlik az erő”…
Az egybehívók.
[Budapest, 1918. december 1. előtt]
Az ügynökök érdekei védelmében meghirdetett gyűlés helyszínéről és idő-
pontjáról tájékoztató falragasz.
Muskát Miksa, Budapest; 47×31 cm
2273/Nyt

116.
Háztartási (cseléd) munkásnők! Asszonyok! Leányok! Hozzátok szó-
lunk, kik a mai társadalomnak legjobban kiuzsorázott, a legelnyomot-
tabb páriái vagytok, kiknek nincs munkaidejük, kik dolgoztok éjjel és 
nappal, kik ha megbetegedtek, az utcára dobnak benneteket, kiket nem 
számít a mai társadalom emberszámba. …
A Szociáldemokrata Háztartási Munkásnők Szervezetének vezetősége
[Budapest, 1918. december 1. előtt]
Érdekeik védelmében meghirdetett gyűlés helyszínéről és időpontjáról tájé-
koztató falragasz.
Világosság rt., Budapest; 63×47 cm
2275/Nyt
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117.
Értesítő rokkant katonák részére az Országos Hadigondozó Hivatalnál 
felajánlott munkaalkalmakról …
Országos Hadigondozó Hivatal
Budapest, 1918. december 1.
Rokkant katonák számára a  budapesti és vidéki munkalehetőségekről ha-
vonta kiadott tájékoztató.
Nyomdai jelzés nélkül; 38,5×64 cm
2772/Nyt

118.
Hadviselt mérnökök! Műszaki állások, Tervezések, Kiviteli munkák el-
nyerése céljából forduljatok …
Hadviselt Mérnökök és Építészek Országos Szövetsége
[Budapest, 1918. december 1. után]
A Szövetség segítséget nyújt az állástalanoknak, forduljanak a megadott he-
lyen hozzá.
Bíró Miklós nyomdai műintézet, Budapest; 47×53 cm
2528/Nyt

119.
Hadviselt Mérnökök és Építészek Országos Szövetsége 1000 tagu 
monstre küldöttsége vonul decz. 2-án hétfőn d. e. Garbai Sándor-hoz …
[Budapest, 1918. december 2. előtt]
A munkák igazságos elosztása érdekében szervezett tüntetés meghirdetése.
Unio-nyomda, Budapest; 63,5×32 cm
2278/Nyt

120.
A szeszkiszolgáltatás korlátozásának módosítása. …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. december 2.
A vendéglőkben kizárólag az étkezések ideje alatt, 12 órától 3 óráig, illetve 
este 7 órától 10 óráig megengedett 3 dl bor, vagy 3 dl sör fogyasztása. A sza-
bálysértőket elzárással és pénzbüntetéssel büntetik.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
2189/Nyt, 0590/Nyt

121.
Szappan forgalomba hozatalának szabályozása. A tanács a szappan for-
galomba hozatalára vonatkozólag a  következő intézkedéseket lépteti 
életbe: …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. december 2.
A hadiszappan vásárlásával kapcsolatos tudnivalók kihirdetése.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
2190/Nyt

122.
Januári cukor forgalomba hozatala. A tanács értesíti a közönséget, hogy 
január hónapra a cukrot már folyó hóban meg lehet vásárolni, …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. december 3.
A januári cukoradag megvásárlásával kapcsolatos tudnivalók kihirdetése.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
2188/Nyt

123.
Hadiszappan árusítóhelyek a  VIII. kerületben. A  hatóság által hadi-
szappan árusításra kijelölt üzletek a következők: …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. december 3.
Hadiszappan árusítására felhatalmazott üzletek címét és a tulajdonosok ne-
vét felsoroló hatósági hirdetmény.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
2187/Nyt

124.
Terézvárosi polgárnők és polgárok! Öt év rettenetes háború pusztító 
vihara után a béke és a munka napjai következnek. …
VI. kerületi függetlenségi és 48-as Párt szervező bizottsága
[Budapest, 1918. december 4. előtt]
A Függetlenségi és 48-as Párt a Terézvárosban december 4-én alakuló nagy-
gyűlést tart, amelyen beszédet mond Károlyi Mihály miniszterelnök.
Goldberger és Társa könyvnyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2279/Nyt

125.
Tudomásul! Azok a  leszerelt katonák, akik illetményeiket a nyugtáju-
kon megjelölt helyen és napon nem vették, vagy veszik fel, pénzükért 
a hátralékos pénztárainknál jelentkezhetnek. …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. december 5.
A hátralékos pénztárak helyszínéről és ügyfélfogadási idejéről tájékoztató.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
0591/Nyt

126.
Újabb intézkedések az influenza-járvány (spanyol-betegség) ellen való 
védekezés ügyében. Az 1876. évi XIV. t.-c. 157. §-a e, pontjában bizto-
sított jogomnál fogva a közegészségügyi bizottságnak, mint járványbi-
zottságnak meghallgatása és javaslata alapján a következőket rendelem 
el: …
[Dr.] Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1918. december 6.
A járvány ellen védekezésül elrendelnek egy hónap oktatási szünetet, a szó-
rakozóhelyeken az állóhelyeket beszüntetik, a 15 év alatti gyerekek számára 
megtiltják, hogy a mozikba bemenjenek stb.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×47 cm
2280/Nyt, 0528/Nyt

127.
Székelyek! Erdélyi és Tiszántúli Magyarok! A románok kimondották, 
hogy elszakadnak Magyarországtól. Hazánk földjének harmadát le 
akarják tépni az ország testéről, hogy Romániához csatolják. …
A Székely Nemzeti Tanács
[1918. december 8. előtt]
Erdély elszakítása ellen tiltakozó nagygyűlést meghirdető falragasz.
Metropolitan műintézet, Budapest; 63×47 cm
2297/Nyt

128.
Felhívás a megszálló csapatok tisztjei elszállásolása ügyében.
A főváros tanácsának katonai ügyosztálya
Budapest, 1918. december 9.
A fővárosba érkező Antantcsapatok tisztjeit honvédelmi miniszteri rendelet 
szerint magánlakásokban kívánják elhelyezni, ezért kérik az Andrássy út 
közvetlen közelében élő tehetősebb polgárságot, hogy e célból szobákat, laká-
sokat önként engedjenek át.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
2281/Nyt, 0592/Nyt

129.
A Slovenskón szükséges és átmeneti intézkedésekről szóló 1918. évi 
december hó 10-én meghozott törvény. 1 §. A magyar országgyűlésen 
való képviseletre vonatkozó magyar törvények és rendeletek hatályukat 
vesztik. …
Dr. Karol Kramar Miniszterelnök
[1918. december 10.]
A cseh–szlovák köztársaság igazgatása alá vont területen életbe lépő törvény 
kihirdetése. Szlovák, német és magyar nyelvű falragasz.
Karla Angermayera [Angermayer Károly nyomda és könyvkiadó, Po-
zsony]; 63×45 cm
2272/Nyt
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130.
Nők! Polgárok! A forradalmi népkormány megadta a nőknek a válasz-
tói jogot s ezzel kötelességükké tette azt is, hogy az összesség érdekei 
a politikai iránt érdeklődjenek. …
Országos Polgári Radikális Párt
[Budapest, 1918. december 14. előtt]
A Párt december 14-én a régi képviselőház nagytermében gyűlést tart a nők 
számára politikai jogaikról és kötelességeikről.
Fejér és Glatter, Budapest; 95×63 cm
2282/Nyt

131.
Felhívás! Minden politizálás kárbaveszett dolog, mig nem tudjuk: mek-
kora lesz Magyarország a békekötés után? …
Az intézőbizottság
[Budapest, 1918. december 14. után]
Az 1918. december 14-én megalakult Magyarország Területi Épségének 
Védelmi Ligája felhívása a pártokhoz, testületekhez és magánszemélyekhez, 
csatlakozzanak a meghirdetett társadalmi mozgalomhoz.
Kultura nyomda, Budapest; 90×63 cm
2594/Nyt

132.
Valamennyi gyároshoz, iparoshoz, kereskedőhöz, intézethez, vállalko-
zóhoz, minden munkáltatóhoz! A  Népköztársaság az  öt legfi atalabb 
korosztálynak, (azoknak akik 1896-tól 1900-ig születtek,) a népköztár-
saság rendjének és biztonságának fentartására [sic!] be kell vonulnia. …
A kereskedelmi miniszterrel egyetértően: Bartha [Albert] hadügymi-
niszter
[Budapest, 1918. december 15.]
A bevonulásra kötelezett férfi akat tilos alkalmazni, a rendelkezést megszegő 
munkaadókat szigorúan megbüntetik. Minden munkáltatónak be kell je-
lenteni a  katonai szolgálatra utasított alkalmazottak adatait, illetve név 
szerint, hogy hova vonultak be.
Kultura nyomda részvénytársaság, Budapest; 63×47 cm
2222/Nyt

133.
A hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák egyszeri segélye. 
A 33.970/28. a. számú körrendeletemben elrendeltem, hogy a magyar 
hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák egyszeri segélyben részesül-
jenek, tekintet nélkül arra, hogy részesülnek-e egyéb segélyben. …
Károlyi Mihály, a magyar hadügyminisztérium ideiglenes vezetésével 
megbízott magyar miniszterelnök
Budapest, 1918. december 18.
A segélyben részesülők köréről, a  segély összegéről, és a kifi zetési pénztárak 
helyszíneiről kiadott tájékoztató.
Budapest Főváros Házinyomdája; 95×63,5 cm
2283/Nyt

134.
Az üzletek, ipari és kereskedelmi irodák nyitvatartása. A minisztérium 
egyfelől a szénhiányra, másfelől az árú-, és nyersanyaghiányra és a mun-
kanélküliségre való fi gyelemmel átmenetileg a következőket rendeli: …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. december 19.
A Tanács közzé teszi a miniszterelnöki rendeletet a nyitva tartásról.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×47 cm
2284/Nyt

135.
Hatósági marhahús-elárusítóhely 4. sz. Ezen marhahús elárusítóhe-
lyen 1918. december hó 24-től kezdve a marhahúst a marhahús for-
galmának és árának szabályozása tárgyában 1918. évi május hó 7-én … 
közzétett hirdetményben és megállapított módozatok és az alábbi árak 
mellett kell kiszolgáltatni …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1918. december 20.

A marhahús áráról kiadott tájékoztató, amelyet az árusítással megbízott ke-
reskedő üzletében kellett elhelyezni.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×47 cm
2285/Nyt

136.
Budapest Polgársága! Az Országos Függetlenségi és 48-as Károlyi Párt 
zászlóbontása e hó 22-én d. e. 10 órakor lesz a Vigadó nagytermében. …
Hock János, a Károlyi Párt elnöke
[Budapest, 1918. december 22. előtt]
A Párt alakuló gyűléséről és Károlyi Mihály felszólalásáról tájékoztató fal-
ragasz.
Fráter és Társa [Fráter Dániel és Hartenstein Gábor nyomda], Buda-
pest; 92×63 cm
4123/Nyt, 94.37.1/Nyt

137.
Szászvárosi V. Jenő: A hazaszeretet jegyében.
Budapest, 1918. december 26.
Szászvárosi V. Jenő az aktuális politika ihlette verseskötetét reklámozó fal-
ragasz az  ország területét fenyegető ellenség elleni harcra buzdító három 
költemény szövegével.
Bagó M. [Márton] és Fia, Budapest; 63×47 cm
6870/Nyt

138.
Azt üzenik az égből a katonák: Ne harcoljunk, ne pusztuljunk már to-
vább. …
[1918. december 28.]
Ismeretlen szerző békességre, a nemzetek közötti megbékélésre intő költemé-
nye.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 31,5×95 cm
2270/Nyt

139.
Felhívás a  tejtermelő gazdákhoz! Az Országos Közélelmezési Hivatal 
a 4207/1915. M. E. számú rendelet 11. §-a alapján a községben termelt 
tej azon részét, amely a házi és helyi szükséglet fedezése után fennmarad, 
Budapest Főváros közélelmezési céljára hatóságilag igénybe vette. …
Közélelmezési miniszter helyett: Erdélyi [Mór] kormánybiztos
Budapest, 1918. december 31.
A gazdáknak a felesleges tejmennyiséget Budapest közélelmezési céljára – cse-
csemők, gyerekek és betegek számára – be kell szolgáltatniuk. Megtiltják a tej 
házi feldolgozását, a piaci árusoknak való eladását.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31 cm
80.75.1/Nyt

140.
Cittadini! Ho assunto il comando militare della città, …
Il maggior generale comandante la 6. divisione Czeco-Slovacca, Gas-
tone Rossi
[Kassa, 1919. január–február]
A Kassa városát megszálló csehszlovák 6. hadosztály parancsnokának, Gas-
tone Rossi vezérőrnagynak a lakossághoz intézett szózata, amelyben tudatja, 
hogy átveszi a városparancsnokságot. Bízik abban, hogy a város lakosságá-
nak viselkedése a jövőben is ugyanolyan marad, mint a jelenlegi. A béketár-
gyalás döntését mindenki várja nyugalommal és fogadják józan megadással. 
A  parancsnoksága alatt álló csapatok fegyelmezettek, Olaszországból ma-
gukkal hozták az igazságosság, a jog és a szabadság szellemét, tiszteletben 
tartják a nemzeteket, a vallást, a tulajdont és az embereket, és védelmezik 
azokat. Olasz és német nyelvű falragasz.
Szent Erzsébet-nyomda, Kassa; 64×47,6 cm
7759/Nyt
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141.
Felhívás az  ország földmivelő népéhez! Közületek, a  földmivelő nép, 
a dolgozók milliónyi sorából hívtak a kormányzó hatalomba, hogy részt 
vegyek, őrködjek, a nagy birtokok igazságos felosztásán és segítsek az új 
jogrend felépítésének nagy munkájánál. …
Csizmadia Sándor földmivelésügyi államtitkár
[Budapest, 1919. január 1.]
A kormány a nagybirtokok felosztásának előkészítésén dolgozik, kéri, köves-
sék a  példájukat, és mindenki dolgozzon a  közért. Az  uradalmak földjeit 
műveljék meg, szedjék le a terményeket, előzzék meg az éhezést!
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 63×47 cm
2261/Nyt

142.
A volt cs. és kir. közös minisztériumokkal és egyéb volt cs. és kir. közös 
hatóságokkal szemben fennálló pénztartozások bejelentése. …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. január 2.
A 6438/1918. miniszterelnöki rendelet kihirdetése, a cs. és kir. hatóságokkal 
fennálló tartozások bejelentésének módjáról és határidejéről.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
2298/Nyt

143.
Hirdetmény. A minisztérium 6721/918. M. E. sz. rendeletével a teljes 
szesztilalom tárgyában a következőket rendelte: …
Dr. Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány
Budapest, 1919. január 2.
A szeszes italok árusítására és kiszolgálására elrendelt tilalom alól kivételt 
képező eseteket ismertető főkapitányi hirdetmény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 62,5×47 cm
2299/Nyt

144.
Nařízení! Dozvédél jsem se, že dnešniho dne má začít generalni štrajk. …
Mistní vojenskí velitelství v Banskej-Štiavnici
[Selmecbánya, 1919. január 3. után]
Selmecbánya cseh városparancsnoka közli a városban kitört általános sztrájk 
okán, hogy azt, aki nem veszi fel a munkát, hadbíróság elé állítja. Bezáratja 
az erdészeti és bányászati főiskolát, a hallgatók vizsgáját felfüggeszti és el-
rendeli, hogy 48 órán belül hagyják el a várost. Megtiltja, hogy este fél 9-től 
reggel 5 óráig az utcán tartózkodjanak. Aki a parancsnak nem tesz eleget, 
bezárják, és ha fegyvert találnak nála, a helyszínen agyonlövik. Kéri, hogy 
a lakosság támogassa őt a rendteremtésben. Cseh nyelvű falragasz.
Vdova a Syn Augusta Joergesa [ Joerges Ágost özv. és fia nyomda], Sel-
mecbánya; 84×53 cm
2019.37.1/Nyt

145.
Budapest népe! Magyarok! Itt az a pillanat, amikor mindenkinek kö-
telessége, hogy bátran, becsületesen és tettre készen sikra szálljon Ma-
gyarország területi integritásának, a közrend s közbiztonságnak bizto-
sitása végett …
[Budapest, 1919. január 6. előtt]
A budapesti egyetemisták és főiskolások január 6-án fél 10-re a Vigadóba 
nagygyűlésre és csatlakozásra hívják a főváros lakosságát, hogy közösen de-
monstráljanak az ország területének védelméért.
Nyomdai jelzés nélkül; 57,5×40,5 cm
2017.86.1/Nyt

146.
Ohlas. Obecenstvu českoslovenkým vojskom obsadeneho a obsadif sa 
majúceho územia novohradskej stolice týmto dávam na vedomie, …
Dr. Ludovit Bazovsky župan
Lučenec–Losonc, 1919. január 6.

A csehszlovák kormány által 1918. december 10-én kiadott törvényre hi-
vatkozva Losoncon bevezetik a csehszlovák közigazgatást. Szlovák nyelvű 
falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 41,5×58 cm
3455/Nyt

147.
Hirdetmény. Közélelmezési ügyosztályunknak a hatósági ellátás igény-
bevétele körüli visszaélések ellenőrzésére kiküldött közegei már eddig 
is megállapították, hogy a hatósági ellátás jogtalan igénybevételével vá-
rosunkban igen sok visszaélés követtetik el. …
Dr. Szentpáli István polgármester
Miskolc, 1919. január 6.
A közélelmezési ellátással való visszaéléseket szigorúan megtorolják.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 46×32 cm
2311/Nyt

148.
A február- és márciusi liszt- és kenyérjegyek kiosztása. A  február hó 
1-től március hó 31-ig érvényes liszt- és kenyérjegyek kiosztása folyó 
hó 7-én (kedden) megkezdődik. …
Dr. Szentpáli István polgármester
Miskolc, 1919. január 6.
Az élelmiszerjegyek kiosztásának helyszíneiről és idejéről kiadott tájékozta-
tás.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 62,5×47 cm
2300/Nyt

149.
Februári és márciusi cukor kiszolgáltatása. A tanács a magyar miniszte-
rium 4207/1915. M. E. számú rendelete alapján, a februári és márciusi 
cukor-adagok kiszolgáltatása tekintetében a következőképen rendelke-
zik. …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. január 7.
A jegy ellenében megvásárolható cukor mennyiségéről, áráról és a beváltás 
módjáról tájékoztató hirdetmény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
2301/Nyt

150.
A február és március havi lisztjegyek beváltása. Értesítem a közönséget, 
hogy február és március havi városi lisztjegyek beváltása folyó hó 9-én 
kezdődik. …
Dr. Szentpáli István polgármester
Miskolc, 1919. január 8.
A lisztjegyek beváltásával kapcsolatos tudnivalók kihirdetése, az árusítással 
megbízott üzletek kerületenkénti felsorolása.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 46×32 cm
79.344.1/Nyt

151.
Hirdetmény. A központi vásárcsarnokban délután 1 órától 4 óráig ki-
csinyben árusítani bármiféle élelmiszert tilos.
Vásárcsarnok Igazgatósága
Budapest, 1919. január 15.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
79.345.1/Nyt

152.
Rendelet. A magyar népköztársaság belügyminisztere 1918. december 
21-én kelt 161.801/918. sz. rendeletével a fővárosba indokolatlanul be-
tóduló idegenek beözönlésének megakadályozása céljából elrendelte, …
A menekültek kormánybiztossága mellé rendelt idegen ellenőrző hi-
vatal. [Dr.] Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány. Liber Endre 
kormánybiztos
Budapest, 1919. január 15.
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A Budapesten tartózkodó „idegenek” jelentkezési kötelezettségéről, a  tartóz-
kodási engedély megszerzéséről, a jelentkezés idejéről és helyéről tájékoztató 
falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 95×63,5 cm
2302/Nyt

153.
Hirdetmény. A Budapest Főváros Központi Lakáshivatala értesíti a kö-
zönséget, hogy a hivatalt további intézkedésig a hét három napján, hét-
főn, szerdán és pénteken tartja nyitva a lakást keresők részére…
Budapest Főváros Központi Lakáshivatala
Budapest, 1919. január 16.
Az igényelhető lakások hiánya miatt a hivatal korlátozza az ügyfélfogadás 
idejét.
Fakereskedelmi nyomda, Budapest; 62,5×47 cm
2303/Nyt

154.
A marhahús árának és forgalmának újabb szabályozása.
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. január 21.
1919. január 23-án kezdi meg a működését az Állat- és Takarmányforgal-
mazási Részvénytársaság, amelynek ezen túl kizárólagos joga van szarvas-
marha vásárlására és vágatására. A hirdetményben közlik a hús hatósági 
árát.
Budapest Főváros Házinyomdája; 62,5×47 cm 
79.348.1/Nyt

155.
Pécs város polgárai! Az  én egész eddigi tevékenységem arra irányult, 
hogy Nektek a békességet, rendet és jólétet biztosítsam. …
Radovanovic Stevo alezredes városparancsnok
Pécs, 1919. január 25.
A szerb megszállás alatt álló Pécs városparancsnoka megfenyegeti a lakossá-
got: azokkal szemben, akik a rend és a béke ellen törnek, „legirgalmatlanab-
bul” fog eljárni. Ha egyetlen szerb katonának bántódása esik, megsemmisíti 
a várost. Figyelmeztet, hogy saját érdekükben ne hallgassanak a felbujtókra.
Részvénynyomda, Pécs; 35×21,5 cm
1687/Nyt

156.
Rendelet. A magyar népköztársaság belügyminisztere 1918. december 
21-én kelt 161.801/918. sz. rendeletével a fővárosba indokolatlanul be-
tóduló idegenek beözönlésének megakadályozása céljából elrendelte, …
A menekültek kormánybiztossága mellé rendelt idegen ellenőrző hi-
vatal. [Dr.] Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány. Liber Endre 
kormánybiztos
Budapest, 1919. január 27.
A Budapesten tartózkodó „idegenek” jelentkezési kötelezettségéről, tartóz-
kodási engedély megszerzéséről, a jelentkezés idejéről és helyéről tájékoztató 
falragasz. A január 15-i hirdetmény megerősítése.
Budapest Főváros Házinyomdája; 95×63,5 cm
2305/Nyt, 73.419.1/Nyt

157.
Takarmányjegyek kiadása. A főváros Tanácsa értesíti az állattulajdono-
sokat, hogy állatállományuk részére 1919. március hó 1-től május hó 
31-ig tartó érvényességgel folytatólagosan takarmányjegyet ad ki.
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. január 30.
A takarmányjegyek kiosztásának időpontjáról és egyéb tudnivalókról tájé-
koztató hirdetmény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 37×33 cm
2019.30.1/Nyt

158.
Élesztő árusítása a sütőiparosoknál. A tanács az Országos Közélelme-
zési Hivatal rendelkezése folytán közhírré teszi, …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. január 30.
Módosítják a  tanács korábbi rendeletét, amely szerint a  lakosság számára 
élesztőt a sütőiparosok is árusíthatnak.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33 cm
79.343.1/Nyt

159.
Figyelmeztetés. Tudomásomra jutott, hogy bizonyos magukat kommu-
nista pártnak nevező egyének részben sajtó útján, részben gyülekezése-
ken nyilvánosan szóval arra hívják fel a lakásbérlőket, hogy a házakat 
a háztulajdonosoktól minden ellenszolgáltatás nélkül vegyék köztulaj-
donba, …
Dr. Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány
Budapest, 1919. január 31.
Felhívja a  lakásbérlők fi gyelmét, hogy a bérleti díj nem fi zetése törvénybe 
ütközik, az illetékteleneknek való fi zetéssel pedig anyagi kárt okoznak ma-
guknak.
Radó Izor, Budapest; 62,5×47 cm
2306/Nyt

160.
Felhívás! Minden politizálás kárbaveszett, míg nem tudjuk: mekkora 
lesz Magyarország a békekötés után? … Tömörüljünk Magyarország 
Területi Épségének Védelmi Ligájába!
[Budapest, 1919. január vége]
Az 1918. decemberben megalakult társadalmi szervezet felhívása: az ország 
területi egységének érdekében fogjanak össze egy óriási társadalmi mozgalom 
keretében és nyilvánítsák ki közös akaratukat. Felsorolják mindazon szerve-
zeteket, egyesületeket, amelyek 1919. január végéig csatlakoztak a Ligához.
Hornyánszky Viktor, Budapest; 95×63,5 cm
2593/Nyt

161.
Magyar tisztek, továbbszolgáló altisztek / Kerestek átvonulási szállást? 
Kívántok polgári állást? …
Magyar tisztek és továbbszolgáló altisztek országos szövetségének ta-
nácsa
[Budapest, 1919. február]
Segítségért, tanácsért forduljanak a Szövetséghez.
Auer [Ignác] nyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2287/Nyt

162.
Hirdetmény. A sertéshúsért, szalonnáért, zsírért és sertéshús készítmé-
nyekért … a következőleg állapítom meg: …
Dr. Szentpáli István polgármester
Miskolc, 1919. február 1.
A különböző sertéshúsokért kérhető legmagasabb árakat ismertető falragasz.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 46×32 cm
79.41.1/Nyt

163.
Nyilvános nagygyűlést tart a  Férfi - és Nőiruha Szabászok Országos 
Egyesülete, … amelyen a  felmondási jogviszony rendezését, továbbá 
a hadból visszatért szabászok helyzetét tesszük szóvá. …
A végrehajtó bizottság
[Budapest, 1919. február 2. előtt]
Gazdasági érdekeik védelmében és anyagi helyzetük javítása érdekében 
a szakma képviselői 1919. február 2-án nagygyűlést tartanak, amelyre szá-
mos szakmai szervezet vezetőségét meghívták.
Világosság rt., Budapest; 95×63 cm
1302/Nyt
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164.
Hadisegélyek beszüntetése. Az  1918. évi 735.028/24. b) számú had-
ügyministeri rendelettel a hadisegélyek kifizetése 1919. évi február hó 
végéig engedélyeztetett. …
Hadügyminister.
Budapest, 1919. február 4.
Tájékoztató arról, hogy 1919. február végén a hadisegélyek kifizetése meg-
szűnik, a fizetési íveket bevonják.
Magyar állami nyomda, Budapest; 63×47 cm
2017.87.1/Nyt

165.
Hirdetmény. A ministerium 3368–1918. M. E. számú rendelete alapján 
megalakított faár megállapító bizottság … eladott tűzifáért követelhető 
legmagasabb árakat a … következőképpen állapította meg: …
Dr. Hodobay Sándor polgármester h. [helyettes]
Miskolc, 1919. február 7.
A tűzifáért kérhető legmagasabb árakat ismertető falragasz.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 46×32 cm
79.342.1/Nyt

166.
Leszerelt közkatonák! Bajtársak! Fölráztunk benneteket, fölráztuk azo-
kat, akik a háborús tombolás iszonyait soha nem ismert, emberfölötti 
szenvedésekkel szenvedték meg. …
Leszerelt Közkatonák Orsz. [Országos] Szabadszervezete
[Budapest, 1919. február 12. előtt]
Február 12-i nyilvános nagygyűlésükön való részvételre és tagsági jelentke-
zésre buzdító hirdetmény.
Nyomdai jelzés nélkül; 94×63 cm
2019.42.1/Nyt

167.
Rendelet. A  magyar népköztársaság belügyminiszterének 1918. évi 
december 21-én kiadott 161.801/1918. számú rendelete szerint mind-
azon külföldi, vagy magyarhonos, aki 1914. augusztus 1. óta költözött 
be a  fővárosba, csak abban az  esetben tartózkodhat Budapesten, ha 
tartózkodásának közérdekű, vagy elkerülhetetlen jogos magánérdekű 
jellege igazolva van, …
A menekültek kormánybiztossága mellé rendelt idegen ellenőrző hiva-
tal, Dr. Dietz Károly [budapesti rendőr] főkapitány, Liber Endre kor-
mánybiztos
Budapest, 1919. február 12.
Az „Idegen ellenőrző hivatalnál” 1919. február 17. és március 10. között 
a hirdetményben bejelentett napokon igazolniuk kell magukat a felsorolt há-
zakban élő fő- és albérlőknek, vagy befogadottaknak, akik 1914. augusztus 
1. óta élnek Budapesten. A hirdetmény kibocsátása után háztulajdonos csak 
a hivatal által kiállított tartózkodási engedéllyel rendelkező lakót fogadhat 
be.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31,5 cm
2019.29.1/Nyt

168.
Pécs lakosai! A  munkások képviselői a  tisztviselőkkel egyetértve 
az alulírottnak oly politikai feltételeket állítottak fel, melyeket el nem 
fogadok és el nem fogadhatok. …
Stevo Radovanovics alezredes–városparancsnok
Pécs, 1919. február 22.
A megszállás alatt lévő városban a szerb városparancsnok megfenyegeti a la-
kosságot, hogy a tüntetéseket fegyveres erővel akadályozza meg és a sztrájko-
ló munkásokat, ha 48 órán belül nem kezdik meg a munkát, halálbüntetéssel 
sújtja. Gyülekezési és kijárási tilalmat vezet be este 7 órától reggel 6 óráig.
Részvénynyomda, Pécs; 42×29 cm
2307/Nyt

169.
Új liszt- és kenyérjegyek. A tanács az alábbi rendelkezéseket teszi köz-
hírré. Ez év március 1-étől kezdve a rendes liszt- és kenyérjegyek két 
hónapra adatnak ki. …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. február 25.
Az új élelmezési jegyek használatáról kiadott tájékoztatás.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×31 cm
2019.24.1/Nyt

170.
Hirdetmény a  lőfegyverek és a  lőszerek beszolgáltatása és hatósági 
őrizetbe vétele tárgyában. Az  entente keleti hadseregének főparancs-
noksága és a magyar állam között létrejött fegyverszüneti szerződés IX. 
pontja értelmében kötelezettséget vállaltunk arra, hogy a fegyvereket és 
a hadianyagot összegyűjtjük. …
A budapesti m. államrendőrség főkapitánysága. Dr. Dietz Károly fő-
kapitány
Budapest, 1919. február 25.
A 849/919. számú miniszterelnöki rendelet kihirdetése: a  lakóhely szerint 
illetékes kerületi kapitányságon megőrzés végett be kell szolgáltatni a fegy-
vereket. Elismervény ellenében megőrzik azokat, amíg el nem rendelik 
a visszaszolgáltatást.
Radó Izor nyomdai műintézete, Budapest; 94×63 cm
2019.39.1/Nyt

171.
Értesítem mindazon leszerelt katonákat, kik ruhaellátásra vonatkozó 
bejelentőlapot adtak be, hogy a polgári ruhák teljesen elfogytak, …
Dr. Szentpáli István polgármester
Miskolc, 1919. február 25.
A leszerelő katonákat átmenetileg polgári ruhával nem tudják ellátni, amint 
rendelkezésre áll, értesítik őket.
Klein, Ludwig és Szelényi nyomda rt., Miskolc; 46×32 cm
2308/Nyt

172.
Felnőttek ingyenes oktatása. A félévszázad óta dolgozó Országos Nép-
oktató Egyesület a főváros tanácsának megbízásából és támogatásával 
olyan felnőtt férfiak és nők számára, akik írni-olvasni nem tudnak, vagy 
pedig igen csekély iskoláztatásban részesültek, … díjmentes tanfolya-
mokat szervez. …
Emhő Gyula főtitkár, Katona Béla elnök
[Budapest, 1919. február 28.]
Ingyenes tanulási lehetőségről tájékoztató falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 59,5×94,5 cm
0513/Nyt

173.
Leszerelt altisztek és közkatonák! Bajtársak! A háború vérzivatarában 
a  meztelenségig kifosztott páriák, a  leszerelt katonák megmozdultak, 
hogy részt kérjenek azokból a milliárdokból, melyeket az ő életük és 
vérük árán a bűnös kapzsiság összeharácsolt. …
Leszerelt altisztek szabadszervezete, Leszerelt közkatonák szabadszer-
vezete
[Budapest, 1919. március 1. előtt]
Március 1-jén nyilvános nagygyűlést tartanak, amelyre elvárják bajtársa-
ikat.
Újságüzem, Budapest; 94×63 cm
2019.44.1/Nyt

174.
27. sz. Rendelet. A  vizsgálatok alapján megállapíttatott, hogy egyes 
magasabb állású vasúti hivatalnokok nem végezték lelkiismeretesen 
szolgálatukat …
Az erdélyi hadsereg főparancsnoka: [Traian] Moşoiu tábornok, Vezér-
kari főnök: [Ştefan] Panaitescu tábornok, A parancsnokság hadbírája: 
Paplica alezredes
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Nagyszeben, 1919. március
Román katonai rendelet a  megszállt erdélyi területek vasúti alkalmazot-
tainak magatartására, további szolgálatára vonatkozóan. A rendeleteknek, 
utasításoknak ellenszegülő vasúti hivatalnokokat eltávolítják, a rongálókat 
a helyszínen elítélik, az ellenszegülőket haditörvényszék elé állítják. Német, 
román és magyar nyelvű falragasz.
Tipografi ei Jos. Drotleff , Sibiiu [Drotleff  József nyomda, Nagyszeben]; 
51×47 cm
78.9.1/Nyt

175.
Kiáltvány Budapest munkásságához, katonaságához és polgárságához! 
Mi, a Budapesti Államrendőrségi karhatalomhoz tartozó egyének, aki-
ket egy időszakonként megjelenő „Vörös Ujság” cimü lap „Fehér Gár-
distáknak” nevezett, ezuton adjuk tudtára mindenkinek, hogy fehér 
gárdisták nem vagyunk.
A Budapesti Államrendőrségi Karhatalom Legénységének Szakszer-
vezete
[1919. március eleje]
Visszautasítják a vádakat, royalista célokat nem szolgálnak, ők leszerelt ka-
tonák és a népköztársasági rend fenntartására szervezték az alakulatot.
Világosság rt., Budapest; 63×47 cm
2294/Nyt, 4947/Nyt

176.
Felhívás a Magyarországon keresztül hazájukba igyekvő volt orosz ha-
difoglyokhoz!
Magyar Belügyminister
Budapest, 1919. március 5.
Azok a hadifoglyok, akik 1918. november 13. után érkeztek, három napon 
belül jelentkezzenek a budapesti spanyol konzulátusnál. Aki nem jelentkezik 
és nincs személyazonossági lapja, azt a magyar rendőrség internálja. Orosz, 
német és magyar nyelvű falragasz.
Magyar állami nyomda, Budapest; 93×59,5 cm
2309/Nyt

177.
Hirdetmény. A  bankjegyek felülbélyegzése rövid időn belül bekövet-
kezik. …
Dr. Szentpáli István polgármester
Miskolc, 1919. március 8.
A kényelmetlenségek elkerülése érdekében javasolja a lakosságnak, hogy meg-
takarított pénzét takarékpénztári betétben helyezze el.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 46×32 cm
2310/Nyt

178.
Küszöbön a választás! Polgártársak! Most dől el jövőnk és sorsunk! … 
nyilvános gyűlést tartunk. …
A Magyar Polgári Párt V. ker. szervezete
[Budapest, 1919. március 9. előtt]
A Párt 1919. március 9-ére, a Kereskedelmi Csarnokba meghirdetett nyilvá-
nos gyűlésének idejéről, helyéről és témájáról kiadott falragasz.
Fortuna nyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2289/Nyt

179.
A bankjegyek lebélyegzése alkalmából fi gyelmébe ajánljuk a közönség-
nek, …

A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. március 10.
A lebélyegzéssel járó időveszteséget és utánajárást elkerülhetik, ha a  kész-
pénzt betétként a postatakarékpénztárban helyezik el.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
7088/Nyt

180.
Hajós elvtársak! A  „cseh-szlovák kormány” Magyarország területén 
a  dunai hajóinkat saját telhetetlen önző céljaira le akarja foglalni, el 
akarja rekvirálni és pedig vagy pénzért, vagy erőszakkal!
Ipari és közlekedési tisztviselők Országos Szövetség Hajós-Szakosz-
tályának elnöksége. Magyarországi szállítási, forgalmi és közlekedési 
munkások Országos Szövetség Hajós-Szakosztályának elnöksége
[Budapest, 1919. március 13. előtt]
A dunai hajók lefoglalása ellen és megélhetésük érdekében tiltakozó nagygyű-
lést tartanak március 13-án a régi képviselőházban.
May János könyvnyomdája, Budapest; 95,5×63,5 cm
2312/Nyt

181.
Petőfi  legszebb költeményei. A  Népköztársaság 1919. március 15-i 
első szabadság-ünnepére készült ünnepi olcsó kiadás. Kapható minden 
könyvkereskedésben és árusítónál. Az Athenaeum kiadása. Ára 5 ko-
rona
[Budapest, 1919. március 15. előtt]
Petőfi  Sándor költeményeinek új kiadását reklámozó falragasz.
Athenaeum, Budapest; 41,5×25 cm
73.144.1/Nyt

182.
Figyelmeztető lap. Ezen házban előfordult kiütéses hagymáz eset foly-
tán a házaló (ószeres) kereskedés … tilos.
Dr. Bódy Tivadar polgármester
Budapest, 1919. március 17.
Fertőző betegségre fi gyelmeztető felhívás.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
0529/Nyt

183.
Nők és a választások napirenddel 1919. március 20-án, csütörtök este 6 
órakor nyilvános nőgyűlést tartunk a következő helyeken: …
Szociáldemokrata Nőmunkások Országos Szervező Bizottsága
[Budapest, 1919. március 20. előtt]
A választásokról szóló előadások helyszíneiről tájékoztató falragasz.
Világosság rt., Budapest; 84×58 cm
2313/Nyt

184.
Farkas Antal: Jön az öcsém.
[Budapest, 1919. március 20.]
A Népszava 1919. március 20-i számának első oldalán jelent meg Farkas 
Antal költő forradalmi verse, amelynek alapján Kertész Mihály leforgatta 
nyolcperces, azonos című fi lmjét, amelyet 1919. április 3-án mutattak be. 
A két főszereplő Beregi Oszkár és Kürti József, a Nemzeti Színház két mű-
vésze volt. A forgatókönyvet Siklósi Iván írta. Kertésznek ez volt az utolsó 
Magyarországon készített fi lmje.
Világosság nyomda, Budapest; 61×42 cm
1787/Nyt, 2291/Nyt, 96.77.1/Nyt
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185.
Barta [Ernő]: Voulez-vous quatre Alsaces?
[Országos Propaganda Bizottság]
[1919. február 14.]
Imprimerie Kultura SA, Budapest; 94×63 cm
2623/Nyt, 73.413.1/Nyt

186.
Barta Ernő: Dolgozzatok, mert fogy a kenyér!
Országos Propaganda Bizottság
[1919. március 20.]
Grafikai Intézet Rt., Budapest; 126×95 cm
1807/Nyt

187.
Biró [Mihály]: Köztársaságot!
[1918. november 16.]
Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 126×95 cm
1809/Nyt

188.
Biró [Mihály]: Búcsuztató. Halotti ének az Osztrák–Magyar Monar-
chia felett. Írta: Karl Kraus. Fordította: Szini Gyula. Károlyi Könyvtár 

„Kultura” kiadása
[1919. március]
Kultura Rt. Lith. [Lithográfiai] Műintézete, Budapest; 125,5×94,5 cm
1895/Nyt, 96.60.1/Nyt

189.
Biro [Mihály]: Bitangok! Ezt akartátok?
OPB [Országos Propaganda Bizottság]
[1919. március]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 95×126 cm
1811/Nyt

190.
Biró [Mihály]: Vörös parlamentet! Szavazzatok socialdemokratára.
[1919. március 15.]
Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 125×94 cm
1816/Nyt

191.
Bokros Ferenc–Fejes Gyula: 1914–1918 Statisztika a háború szörnyű 
éveiből / A régi rendszer bűne
[1918]
Kultura Litogr. [Litográfiai] Műintézet, Budapest; 117,5×89 cm
6074/Nyt

192.
Földes [Imre]: Magyar Polgári Párt
[1919. január 9.]
Földes Sátori festőművészek Litográfiai Műintézete, Budapest; 126×95 cm
2714/Nyt

193.
J. [ Jeges Ernő]: Nem! Nem! Soha!
Országos Propaganda Bizottság
[1919. január]
Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt., Budapest; 94,5×62,5 cm
2621/Nyt

194.
J. [ Jeges Ernő]: Nein! Nein! Niemals!
Országos Propaganda Bizottság
[1919. január]
Kultura Rt., Budapest; 47×32 cm
2617/Nyt

195.
Tábor [ János]–Dankó [Ödön]: Le sort tragique de la Hongrie
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. február–március]
Besskó Károly Plakát és Címkegyár, Budapest; 62,2×95 cm
2628/a/Nyt

196.
Tábor [ János]–Dankó [Ödön]: Hungary’s fate of old
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. február–március]
Besskó Károly Plakát és Címkegyár, Budapest; 62,2×95 cm
2628/b/Nyt

197.
Tábor [ János]–Dankó [Ödön]: Magyarország eldarabolása a béke halála
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. február–március]
Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 95×62,5 cm
2632/Nyt

198.
Vértes [Marcell]: Lukacsics!
[1919. március]
Kultura Rt. Lith. [Lithográfiai] Műintézet, Budapest; 95×126 cm
73.411.1/Nyt

199.
Vértes [Marcell]: Őfelsége a király nevében
[1918]
Kultura Rt. Lithogr. [Lithográfiai] Műintézet, Budapest; 125×83,5 cm
1824/Nyt

200.
Vértes [Marcell]: To the supreme council of supply and relief! Febr. 
1919. Pressbourg. Is this the way to pay Czech bills?
[Országos Propaganda Bizottság]
[1919. február]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 126×95 cm
73.410.1/Nyt, 5168/Nyt

201.
Ismeretlen: Magyar Népköztársaság / Az országos inség elkerülése cél-
jából kihirdetjük: – Minden törvény érvényben van és kötelező! Min-
den közhatóságnak engedelmeskedni kell! Minden gazdasági és ipari 
munkát sürgősen és buzgón el kell végezni! Minden adót meg kell fi-
zetni a népköztársaságnak! Minden rendzavarót szigorú büntetés ér! …
O. P. B. [Országos Propaganda Bizottság]
[1918. november 16.–1919. március 21.]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 94,5×62 cm
0633/Nyt

202.
Ismeretlen: Wilsontól csak wilsoni békét..!
Országos Propaganda Bizottság
[1919. január]
Kultura Könyvkiadó és Nyomda Rt., Budapest; 94,6×63,5 cm
2290/Nyt

203.
Ismeretlen: „Nem nekünk – neked!” Adsz..? Segitsz! Az Országos Pro-
paganda Bizottság kér. Küldj: Budapest, IV., Muzeum-körút 1.
Országos Propaganda Bizottság
[1919. március 2.]
Kultura nyomda rt., Budapest; 95×63 cm
1822/Nyt, 73.412.1/Nyt
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II. A Tanácsköztársaság idején kiadott falragaszok
(1919. március 21. – 1919. július 31.)

Szöveges plakátok

204.
Munkások! Elvtársak! Proletárok! A  Kommunista Párt megszünt. 
A  Magyarországi Szociáldemokrata Párt megszünt. A  két párthoz 
tartozó proletárok egységbe tömörültek a  Magyarországi Szocialista 
Pártban. …
A Magyarországi Szocialista Párt
Budapest, 1919. március 21.
A két párt egyesülését és a  Magyarországi Szocialista Párt megalakulását 
bejelentő falragasz.
Világosság nyomda, Budapest; 57×42 cm
2331/Nyt

205.
Statárium! A Forradalmi Kormányzótanács I. sz. rendelete. 1. szakasz. 
Mindenki, aki a Tanácsköztársaság parancsainak fegyveresen ellensze-
gül vagy a Tanácsköztársaság ellen fölkelést szít, halállal büntetendő. …
A Forradalmi Kormányzótanács
Budapest, 1919. március 21.
A fegyveres ellenállók és a fosztogatók felett forradalmi törvényszék ítélkezik, 
büntetésük halál.
Világosság nyomda, Budapest; 41,5×28,5 cm
2315/Nyt

206.
Szesztilalom. A Forradalmi Kormányzótanács II. sz. rendelete. 1. sza-
kasz. Mindennemű szeszesital kimérése, forgalomba hozatala és fo-
gyasztása tilos. …
Forradalmi Kormányzótanács
Budapest, 1919. március 21.
Forradalmi törvényszék ítélkezik a szeszes italt forgalmazó és kimérő üzle-
tek tulajdonosa, valamint a tilalom ellenére fogyasztó személyek felett.
Világosság nyomda, Budapest; 41,5×28,5 cm
2316/Nyt

207.
Magyarország népéhez! A  kormány lemondott. Azok, akik eddig is 
a nép akaratából s a magyar proletárság támogatásával kormányoztak, 
belátták, hogy a viszonyok kényszerítő ereje új irányt parancsol. …
Károlyi Mihály
[Budapest, 1919. március 21.]
Károlyi Mihály aláírásával kiadott proklamáció, amelyben bejelenti, hogy 
az események kényszerítő ereje miatt lemond és átadja a hatalmat Magyar-
ország proletariátusának.
Nyomdai jelzés nélkül; 41×28,5 cm
2314/Nyt

208.
A Forradalmi Kormányzótanács III. sz. rendelete / 1. Bárminemű fegy-
vert csak a katonaság, rendőrség, nemzetőrség, védőrség, népőrség és 
más elismert karhatalmi alakulatok valamint gyári őrségek és munkás-
gárdák tagjai viselhetnek…
A Forradalmi Kormányzótanács
Budapest, 1919. március 22.
A fegyverviselési tilalmat kimondó rendelet kihirdetése. A tilalom ellen vétők 
felett a forradalmi törvényszék ítélkezik.
Világosság nyomda, Budapest; 42×28 cm
2317/Nyt

209.
Fegyverviselési tilalom! A Forradalmi Kormányzótanács III. sz. rende-
lete. 1. Bárminemű fegyvert csak a katonaság, rendőrség, csendőrség … 
tagjai viselhetnek. …
A Forradalmi Kormányzó tanács
[1919. március 22.]
A fegyverviselési tilalmat kimondó rendelet kihirdetése. A tilalom ellen vétők 
felett a forradalmi törvényszék ítélkezik.
Goldstein nyomda [Központi Nyomda], Tiszafüred; 48×33 cm
6019/Nyt

210.
Rendelet. Mindenki köteles a  birtokában lévő katonai és egyéb lő-
fegyvert (vadászfegyvert is), gépfegyvert, kézigránátot és mindennemű 
lőszert … az alább megjelölt helyen és időben beszolgáltatni. …
A forradalmi kormányzótanács rendőri népbiztossága
Budapest, 1919. március 23.
Tájékoztatás arról, hogy az  egyes kerületek lakói mely napon kötelesek be-
szolgáltatni a birtokukban lévő fegyvereket március 27. és április 10. között 
a Mária Valéria utca 12. szám alatt.
Világosság nyomda, Budapest; 57×41 cm
2318/Nyt, 0561/Nyt

211.
Kiegészítésül az  üzletek bezárására vonatkozó rendelethez közhírré 
tesszük, …
Szocializáló Népbiztosság
Budapest, 1919. március 24.
A zárva tartási rendelet alá nem tartoznak a  takarmányüzletek, a  szén- 
és fakereskedők, az  optikusok és az  árueladással nem foglalkozó üzletek. 
A munkások és az alkalmazottak bérüket megkapják.
Nyomdai jelzés nélkül; 84×58 cm
2320/Nyt

212.
Katonák a kaszárnyába! Rendelet: Minden katona vonuljon haladékta-
lanul csapatteste kaszárnyájába. …
Pogány József hadügyi népbiztos
Budapest, 1919. március 24.
Utasítja a  katonákat, hogy vonuljanak be és foglalják el szolgálati helyü-
ket. Aki 24 órán belül önkényesen elhagyja helyét, forradalmi törvényszék 
elé kerül. A Forradalmi Kormányzótanács vasfegyelmet követel tőlük és erős 
hadsereget hoz létre.
Újságüzem, Budapest; 96×64 cm
1152/Duplum, 2319/Nyt

213.
Rendelet a színházakról. Ezentúl a szinház is a népé lesz! …
Lukács György helyettes népbiztos. Kunfi  Zsigmond közoktatásügyi 
népbiztos.
Budapest, 1919. március 24.
A március 27-re és a későbbi előadásokra már megváltott színházi jegyek ér-
vénytelenek, a pénztárakban vissza lehet váltani őket az előadás ideje után 
egy hétig. A csökkentett árú jegyeket a munkásság a szakszervezetek útján 
kérheti. A színházi pénztárak továbbra is árusítanak jegyeket eredeti áron.
Egyetemi Nyomda, Budapest; 108×73 cm
2321/Nyt
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214.
Rendelet. A vörös hadseregbe jelentkezők Budapesten a következő lak-
tanyákban vétetnek fel: …
Pogány József hadügyi népbiztos
Budapest, 1919. március 25.
Tájékoztatás arról, hogy az egyes kerületekben élők mely helyszíneken jelent-
kezhetnek a hadseregbe.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 61×45 cm
2323/Nyt

215.
Munkások! Elvtársak! Proletárok! Magyarország munkássága döntő 
lépéssel vitte előre a  proletárság fölszabadulásának és a  világforrada-
lomnak az ügyét. …
Garbai Sándor a  forradalmi kormányzótanács elnöke. Az ötös direk-
tórium: Kun Béla, Kunfi Zsigmond, Landler Jenő, Vágó Béla, Pogány 
József.
[Budapest, 1919. március 25.]
Felhívás a munkássághoz, hogy őrizze a proletariátus egységét és kezdődjön 
meg a Vörös Hadsereg kiépítése.
Világosság nyomda, Budapest; 83×58,5 cm
2353/Nyt, 1838/Nyt

216.
Rendelet: A  Vörös Hadseregnek haladéktalanul gépjárművekre van 
szüksége! …
Pogány [ József ] hadügyi népbiztos
Budapest, 1919. március 25.
Rendelet a Budapest és a szomszédos községek területén lévő minden személy- 
és teherszállító automobil március 28-án, a Vérmezőn történő bemutatására.
Újságüzem, Budapest; 95×63,5 cm
2322/Nyt

217.
Rendelet a házbizottságok megalakításáról. A Szocialis Termelés Nép-
biztossága a mai napon elrendelte az árusító üzletekben lévő áruk lefog-
lalását és leltározását. …
A Szocialis Termelés Népbiztossága
Budapest, 1919. március 25.
Az üzletek lefoglalt árukészletét árusítani fogják és a  vásárlási igényjogo-
sultság megállapítására a lakók házbizottságot állítanak fel, amelybe öt la-
kásonként egy személyt kell delegálni. A házbizottság két bizalmi egyént vá-
laszt, akik nevét március 28-ig be kell jelenteni az illetékes liszthivatalnál.
May János könyvnyomdája, Budapest; 84×58 cm
2324/Nyt

218.
7/919. rend. népb. Rendelet. A szocializáló népbiztosság 1919. évi már-
cius hó 25-én kelt IV. számú rendeletével elrendelt leltározási munkák 
tartamára …
A forradalmi kormányzótanács rendőri népbiztossága
Budapest, 1919. március 26.
Az üzletek előírt leltározásának idejére a záróra és a világítás korlátozására 
kiadott rendeletet az érintett üzletek tekintetében felfüggesztik.
Világosság nyomda, Budapest; 31×24 cm
2019.23.1/Nyt

219.
Rendelet a  színházjegyekről. Míg a  színházak biztosa megszervezi 
a jegy elosztást, hétfőig, azaz március 31.-éig a színházjegyekre a követ-
kező intézkedés érvényes: …
Lukács György közoktatásügyi helyettes népbiztos
Budapest, 1919. március 26.
A munkáspénztárakban a munkások szakszervezeti igazolványuk felmuta-
tásával csökkentett árú jegyeket vásárolhatnak délelőtt és délután meghatá-
rozott órákban.
Egyetemi nyomda, Budapest; 80×55 cm
2326/Nyt

220.
A sókiszolgáltatás szabályozása. A  közélelmezési népbiztosság 
19.893/1919. számú rendelete alapján a sóelosztó bizottság a fővárosi 
lakosság sószükségletének biztosítása érdekében a következőket rendeli 
el: …
A Sóelosztó Bizottság
Budapest, 1919. március 28.
Április 1-jétől az  egyesített élelmezési jegy „E” szelvényére vásárolhatnak 
sót, havonta 25 dkg-ot. A kereskedőknek a beszedett szelvényeket elszámolás 
céljából be kell mutatniuk.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×31 cm
2017.83.1/Nyt

221.
Mindenkihez! A népjogok elvei szerint külállamok képviseletei fel van-
nak jogosítva saját nemzeti zászlójuknak kitűzésére…
A Magyar Forradalmi Kormányzótanács külügyi népbiztosának rende-
lete. Kun Béla külügyi népbiztos
[Budapest, 1919. március 28.]
Azokat, akik a más államok zászlait megsértik, vagy ellenük erőszakos cse-
lekményt követnek el, forradalmi törvényszék elé állítják.
Globus, Budapest; 124×93 cm
4951/Nyt

222.
Munkások! Elvtársak! A Magyarországi Szocialista Párt 1919. évi már-
cius hó 29-én, … a régi képviselőházban (Főherceg Sándor-utca) előa-
dást rendez a proletariátus egységéről / Előadó Kun Béla elvtárs
Magyarországi Szocialista Párt
[Budapest, 1919. március 29. előtt]
Az előadás idejéről, helyéről és a jegyvásárlásról tájékoztató falragasz.
Világosság nyomda, Budapest; 61×41,5 cm
2329/Nyt

223.
Jogtalan rekvirálások tilalma. A belügyi és közélelmezési népbiztosok 
rendeletei alapján figyelmeztetjük a közönséget, hogy akár lakásokban, 
akár pedig üzletekben, raktárakban vagy bárhol másutt élelmiszereket, 
vagy más terményeket rekvirálni (lefoglalni, elvitetni) kizárólag csak-
is a közélelmezési népbiztos utasítására és annak írásbeli igazolványa 
alapján szabad. …
A Fővárosi Népbiztosság
Budapest, 1919. március 29.
A rendelkezéseknek megfelelő rekvirálási eljárásról tájékoztató hirdetmény. 
Azt, aki ez ellen vét, a karhatalomnak át kell adni, és felette a forradalmi 
törvényszék ítélkezik.
Világosság nyomda, Budapest; 47×31 cm
2019.27.1/Nyt

224.
A vármegyei és Budapest fővárosi direktóriumoknak, valamennyi ka-
tonai kerületi parancsnokságnak / Székhelyeiken. / A Vörös Hadsereg 
lószükségletének fedezése. …
Pogány József hadügyi népbiztos, Szántó Béla hadügyi népbiztos he-
lyettese, Szamuelly [sic!] Tibor hadügyi népbiztos helyettese
Budapest, 1919. március 29.
A hadsereg számára lefoglalják az  összes lovat, amelyeknek alkalmasságá-
ról vagy mentességéről kirendelt bizottság dönt. A  katonai célra alkalmas 
állatok becsült értékét a tulajdonos számlájára utalják. A lovakat a kijelölt 
gyűjtőhelyekre kell vinni.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 63×46 cm
2327/Nyt

225.
A közoktatásügyi Népbiztosságtól. 71.516/1919. Rendelet Budapest és 
környéke tanoncainak összeírása tárgyában. Elrendeljük, hogy minden 
tanonc, kifutó (fiú vagy leány) az alább felsorolt helyek közül a megfe-
lelő helyen összeírás miatt jelentkezzék. …
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Lukács György közoktatásügyi helyettes népbiztos
Budapest, 1919. március 29.
Hirdetmény az április 7–11. közötti összeíráshoz meghatározott körzetekről 
és a kijelölt összeíró helyiségekről Budapesten és a környező településeken.
Egyetemi nyomda, Budapest; 79×55,5 cm
2328/Nyt

226.
Katonaruha és felszerelés lefoglalása magánosoktól / 1. A Vörös Had-
seregnek a  legsürgősebben szüksége van minden használható katonai 
ruházatra és felszerelésre. …
Szántó Béla és Szamuely Tibor a hadügyi népbiztos helyettesei. Pogány 
József hadügyi népbiztos.
Budapest, 1919. március 31.
A Hadügyi Népbiztosság kártérítés ellenében igénybe veszi az  országban 
található katonai egyenruházati és felszerelési cikkeket. A  hirdetmény tá-
jékoztat az  igénybevétel alól mentesültek köréről, az árakról, az átvétel és 
a szállítás módjáról.
Újságüzem, Budapest; 95,5×64 cm
2330/Nyt

227.
Tovarasi! Fratilor! In Budapesta s’au inceput inscrielie in primul regi-
ment al armatei rosii internationale! …
[1919. április]
Felhívás a magyarországi románokhoz, jelentkezzenek a Vörös Hadseregbe 
a Lovarda utca 1. száma alatt működő toborzó bizottságnál. Román nyelvű 
falragasz.
Világosság nyomda, Budapest; 41,5×57 cm
1885/Nyt

228.
Abgerüstete Soldaten deutscher Zunge! …
[1919. április]
Felhívás a leszerelt német nyelvű katonákhoz, jelentkezzenek a Német Vörös 
Gárdába a Jaurès (volt Nádasdy) laktanyában. Német nyelvű falragasz.
Európa, Budapest; 59,5×44,5 cm
1846/Nyt

229.
Všetkych robotnikov, menovite organisovanich robotnikov … !
Slovenska sekcia socialistickej strany
[1919. április]
Felhívás a szlovák munkásokhoz, jelentkezzenek a Vörös Hadseregbe. Szlo-
vák nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 94×63 cm
3430/Nyt

230.
Tovarisi Ukrainci! …
[1919. április]
Felhívás az ukránokhoz, lépjenek be a Vörös Hadsereg soraiba. Ukrán nyelvű 
falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 49×35 cm
2418/Nyt

231.
Figyelmeztetés! A tüdővész legfontosabb terjesztője a köpet és a por. …
Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság
[Budapest, 1919. április]
A népbiztosság a munkások egészségének védelme érdekében megtiltja a föld-
re köpést és a száraz söprést, valamint elrendeli az ablakok nyitva tartását.
Világosság nyomda, Budapest; 42×28,5 cm
3436/Nyt

232.
Az I. ker. proletárjaihoz! Proletár testvéreink! Legfontosabb ügyünk ma 
a lakáskérdés, csak úgy dolgozhatunk teljes mértékben a proletariátus 

érdekében, ha csendes, nyugodt lakásunk van. A lakásügyek intézése jó 
és radikális kezekben van. …
I. Kerületi Lakásügyi Bizottság Kocsis, Braunné, Maletta, Polyákné, 
Katona, Kertész
[Budapest, 1919. április]
A gyors és eredményes munka érdekében rendre van szükség, ezért szabályoz-
zák a lakásokkal kapcsolatos ügyintézést.
Újságüzem, Budapest; 92×63 cm
6788/Nyt

233.
Tovarisi! Ruszkij rabocsie i kresztyanye!
Narodnim kommiszariat po voennim delam
[Budapest, 1919. április 1.]
Felhívás az orosz hadifoglyokhoz, jelentkezzenek a Vörös Hadseregbe. Orosz 
nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 42×29 cm
1786/Nyt

234.
A Direktórium a következő rendeletet adta ki: A pénzügyi népbiztos-
nak V. számú rendelet alapján a következőket rendeljük el: …
A Direktórium megbízásából Dr. Dévényi Miklós v. közigazgatási biztos
Miskolc, 1919. április 1.
A bérlakások és lakrészek bérleti díját a tulajdonosok három napon belül kö-
telesek a városi adóhivatalhoz befi zetni.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 41,5×29 cm
2334/Nyt

235.
Slovenskí súdruhovia! … Tótok gyűlése a Nemzeti Lovardában 1919. 
április 2-án szerdán d. u. 5. órakor
[Budapest, 1919. április 2. előtt]
A gyűlés helyéről és idejéről tájékoztató szlovák nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 47,5×31 cm
1877/Nyt

236.
Rendelet az üzletek megnyitásáról. Azok az üzletek, a melyek csak köz-
vetlenül fogyasztók részére (kicsinyben) árusítanak, ha teljes leltárukat 
a Szocialis Termelés Népbiztosának 4. sz. rendelete szerint benyújtot-
ták, Budapesten 1919. április hó 1-én, vidéken pedig a teljes leltár be-
nyújtását követő napon újra megnyitandók. …
Szociális Termelés Népbiztossága
[Budapest, 1919. április 2.]
A kiskereskedelmi üzletek működését szabályozó rendelet hirdetménye.
May János könyvnyomdája, Budapest; 95×62,5 cm
2333/Nyt

237.
Oroszországból hazatért proletártestvérek! Minden Oroszországból ha-
zatért proletár azonnal jelentkezzék a nemzetközi Vörös Hadsereg szerve-
ző irodájában, I. kerület, Vár, Lovarda-utca 1. szám alatt, délelőtt 9-től 2-ig.
[Budapest, 1919. április 2.]
Felhívás a hazatért hadifoglyokhoz, lépjenek be a Vörös Hadseregbe.
Világosság nyomda, Budapest; 45,5×30 cm
79.322.1/Nyt, 1843/Nyt

238.
Székely proletárok! A magyar szovjet-kormány megszervezi a nemzet-
közi Vörös Hadsereget, … Székely proletárok, álljunk be mindannyian 
a nemzetközi forradalmi vörös hadseregbe! …
A Székely Szovjet
[Budapest, 1919. április 2. körül]
A székelyek jelentkezzenek a Vörös Hadseregbe a Lovarda utca 1. szám alatt 
működő toborzóbizottságnál.
Nyomdai jelzés nélkül; 57×43,5 cm
2352/Nyt
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239.
A fővárosnál őrzött betéti könyvekre vonatkozóan a személyazonosság 
igazolása.
A Főváros Népbiztossága
Budapest, 1919. április 3.
A betéti könyvek tulajdonosait kötelezik, hogy a megadott időpontig és hely-
színeken személyazonosságukat igazolják.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31,5 cm
76.62.1/Nyt

240.
Hirdetmény. Ki és miképen kaphat lakást? Elsősorban azok a proletár-
családok, vagy egyes proletárok és dolgozók kaphatnak lakást, akiknek 
egyáltalán nincs lakásuk. …
A központi lakásbiztosság direktóriuma, Braun, Csöngős, Drohovszky, 
Németh, Somló
Budapest, 1919. április 3.
Tájékoztató a lakásigénylés módjáról és az ügyintézésről.
Fakereskedelmi nyomda, Budapest; 95,5×63,5 cm
2335/Nyt

241.
I. ker. munkás (tisztviselő) háztulajdonosok / A Forradalmi Kormány-
zótanács X-ik számú rendelete értelmében minden lakóház a  hozzá 
tartozó beltelkekkel … a Magyarországi Tanácsköztársaság tulajdona. …
Az I. ker. Munkás- és Katonatanács Szocializálási Bizottsága
Budapest, 1919. április [3.]
Azok a tulajdonosok, akiknek van jogalapjuk lakbérfizetés alóli mentességre, 
az űrlapot 24 órán belül vegyék át és kitöltve adják le.
Újságüzem, Budapest; 58×32 cm
2019.31.1/Nyt

242.
Hadügyi népbiztosság f. évi 7981/eln. 7. sz. rendelete: I. Felmerült ese-
tekből kifolyólag a következőket rendeljük: …
Hadügyi népbiztosság
[Budapest, 1919. április 4.]
Forradalmi törvényszék elé állítják azt, aki a használatra kiadott kincstári 
felszerelést eladja vagy megveszi, és azt is, aki magát több toborzó bizott-
ságnál felveteti.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 46×31,5 cm
1839/Nyt

243.
Rendelet a  budapesti Munkás- és Katonatanácsok megválasztására. 
A Forradalmi Kormányzótanács XXVI. számú rendelete alapján a Mun-
kás- és Katonatanácsok megválasztása 1919. április hó 7-én történik. …
Landler Jenő, Vágó Béla belügyi népbiztosok
Budapest, 1919. április 4.
A választások lebonyolítására kerületenként kijelölt bizottságok tagjait meg-
nevező hirdetmény.
Nyomdai jelzés nélkül; 95×63,5 cm
2336/Nyt, 79.350.1/Nyt

244.
Mobilizarea Transilvaniei / Decretarea stării de asediu / Ordinul de 
chemare al Consiliului Dirigent
Iuliu Maniu prezidentul consiliului dirigent
[1919. április 5. előtt]
Iuliu Maniu, az erdélyi kormányzótanács elnökének intézkedése az erdélyi 
mozgósítás lebonyolítására. Az 5036/1919. számú rendeletnek megfelelően 
mozgósítják a  1899-ben és az  1895–1898 között született hadköteleseket, 
kivéve a magyarokat. A hirdetményben sorozási körzetenként és helységen-
ként közzéteszik, hogy április 5. és 9. között mely napokon kell jelentkezniük 
a kötelezetteknek. Román nyelvű falragasz.
Tiparul tipografiei Ios. Drotleff, Sibiiu [Drotleff József nyomda, Nagy-
szeben]; 42×53 cm
2568/Nyt

245.
Proletárasszonyok! Dolgozó nők! A proletariátus kiragadta a hatalmat 
a  tőkés kizsákmányolók kezéből és megvetette alapjait a  jövendő tár-
sadalomnak, amely nem ismer kizsákmányolót és kizsákmányoltat. …
A választást intéző bizottság
Budapest, 1919. április 5.
Felhívás a  nőkhöz, éljenek szavazati jogukkal és valamennyien vegyenek 
részt a választásokon.
Budapest Főváros Házinyomdája; 94×64 cm
2337/Nyt, 79.351.1/Nyt

246.
Az I. kerület munkásságához! Az 1919 évi április hó 7-én, hétfőn tar-
tandó munkás- és katonatanácsi választások tárgyában a belügyi nép-
biztosság és a belügyi népbiztosság által a választás vezetésével kineve-
zett elvtársak a következőkben állapodtak meg: …
A választást vezető bizottság
Budapest, 1919. április 5.
Az I. kerületi szavazóhelyiségeket és a szavazatszámláló bizottságok tagjait 
ismertető falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 95×64 cm
2338/b/Nyt

247.
A II. kerület munkásságához. Az 1919 évi április hó 7-én, hétfőn tar-
tandó munkás- és katonatanácsi választások tárgyában a belügyi nép-
biztosság és a belügyi népbiztosság által a választás vezetésével kineve-
zett elvtársak a következőkben állapodtak meg: …
A választást vezető bizottság
Budapest, 1919. április 5.
A II. kerületi szavazóhelyiségeket és a szavazatszámláló bizottságok tagjait 
ismertető falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 95×64 cm
2338/a/Nyt

248.
Tájékoztató a budapesti kerületi munkás- és katonatanácsok választásá-
hoz! 1919. évi április hó 7-én, hétfőn választja meg Budapest és az or-
szág proletársága a kerületi munkás- és katonatanácsokat. …
A választást intéző bizottság
Budapest, 1919. április 5.
A választással kapcsolatos általános tudnivalókról (a szavazásra jogosultak 
köre, a kerületi választási bizottságok központi irodájának címe, a szavazó-
helyiségek stb.) kiadott tájékoztató.
Budapest Főváros Házinyomdája; 94×63 cm
2019.53.1/Nyt

249.
Hétfőn, április hó 7-én teljes munkaszünet!
A választást intéző bizottság
Budapest, 1919. április 5.
A munkás- és katonatanácsok választásának napjára munkaszünetet ren-
delnek el, amely alól kivételt képeznek a  hirdetményben felsorolt üzemek 
dolgozói.
Budapest Főváros Házinyomdája; 94×63 cm
2019.43.1/Nyt

250.
Minden proletár szavazzon! Aki nem szavaz, ellensége önmagának!
[Budapest, 1919. április 6.]
A szavazáson való részvételre agitáló keskeny formátumú falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 63×23,5 cm
2017.82.1/Nyt
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251.
Világ proletárjai egyesüljetek! Proletárok! Elvtársak! Folyó hó 6-án, va-
sárnap d. e. 10 órakor a Király-, Magyar- és Városligeti színházakban 
agitációs matinét rendezünk a  színházi személyzetek és a  zenekarok 
közreműködésével. …
VII. kerület pártszervezet végrehajtó bizottsága
[Budapest, 1919. április 6.]
Kun Béla, Landler Jenő és Lukács György részvételével a VII. kerület három 
színházában megtartandó politikai rendezvény hirdetése.
Budapest Főváros Házinyomdája; 59,5×45 cm
2019.45.1/Nyt

252.
Lovak és öszvérek lefoglalása. A magyar hadügyi népbiztos 5183/919. 
38. számú rendeletével a Vörös Hadsereg lószükségletének fedezésére 
az ország területén található összes lovakat lefoglalta. …
Budapest főváros direktóriuma
Budapest, 1919. április 7.
Budapesten és környékén a  katonai célokra igénybevett állatokat a  hirdet-
ményben megadott időben és helyszíneken az osztályozó bizottságok elé kell 
vezetni.
Budapest Főváros Házinyomdája; 95×63,5 cm
2339/Nyt

253.
I. sz. Parancs. A  Forradalmi Kormányzótanácstól reánk ruházott ha-
talomnál fogva megparancsoljuk, hogy a Lakáshivatal egyelőre három 
napon át semmiféle kérelmet el ne fogadjon, …
Szamuely Tibor, Vágó Béla népbiztosok
Budapest, 1919. április 8.
A lakásügyek intézését három napra felfüggesztik, ez idő alatt lakást rekvi-
rálni, erőszakosan elfoglalni tilos. A tilalom ellen vétők felett a forradalmi 
törvényszék ítélkezik.
Újságüzem, Budapest; 62×47 cm
2341/Nyt

254.
Budapest szervezett munkásaihoz! A lakáshivatalt ma átvettük és arra 
a  meggyőződésre jutottunk, hogy a  proletariátus bajain csak úgy tu-
dunk segíteni, ha a panamának és a munkásság kijátszásának ezt a sze-
métdombját teljes egészében megszüntetjük. …
Vágó Béla népbiztos, Szamuely Tibor népbiztos
[Budapest, 1919. április 8.]
Tájékoztató a népbiztosok irányítása alá került Lakáshivatal működésének 
átszervezéséről, első rendeleteiről. Az elbocsátott hivatalnokok helyett mun-
kásokat vesznek fel. Elsősorban a szakszervezeti munkásokat juttatják laká-
sokhoz. A fővárosi lakásokról katasztert készítenek, de az alkalmas helyisége-
ket azonnal lefoglalják. A protekciót megszüntetik. Megengedik, hogy a te-
hetősebbek egymással összeköltözzenek stb. Az intézkedések végrehajtásához, 
a lakáskataszter felállításához időre van szükségük, ezért türelmet kérnek.
Újságüzem, Budapest; 83×53,8 cm
2340/Nyt

255.
Budapest Hajléktalan Proletárjai! Budapest proletárjainak százai és ez-
rei vannak még mindig hajlék nélkül; …
Szamuely Tibor népbiztos, Vágó Béla népbiztos
[Budapest, 1919. április 9.]
A Lakáshivatal célja, hogy mindenkit lakáshoz juttassanak. Aki a rendeletek 
ellen vét, vagy akadályozza a munkájukat, ellenségnek tekintik. Türelmet és 
támogatást kérnek.
Újságüzem, Budapest; 95×63,5 cm
2354/Nyt

256.
A forradalom emlékeinek összegyűjtése. A  forradalom emlékeinek 
(jelvények, zászlók, képek, fényképek, szobrok, röpiratok, kéziratok, 

a forradalom eseményeihez fűződő tárgyak stb.) összegyűjtése elsőren-
dű érdeke a proletár műveltség fejlesztésének. …
A közoktatásügyi népbiztosság művészeti és múzeumi politikai meg-
bízottja
Budapest, 1919. április 9.
Akinek ilyen emléke van, személyesen vagy írásban jelentse be a Társadalmi 
Múzeumnál.
Budapest Főváros Házinyomdája; 46,5×31 cm
2019.50.1/Nyt

257.
A Hadügyi Népbiztosság f. évi 7981/eln. 7. számú rendelete / I. Felme-
rült esetekből kifolyólag a következőket rendeljük: …
Hadügyi népbiztosság
[Budapest, 1919. április 9.]
Forradalmi törvényszék elé állítják azt, aki kincstári felszerelést elad vagy 
megvesz, illetve aki több toborzóbizottságnál is jelentkezik.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 46,5×31,7 cm
2012.64.1/Nyt

258.
Vörös Katonák! Fegyelem nélkül a forradalom nem egyéb anarchiánál. 
A forradalmi fegyelem az a betonalapzat, amelyre a forradalom alkotá-
sai fölépülnek. …
Kún [sic!] Béla, Szántó Béla, Haubrich József, Böhm Vilmos, Fiedler Rezső
[Budapest, 1919. április 9.]
A Forradalmi Kormányzótanács kiáltványa a Vörös Hadsereg katonáihoz. 
Egy vasfegyelmű hadsereg megteremtése szükséges, amely lecsap és megsem-
misít minden külső és belső támadást. A hadsereg soraiból el kell távolítani 
mindazokat, akik nem oda valók. A parancsoknak engedelmeskedni kell, aki 
ellenszegül, forradalmi törvényszék elé állítják.
Országos Hírlaptudósító Kő- és Könyvnyomda, Budapest; 94,5×63,5 cm
1848/Nyt

259.
A szociális termelés népbiztosságának 30. Sz. N. számú rendelete. 1. §. 
A házi vízvezetékek, csatornák, légszesz, (gáz) vezetékek, épület bádo-
gos berendezések megjavításának munkáját a  szociális termelés nép-
biztossága Budapest területén 15 felszerelő központban egyesíti. Ezen 
központok felett az irányítást és ellenőrzést a szociális termelés népbiz-
tosságának felszerelő ipari szakosztálya gyakorolja. …
A szociális termelés népbiztossága
Budapest, 1919. április 10.
A Budapest területén létesített 15 felszerelő központ címét és a munkák elvég-
zésével kapcsolatos egyéb rendelkezéseket közlő falragasz.
Újságüzem, Budapest; 84×58,4 cm
2343/Nyt

260.
A Közellátási Népbiztosság rendelete. A nagyban, valamint a nagyban 
és kicsinyben árusító üzletekről. Az üzletek megnyitása …
Közellátási Népbiztosság
Budapest, 1919. április 10.
Az üzletek megnyitásával, az árusítással, az árakkal és az üzletviteli szabá-
lyokkal kapcsolatban kiadott rendelet kihirdetése.
Pesti könyvnyomda, Budapest; 63,5×39 cm
2342/Nyt

261.
Grande Comizio Pub[lico] Italiano! Tutti gli operai ed ex prigionieri di 
guerra italiani sono invitati al comizio che avrá luogo …
Il Partito Comunista Italiano
[Budapest, 1919. április 11. előtt]
Az Olasz Kommunisták Pártja meghívja az olasz munkásokat és volt hadi-
foglyokat egy előadásra a Marx–Lenin Házba 1919. április 11-én 6 órára. 
Az előadás témája: Mi a kommunizmus?
Európa Nyomda Rt., Budapest; 48×63 cm
6787/Nyt
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262.
A fegyverek beszolgáltatási idejének meghosszabbítása! …
Seidler [Ernő], a Vörös Őrség budapesti kerületi parancsnoksága po-
litikai biztosa
Budapest, 1919. április 11.
Az, aki a március 22-én kiadott rendelet ellenére még nem szolgáltatta be 
a  birtokában lévő fegyvereket, április 15–17. között a  megadott címen és 
időpontban még megteheti. A mulasztókat börtönnel és pénzbírsággal sújtják, 
felettük a forradalmi haditörvényszék ítélkezik.
Világosság nyomda, Budapest; 63×47 cm
1840/Nyt, 2017.93.1/Nyt

263.
Češi pozór! Česko-slovanšti přislušnici v Budapešti se vyzívají, …
[Budapest, 1919. április 13. előtt]
A Budapesten tartózkodó cseh–szlovákokat április 13-án este 7 órára 
a „Schwarz-étterembe” gyűlésre/előadásra invitálják. Cseh nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 48×31 cm
1879/Nyt

264.
Tótok! Proletár Testvérek! A cseh imperialista erőszak elől tömegesen 
menekültetek el és most elhagyatva álltok itt hajlék és élelem nélkül. …
A Magyarországi Socialistapárt Tót Csoportja
[Budapest, 1919. április 13.]
A megszállás elől a Felvidékről elmenekült férfiakhoz intézett felhívás, je-
lentkezzenek a Felvidéki Vörös Gárdába Budapesten a Trockij laktanyában. 
Magyar és szlovák nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 48×62,5 cm
1845/Nyt

265.
A proletár árvák és elmebetegek gyámjaihoz és gondnokaihoz! Minden 
egyes proletár árva és elmebeteg személyi állapotáról sürgős jelentés 
teendő. …
Budapest Népbiztosai
Budapest, 1919. április 14.
A gyámoknak, gondnokoknak három napon belül írásban vagy szóban je-
lentést kell tenniük a  gondozottak állapotáról a  hirdetményben megadott 
helyszínen és ügyintézési időben.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×33 cm
2344/Nyt

266.
Parteigenossen! Deutsche Männer und Frauen!
Die deutsche sozialistische Partei Ungarns
[Budapest, 1919. április 16. előtt]
A magyarországi Német Szocialista Párt április 16-án 10 órakor a Gólya-
várban gyűlést rendez a Budapesten élő németek számára. Német nyelvű 
falragasz.
Világosság nyomda, Budapest; 62,5×46 cm
1884/Nyt

267.
Rendelet. A budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács 
elnöksége elrendeli, hogy a főváros területén üzemben lévő összes sze-
mélyfelvonókat (lifteket) … Díjtalanul használhassák. …
A budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. április 16.
Elrendelik, hogy a főbérlők mellett a lifteket használhassák a postások, a kéz-
besítők, a hivatalok ügyfelei és alkalmazottai, valamint az albérlők.
Budapest Főváros Házinyomdája; 46×31,5 cm
2346/Nyt, 6377/Nyt

268.
A munkaügyi és népjóléti népbiztosság rendelete a  proletár hadirok-
kantak, hadisérültek, hadiözvegyek és hadiárvák kötelező összeírásá-
ról. Elrendelem, hogy Budapest főváros területén mindazok a proletár 

hadirokkantak, hadisérültek, hadiözvegyek és hadiárvák … összeíras-
sanak. …
Munkaügyi és népjóléti népbiztosság
Budapest, 1919. április 17.
A házbizalmiak közreműködésével 24 órán belül össze kell írni azokat a rá-
szorulókat, akik rokkant illetményeiken kívül más jövedelemmel nem ren-
delkeznek. Hasonló módon a falvakban és a városokban is el kell készíteni 
az összeírást.
Budapest Főváros Házinyomdája; 46,5×30 cm
6378/Nyt, 2347/Nyt

269.
1. sz. Rendelet. A VII. kerületben köteles minden ház folyó hó 20-ig 
házbizalmiakat újból választani. …
A VII. ker. forradalmi munkás- és katonatanács intéző bizottsága
Budapest, 1919. április 17.
A kerületben minden házban házbizalmi személyt kell választani a  szer-
vezett munkások közül. A  megválasztott bizalmiaknak a  hirdetményben 
megadott címeken és időpontban kell jelentkezniük és igazolniuk magukat.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
6381/Nyt

270.
2. sz. rendelet. Tudomásunkra jutott az, hogy sokan bár élelmiszerrel el 
vannak látva, liszt- és élelmiszerjegyeket vesznek igénybe, …
A VII. ker. forradalmi munkás- és katonatanács intéző bizottsága
Budapest, 1919. április 17.
Figyelmeztetik a kerület lakóit, hogy az élelmiszerjegyekkel való visszaélé-
seket szigorúan megtorolják.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
6380/Nyt, 2017.84.1/Nyt

271.
3. sz. rendelet. Figyelmeztetjük a kerület összes üzleteinek alkalmazot-
tait és volt tulajdonosait, hogy …
A VII. ker. forradalmi munkás- és katonatanács intéző bizottsága
Budapest, 1919. április 17.
A vásárlóktól mindig kérjék el a  szakszervezeti igazolványukat és a  sze-
mélyazonosságot igazoló iratot, illetve ha valaki sokat akar vásárolni, csök-
kentsék le az áru mennyiségét.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
6379/Nyt

272.
Soudruzi! Češti dělnici! Proletáři! … Cseh proletárok gyűlése április 
18-án, délután 5 órakor a  Marx–Lenin házban (Művészház) Rózsa 
utca 61.
[Budapest, 1919. április 18. előtt]
Cseh és magyar nyelvű falragasz.
Europa, Budapest; 47,5×31 cm
1880/Nyt

273.
Az V. kerületi Munkás- és Katonatanács 3. számú rendelete. A parla-
gon heverő földek, telkek stb. 1919. évi bevetésének és az összes mező-
gazdasági munkák és elsősorban konyhakertészet céljából feldolgozan-
dó földterületek megmívelésének biztosítása érdekében felhívjuk az V. 
ker. proletariátus figyelmét a következőkre: …
Az V. kerületi Munkás- és Katonatanács
Budapest, 1919. április 18.
Azok a  gyári munkás-csoportok, amelyek vállalják konyhakertészetek ki-
alakítását, igényüket a  megadott címen jelentsék be és a  munkát azonnal 
elkezdhetik. A munkák elvégzése kötelezettségük, amelyet ellenőrizni fognak 
kertész-kiküldöttek.
Helios sajtóipari üzem, Budapest; 47,5×31 cm
2348/Nyt



K ATA L Ó G U S  I I.

181181

274.
Compagni! Sabato 19 c. m. [corrente mese] alle ore 6 pom. [pomeriggio] 
sará tenuta una riunione …
Il Partito Comunista Italiano
[Budapest, 1919. április 19. előtt]
Az Olasz Kommunisták Pártja április 19-én délután 6 órára gyűlésre hívja 
a Budapesten élő olaszokat a Marx–Lenin Házba. Olasz nyelvű falragasz.
MOB Könyvnyomda; 62×47 cm
0623/Nyt, 2017.72.1/Nyt

275.
I. kerületi Proletártestvérek! A gyűlölt entente-imperiálizmus el akarja 
nyomni a magyar proletariátus féltett kincsét: a proletárdiktatúrát …
A Vörös Tengerészdandár 2. ezredének parancsnoksága Fehérvári út 22.
Budapest, 1919. április 19.
A mozgósított román hadsereg ellen a  proletárdiktatúra védelme érdeké-
ben jelentkezzenek a Vörös Tengerészdandár 2. ezred toborzóbizottságánál 
a Lassalle (Hadik) laktanyában.
Újságüzem, Budapest; 41,5×28 cm
3476/Nyt

276.
Proletárok! Testvérek! Láncainkat leszaggattuk és a mi uralmunk, a mi 
akaratunk szabja meg a dolgok rendjét. …
Közoktatási Népbiztosság VII/3. osztály. A  Munkástovábbképző Vi-
lágszemléleti Osztálya
[Budapest, 1919. április 19.]
A közoktatásügyi népbiztosság munkástovábbképzőt szervez, ennek irodal-
mi, művészeti és fi lozófi ai osztálya a közeli napokban megkezdi működését.
Grafi kai Intézet Részvénytársaság, Budapest; 95×63 cm
3431/Nyt

277.
Husvét vasárnap délután toborzó népünnepély a Népligetben.
[Budapest, 1919. április 20. előtt]
Az ünnepélyen fellépő művészeket és a programokat ismertető falragasz.
Schultz [Béla] és Társa nyomda; Budapest; 90,5×63 cm
1888/Nyt

278.
Felhívás. A  budapesti forradalmi munkástanács 1919. április 19-én 
megtartott gyűlésén egyhangúlag hozott ama határozatának végrehaj-
tására, hogy a kormányzótanács és munkástanács fele, valamint az össz-
munkásság fele kimegy a frontra, … a hadügyi népbiztosság a követke-
zőket rendeli el: …
A hadügyi népbiztosság
Budapest, 1919. április 20.
A Vörös Hadseregbe belépő munkásság jelentkezési helyszíneiről, a kiképzés-
ről és további, toborzással összefüggő intézkedésről kiadott tájékoztatás.
Pallas nyomda, Budapest; 63×46 cm
1844/Nyt, 6385/Nyt

279.
Elvtársak! Megszállott vidék dolgozó népe! Ki az utcára! Jöjjetek mind-
nyájan a f. hó 21-én délután fél 6 órakor a parlament elé, hol a szocialis-
ták nemzetközi föderációja nagy nemzetközi gyülést tart. …
Nemzetközi szocialisták tót csoportja
[Budapest, 1919. április 21. előtt]
A Parlament előtti téren a román támadást elítélő nagygyűlésről és idejéről 
kiadott tájékoztatás.
Nyomdai jelzés nélkül; 44,5×30 cm
2019.47.1/Nyt, 2019.48.1/Nyt (cseh nyelven), 2019.49.1/Nyt (szlovák 
nyelven)

280.
Délvidéki proletártestvérek! Válasszatok: élet vagy halál; proletárdikta-
túra vagy burzsoák uralma … Nincs más választás: be a Vörös Hadse-
regbe, ki az ellenség ellen!
[Délvidéki] Direktórium
[1919. április 21.]
A Budapest, V. kerület Kálmán utca 25. szám alatt működő Délvidéki Di-
rektórium toborzó, a Vörös Hadseregbe való belépésre buzdító plakátja.
Nyomdai jelzés nélkül; 62,5×48 cm
2405/Nyt, 2017.90.1/Nyt

281.
Délvidéki proletártestvérek! Veszélyben a  forradalom, veszélyben 
a proletárhaza! … Jelentkezzetek a Vörös Hadseregbe, V., Kálmán u. 
25., f. 1. a.
Délvidéki Direktórium
Budapest, 1919. április 21.
A Budapest, V. kerület Kálmán utca 25. szám alatt működő Délvidéki Di-
rektórium toborzó, a Vörös Hadseregbe való belépésre buzdító plakátja.
Nyomdai jelzés nélkül; 62×46 cm
2019.46.1/Nyt

282.
Parancs! Mindazok, akik nem tartoznak a vörös hadsereg, vagy a vörös 
őrség kötelékébe, … a birtokukban lévő lőfegyvereket … szolgáltassák 
be. …
Jancsik Ferenc parancsnok
Budapest, 1919. április 22.
Utasítás az engedéllyel nem rendelkező személyek azonnali fegyver-beszol-
gáltatására. Az ellenszegülőket forradalmi törvényszék ítéletével fenyegeti.
Újságüzem, Budapest; 63×47 cm
2017.89.1/Nyt, 2350/Nyt

283.
Proletár rokkantak! Az 1919. április hó 19-ről keltezett II. számú pa-
rancsom értelmében a rokkant illetményeket az özvegyi nyugdíjak és 
az árvák nevelési járulékai …
Rokkantügyi diktátor
Budapest, 1919. április 22.
Tájékoztatás a járandóságok kifi zetéséről.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
6383/Nyt, 0559/Nyt, 2349/Nyt

284.
Parancs. Mindenkinek megparancsoljuk, hogy a még birtokában lévő 
mindennemű lőfegyvert, kardot, szuronyt, és egyéb szúró, vágó fegyvert 

… beszolgáltassák. …
A VIII. kerületi munkás- és katonatanács direktóriuma
Budapest, 1919. április 22.
Mindenféle fegyver, katonai ruházat és felszerelés kötelező beszolgáltatására 
fi gyelmeztető falragasz. A parancs ellen vétők felett a Forradalmi Törvény-
szék fog ítélkezni.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
6382/Nyt

285.
Rendelet: 1. § Az utcán minden csoportosulás tilos. Minden csoporto-
sulás résztvevőit a vörös őrök kötelesek azonnal letartóztatni a Forra-
dalmi Törvényszék elé való állítás céljából. …
Jancsik F. [Ferenc] a Vörös Őrség budapesti kerületi főparancsnoka
Budapest, 1919. április 22.
Megtiltják éjjel 11 órától az utcai tartózkodást, beszüntetik a  tánciskolák 
működését, korlátozzák a  magánházak világítását, illetve betiltják a  ma-
gánházaknál az összejöveteleket.
Újságüzem, Budapest; 84×58,5 cm
2351/Nyt
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286.
[Elvtársak! Zsidó munkások! A forradalom veszélyben van! Teljesítsé-
tek szent kötelességeteket és lépjetek be a Vörös Hadseregbe! Azonnal 
jelentkezzetek a Munkás- és Katonatanácsok sorozóirodáiban: … Bu-
dapesten: I. kerület: Gellért kávéház, … Kiképzett katonák a Lovarda 
utca 1-ben …]
A Magyarországi Szocialista Párt Zsidó Frakciója
[Budapest, 1919. április 22. körül]
Zsidó munkások a falragaszon felsorolt helyszíneken önként jelentkezzenek 
a Vörös Hadseregbe. Jiddis nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 42×29 cm
1783/Nyt

287.
Lovak és öszvérek utóosztályozása / Egyes vállalatok, üzemek és magá-
nosok a magyar hadügyi népbiztos 5183/1919. számú rendelete ellené-
re a folyó évi április hó 9-ike és 16-ika között megtartott lóosztályozá-
son lovaikat és öszvéreiket nem állították a bizottság elé. …
A budapesti forradalmi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. április 23.
Azok az  állattulajdonosok, akik a  korábbi két időpontban elmulasztották 
az osztályozó bizottság elé vezetni állataikat, a megtorló intézkedések beve-
zetése előtt még kapnak egy lehetőséget, és április 25-én délelőtt a megadott 
helyszínen korábbi távolmaradásukat pótolni tudják. Az  elővezetés elmu-
lasztását a Forradalmi Törvényszék szigorúan bünteti.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×31,5 cm
2019.28.1/Nyt

288.
Az általános rend és közbiztonság érdekében, valamint a statáriális tör-
vények értelmében Elrendelem: 1. A lakosság köteles a rend és a csend 
föntartására [sic!], kerülve mindennemű gyülekezést és tüntetést ezen 
parancsnokság előzetes engedélye nélkül; …
A 7. hadosztály Parancsnokság. A  7-ik hadosztály parancsnoka: Du-
mitrescu Constantin, tábornok. Stanescu, alezredes, vezérkari főnök
Debrecen, 1919. április 23.
Debrecen román megszállásának napján kiadott rendelet a  gyülekezési ti-
lalom bevezetéséről, az  engedély nélküli hírlapok és hirdetmények kinyom-
tatásának tilalmáról, a 48 órán belüli fegyver-beszolgáltatásról, a gabona 
és takarmány engedély nélküli kiszállításáról, az  „idegenek” bejelentési kö-
telezettségéről, a szeszes italok kiszolgálásáról, valamint a román hadsereg 
által lefoglalt vasútvonalon való utazási tilalomról stb. Magyar és román 
nyelvű falragasz.
Debrecen város könyvnyomdája; 42×35,4 cm
6535/Nyt

289.
Demandez partout La Troisiéme Internationale …
[Budapest, 1919. április 23. után]
A „La Troisiéme Internationale” című hetilap hirdetése. Francia nyelvű fal-
ragasz.
Pallas nyomda, Budapest; 94×62 cm
1875/Nyt

290.
I. sz. parancs / Többszöri felszólalás után a fegyverek még mindig egyes 
egyének birtokában vannak, tehát ezúttal felhívjuk mindazon egyének 
figyelmét, …
II. kerületi Munkás és Katonák Forradalmi Tanácsa
Budapest, 1919. április 24.
Újabb felszólítás, hogy a birtokukban lévő fegyvereket, tartozékokat és alkat-
részeket tulajdonosaik 48 órán belül szolgáltassák be a II. kerületi rendőrség-
hez. Az ellenszegülők felett a forradalmi törvényszék fog ítélkezni.
May János könyvnyomda, Budapest; 63×47 cm
2017.92.1/Nyt

291.
Munkások! Slovákok! Elvtársak! Elvtársnők! E hó … lesz megtartva 
a cseh és slovák nyilvános gyűlés. Minden cseh és slovák kötelessége, 
hogy ott megjelenjen.
[Budapest, 1919. április 26. előtt]
A cseh és szlovák munkások havi nyilvános gyűlésének helyéről és idejéről 
tájékoztató falragasz, amelyen a napot, a kezdési időt, valamint a gyűlés bu-
dapesti címét a hirdetmény szabadon hagyott részébe kézzel írták be. Szlo-
vák, cseh és magyar nyelvű hirdetmény.
Nyomdai jelzés nélkül; 62,5×47 cm
1882/Nyt

292.
Italiani! Siete invitati alla riunione che avrá luogo Sabato 26. c. [corren-
te mese] alle ore 6 p. [pomeriggio] nei locali della Casa Marx–Lenin. …
Il Partito Communista Italiano
[Budapest, 1919. április 26. előtt]
Az Olasz Kommunisták Pártja április 26-án délután 6 órára a Marx–Le-
nin Házba gyűlésre hívja az olaszokat. Olasz nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 32×48 cm
91.5.1 /Nyt

293.
Rendelet. A  Forradalmi Kormányzótanács LXXIV. számú rendelete 
szerint: 2. §. A termény és élelmiszerfeleslegek összegyűjtése, szállítása 
és feldolgozása és szétosztása …
A Forradalmi Kormányzótanács
Budapest, 1919. április 26.
Idézi a rendelet 2–4. §-ának egyes részleteit a Közélelmezési Népbiztosság 
és az általa kijelölt szervezetek kizárólagos jogosultságairól, valamint tevé-
kenységük akadályozásának büntetéséről.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
2019.26.1/Nyt

294.
A Magyarországi Román Kommunista Párt Budapesti osztálya a kö-
vetkező felhívást bocsátotta ki: Elvtársak! Mi Magyarországon tartóz-
kodó romániai proletárok nagy tiltakozó gyűlésre hívunk össze benne-
teket április 27-én délután 4 órára a Parlament előtt lévő térre, …
A Magyarországi Román Kommunista Párt Budapesti osztályai
[Budapest, 1919. április 27. előtt]
A román hadsereg támadása ellen tiltakozó gyűlésre hívó falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 47,5×31 cm
2332/Nyt, 1847/Nyt (román nyelven)

295.
Proletár Rokkantak! A Rokkantügyi Teljhatalmú Megbízott folyó évi 
II. számú parancsa szerint … elmaradt járulékaikat a  következő sor-
rendben vehetik fel a nyugdíjszámvevőségnél …
A főváros központi forradalmi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. április 28.
Rokkant katonák járulékainak átvételi idejéről, módjáról tájékoztató falra-
gasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 63×47 cm
2017.95.1/Nyt

296.
Hirdetmény … A VI. ker. birtokrendező és termelést biztosító bizott-
ság közli, …
A VI. ker. Forradalmi munkás- és Katonatanács 20-as intéző bizottsága
[Budapest, 1919. április 29. előtt]
Felszólítják a  házbizalmi férfiakat, hogy a  házuk körüli üres telkeket 48 
órán belül jelentsék be a bizottságnak. Április 29-ig bejelentési kötelezettsé-
get írnak elő a mezőgazdasági gépek, az őszi és tavaszi gabonavetés nagysá-
ga, illetve a legelő állatállomány bejelentésére vonatkozóan.
Budapest Főváros Házinyomdája; 63×47 cm
6376/Nyt
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297.
Lovak és öszvérek újabb osztályozása. A magyar hadügyi népbiztos ad 
5183/99. eln. 3. számú rendeletével a Vörös Hadsereg lószükségletének 
kiegészítését rendelte el. …
A főváros központi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. április 29.
A hirdetményben közölt időben és helyen az  állatokat újból az  osztályozó 
bizottság elé kell vezetni. Az alkalmasnak minősített állatokat a hadsereg 
átveszi, tulajdonosuk elismervény ellenében kapja meg az értékét. Az ellen-
szegülők állatait elkobozzák, ők maguk forradalmi törvényszék elé kerülnek.
Budapest Főváros Házinyomdája; 94×63 cm
2019.39.1/Nyt

298.
Május elseje programja … Tudnivalók: A menet elindulását csak arra 
hivatott és jelvénnyel ellátott főrendezők rendelhetik el. A  várospa-
rancsnokság telefonon jelzi az indulást. …
A Forradalmi Kormányzótanács
Budapest, 1919. április 29.
A május 1-jei programokról, a felvonulás rendjéről, a közlekedéssel kapcsola-
tos tudnivalókról tájékoztató falragasz.
Újságüzem, Budapest; (2×58,5)×84 cm
1887/Nyt (alsó ív) és 2413/Nyt (felső ív)

299.
Hirdetmény a tábori posta felállításáról és igénybevételéről. 1. A tábor-
ban lévő Vörös Hadsereggel való postaforgalom közvetítésére tábori 
postahivatalok állíttatnak fel. …
Magyar Tanácsköztársaság. – Szociális termelés népbiztossága.
Budapest, 1919. április 30.
A tábori posta által a Vörös Hadsereghez, illetve a Vörös Hadseregtől szállí-
tott hivatalos és magánküldeményekkel kapcsolatos tudnivalókról, a címzés-
ről kiadott tájékoztatás.
Nyomdai jelzés nélkül; 53×36,5 cm
2013.92.1/Nyt

300.
Munkások! Elvtársak! A kapitalista kizsákmányolás egyik leghatalma-
sabb eszköze az alkoholméreg, a tőke legveszedelmesebb fajtája az al-
koholtőke volt. …
Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság
[Budapest, 1919. május]
Az alkoholfogyasztás ártalmaira és a szesztilalom betartására fi gyelmeztető 
felhívás.
Világosság nyomda, Budapest; 84×57,5 cm
3342/Nyt, 2407/Nyt, 3342/Nyt (tipográfi ai variáns)

301.
A vörös katona tízparancsolata / 1. Védd meg a proletáruralmat, mely 
kivezetett téged a grófok, bankárok, gyárosok és tábornokok elnyoma-
tásából, a rabszolgaság földjéről. …
[1919. május]
Nyomdai jelzés nélkül; 94×62 cm
7178/Nyt, 1902/Nyt

302.
Parancs. Mindazok a volt tartalékos és népfelkelő tisztek, továbbá tiszt-
jelöltek, … harctéri szolgálatra haladéktalanul személyesen jelentkezni 
kötelesek.
Hadügyi Népbiztosság
Budapest, 1919. május 1.
A hirdetményben felsorolt szakszervezetek tagjainak harctéri szolgálatra je-
lentkezését elrendelő falragasz.
Pallas nyomda, Budapest; 58,5×42 cm
2355/Nyt, 2356/Nyt

303.
Somlyó Zoltán: Májusi kalapács.
[1919. május 1.]
A címben jelölt verset közlő falragasz.
Kultura nyomda, Budapest; 90×62 cm
2415/Nyt

304.
Budapest dolgozó proletárjaihoz. Elvtársak! A forradalmi kormányzó-
tanács parancsára a mai napon átvettem a rendelkezést Budapest összes 
fegyveres erői felett. Hozzátok fordulok, hogy támogatásotokat kérjem 
nehéz munkámhoz. …
Haubrich József népbiztos
Budapest, 1919. május 2.
A rendbontások megakadályozása érdekében megtilt minden utcai csoporto-
sulást, összejövetelt, este 8 órától reggel 6 óráig kijárási tilalmat vezet be. 
A rabláson, fosztogatáson ért személyeket a helyszínen agyonlövik.
Újságüzem, Budapest; 95×63 cm
0642/Nyt

305.
A fa- és szénjegyek életbeléptetése és a háztartások tüzelőszerkészlete-
inek összeírása. Budapest proletariátusának szénnel és fával való igaz-
ságos és egyenletes ellátása céljából … szénjegyrendszert május 20-tól 
kezdve kiterjeszti a két szobásnál nagyobb lakások bérlőire is tekintet 
nélkül ezen lakások nagyságára. …
A budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. május 3.
Az újonnan kibocsátott szén-, és tűzifajegyek használatáról, valamint 
a háztartások tüzelőanyag-készleteinek összeírásával kapcsolatos teendőkről, 
a nyomtatványok kitöltéséről és a határidőkről kiadott tájékoztatás.
Budapest Főváros Házinyomdája; 63,5×48 cm
2357/Nyt

306.
Élelmiszereknek kézipodgyászban [sic!] való szállítása. A  közellátá-
si Népbiztosság  25.747/1919-II/d számú rendelete folytán közöljük 
az  utazó közönséggel, hogy törvényes úton szerzett élelmiszert kézi 
podgyászukban [sic!] 25 kilóig vasúton, hajón, kocsin vagy más módon 
bárki szabadon vihet magával. …
A budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
[Budapest,] 1919. május 3.
Engedélyezik 25 kg élelmiszer szállítását, ugyanakkor a tojás és a baromfi k 
darabszámát, a  tej és tejtermékek súlyát korlátozzák. A  meghatározott 
mennyiségen felüli cikkeket hatóságilag meghatározott áron helyben átve-
szik a közélelmezési hivatalok.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×31,5 cm
2358/Nyt

307.
Rendelet. Hogy a  proletariátus szent ügyéért a  fronton harcoló elv-
társaink visszamaradt családtagjainak a mindennapi életszükségleteik 
beszerzési gondjain könnyítsek, elrendelem, hogy a harctéren lévő vö-
rös katonák családtagjai az üzletekben soron kívül szolgáltassanak ki. …
Haubrich József karhatalmi főparancsnok
[Budapest, 1919. május 3.]
A harctérre vonuló vöröskatonák igazolványt kapnak, amellyel családtagja-
ikat az üzletekben soron kívül kiszolgálják.
Országos Hírlaptudósító, Budapest; 73,5×50 cm
1858/Nyt

308.
Budapestenska Grupa Komunistycznej Partji Robotniczej Polski …
[Budapest, 1919. május 4. előtt]
Lengyelország Kommunista Munkáspártjának budapesti csoportja 1919. má-
jus 4-én a Marx–Lenin Házban nagygyűlést tart. Lengyel nyelvű falragasz.
MOB könyvnyomda; 52×48 cm
2416/Nyt, 1862/Nyt



184184

309.
Szobrot Marx-nak Budapesten! Ein Marx-Denkmal für Budapest! 
Elvtársak! A nemzetközi Szocialista Föderáció Marx Károly születés-
napjának 101-ik évfordulója alkalmával f. é. május 5-én, hétfő délelőtt 
pont ¾ 10 órakor nemzetközi Marx-ünnepélyt rendez a Városi Szín-
házban. …
[Budapest, 1919. május 5. előtt]
Az ünnepély műsoráról és a jegyvásárlásról tájékoztató falragasz. Az előadás 
jövedelmét a Marx-szobor alapjára kívánták fordítani.
Franklin Társulat, Budapest; 94,5×63 cm
1889/Nyt

310.
Ingyenes himlőoltás. A I. ker. Munkás- és Katonatanács közhírré teszi, 
hogy az oltóbizottság a folyó évben a himlőoltást május hó első felében 
megkezdi. … épületben berendezett oltóhelyiségben fogják díjtalanul 
végezni.
Az I. ker. Munkás- és Katonatanács
Budapest, 1919. május 5.
Figyelmeztetik a  szülőket a  gyerekek kötelező védőoltásának beadására, 
amelyre májustól szeptember végéig hetente egyszer ingyenes lehetőséget biz-
tosítanak.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
0530/Nyt

311.
Hirdetmény. Aki a 25 és 200 koronás bankjegyeket nem fogadja el, aki 
azt híreszteli, hogy ezen pénznemeknek értéke nincsen, Forradalmi 
Törvényszék elé állítandó. …
A Munkástanács
Gödöllő, 1919. május 5.
Forradalmi törvényszék ítélkezik azok felett, akik a nagy értékű bankjegye-
ket nem fogadják el, és valótlant állítanak a pénzről.
Weisz Sándor könyvnyomdája, Gödöllő; 48×32 cm
2359/Nyt

312.
A magyar nemzethez! A kommunista pártnak és vezéreinek garázdál-
kodása anarchiát, pusztulást és felfordulást hozott az annyi megpróbál-
tatást látott országra. …
Gróf Károlyi Gyula miniszterelnök, Dr. Barabás Béla vallás- és közok-
tatásügyi miniszter, Bársony Elemér népjóléti miniszter stb.
Arad, 1919. május 5.
Az Aradon 1919. május 5-én megalakított ellenkormány céljait ismertető 
falragasz. Az ideiglenes kabinet feladata a rendteremtés és egy alkotmányos 
alapokon nyugvó kormány előkészítése.
Szücs Mihály Könyvnyomdája; 63,5×47,5 cm
2578/Nyt

313.
Parancs! A  keleti hadsereg főparancsnoka, Bőhm Vilmos elvtárs 
az alábbi táviratot intézte hozzám: …
Haubrich József népbiztos, a budapesti összes fegyveres erők parancs-
noka
Budapest, 1919. május 5.
Közli Böhm Vilmos főparancsnok rendeletét, miszerint a Vörös Hadseregben 
szolgálatot teljesítő egyéneknél lakásrekvirálást, házkutatást nem lehet vé-
gezni, és családtagjaikat nem lehet zaklatni. Haubrich József maga is meg-
tiltja az ilyen túlkapásokat. Az elkövetőket rögtönítélő bírósággal fenyegeti.
Világosság-nyomda, Budapest; 63,5×48 cm
1853/Nyt

314.
Budapest dolgozó népéhez! Proletárok! Budapest népe hangos a rém-
hírektől és a proletárdiktatúra bukását óhajtó ellenforradalmár csőcse-
lék vigyorgásától. …
A Magyarországi Szocialista Párt
[1919. május 5. körül]

Cáfolják a proletárdiktatúra bukásáról terjedő híreket. Türelemre, bizalomra, 
kitartásra felhívó kiáltvány.
Újságüzem, Budapest; 84×58,5 cm
2401/Nyt

315.
Lovak és öszvérek II. utóosztályozása. Egyes vállalatok, üzemek és 
magánosok a  magyar hadügyi népbiztos 8755/919. számú rendelete 
ellenére folyó évi április hó 30-ika és folyó évi május hó 3-ika között 
megtartott második lóosztályozáson lovaikat és öszvéreiket nem állítot-
ták a bizottság elé. …
Budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. május 7.
Akik a rendeletnek nem tettek eleget és az osztályozásra nem állították elő 
az  állataikat, május 9-én a  megadott időben és helyszíneken megtehetik. 
A mulasztók felett a forradalmi törvényszék fog ítélkezni.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×32 cm
2360/Nyt

316.
Az Országos Lakásbizottság 6. számú rendelete. Utalással Haubrich 
hadügyi népbiztosnak 1919. május hó 6-án kiadott ama parancsára, 
amely a  lakásrekvirálást teljesen az  Országos Lakásbiztosságra bízta, 
a következőket rendeljük el: … 
Somló Dezső a lakásügyek országos biztosa
Budapest, 1919. május 7.
Harctérre vonuló vöröskatonák lakás- és bútorigényeinek ügyintézéséről, 
valamint az önkényes lakásrekvirálások elítéléséről és a megtorlásról kiadott 
hirdetmény.
Újságüzem, Budapest; 84×58,5 cm
2361/Nyt

317.
Parancs! Az  utcán fegyveresen csakis katonai osztagok, gyári mun-
kásezredekhez tartozó zárt alakulások, járőrök, … járhatnak.
Haubrich [ József ] népbiztos, karhatalmi főparancsnok
[1919. május 8.]
A katonák utcai fegyverviselését korlátozó utasítás, amely szerint fegyvert 
kizárólag a zárt rendben közlekedő alakulatok tagjai viselhetnek. A hadse-
reg és a Vörös Őrség tagjain kívül katonai sapkát más nem viselhet.
Pallas nyomda, Budapest; 58,5×42 cm
1854/Nyt

318.
Rendelet. Tíz éven aluli gyermekek színházba járásának megtiltása.
Budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. május 8.
Színházba, moziba és mulató helyekre tíz éven aluli gyerekek csak gyerek-
előadásra mehetnek, a rendelet betartásáért a szórakozóhelyek tulajdonosait 
teszik felelőssé.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31,5 cm
2362/Nyt

319.
Cukorárak újabb szabályozása. A Közellátási Népbiztosság rendelkezé-
se folytán május 20-tól kezdődőleg a cukorárak a kicsinybeni eladásnál 
a következők. …
Budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. május 8.
A különböző cukorfajták árának közzététele.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31,5 cm
2363/Nyt

320.
Lisztárak újabb szabályozása. A Közellátási Népbiztosság rendelkezé-
se folytán május 20-tól kezdődőleg a lisztárak a kicsinybeni eladásnál 
a következők. …
Budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
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Budapest, 1919. május 8.
A különböző lisztfajták árának közzététele.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31,5 cm
2364/Nyt

321.
Az 1919. május 1-i 8., 23. és 28. sz. Rendelet (módosítva). Mi, az erdé-
lyi hadak parancsnoka … a hadsereg biztonsága és az ország védelme 
érdekében elrendeljük egészen a Tiszáig elfoglalt területre, tekintetbe 
véve a hadmiveleti zónát: …
[Gheorghe] Mărdărescu tábornok, az  erdélyi csapatok parancsnoka, 
[Ştefan] Panaitescu tábornok, a vezérkar főnöke
Nagyszeben, 1919. május 9.
A román hadsereg által megszállt területre visszatérő minden magyar ka-
tona köteles azonnal jelentkezni a legközelebbi román katonai parancsnok-
ságnál, illetve jelenteni kell a  más állampolgárságú személyek tartózkodá-
si helyét. Az  engedéllyel rendelkezők kivételével mindenkinek megtiltják 
a fronton való mindkét irányú átkelést. Román és magyar nyelvű falragasz.
Concordia [könyvnyomda], Arad; 58,5×42,5 cm
2441/Nyt

322.
Belépés a táviró csapathoz! Parancs. Azok a szakmunkások, kik a közös 
(st.-pölteni) táviró-ezrednél vagy a budapesti honvéd táviró-iskolánál 
szolgáltak …
Hadügyi Népbiztosság
Budapest, 1919. május 9.
A korábban a  távírócsapatoknál szolgálatot teljesítő katonákat utasítják 
a vörös távírócsapatokhoz való belépésre.
Országos Hírlaptudósító Nyomda, Budapest; 47,5×31 cm
1852/Nyt

323.
Parancs! Elrendelem, hogy valamennyi budapesti kerületi munkás- és 
katonatanács intézőbizottsága 24 óra alatt terjessze be hozzám a kerü-
letben lévő összes házi bizalmiak névjegyzékét, …
Somló Dezső országos lakásügyi biztos, a házbizalmi és házfelügyelői 
ügyek teljhatalmú intézője
Budapest, 1919. május 9.
A házbizalmi és házfelügyelői ügyek intézésével, teljhatalommal felruházott 
biztos elrendeli a házbizalmiak és korábbi foglalkozásuk 24 órán belüli ösz-
szeírását. Listázni kell a kötelességüket hanyagul végzőket és a rendelkezé-
seket nem teljesítőket. A házbizalmiak kötelességévé teszi a gyanús viselke-
dés és az elrejtett készletek azonnal bejelentését. A bejelentések elmulasztóit 
azonnal elmozdítják állásukból, súlyos esetben rögtönítélő bíróság elé állítják.
Újságüzem, Budapest; 95×58,5 cm
2365/Nyt

324.
Rendelet a  katonaruha és felszerelés igénybevételéről. A  Vörös Had-
seregnek a  legsürgősebben szüksége van minden használható katonai 
ruházatra és felszerelésre. …
Hadügyi Népbiztosság
Budapest, 1919. május 10.
Május 14-ig az egész országban be kell szolgáltatni a csukaszürke vagy tá-
bori szürke színű szövetből készült ruházati cikkeket. A gyűjtés budapesti 
és vidéki helyszíneiről, a beszállítás módjáról, a határidőkről, a felelősökről, 
a  térítési díjakról kiadott tájékoztatás. Május 15. után tábori vagy csu-
kaszürke egyenruhát csak a Vörös Hadsereg tagjai viselhetnek.
Fejér és Glatter, Budapest; 94×63 cm
2019.40.1/Nyt

325.
21. és 25. sz. Rendelet (módosítása). Mi az erdélyi hadak parancsnoka … 
a hadsereg biztonsága és az ország védelme érdekében elrendeljük egé-
szen a Tiszáig elfoglalt területre, tekintetbe véve a hadmiveleti zónát: …
Az erdélyi hadtestek parancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu tábornok, 
[Ştefan] Panaitescu vezérkari főnök

Nagyszebeni parancsnokságnál, 1919. május 12.
A román hadsereg által megszállt területeken elkövetett, kihágásnak minő-
sített incidenseket és büntetésüket ismertető, román és magyar nyelvű hir-
detmény.
Concordia [könyvnyomda], Arad; 58,5×42 cm
2442/Nyt

326.
Parancs! Minthogy többszöri tilalom ellenére ma is előfordul, hogy vö-
rös katonák és parancsnokok lakásaiba a kerületi és környékbeli mun-
kástanácsok megbízottai, házbizalmiak és házfelügyelők bemennek, … 
minden esetet, amikor bárki bemegy a lakásukba, azonnal közöljenek 
velem, hogy megtegyem az intézkedést az illető azonnali letartóztatá-
sára. …
Somló Dezső országos lakásügyi biztos
Budapest, 1919. május 12.
Akik a rendeletek ellenére továbbra is erőszakoskodnak a harcoló vöröskato-
nák családjaival, rögtönítélő bíróság elé kerülnek.
Újságüzem, Budapest; 83,5×58 cm
3428/Nyt

327.
Szervezett munkások! A lakás iránti kérelmek folyó hó 13-ától kezdve 
a kerületi munkás- és katonatanácsok lakásbizottságainál jelenthetők 
be az alábbi helyeken: …
Szamuely Tibor és Vágó Béla népbiztosok
[Budapest, 1919. május 13.]
Ismertetik a kerületi lakásbizottságok címeit.
Újságüzem, Budapest; 42×29,5 cm
2366/Nyt

328.
Hirdetmény. Az aprópénz hiányával valamint a kétszáz koronások ér-
tékcsökkenéséről elterjesztett valótlan hírek felmerülésével keletkezett 
állapotokat sokan arra használták fel, szükségleti cikkeket kizárólag ap-
rópénz ellenében szolgáltak ki, …
Dr. Szentpáli István polgármester
Miskolc, 1919. május 14.
Börtönbüntetéssel és pénzbírsággal fenyegeti meg azokat, akik aprópénzt 
a közfogyasztás elől elvonnak, elrejtenek, eltitkolnak.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 41,5×29,5 cm
2368/Nyt

329.
Lovak összeírása. A Földmívelésügyi Népbiztosság a  folyó évi május 
hó 9-én 1133/1919. szám alatt kelt rendeletével a budapesti lóállomány 
összeírását rendelte el. …
Budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. május 14.
Június 1-jétől új takarmányjegyeket vezetnek be, az addig kiadottak érvé-
nyüket vesztik. A  korábbi osztályozások után magántulajdonban megma-
radt lovak után új jegyeket kell igényelni. Az igénylés benyújtásának módjá-
ról, idejéről és helyszínéről tájékoztató falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31,5 cm
2367/Nyt

330.
Proletárasszonyok! Munkásnők! Elvtársnők! Budapest munkásnői 
1919. évi május hó 15-én … A politikai helyzet napirenddel az alább 
felsorolt helyeken gyűléseket tartanak: …
Az országos nőszervező bizottság
[Budapest, 1919. május 15. előtt]
Nők számára szervezett politikai gyűlések helyszíneit kerületenként felso-
roló hirdetmény.
Világosság nyomda, Budapest; 84×57,7 cm
2369/Nyt
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331.
Húselosztás az I. kerületben. Az I. kerületi Munkás- és Katonatanács 
aláírásával egy plakát jelent meg az I. kerületben, …
Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnöksége
Budapest, 1919. május 15.
A húselosztás szabályozásáról kiadott korábbi hirdetmény nem érvényes, 
mert a közellátási hivatalok felhatalmazása nélkül adták ki.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×31 cm
6424/Nyt

332.
Slovaci a cesi! V nedelu dna 18. maja… Figyelem! Valamennyi szlovák 
és cseh elvtárs és elvtársnő tartsa kötelességének … május hó 18-án, 
délután 4 órakor Rózsa-utca 61. sz. alatt megtartandó nagygyűlésen 
megjelenni. Tárgy: Mai helyzet.
Magyarországi Szocialisták Slovák Csoportja
[Budapest, 1919. május 18. előtt]
Szlovákok és csehek számára szervezett politikai gyűlés hirdetése. Szlovák, 
cseh és magyar nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 84,5×58 cm
1881/Nyt

333.
Budapest munkássága a Dunántúl proletárjaihoz! Budapest szervezett 
munkássága kivonult a frontra, hogy megvédje a Tanácsköztársaságot, 
hogy megakadályozza a  tőkések és nagybirtokosok uralmának vissza-
térését. …
Budapesti Forradalmi Munkás- és Katonatanács
[Budapest, 1919. május 18.]
A fővárosi munkásság példájára vidéken is szervezzenek munkászászlóal-
jakat, és erősítsék meg a proletárhatalmat. A dunántúli munkások segítsék 
élelmiszerrel a fővárost.
Világosság nyomda, Budapest; 84×57 cm
3314/Nyt

334.
Új rendszerű élelmiszerjegyek kibocsátása. A  Budapesti Forradalmi 
Központi Munkás- és Katonatanács Elnöksége a  Közellátási Népbiz-
tosság intézkedése folytán az élelmicikkek vásárlására új rendszerű élel-
miszerjegyeket bocsát ki, amelyek ez év július 1-től kezdve érvényesek. …
A Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnök-
sége
Budapest, 1919. május 19.
A családfők foglalkozása alapján kétféle (vörös és kék) „Családfői igazolvá-
nyokat” vezetnek be, amelyeket a megjelölt személyek aláírása után a házbi-
zalmiaknak az illetékes liszthivatalnál le kell adniuk május 31-ig. Az iga-
zolványok alapján hármas osztályozású, más színezésű élelmiszerjegyeket 
kapnak a lakosok.
Budapest Főváros Házinyomdája; 66×48 cm
6425/Nyt

335.
Ezer éven át szegénységben, nyomorban és műveletlenségben tartották 
Magyarországon a földművest. Nem volt itt másnak emberi élete, csak 
a nagyúrnak, a grófnak, a herczegnek, uraságnak, a bankárnak, millio-
mosnak. …
[1919. május 19.]
Az elkergetett nagybirtokosok azt terjesztik, hogy a kommunizmus a kisem-
berektől el akarja venni a  földet, a  házat és az  igavonó állatot. Cáfolják 
ezeket a rágalmakat, az új rend a kisbirtokokhoz nem nyúl.
Nyomdai jelzés nélkül; 95×63,5 cm
3344/Nyt, 2404/Nyt

336.
Behivási parancs. A) A szakszervezeteknél folyó hó 17-én estig bezáró-
lag lajstromozott katonailag kiképzett arcvonalbeli fegyveres szolgálat-
ra alkalmas összes elvtársak az alábbi határozványok szerint tényleges 
katonai szolgálatra bevonulni tartoznak és pedig: …

Hadügyi Népbiztosság
[Budapest, 1919. május 20.]
A kiképzett és fegyveres szolgálatra alkalmas gyári munkások és szakszerve-
zeti tagok bevonulásának idejét és helyszíneit közzé tevő falragasz.
Országos Hírlaptudósító, Budapest; 100×70,5 cm
1856/Nyt

337.
A Ruszin Vörös Gárda felállítása. Ruszin Testvérek! Elvtársak! A Had-
ügyi Népbiztosság E. 103.076/6. sz. rendelete alapján Ruszin Vörös 
Gárda felállítása rendeltetett el. …
Ruszin Népbiztosság
Budapest, 1919. május 20.
Felhívás a ruszin proletárokhoz, lépjenek be a most megalakított szervezet 
soraiba.
Garai Nyomda részvénytársaság, Budapest; 47×32 cm
1841/Nyt

338.
Compagni! Mercoledi 21 c. m. [corrente mese] alle ore 6 pom. 
[pomeriggio] sará tenutá una riunione nella casa Marx–Lenin Rózsa 
utca Nr. 61. …
L’Esecutivo del Partito Socialista Italiano a Budapest
[Budapest, 1919. május 21. előtt]
Az Olasz Kommunisták Pártja a  Marx–Lenin Házban május 21-én 
délután összejövetelt tart. Kérik, hogy valamennyien vegyenek részt ezen 
a fontos gyűlésen és hozzák magukkal a pártigazolványukat. Olasz nyelvű 
hirdetmény.
M. O. B. könyvnyomda, Budapest; 31,5×46 cm
1860/Nyt

339.
Rendelet a rekvirált lakások gáz- és villanyáram fogyasztási számláinak 
fizetéséről. A proletárok részére rekvirált lakásokban – miután a gáz- és 
villanyáram mérőeszközöket anyaghiány miatt szaporítani lehetetlen, 
továbbá mert a  vezetékek elkülönítése is technikai nehézségekbe üt-
közik, – a gáz- és villanyáram csak a már felszerelt mérőkön át szol-
gáltatható. …
A Budapesti Forradalmi Munkás- és Katonatanács Elnöksége
Budapest, 1919. május 21.
A rekvirált lakásokban a közüzemi díjak lakók közötti megosztását ismertető 
és a fizetési kötelezettségekre figyelmeztető falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 66×47 cm
6426/Nyt

340.
Hirdetmény. Tudomására juttatom mindenkinek, hogy a  III. hadtest 
forradalmi törvényszéke megalakult és működését megkezdte. Székhe-
lye: Miskolc, hivatalos helyisége: Verbőczy utca 6. (Igazságügyi-palota) 
Hatásköre kiterjed a III. hadtest egész hadműveleti területére. …
Szőcs Áron a III. hadtest forradalmi törvényszékének elnöke
Miskolc, 1919. május 21.
A területen letartóztatási és ítélkezési joga csak a III. hadtest forradalmi tör-
vényszékének van, a hatóságoknak a gyanúsított személyeket a felvett jegy-
zőkönyvekkel együtt át kell adniuk.
Klein, Ludwig és Szelényi részvénytársaság, Miskolc; 62,5×47 cm
1855/Nyt

341.
Behívási parancs. A., a  szakszervezeteknél és az  alább megnevezett 
gyári üzemeknél f. hó 25-én estig bezárólag lajstromozott katonailag 
kiképzett arcvonalbeli fegyveres szolgálatra alkalmas összes elvtársak, … 
az alábbi határozványok szerint tényleges katonai szolgálatra bevonulni 
tartoznak, és pedig: …
Hadügyi Népbiztosság
[Budapest, 1919. május 24.]
A kiképzett és fegyveres szolgálatra alkalmas gyári munkások és szakszerve-
zeti tagok bevonulásának idejét és helyszíneit közzé tevő falragasz.
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Nyomdai jelzés nélkül; 93,5×62,5 cm
1842/Nyt

342.
Tovarisi ukrainci …
Ukrainszka Komunisztyicsna Grupa
Budapest, 1919. május 24.
A Magyarországi Internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderációjá-
nak ukrán csoportja 1919. május 24-én a Marx–Lenin Házban gyűlést tart 
a nemzetközi helyzetről és a nemzetközi proletariátus feladatairól. Ukrán 
nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 47,5×31 cm
1863/Nyt

343.
Conference francaise tres important …
Federation Socialiste Internationale, Fraction Francaise de Hongrie
[Budapest, 1919. május 26. előtt]
A Magyarországi Internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderáci-
ójának francia frakciója a Marx–Lenin Ház nagytermében május 26-án 
francia nyelvű előadást tart. Francia nyelvű hirdetmény.
Pallas nyomda, Budapest; 95×63,5 cm
1872/Nyt, 6489/Nyt

344.
A petróleum-jegyszelvények nyári beváltási helyei. A budapesti forra-
dalmi központi Munkás- és Katonatanács elnökségének közgazdasá-
gi osztálya közli, hogy június 9-től kezdve további intézkedésig csak 
az alább felsorolt kereskedők részére utal ki petróleumot. …
A budapesti forradalmi központi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. május 27.
Kerületenként felsorolják a petróleumot árusító üzleteket.
Budapest Főváros Házinyomdája; 66×47 cm
6427/Nyt

345.
Árulók járnak közöttünk; – vigyázzunk emberek! A kutmérgező nem 
olyan gyalázatos és nem oly veszedelmes, mint amilyenek ezek, akik 
a lelkeket akarják megmérgezni. …
[1919. május 28.]
A terjesztett rágalmakkal szemben a Tanácsköztársaságban mindenki sza-
badon gyakorolhatja vallását. Senki ne higgyen a hazugságoknak!
Nyomdai jelzés nélkül; 100×70,5 cm
3349/Nyt, 2403/Nyt

346.
Russzkie tovarisi i grazsdanye!
Budapestszkaja Gruppa Rosszijszkoj Kommunistyicseszkoj Partii
[Budapest, 1919. június 1. előtt]
Az Oroszországi Kommunista (bolsevik) Párt Budapesti Csoportja tudatja, 
hogy 1919. június 1-jén kulturális klub nyílik a VIII. kerület Német utca 22. 
szám alatt. Orosz nyelvű hirdetmény.
Nyomdai jelzés nélkül; 47,5×32 cm
1869/Nyt, 1867/Nyt

347.
Drugovi Jugoszlaveni: Szrbi, Hrvati, Szlovenci i Bugari! …
Odbor Jug. rev. szoc. grupe u Budapesti
[Budapest, 1919. június 1. előtt]
A Magyarországi Internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderációjá-
nak délszláv szekciója előadást rendez 1919. június 1-jén a Marx–Lenin 
Házban a szocialista forradalomról. Szerb nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 46,5×31 cm
1865/Nyt

348.
Tovarisi, grazsdanye! Russzkij Kulturno-Proszvetyityelnij Klub imeni 
Lenina otkrity VIII., Német-utca (Nejmet-utca) 22.
Vremennoje Pravlenyije
[Budapest,] 1919. június 1.
A Leninről elnevezett orosz kulturális klub megnyílik a  Német utca 22. 
szám alatt. Orosz nyelvű falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 48×32 cm
1870/Nyt

349.
Parancs! A  Forradalmi Kormányzótanács folyó évi CIX. számú ren-
deletével a dolgozó férfi ak védkötelezettségét rendelte el az ez évben 
betöltendő 18-ik életévtől a be nem töltött 45-ik életévig. …
Magyarországi Tanácsköztársaság. Hadügyi Népbiztosság
Budapest, 1919. június 5.
Elrendelik a 18 és 45 év közötti férfi ak védkötelezettségét, de a sorozást egye-
lőre csak Budapesten és a Duna bal partján lévő területekre terjesztik ki. Is-
mertetik az érintettek körét, illetve azokét, akikre a sorozás nem vonatkozik.
Pallas nyomda, Budapest; 84,5×60,5 cm
1789/Nyt

350.
Katonák! Előre hősiesen és ellenállhatatlanul további győzelmek és di-
adalok felé. …
[1919. június 5–10. körül]
Az északi hadjárat sikere után kiadott, a Vörös Hadsereg katonáihoz intézett 
buzdító szózat.
Nyomdai jelzés nélkül; 95×63,5 cm
2412/Nyt, 3351/Nyt

351.
A tüzelőanyagok árának újabb megállapítása. …
Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnöksége
[Budapest,] 1919. június 7.
Ismertetik a különböző szén és tűzifa típusok június 7-től érvényes nagy- és 
kiskereskedelmi árát, valamint a házhoz fuvarozás költségét.
Budapest Főváros Házinyomdája; 66×47 cm
6428/Nyt

352.
Tovarisi ukrainci. V negyilju 8. cservnja sz. …
Ukrainszka Komunisztyicsna Grupa
[Budapest, 1919. június 8. előtt]
A Magyarországi Internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderáci-
ójának ukrán szekciója 1919. június 8-án a  Marx–Lenin Házban mun-
kásgyűlést tart a  jelenlegi politikai helyzettel kapcsolatban. Ukrán nyelvű 
hirdetmény.
V. Gorjanszkij nyomdája, Budapest; 48×32 cm
1864/Nyt

353.
A cseh-szlovák szocialisták magyarországi csoportja vasárnap, június 
8-án a Zeneakadémia nagytermében elsőrangú művészek közreműkö-
désével hangversenyt rendez. …
[Budapest, 1919. június 8. előtt]
A hangverseny idejéről, helyéről és a  jegyvásárlásról kiadott tájékoztatás. 
Cseh, szlovák és magyar nyelvű hirdetmény.
Nyomdai jelzés nélkül; 94×63 cm
1890/Nyt

354.
Proletárok! Dicsőséges Vörös Hadseregünk kétnapi szívós harc után 
a cseh imperializmus igája alól fölszabadította Kassa város proletársá-
gát, valamint Korpona, Selmecbánya és Nagysurány dolgozó népét. …
A Forradalmi Kormányzótanács. A budapesti Forradalmi Munkás- és 
Katonatanács
[Budapest, 1919. június 8.]
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Felhívják a budapesti proletárságot, hogy a katonai győzelmek méltó megün-
neplésére vonuljanak a Parlament elé.
Világosság nyomda, Budapest; 83×59 cm 
2371/Nyt, 1850/Nyt

355.
Diadalmasan előrenyomuló vörös csapataink megtörve a megvert ellen-
ség utóvédjeinek ellenállását, ma, hétfőn délben bevonultak Eperjesre! …
A Forradalmi Kormányzótanács
Budapest, 1919. június 9.
A Vörös Hadsereg északi hadjáratának sikeréről, Eperjes elfoglalásáról hírt 
adó falragasz.
Újságüzem, Budapest; 82×58,5 cm
1851/Nyt, 2370/Nyt

356.
Sorozás. A forradalmi kormányzótanács f. évi CIX. számú rendelete és 
a hadügyi népbiztosság parancsa alapján azok a Budapesten lakó, dol-
gozó férfiak, akik 18. életévüket 1919. évben töltik be és akik ennél 
idősebbek, de 45. életévüket még nem töltötték be, védkötelesek: …
A budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
Általános tájékoztató a 18 és 45 év közötti férfiakat érintő sorozásról, a meg-
jelenésre kötelezettek, illetve a nem-kötelezettek köréről, a megjelenés ellen-
őrzéséről. A sorozáson megjelentek ellenőrzését a házbizalmiak feladatává 
teszik, akiknek a védköteles lakókról a sorozási adatokkal névjegyzéket kell 
készíteniük a megadott módon. A hatóság által ellenőrzött és jóváhagyott 
névjegyzéket közszemlére kell tenniük a ház kapubejárata alatt.
Budapest Főváros Házinyomdája; 94×62,5 cm
75.2.1/Nyt

357.
Sorozás az I. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a születési év szerinti megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0533/Nyt

358.
Sorozás a II. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0534/Nyt

359.
Sorozás a III. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0535/Nyt

360.
Sorozás a IV. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.

Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0536/Nyt

361.
Sorozás az V. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0537/Nyt

362.
Sorozás a VI. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0538/Nyt

363.
Sorozás a VII. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0539/Nyt

364.
Sorozás a VIII. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0540/Nyt

365.
Sorozás a IX. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0541/Nyt

366.
Sorozás a X. kerületben. …
Budapesti központi forradalmi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 10.
A kerületi lakosok számára kijelölt sorozóbizottságok helyeit, valamint 
a  születési év szerint megjelenésre meghatározott napokat felsoroló hirdet-
mény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm
0542/Nyt

367.
Póthirdetmény a VI. ker. sorozáshoz. …
Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnöksége
[Budapest,] 1919. június 11.
A kerületben meghirdetett sorozás egyik körzetének helyszínét módosító falragasz.
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Budapest Főváros Házinyomdája; 47×33 cm
6429/Nyt

368.
Petróleum árának újabb megállapítása. A budapesti forradalmi közpon-
ti Munkás- és Katonatanács közgazdasági ügyosztálya közli, …
A budapesti forradalmi központi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. június 12.
A petróleum június 16-tól érvényes hatósági árát ismertető falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×33,5 cm
2373/Nyt

369.
Székely proletárok! A Nemzetközi Vörös Hadsereg székely toborzó és 
jelentkező laktanya I. ker. Fehérvári-ut 22. Lasalle-laktanyában van.
[1919. június 14.]
A Vörös Hadseregbe belépni szándékozó székelyeknek a Lasalle laktanyában 
kell jelentkezniük.
Nyomdai jelzés nélkül; 58,5×41,5 cm
1857/Nyt

370.
Parancs. Felszólítjuk Kalocsa összes fegyverfogható férfi ait, hogy azon-
nal két napi élelemmel és bárminemü fegyverrel … jelenjenek meg. …
Fehérgárda parancsnokság
Kalocsa, 1919. június 20.
A kommün ellen szervezkedő erők fegyveres ellenállásra hívják a  környék 
lakosságát.
Árpád Nyomda, Kalocsa; 64×49 cm
2579/Nyt

371.
Budapest lakosaihoz! Néhány nap óta mindgyakrabban [sic!] osztogat-
nak szét röpcédulákat az  aknamunkát végző felelőtlen elemek, ame-
lyekben pogromra hívják fel és bujtogatják a lakosságot. … 
Haubrich [ József ] hadügyi népbiztos, karhatalmi főparancsnok
[Budapest, 1919. június 22.]
A népbiztos fi gyelmezteti a főváros lakosságát, hogy ne higgyenek a lázítók-
nak, mert minden rendbontást megtorol. Ha az agitáció nem szűnik meg, 48 
órán belül statáriumot rendel el.
Nyomdai jelzés nélkül; 95×63,5 cm
2400/Nyt, 0558/Nyt

372.
Rendelet. A Forradalmi Kormányzótanács rendelete statáriális intézke-
dő joggal megbízott az ellenforradalmi üzelmek leküzdésével. … 
Haubrich József, Budapest katonai parancsnoka
Budapest, 1919. június 23.
A Budapest és környékére statáriális joggal felruházott Haubrich József meg-
tilt minden gyülekezést és felvonulást. A szabad vallásgyakorlást engedélye-
zi, de nem tűri az ellenforradalmi agitációt.
Világosság nyomda, Budapest; 84,5×58 cm
1788/Nyt

373.
Hirdetmény a 6–14 éves gyermekek egészségügyi vizsgálata tárgyában. 
A  budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elrendeli, 
hogy minden 6–14 éves gyermek az  alant felsorolt helyen és időben 
szociális és egészségügyi vizsgálatra feltétlenül jelentkezzék. …
A budapesti forradalmi központi Munkás- és Katonatanács Elnöksége
Budapest, 1919. június 23.
Kerületenként felsorolják azokat az iskolákat és időpontokat, ahol a gyerekek 
vizsgálatát elvégzik.
Budapest Főváros Házinyomdája; 95×63,5 cm
2374/Nyt

374.
Július havi sókiszolgáltatás. A Sóelosztó Bizottság a főváros lakossága, 

… részére folyó évi július havában fejenkint és havonkint a kiszolgáltat-
ható sómennyiséget továbbra is 25 dg-ban állapítja meg. …
A Sóelosztó Bizottság
[Budapest,] 1919. június 25.
A július havi, személyenként megvásárolható sómennyiségről és a vásárlásról 
tájékoztató falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×33,5 cm
2378/Nyt

375.
Parancs! Budapest és környékére a legszigorubb kivételes állapotot ren-
deljük el. … 
Kun Béla a  hadseregfőparancsnok helyettese, Haubrich József Buda-
pest katonai parancsnoka
Budapest, 1919. június 25.
Budapesten bevezetik a kivételes állapot, amely szerint három embernél több 
nem csoportosulhat. Az ellenforradalmi tevékenységet akasztással, a fegyve-
res ellenállást helyszíni agyonlövéssel büntetik.
Világosság nyomda, Budapest; 58×42,2 cm
2377/Nyt

376.
Proletárasszonyok! Munkásnők! Elvtársnők! Budapest proletárasszo-
nyai között az  utóbbi napokban ellenforradalmi mozgalmat szítanak 
azok az álruhába bujtatott burzsoák és kapitalisták, … 
A Szocialista–Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának Or-
szágos Nőszervező Bizottsága
[Budapest, 1919. június 26. előtt]
Forradalom és ellenforradalom napirenddel nyilvános nőgyűléseket tartanak 
1919. június 26-án, Budapesten, a hirdetményben felsorolt helyszíneken.
Világosság nyomda, Budapest; 84×58 cm
2379/Nyt

377.
Munkások! Elvtársak! A hatalmi polcukról elkergetett burzsoák és hit-
vány csatlósaik ellenforradalmi puccsot kíséreltek meg, hogy visszasze-
rezzék elvesztett hatalmukat, amellyel a munkástömegeket rabságban 
és nyomorultságban tartották. …
A Szocialista–Kommunista Munkások Magyarországi Pártja
[Budapest, 1919. június 26.]
A Tanácsköztársaság megdöntésére szervezett felkelést leverték. A proletárok 
álljanak készen, hogy ellenforradalmi erők többet ne léphessenek fel. 
Világosság nyomda, Budapest; 83×58,5 cm
2375/Nyt, 0625/Nyt

378.
Samedi le 28 Juin 1919 á 6 heures et demie précises … Le premier 
concert francais organisé par la Fraction Française des Communistes 
de Hongrie …
[Budapest, 1919. június 28. előtt]
A Magyarországi Internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderációjá-
nak francia frakciója 1919. június 28-án fél 7-kor a Zeneakadémián meg-
rendezi első koncertjét. Francia nyelvű falragasz.
Pallas nyomda, Budapest; 84×58,5 cm
1874/Nyt

379.
A VI. kerületi Munkás- és Katonatanács művelődési osztálya … 
a  Nemzeti Park területén proletárgyermekek napközi otthona javára 
Proletárnapot rendez. …
Budapest, 1919. június 28.
A jótékony célú szórakoztató előadások programjait, fellépőit ismertető fal-
ragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 63×47 cm
2017.91.1/Nyt
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380.
Munkások! Elvtársak! Proletár testvérek! Budapest utcáin újra prole-
tárvér folyt. A nemzetközi ellenforradalom magyar huligánjai orvul és 
titokban, kutmérgezéssel és fegyveres erővel a magyar proletárság ural-
ma ellen törtek. …
A Szocialista–Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának tit-
kársága
[Budapest, 1919. június 29.]
A Tanácsköztársaság védelmében elesettek tiszteletére gyászünnepséget tar-
tanak az Országháznál, legyenek ott minél többen. 
Világosság nyomda, Budapest; 82×57 cm
78.36.1/Nyt, 79.352.1/Nyt

381.
A Szövetséges Központi Intéző Bizottság I. számú rendelete. 1. §. 
A kommunizmus erkölcse az egyéni érdeknek az önfeláldozásig menő 
háttérbe szorítását követeli a proletár közérdek szolgálatában azoktól, …
A Szövetséges Központi Intéző Bizottság
Budapest, 1919. június 30.
Akik a rájuk ruházott közhatalommal visszaélnek, azok fölött a forradalmi 
törvényszék fog ítélkezni.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×34 cm
2380/Nyt

382.
Nem lehet élelmiszert tisztességesen elosztani addig, mig egyesek 
a többiek rovására … készleteket halmoznak föl. …
[Budapest, 1919. július]
A batyuzás beszüntetésére agitáló falragasz.
Pesti könyvnyomda, Budapest; 63×46 cm
1899/Nyt

383.
A jég árának újabbi megállapítása. A  budapesti forradalmi központi 
munkás- és katonatanács elnöksége a Népgazdasági Tanácsnak a  jég 
legmagasabb árának megállapítására vonatkozó rendelkezéseit az aláb-
biakban teszi közzé: …
Budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács elnöksége
[Budapest,] 1919. július 1.
A jég nagy- és kiskereskedelmi áráról, valamint az eladással és vásárlással 
kapcsolatos egyéb intézkedésekről tájékoztatás.
Budapest Főváros Házinyomdája; 33,5×47,5 cm
2381/Nyt

384.
Proletáranyák! Vigyázzatok csecsemőtökre, mert a nagy melegben köny-
nyen kap hasmenést különösen akkor, ha nem anyatejjel tápláljátok. …
Népjóléti és Közegészségügyi Népbiztosság Gyermekvédelmi Propa-
ganda Osztálya
[Budapest, 1919. július 1. után]
A nyári melegben csecsemők gondozására adott egészségügyi tanácsok.
Pesti Könyvnyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2408/Nyt

385.
Csecsemőkelengyét nem tudunk adni az  anyáknak. A  rendelkezésre 
álló készlet oly csekély, hogy rövidesen a végére járunk, ha a szétosztást 
a mai rendszer szerint folytatjuk. …
Népjóléti és Közegészségügyi Népbiztosság Gyermekvédelmi Propa-
ganda Osztálya
[Budapest, 1919. július 1. után]
A hiány miatt kérik, hogy a  felesleges csecsemőkelengyéket szolgáltassák be 
a Gyermekvédelmi Hivatalnak. Ha a felhívás hatástalan marad, el kell ren-
delniük a rekvirálást.
Pesti Könyvnyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2409/Nyt

386.
Mercredi le 2. juillet á 4 heures de l’aprés-midi Causerie françaises …
Fraction francaise des communistes de Hongrie
[Budapest, 1919. július 2. előtt]
A Magyarországi Internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderációjá-
nak francia frakciója 1919. július 2-án délután 4 órakor a Marx–Lenin 
Házban francia beszélgetést szervez a  kommunizmusról. Francia nyelvű 
falragasz.
Pallas nyomda, Budapest; 42,5×29,5 cm
1873/Nyt

387.
Hirdetmény. A  forradalmi kormányzótanács CXI. sz. rendelete értel-
mében az Osztrák–Magyar Bank 50, 100, 1000 és 10.000 K-s bankje-
gyei 1919. évi június hó 30-val megszűnnek … fizetési eszközül szol-
gálni. …
Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnöksége
Budapest, 1919. július 3.
A július 1-jén érvényüket vesztett bankjegyekkel kapcsolatos információkat, 
teendőket ismertető falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×33,5 cm
2382/Nyt

388.
A borjúhús legmagasabb árának módosítása.
A Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnök-
sége
[Budapest,] 1919. július 3.
Közzéteszik a borjúhús július 1-jétől érvényes nagy- és kiskereskedelmi árát.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×32 cm
2384/Nyt

389.
A leölt sertés és sertéstermékek legnagyobb ára. Közhírré tesszük, hogy 
a Népgazdasági Tanács 1919. évi július hó 2-án 9. szám alatt kiadott 
árrendeletével a leölt sertés és sertéstermékek legmagasabb árát Buda-
pest főváros területére …
A Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnök-
sége
Budapest, 1919. július 3.
A főváros és a környékére július 3-tól érvényes hatósági húsárakat közlő fal-
ragasz. 
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×32,5 cm
2383/Nyt

390.
Drugovi Jugoszlaveni! U negyelju 6 jula …
Odbor jug. komunisticske frakcije
[Budapest, 1919. július 6. előtt]
A Magyarországi Internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderációjá-
nak délszláv frakciója gyűlést tart 1919. július 6-án a Marx–Lenin Ház-
ban. Szerb nyelvű falragasz.
Pallas nyomda, Budapest; 46,5×32 cm
1866/Nyt

391.
Drugovi Jugoszlaveni! U nedelju 6 jula …
Odbor jug. komunisticke frakcije
[Budapest, 1919. július 6. előtt]
A Magyarországi Internacionalisták Szocialista-Kommunista Föderációjá-
nak délszláv frakciója gyűlést tart 1919. július 6-án a Marx–Lenin Ház-
ban. Horvát nyelvű falragasz.
Pallas nyomda, Budapest; 46,5×32 cm
1867/Nyt
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392.
Ingyenes himlőoltás. A IV. kerületi Munkás- és Katonabizottság köz-
hírré teszi, hogy az oltóbizottság a folyó évben a himlőoltást június hó 
16-án megkezdi. …
A IV. ker. forradalmi munkás és katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. július 7.
Június 16-tól szeptember 30-ig naponta délelőtt a  megadott helyszínen 
ingyen beoltják a gyerekeket. Felhívják a  szülők fi gyelmét a kötelességükre, 
vagyis a  gyerekek kétszeri, himlő elleni beoltatására. Aki ezt elmulasztja, 
pénzbüntetéssel sújtják. 
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×31 cm
0531/Nyt

393.
Nyaralni kívánó gyermekek sorozása. Minden 6–14 éves gyermek, akit 
szülei nyaralásra kívánnak küldeni, menjen el kedden, folyó hó 8-án, 
9–12 óráig törzslapjáért abba az  iskolába, ahol utoljára egészségügyi 
vizsgálaton volt. …
X. ker. Munkás- és Katonatanács
[Budapest, 1919. július 8. körül]
Tájékoztató, hogy mit kell tenniük, és hol kell jelentkezniük azoknak a X. 
kerületi gyerekeknek, akik nyaralni szeretnének. 
Világosság nyomda, Budapest; 63×47 cm
2017.94.1/Nyt

394.
Nyaralni kívánó gyermekek sorozása. Minden 6–14 éves gyermek, akit 
szülei nyaralásra kívánnak küldeni, menjen el kedden, folyó hó 8-án, 
9–12 óráig törzslapjáért abba az  iskolába, ahol utoljára egészségügyi 
vizsgálaton volt. …
VIII. ker. Munkás- és Katonatanács
[Budapest, 1919. július 8. körül]
Tájékoztató, hogy mit kell tenniük, és hol kell jelentkezniük azoknak a VIII. 
kerületi gyerekeknek, akik nyaralni szeretnének.
Budapest Főváros Házinyomdája; 63,5×48 cm
2414/Nyt

395.
Az ácsorgó asszonyok, proletártestvéreink is tagjai annak a  gárdának, 
mely a végső győzelmet kivívja számunkra. …
Közoktatásügyi népbiztosság
[Budapest, 1919. július 8.]
Az élelemért sorban álló asszonyok épp olyan hősök, mint a katonák. A har-
cot nyugalommal és idegekkel is bírni kell, ezért türelmet és kitartást kérnek 
az asszonyoktól.
Nyomdai jelzés nélkül; 95,5×63 cm
2406/Nyt

396.
Rendelet a  vizdíjak kivetéséről és beszedéséről. A  köztulajdonba át-
ment házak és ingatlanok vizdíjai folyó évi április hó 30-ig bezárólag 
a volt tulajdonosokat terhelik, május 1-től pedig azokat a pénzügyi kor-
mányzat viseli, …
A Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnöksége
[Budapest,] 1919. július 9.
Az államosított ingatlanok vízdíjainak fi zetési kötelezettségéről, a  fi zetés 
módjáról, a vízdíjakról és a május 1-ig fennálló tartozások rendezéséről tá-
jékoztató hirdetmény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 46,5×33 cm
2385/Nyt

397.
15., 17., 18., 24. és 27. számú rendelet. (Kibővítve). Mi az erdélyi csa-
patok parancsnoka, a katonai igazságügyi törvénykönyvek 32. és 57. §. 
II. pontja értelmében, a hadsereg biztonságár[a] és az ország védelmére 
elrendeljük: …
Erdélyi csapatok főparancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu tábornok, 
Vezérkari főnök: [Ştefan] Panaitescu tábornok

Nagyszeben, 1919. július 10.
A román hadsereg 12 pontból álló intézkedése a megszállt területeken a vasút, 
a posta, a távíró és a telefon használatára, a hivatalnokok és a tisztviselők 
magatartására vonatkozóan. Román, német és magyar nyelvű hirdetmény.
Nyomdai jelzés nélkül; 57,5×27,5 cm 
2443/Nyt

398.
A Magyar Nemzethez! Hazaszerető önzetlen férfi ak gróf Károlyi Gyu-
la elnöklete alatt Aradon, majd Szegeden kormányt alakítottak a bolse-
vizmus letörésére és a rend helyreállítása céljából. …
A magyar nemzeti kormány nevében: P. Ábrahám Dezső miniszterel-
nök
Szeged, 1919. július 12.
A második szegedi kormány (1919. július 12. – augusztus 12.) program-
ját ismertető hirdetmény. Feladatuk az előző kormány által kitűzött célok 
megvalósítása, a jogrend helyreállítása, a becsületes munka és a megélhetés 
biztosítása, a nép éhhaláltól való megmentése. A bűnösöket megbüntetik, de 
a megtévesztetteknek megbocsátanak. Fő céljuk a rend és a termelés helyreál-
lítása, a bolsevizmus megtörése.
1. példány: Bruckner D. utódai, Szeged; 41×28 cm; 75.186.1/Nyt
2. példány: Nyomdai jelzés nélkül; 42,5×26,7 cm; 75.185.1/Nyt

399.
Rendelet a fővárosi erdők védelme ügyében. A fővárosi erdőkbe, ame-
lyek tudniillik elsősorban közegészségügyi célokra szolgálnak, favágó 
vagy fűrészelő szerszámmal belépni tilos. …
A Budapesti Központi Forradalmi Munkás- és Katonatanács Elnök-
sége
Budapest, 1919. július 12.
Megtiltják a lakosság számára a fővárosi erdőkben a fák kivágását, ugyan-
akkor a gallyszedést továbbra is engedik. Elrendelik a faállomány szakszerű 
ritkítását, a munkához hozzáértő munkások jelentkezését várják.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×33,5 cm
2386/Nyt

400.
Élelmiszerek vásárlásának szabályozása. A Budapesti Forradalmi Köz-
ponti Munkás- és Katonatanács elnöksége a közélelmezés könnyítése 
és az élelmiszerekért való ácsorgás enyhítése céljából az élelmicikkek 
vásárlásának rendjét a következőképpen szabályozza: …
A Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnök-
sége
Budapest, 1919. július 14.
Munkaterületek szerint fogyasztási és beszerző csoportokat alakítanak, ame-
lyekbe a lakosoknak tagként be kell lépniük, és az élelmiszerjegyeket általuk 
le kell pecsételtetniük.
Budapest Főváros Házinyomdája; 95×66 cm
6430/Nyt, 1790/Nyt

401.
Rendelet. A villamos vasutakon való közlekedés, különösen az utóbbi 
időben, valóságos anarchiává fajult. Az utasok rövid és kényelmi utakra 
használják a közlekedési eszközöket, míg mások fontos és sürgős utakat 
gyalog kénytelenek megtenni. …
A Vörösőr Hadosztály Budapesti Kerületi Parancsnoksága. Jancsik Fe-
renc hadosztály és ker. [kerületi] parancsnok
Budapest, 1919. július 15.
A közlekedési eszközök az indokolatlan használatból fakadó zsúfoltság mi-
att elhasználódnak, emiatt a gyári munkások nem tudnak munkába menni. 
Figyelmeztet, hogy csak hosszabb és sürgős utakra használják a  villamost. 
A lépcsőkön utazókat a közlekedési mozgó őrök megbüntetik.
Kellner Albert, Budapest; 63×47,5 cm
1791/Nyt
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402.
Ártájékoztató Budapest főváros területén, a  csarnokban, a  piacokon, 
a boltokban és szatócsüzletekben.
Budapest, 1919. július 16.
A zöldségek, a gyümölcsök, a hüvelyesek, a jég, valamint az élő és jegelt halak 
árát közlő hirdetmény.
Nyomdai jelzés nélkül; 47×31 cm 
1792/Nyt

403.
Hirdetmény dohányellátás tárgyában. Az I–X. kerületi Munkás- és Ka-
tonatanácsok felhívják a  dohányzók figyelmét arra, hogy dohányárut 
minden hó 21–28-ig utalnak ki (később való jelentkezéseket és pótlá-
sokat figyelembe nem vesznek). …
Az I–X. kerületi Munkás- és Katonatanács dohánykiutaló vezetői
Budapest, 1919. július 17.
Az üzemeknek, gyáraknak, vállalatoknak, iskoláknak stb. dolgozóik név-
jegyzékével kell dohányellátási igényüket bejelenteni a  helyi Munkás- és 
Katonatanácsnál. Az egyéni igénylők (munkanélküliek, nyugdíjasok, aggok 
stb.) jegyzékét a házbizalmiak jelentik be. Figyelmeztetik őket, jogosulatlan 
fogyasztó bejelentését hat havi dohányellátás-megvonással büntetik.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×33,5 cm
2387/Nyt

404.
A szocialista-kommunista munkások magyarországi pártja nemzetközi 
csoportjai július 20-án délután 3 órakor az Országház-téren nagy nem-
zetközi tüntető gyűlést rendeznek. …
[Budapest, 1919. július 20. előtt]
Magyar, orosz, lengyel, szlovén, olasz, német, román, francia, szlovák-cseh 
nyelven kiadott hirdetmény a gyűlés idejéről és helyszínéről.
Hornyánszky-nyomda, Budapest; 95×63,5 cm
1794/Nyt

405.
Munkások! Elvtársak! A kapitalizmus igájában görnyedő dolgozó tö-
megek véges-végig, egész Nyugateurópában, a  proletárszolidaritásból 
fakadó nagyszerű érzéssel, lázadó egyet akarással kiáltják felénk a hó 
21-én, hogy nem engedik az orosz és magyar munkások szociális for-
radalmát megfojtani. …
A Szocialista–Kommunista Munkások Magyarországi Pártjának veze-
tősége
[Budapest, 1919. július 21.]
A nyugat-európai városokban meghirdetett, a magyarországi és orosz forra-
dalmakkal szolidaritásukat kifejező munkástüntetések mellett július 21-re 
Budapestre is népgyűléseket hirdetnek meg. A budapesti és a főváros környéki 
helyszíneket, valamint a felszólaló politikusok nevét ismertető falragasz.
Újságüzem, Budapest; 83×58,5 cm
2398/Nyt, 2372/Nyt

406.
Élelmiszer-batyuzás tilalma. A Budapesti Forradalmi Központi Mun-
kás- és Katonatanács elnöksége a Népgazdasági Tanács Közellátási V. 
Főosztályának következő rendeletét teszi közhírré: …
A Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács elnöksége
Budapest, 1919. július 22.
1919. július 26. után az  élelmiszerek kézipoggyászban való szállítására 
(batyuzás) vonatkozó addigi rendeleteket visszavonják, ezután tilos bármi-
lyen közlekedési eszközön élelmiszert engedély nélkül szállítani.
Budapest Főváros Házinyomdája; 56×47,5 cm
1795/Nyt, 2397/Nyt

407.
Felhívás az  összes házbizalmiakhoz! Minden házbizalmi tartozik 24 
órán belül a Tehermentesítő Bizottságnál (Városháza, II., 266.) jelen-
tést tenni arról …
Budapesti forradalmi központi munkás- és katonatanács tehermente-
sítő bizottsága

Budapest, 1919. július 22.
A házbizalmiaknak be kell jelenteniük a házban lakó, Galíciából érkezett 
személyeket, a munkanélkülieket, és budapesti tartózkodásuk idejét.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5 ×33 cm
1796/Nyt

408.
Győzelmes fegyvereink élén a felszabadulást hoztuk néktek tiszántúli 
munkástestvérek! …
Közoktatásügyi Népbiztosság
1919. [július 22–24.]
Felhívás a tiszántúli területek munkásaihoz, fogadják lelkesedéssel a vörös 
lobogót és kapcsolódjanak be a további harcokba.
Nyomdai jelzés nélkül; 93×63 cm
3435/Nyt

409.
Diadalról diadalra megy előre a  vörös hadsereg, a  felszabadulást és 
a dolgozó nép uralmát viszi fegyverei élén. …
Közoktatási [sic!] Népbiztosság
1919. [július 22–25.]
A Vörös Hadsereg katonai győzelmeit ünneplő és a harc folytatására buzdító 
falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 95×63 cm
3343/Nyt

410.
A Marx-Színház az 1. vörös pótzászlóalj „Katona-Otthon”-ában. Szer-
dán és csütörtökön 1919. julius 23-án és 24-én d. u. ½ 3 órakor ünnepé-
lyes megnyitó előadás … Nebántsvirág Operette 4 felvonásban.
[1919. július 23.]
Operett-előadás idejének és helyének hirdetése.
Nyomdai jelzés nélkül; 47,5×31,5 cm
1837/Nyt

411.
Augusztus havi sókiszolgáltatás. A  Sóelosztó Bizottság a  főváros la-
kossága, budapesti környék közellátási bizottságának hatáskörébe tar-
tozó községek lakossága részére folyó évi augusztus havában fejenkint 
és havonkint kiszolgáltatható sómennyiséget továbbra is 25 dkg.-ban 
állapítja meg. …
A Sóelosztó Bizottság
Budapest, 1919. július 25.
A személyenként megvásárolható só mennyiségéről és a  szelvények beváltá-
sáról tájékoztató falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33,5 cm
1797/Nyt

412.
Parancs! Netalán elrendelendő riadó esetén Budapest lakosságának 
magatartására nézve a következőket rendelem el: …
Haubrich [ József ] a IV. hadtest és Budapest katonai főparancsnoka
Budapest, 1919. július 28.
A veszélyt jelző szirénák megszólalása után egy órán belül senki nem tar-
tózkodhat az  utcán, a  villamosközlekedés megszűnik, az  üzleteket be kell 
zárni. A riadóval egyidejűleg kivételes hadiállapot lép érvénybe statáriális 
intézkedésekkel.
Világosság nyomda, Budapest; 62,5×47 cm
1800/Nyt

413.
A lovak összeírása az  1919-20. évi hatósági takarmányozás céljából. 
Minden lótulajdonos, kinek lova állandóan a főváros területén van is-
tállózva és lovai részére hatósági takarmányellátást kíván az 1919/20. 
gazdasági évre biztosítani, …
Budapesti Forradalmi Központi Munkás- és Katonatanács Elnöksége
[Budapest,] 1919. július 30.
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A hatósági takarmányozást igénylő lótulajdonosokat kötelezik lovaik előve-
zetésére 1919. augusztus 4. és 12. között a megadott helyszíneken. Az ál-
latok új marhalevelet kapnak, amelynek augusztus végi leadásával jutnak 
hozzá a tulajdonosok az új takarmányjegyekhez. Aki a lovának elővezetését 
megtagadja, törlik az ellátásból.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33,5 cm
2399/Nyt

414.
A VII. ker. forradalmi munkás- és katonatanács lakásbizottságának fel-
hívása. Az országos lakásbiztosság lakások rekvirálásának és kiutalásá-
nak jogát újból a kerületi lakásbizottságokra ruházta át. …
A VII. ker. Forradalmi Munkás- és Katonatanács Lakásbizottsága
Budapest, 1919. július 30.
A lakáshiány enyhítésére még szigorúbb rekvirálást rendelnek el, és csak azok 
igényét veszik fi gyelembe, akiknek nincsen lakásuk, vagy akik otthonának 
állapota az egészségüket vagy testi épségüket veszélyezteti. A jogos igények 
megállapítására új lakáskérő lapot kell beadni.
Budapest Főváros Házinyomdája; 66×48 cm
1801/Nyt

415.
Munkások! Munkásnők! Elvtársak! Az élet, a tudomány s a tapasztalat 
megállapították, hogy a bor, sör pálinka, az  alkohol megrontja a  test 
egészségét! … az alkoholizmust akarjuk megszüntetni és elpusztítani …
A Nemzetközi Alkoholabsztinens Munkásgyűlés Magyarországi Köz-
pontja nevében: Somló Dezső elnök, dr. Körösy György elnök, Horváth 
Árpád ügyvezető
[1919. július vége]
A munkások érdekében dolgoznak, kérjenek felvilágosítást.
Pesti könyvnyomda, Budapest; 95×63 cm
3442/Nyt 

416.
Budapest népe! Munkások! Elvtársak! Meg akarjuk mondani nektek, 
mi a bor, sör, pálinka, amitől erőt, egészséget, meleget, boldogságot re-
méltek! Az alkohol alattomos, romboló, butító mérge ellen kell véde-
keznünk s a proletariátusnak magának kell … elvetni magától.
A Nemzetközi Alkoholabsztinens Munkásgyűlés Magyarországi Köz-
pontja
[Budapest, 1919. július 31. előtt]
A szervezet céljainak ismertetése tárgyában július 31-én a Parlament épüle-
tében nagygyűlést tartanak.
Pesti könyvnyomda, Budapest; 95×63 cm
3443/Nyt

Grafikai plakátok

417.
Aranyossy [Gusztáv]: A vörös-szikratávirászok sportünnepélye az ösz-
szes katonai alakulatok részvételével 1919 julius hó 6-án du. 3kor 
a margitszigeti sporttelepen Program …
[1919. július 6. előtt]
Kultura Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 94,5×62,5 cm
1891/Nyt

418.
A. [Azary] Prihoda [István]: Könyvek a házfelügyelőnél!
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Osztálya
1919. április
Franklin Társulat, Budapest; 95×63 cm
3352/Nyt

419.
A. [Azary] Prihoda [István]: Pártkönyvek a házfelügyelőnél!
OPB [Országos Propaganda Bizottság]
1919. április
Grafi kai Intézet, Budapest; 95×63 cm
75.1.1/Nyt

420.
Bardócz [Árpád]: Be a Vörös Hadseregbe
[1919. április]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 126×95 cm
1827/Nyt

421.
Berény [Róbert]: Fegyverbe! Fegyverbe!
O.P.B [Országos Propaganda Bizottság]
[1919. május]
Posner [Károly Lajos nyomda], Budapest; 126×188 cm
6483/Nyt, 1826/Nyt

422.
Biró [Mihály]: 1919 május 1.
[1919. május 1. előtt]
Nyomdai jelzés nélkül; 125,5×95 cm
1818/Nyt

423.
Dankó [Ödön]: Be a Vörös Hadseregbe!
[1919. május 25. előtt]
Grafi kai Intézet, Budapest; 124×94 cm és 93×62,5 cm
1. méret: 0635/Nyt
2. méret: 1153/Duplum

424.
Dankó [Ödön]: Védd meg! A proletárok hatalmát
[1919. május 25. előtt]
Kultura Rt., Budapest; 117×90 cm 
0637/Nyt, 1831/Nyt

425.
Erbits [ Jenő]: Ne tétovázz! Állj mellénk a Vörös Hadseregbe 
[1919]
Bruchsteiner és Fia Üzem Papír és Bádogplakátgyár, Budapest; 125,5×94,5 cm
1835/Nyt

426.
Földes [Imre] – Végh [Gusztáv]: Szociális termelésből fakad a jólét
[1919. május]
Kunossy Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 190×124,5 cm 
0638/Nyt

427.
Gy.-Sándor József: A bujkálónak pusztulnia kell!
Közoktatásügyi Népbiztosság Hadsereg propaganda ügyosztálya
[1919. június 13.]
Kunossy Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 124,5×94,5 cm 
1814/Nyt, 6135/Nyt
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428.
J. [ Jeges Ernő]: Proletárdiktatura Éljen az oroszokkal szövetséges ma-
gyar szovjet köztársaság
[1919. március–április]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 126×94,5 cm 
1820/Nyt, 79.354.1/Nyt, 2019.52.1/Nyt

429.
J. [ Jeges Ernő]: Fegyverbe! Fegyverbe! Proletárok védjétek meg a  ta-
nácsköztársaságot Fegyverbe! Fegyverbe!
O.P.B [Országos Propaganda Bizottság]
[1919. április]
Grafikai Intézet, Budapest; 184×372 cm 
1836/Nyt

430.
J. [ Jeges Ernő]: Védd meg a proletárok hatalmát Állj be a Vörös Had-
seregbe! Még ma! 
O.P.B [Országos Propaganda Bizottság]
[1919. április]
Grafikai Intézet R.T., Budapest; 190×125 cm 
0636/Nyt, 1834/Nyt

431.
J. [ Jeges Ernő]: Proletárok! A mi ügyünk a világforradalom ügye. A mi 
győzelmünk a fejlődés győzelme. …
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 93×124 cm
1808/Nyt, 2019.51.1/Nyt

432.
J. [ Jeges Ernő]: A világforradalom elsöpri a kizsákmányolás társadal-
mának hitvány örömeit, az alkoholt és a prostitúciót. …
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 93×63,5 cm 
0626/Nyt

433.
Jeges [Ernő]: Az alkohol meghalt! Ne engedjétek feltámadni!
Kultura Lith. [Lithográfiai] műintézet, Budapest; 93×60 cm 
0628/Nyt

434.
Jeges [Ernő]: Fel a proletárság védelmére! Testvér! Segíts!
OPB [Országos Propaganda Bizottság]
Posner [Károly Lajos nyomda], Budapest; 80×124 cm 
1829/Nyt
Megjegyzés: A plakát alsó íve hiányzik.

435.
J. [ Jeges Ernő]: Proletárok! Bélyegezzétek meg soraitokban, aki gyáva 
lemondást hirdet! Ne türjétek a kishitüeket, csüggedöket! …
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 126×95 cm 
6488/Nyt

436.
J. [ Jeges Ernő]: Testvérek! Az ántánt gyilkos békéje a mi szövetsége-
sünk. …
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 94×62,5 cm 
1900/Nyt

437.
Kónya S. [Sándor]: Dunántuli magyarok! Pokolba kergettük a Zichye-
ket a Festeticseket, Batthyányiakat, Esterházyakat, a nagybérlőket és 
pesti földnyúzókat! …
K. N. P. Cs. [Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport]

Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 125×95 cm 
0640/Nyt

438.
Kónya S. [Sándor]: Le a nemzetközi békeharamiákkal Le a kapitaliz-
mus népgyilkoló békéjével! …
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoportja
[1919. június]
Kunossy Lith. [Lithográfiai Műintézet], Budapest; 94×63 cm
2411/Nyt

439.
Kónya S. [Sándor]: Minden papirpénzért az állam szavatol! Ostobaság 
különbséget tenni pénz és pénz között. …
K. N. P. Cs. [Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoportja]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 95×62 cm
6487/Nyt

440.
Kónya S. [Sándor]: – Mit akartak a román bojárok gyilkos feltételeik-
kel? – A mi vérünket, erőnket, életünket. …
O.P.B [Országos Propaganda Bizottság]
Kunossy Lith. [Lithográfiai] Műintézet, Budapest; 125×95 cm
3353/Nyt

441.
Kónya S. [Sándor]: Proletártestvérek! A mi harcunk a világforradalom 
harca. A mi győzelmünk a munka győzelme a  kizsákmányolókon és 
kisajátítókon. 
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoportja
Radó [ Jenő] nyomda, Budapest; 62,5×94,5 cm
3345/Nyt

442.
[Kónya Sándor]: Te! sötétben bujkáló rémhírterjesztő ellenforradalmár 
reszkess!
Közoktatásügyi Népbiztosság Hadsereg Propaganda Ügyosztálya
[1919. június]
Kultura Lith. [Lithográfiai] Műint. [Műintézet], Budapest; 124×93 cm
7177/Nyt. 79.353.1/Nyt

443.
Lejava [Ferenc]: Alkohol és Prostitució az emberiség gyilkosai.
K. N. P. Cs. [Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport]
[1919. április]
Kultura Lith. [Lithográfiai] Műintézet, Budapest; 117,5×89 cm
1886/Nyt

444.
Nádai [Pál?]: Mese a sör tápláló erejéről. 1 pohár (3 deci) sörben (ára 90 
fillér) annyi a tápláló erő, mint ebben a darabka (3 deka) kenyérben, …
Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság
Posner [Károly Lajos nyomda], Budapest; 95×63 cm
3340/Nyt

445.
Pólya [Tibor]: Vasutasok!!! Gyertek a Vörös-Vasút ezredbe épiteni
Radó [ Jenő] nyomda, Budapest; 121,5×92,5 cm
1833/Nyt

446.
Pór [Bertalan]: Feleségeitekért Gyermekeitekért Előre!
[1919]
Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 240×181 cm
79.324.1/Nyt, 96.52.1/Nyt
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447.
Pór [Bertalan]: Világ proletárjai egyesüljetek!
[1919. május 25. előtt]
Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 250,5×186 cm
96.53.1/Nyt, 96.54.1/Nyt

448.
Szántó Lajos: Proletárok! Előre! Ti vagytok a világ megváltói!
O P B [Országos Propaganda Bizottság]
[1919. május 25. előtt]
Kultura Rt. Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 118×90 cm 
6134/Nyt, 1813/Nyt

449.
Szilágyi Jolán: Minden gyárnak legyen munkászászlóalja!
[1919. május 25. előtt]
Kultura Rt. Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 95×62,5 cm és 
117,5×89,5 cm
1. méret: 1825/Nyt, 1803/Nyt
2. méret: 7361/Nyt, 6485/Nyt

450.
Szőke: A köztulajdonba vett műkincsek első kiállítása a Műcsarnokban …
[1919. június 15.]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 115,5×84 cm
1894/Nyt

451.
Tábor [ János]: „Vörös katonák előre!”
Kunossy Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 124,5×94,5 cm
0639/Nyt

452.
Tuszkay [Márton]: Figyelmeztetés! 1. A tüdővész legfontosabb terjesz-
tője a köpet és a por. Megelőzője a tiszta levegő. …
Munkaügyi és Népjóléti Népbiztosság
[1919]
Radó [ Jenő] nyomda, Budapest; 95×63 cm
1821/Nyt

453.
Tuszkay [Márton]: 7 fi lm Szovjet-Oroszországból Szamuelly [sic!] elv-
társ repülőgépen hozta Budapestre. …
Moziüzemek sajtó és propaganda ügyosztálya
[1919. május 31. után]
Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 126×94,5 cm
1893/Nyt

454.
Tuszkay [Márton]: Győz a  proletárállam!!! A  magyar proletariátus 
sziklaszilárdan áll a testvér orosz szovjetállam mellett. …
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 126×94,5 cm
1819/Nyt

455.
Tuszkay [Márton]: Proletárok / A tisztaság eddig a gazdagok kiváltsága 
volt!!! …
K. N. P. Cs. [Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 95×63 cm
1897/Nyt

456.
Tuszkay [Márton]: Proletárok! Vigyázzunk, hogy senki meg ne szegje 
az alkoholtilalmat! …
K. N. P. Cs. [Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoportja]  
Kultura Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 95×61 cm
2410/Nyt

457.
Uitz Béla: Vörös katonák előre!
1919. április 2.
Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 188×124 cm
6482/Nyt 1817/Nyt

458.
Végh G. [Gusztáv]: Világ proletárjai egyesüljetek! Szociális termelés. 
A Szociális termelés Népbiztosságának hivatalos lapja … Mindenki ve-
gye meg és olvassa a Szociális termelést …
[1919. május]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×42 cm
3339/Nyt

459.
Vértes [Marcell]: Velem vagy ellenem
[1919. május]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 95×63 cm és 123,5×91,5 cm
1. méret: 1832/Nyt, 6484/Nyt
2. méret: 79.349.1/Nyt, 96.61.1/Nyt

460.
Zádor [István]: Adjatok élelmet! Ha nincs erőnk dolgozni, nem kap-
hattok szerszámot, ruhát!
[1919]
Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 95×126 cm
2773/Nyt

461.
Ismeretlen: Ne csüggedj! A vörös hadsereg diadalmas útja. 1919 má-
jus–június
Közoktatásügyi Népbiztosság Hadsereg Propaganda ügyosztálya
[1919. június]
Kultura Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 94×62 cm
0627/Nyt

462.
Ismeretlen: Proletártestvérek / Félelmetes megmozdulástokra megrop-
pant a gyalázatos rablók ereje: …
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoportja
[1919. június 12.]
Kultura Lith. [Lithográfi ai] Műintézet, Budapest; 114×84 cm 
1830/Nyt

463.
Ismeretlen: A földmivesek tizparancsolata. 1. Védd meg a Tanácsköz-
társaságot, mert a kommunista államban a dolgozó földművesek jobban 
boldogulnak, mint a kapitalista államban. …
K. N. P. Cs. [Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoport]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 126×94,5 cm 
3354/Nyt

464.
Ismeretlen: Az  alkohol öl butit, nyomorba dönt! Öntudatos proletár, 
értelmes asszony, józan gondolkodásu ifj u egész erejével küzd az alko-
hol ellen.
Közoktatásügyi Népbiztosság Propaganda Csoportja
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 93×64 cm
1812/Nyt, 3346/Nyt

465.
Ismeretlen [ Jeges Ernő?]: Be a Vörös Hadseregbe!
O.P.B [Országos Propaganda Bizottság]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 63×97 cm és 125,5×95 cm
1. méret: 1828/Nyt
2. méret: 1804/Nyt
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466.
Ismeretlen [ Jeges Ernő?]: Nincs többé egyéni kisajátítás!
O.P.B [Országos Propaganda Bizottság]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 63×94 cm
96.68.1/Nyt

467.
Ismeretlen: Proletár kezet vagy antant korbácsot?

Seidner Plakát- és Címkegyár, Budapest; 124,5×94 cm 
1815/Nyt

468.
Ismeretlen: Proletárok Rendet! Dolgozz! Magadnak dolgozol!
Nyomdai jelzés nélkül; 93×64 cm
0630/Nyt

III. A Peidl-kormány és a román megszállás idején megjelent falragaszok
(1919. augusztus 1. – 1919. november 11.)

Szöveges plakátok

469.
Magyarország népéhez! Az ántánt hatalmai ultimátumot intéztek hoz-
zánk. Követelték, hogy a  tanácsrendszer alapján álló kormány helyét 
más kormány váltsa föl. Ehhez a föltételhez fűzték a béketárgyalások 
megkezdését. …
Peidl Gyula miniszterelnök, Ágoston Péter külügyminiszter stb.
Budapest, 1919. augusztus 1.
Az új kormány felhívja a  lakosság figyelmét, hogy fegyelmezetten várja 
az eseményeket, és feltétlenül engedelmeskedjen a kormány rendelkezéseinek. 
A rendbontókra a kormány szigorúan lesújt.
Világosság nyomda, Budapest; 84×59 cm
2419/Nyt, 4949/Nyt

470.
Mindenkihez! A IV. hadtest területére további intézkedésig elrendelem 
a legszigorubb statáriumot. …
Haubrich [ József ] Budapest város teljhatalmú diktátora
Budapest, 1919. augusztus 1.
A rendbontókat, a fosztogatókat és a parancsmegtagadókat a helyszínen agyon-
lövik, fél 9 után a karhatalom tagjain kívül más nem tartózkodhat az utcán.
Világosság nyomda, Budapest; 63×47 cm
1859/Nyt, 2417/Nyt

471.
Parancs! Mindennemü és minden szinü zászlódiszités mindenhonnan 
bevonandó. További intézkedésig zászlót kitűzni tilos.
Haubrich [ József ] hadügyminiszter
Budapest, 1919. augusztus 2.
Elrendelik a zászlók bevonását.
Világosság nyomda, Budapest; 58×42 cm
2422/Nyt

472.
Parancs! Mindennemű csoportosulás és tüntető fölvonulás tilos! Az ut-
cán 3 embernél többnek sem menni, sem gyülekezni nem szabad.
Haubrich [ József ] hadügyminiszter
Budapest, 1919. augusztus 2.
Megtiltják a gyülekezést és a felvonulást.
Világosság nyomda, Budapest; 59,5×43 cm
2421/Nyt

473.
Parancs! Holnap déli 12 óráig a városban az összes mindennemü falra-
gaszok eltávolitandók! …
Haubrich [ József ] hadügyminiszter
Budapest, 1919. augusztus 2.
Elrendelik az  augusztus 1. előtt kiragasztott falragaszok eltávolítását, to-
vábbiak elhelyezését engedélyhez kötik.
Világosság nyomda, Budapest; 63,5×47,5 cm
2420/Nyt

474.
Felhivás. Felhivom a lakosságot, hogy nyugodt és higgadt magatartást 
tanusitson az esetleges román bevonulás alkalmával. …
Császár [István] csendőr- és városparancsnok
Kecskemét, 1919. augusztus 3.
Kecskemét augusztus 3-án kinevezett parancsnoka a városhoz közeledő ro-
mán csapatok miatt nyugalomra és az  inzultusok elkerülésére inti a  lakos-
ságot. 
Részvénynyomda, Kecskemét; 42,5×29 cm
6067/Nyt

475.
Budapest és környéke lakosaihoz! A  Magyar Népköztársaság kormá-
nya a mai napon 4. szám alatt a következő rendeletet bocsátotta ki: …
A budapesti államrendőrség főkapitánya. Dr. Dietz Károly főkapitány
Budapest, 1919. augusztus 3.
Dietz főkapitány közli, hogy állásába visszahelyezték, és az idézett rendelet-
tel felállított államrendőrség vezetését átvette. Felhívja a lakosság figyelmét, 
hogy az intézkedéseknek engedelmeskedjenek, tartózkodjanak minden rend-
zavarástól és támogassák az  államrendőrséget a  közrend és közbiztonság 
helyreállítása érdekében.
Újságüzem, Budapest; 58,5×42 cm
2424/Nyt

476.
Parancs. A román csapatok Budapest határáig nyomultak előre és itt 
megállottak. …
Haubrich [ József ] hadügyminiszter
Budapest, 1919. augusztus 3.
Utasítja a főváros lakosságát, hogy a román katonákat ne fogadják ellensége-
sen, a nemzetközi jognak és a helyzetnek megfelelő magatartást tanúsítsanak.
Világosság nyomda, Budapest; 63×47 cm
2423/Nyt

477.
Dunántúl népe! Ti, akik imádjátok az Istent egyes vagy kettős kereszt-
tel ellátott templomokban, ti, akiknek az  érckakas és csillag hirdeti 
templomotok tornyán, meg ne tagadjátok hiteteket, …
A Move nevében: Tóbi József
Szeged, 1919. augusztus 3.
A dunántúli lakosságot összefogásra és a Dunántúli Keresztény Polgárszö-
vetségbe és a Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) köré való tömö-
rülésre felszólító falragasz.
Molnár-féle nyomdai műintézet, Szekszárd; 95,5×63 cm
2580/Nyt
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478.
Hirdetmény. Az erdélyi katonai parancsnokság 1919. július hó 25-én 
kelt 9573. sz. rendelete alapján tudomására hozatik minden hatóságnak 
s az egész lakosságnak …
Az I. Vadász-Hadosztály parancsnoka: Leca tábornok, Vezérkari főnök: 
Moucha alezredes
[Budapest, 1919. augusztus 4. után]
24 órán belül be kell jelenteni az „idegeneket” és a visszamaradt bolseviko-
kat. Akik ellenszegülnek, súlyos büntetésben részesülnek. Román, német és 
magyar nyelvű hirdetmény.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 63,5 ×47,5 cm
1798/Nyt

479.
Az 1919. május 1-i 8., 23. és 28. sz. Rendelet (módosítva). Mi, az erdélyi 
hadak parancsnoka, a katonai törvénykönyv II. pótcímének 32. és 57. cikkei 
értelmében a hadsereg biztonsága és az ország védelme érdekében elren-
deljük az egész elfoglalt területre, tekintetbe véve a hadműveleti zónát: …
[Gheorghe] Mărdărescu tábornok, az  erdélyi csapatok parancsnoka. 
[Ştefan] Panaitescu tábornok, vezérkari főnök, [Teodor] Pirici ezredes, 
Budapest térparancsnoka.
Budapest, 1919. augusztus 5. 
A román királyi hadsereg hirdetménye a  megszállt területekre visszatérő 
vagy ideiglenesen letelepedő magyar tisztek, illetve az  egykori Központi 
Hatalmak állampolgárainak jelentkezési kötelességéről, illetve hatósági be-
jelentéséről. Román és magyar nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 63,5×48 cm
2446/Nyt

480.
14. sz. rendelet (kibővítve). 1919. május 11-én. Mi, az Erdélyi csapa-
tok parancsnoka, a katonai igazságügyi törvénykönyvek 32. és 57. §. II. 
pontja értelmében, a hadsereg biztonsága és az ország védelmére elren-
deljük: az elfoglalt egész területre vonatkozólag, mely terület hadműve-
leti színtérnek tekintetik: …
Erdélyi csapatok főparancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu tábornok, 
Vezérkari főnök: [Ştefan] Panaitescu, tábornok, Budapest térparancs-
noka: [Teodor] Pirici ezredes
1919. augusztus 5.
Kötelezik a gépjármű és kerékpár tulajdonosokat járművük bejelentésére, ame-
lyek a továbbiakban engedély nélkül nem használhatók. A járműveket „trom-
bitával” el kell látni és sötétben lámpa nélkül nem használhatók. Az előírt 15 
km/h sebességet nem léphetik túl. Román, német és magyar nyelvű hirdetmény.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 63,5×48 cm
2449/Nyt

481.
6. sz. rendelet. A  cenzura életbeléptetése. Az  összes sajtóművek, iro-
dalmi és képes termékek, a zeneműveket beleértve, legyenek azok akár 
mechanikai, akár kémiai úton sokszorosítva és a nyilvánosságnak szán-
va, cenzura alá esnek, amelyet a hadosztály-parancsnokság gyakorol. …
Budapest térparancsnoka: [Teodor] Pirici ezredes
Budapest, 1919. augusztus 5.
Tájékoztatás a cenzúra hatálya alá tartozó kiadványokról, valamint a ren-
delet ellen vétők büntetéséről. Román és magyar nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 47,5×63,5 cm
2452/Nyt

482.
9. sz. Rendelet. Az ipari berendezések megóvása tekintetében. Aki ipari 
berendezéseket és vállalatokat tönkretesz, vagy szándékosan megrongál, 

… 10 év elzárással lesz megbüntetve. …
Budapest térparancsnoka: [Teodor] Pirici ezredes
Budapest, 1919. augusztus 5.
Az ipari berendezések tönkretételének, vagy rongálásának tilalmáról, és 
a büntetés mértékéről kiadott rendelet. Román és magyar nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 47,5×63,5 cm
2451/Nyt

483.
13., 12. és 7. sz. rendelet (kibővítve). Mi, Erdély csapatok parancsnoka, 
a katonai törvénykönyvek 32. és 57. §. II. pontja értelmében, a közbiz-
tonság érdekében és az ország védelmére elrendeljük: az elfoglalt egész 
területre vonatkozólag, mely terület hadműveleti területnek tekintetik: …
Erdélyi csapatok főparancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu tábornok, 
Budapest térparancsnoka: [Teodor] Pirici ezredes, Vezérkari főnök: 
[Ştefan] Panaitescu, tábornok
Kiadva parancsnokságunknál, 1919. augusztus 5.
A lej és a korona átváltásáról, a román hadseregben szolgálók részére lakások 
átadásáról, a szállodai szobák 10%-ának átengedéséről, a lakások átadását 
megtagadók büntetéséről, valamint összejövetelek, klubok és társaságok mű-
ködésének engedélyezéséről kiadott román rendelet. Román, német és magyar 
nyelvű hirdetmény.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 63,5×48 cm
2450/Nyt

484.
Kiáltvány. A rosszakaratuak székely, magyar és szász lakosokat fegyve-
reznek föl, akik megakadályozzák a román szervezkedéseket és erősza-
kos cselekedetekre vetemednek a románok ellen, rémitgetvén ezeket és 
a békés népséget. …
A hadsereg vezérkari főnöke: [Constantin] Prezan tábornok, Budapest 
térparancsnoka: [Teodor] Pirici ezredes 
Budapest, 1919. augusztus 5.
Szigorú eljárást indítanak azok ellen, akik megzavarják a  csendet, veszé-
lyeztetik az  állam biztonságát. Azokat, akik a  románok ellen harcolnak, 
vagy ellenük propagálnak, haditörvényszék elé állítják. Román és magyar 
nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 48×63,5 cm
2448/Nyt

485.
Körözvény. 1. A  volt osztrák–magyar hadsereg valamennyi tényleges 
tisztje augusztus 8-tól kezdve köteles jelentkezni a román térparancs-
nokságnál…
Budapest térparancsnoka: [Teodor] Pirici ezredes
Budapest, 1919. augusztus 5.
A volt osztrák–magyar tisztek jelentkezési és igazolási kötelezettségéről, il-
letve a volt tartalékos tisztek egyenruha-viselési tilalmáról kiadott hirdet-
mény. Román és magyar nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 48×63,5 cm
2447/Nyt

486.
Rendelet No. 1. A román királyi csapatoknak Miskolcz thjf. [törvény-
hatósági joggal felruházott] városba és Borsodvármegyébe történt be-
vonulásával megszünt a tanácskormány és azzal együtt az általa kiadott 
összes rendeletek és intézkedések érvénye, valamint az általa felállított 
szervek működése. …
A megszálló csapatok parancsnoka: Davidoglu tábornok
Miskolc, 1919. augusztus 5.
A vármegyét megszálló román parancsnokság rendelkezései szerint a lakos-
ság birtokában lévő hadianyagokat, lovakat, kocsikat, orvosi vagy gyógyá-
szati cikkeket be kell jelenteni, a megszálló román csapatokat élelmiszerrel el 
kell látni. A katonatisztek és az állami tisztviselők 1918. november 1. előtti 
rangjelzésüket kötelesek viselni, a  vasutasok álljanak szolgálatba, a  közsé-
gek vezetői a kommunista falragaszokat távolíttassák el és semmisítsék meg. 
A román katonák vagy a hadsereg elleni támadásokat megtorolják. Román 
és magyar nyelvű falragasz.
Klein, Ludvig és Szelényi Rt., Miskolc; 84×46 cm
2439/Nyt, 2885/Nyt

487.
Rendelet No. 2. 1. Az összes üzletek, kávéházak, kimérések, éttermek és 
más helyiségek reggeli 5 órától este 10 óráig nyitva tarthatók. …
A 41. gyalogdandár parancsnoka: Jonescu ezredes
Miskolc, 1919. augusztus 5.
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A Miskolcot megszálló román katonai parancsnok rendelete az  üzletek és 
a vendéglátóhelyek nyitva tartásáról, a nyomdák működéséről, a román csa-
patok élelmezéséről, a politikai egyesületek működésének tilalmáról stb. Ro-
mán és magyar nyelvű falragasz.
Klein, Ludvig és Szelényi Rt., Miskolc; 46×62 cm
2886/Nyt

488.
Körözvény. 1919. augusztus hó 6-tól kezdődőleg az összes nyilvános 
helyek zárórája 2130 (féltíz) órában állapíttatik meg. …
Budapest térparancsnoka: [Teodor] Pirici ezredes.
Budapest, 1919. augusztus 5.
Rendelet a nyilvános helyek zárórájának, a kijárási tilalom és a villamos 
közlekedés korlátozásának bevezetéséről. Román és magyar nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 48×64 cm
2440/Nyt

489.
21. és 25. sz. Rendelet (módosítása). Mi, az erdélyi hadak parancsnoka, 
a katonai törvénykönyv II. pótcímének 32. és 57. törvénycikke értelmé-
ben, a hadsereg biztonsága és az az ország védelme érdekében elrendel-
jük az egész elfoglalt területre, tekintetbe véve a hadműveleti zónát: …
Az erdélyi hadtestek parancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu, tábornok, 
[Ştefan] Panaitescu, vezérkari főnök, Budapest térparancsnoka: [Teo-
dor] Pirici ezredes
Budapest, 1919. augusztus 5.
Rendelet a  kihágásnak minősülő tettekről (például nyilvános helyen valós 
vagy képzelt hírek közlése, terjesztése; vasúton igazolvány nélküli utazás, 
tolongás, hangoskodás, a  rend fenntartására kiadott rendelet figyelmen kí-
vül hagyása, levelezés, románok sértegetése stb.) illetve az ügyekben illetékes 
hatóságról és a büntetések mértékéről. Román és magyar nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 48×63,5 cm
2445/Nyt

490.
15., 17., 18., 24. és 27. számú rendelet. (kibővítve). Mi, az erdélyi csa-
patok parancsnoka, a katonai igazságügyi törvénykönyvek 32. és 57. §. 
II. pontja értelmében, a  hadsereg biztonsága és az  ország védelmére 
elrendeljük az  egész területen, mely a  román hadsereg által meg van 
szállva. …
Erdélyi csapatok parancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu tábornok, [Şte-
fan] Panaitescu vezérkari főnök, Budapest térparancsnoka: [Teodor] 
Pirici ezredes
[Budapest,] 1919. augusztus 5.
A vasutak, a posta, a  távíró és a  telefon az erdélyi katonai parancsnokság 
használata és felügyelete alatt áll. Ezen területek hivatalnokainak köteles-
ségük állásaikban megmaradni. Akik a  szabályzatok által előírt követel-
ményeknek megfelelnek és lelkiismeretesen végzik a  munkájukat, tovább 
dolgozhatnak. Akik ellenszegülnek a rendeleteknek, fegyelmi bűnt követnek 
el, és azokat, akik zavargásokat idéznek elő, gyújtogatnak vagy rongálnak, 
haditörvényszék elé állítják. Román, német és magyar nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 48×63,5 cm
2453/Nyt

491.
Mi az erdélyi csapatok parancsnoka, a 32. és az 57. cikk II. tétele értel-
mében, a katonai igazságszolgáltatás, a hadsereg biztosítása és az ország 
védelme végett elrendeljük a vonatkozó hadműveleti területre: …
Az erdélyi csapatok parancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu tábornok, 
Budapest térparancsnoka: [Teodor] Pirici ezredes, Vezérkari főnök: 
[Ştefan] Panaitescu tábornok
[Budapest,] 1919. augusztus 5.
Elrendelik nem román felségjelű repülőgépek leszállásának azonnali beje-
lentését a legközelebbi katonai vagy civil hatóságnál. A repülőgép és a pilóta 
segítőjét kémnek és hazaárulónak tekintik, felette haditörvényszék ítélkezik. 
Román, német és magyar nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 32,5×48 cm
2455/Nyt

492.
3. sz. rendelet (kibővítve). Kötelező a Tiszáig megszállott egész terü-
letre, mely terület, hadműveleti területnek tekintetik. 1919. augusztus 
5-én. Mink, Erdélyi csapatok parancsnoka, a katonai törvénykönyv 32. 
és 57. § II. pontja értelmében, a hadsereg érdekében és az ország védel-
mére, elrendeljük: …
Erdélyi csapatok parancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu tábornok, Bu-
dapest térparancsnoka: [Teodor] Pirici ezredes, Vezérkari főnök: [Şte-
fan] Panaitescu tábornok
[Budapest,] 1919. augusztus 5.
Megtiltják a fegyverviselést és tartást. Két napon belül a fegyvereket a leg-
közelebbi román katonai parancsnokságon be kell szolgáltatni. A bűnösöket 
és a bűnrészeseket haditörvényszék fogja elítélni. Román, német és magyar 
nyelvű falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 32×48 cm
2454/Nyt

493.
A szervezett munkássághoz! Magyarország népe válságos időket élt. 
Minden elpusztult, mindent újra fel kell építeni. …
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt és a  szakszervezetek végre-
hajtó bizottsága
[Budapest, 1919. augusztus 5. – november]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Censurat No. 3. I. Téréu
A Szociáldemokrata Párt elítéli a bolsevizmust, és célul tűzi ki a munkásság 
megélhetéséért vívott harcot. 
Atheneum [sic!], Budapest; 85×58 cm
2504/Nyt

494.
Munkások! Munkásnők! Mindenki, aki szociáldemokratának vallja 
magát, jelentkezzen fölvételre … irodánkban. 
IX. kerületi szociáldemokrata pártszervezet
[Budapest, 1919. augusztus 5. – november]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Solomanescu
A Szociáldemokrata Pártba való jelentkezésre buzdító falragasz. 
Világosság rt., Budapest; 58,5×42,5 cm
2577/Nyt

495.
Az Ébredő Magyarok kiáltványa! Amit hirdettünk, amiért már e gyá-
szos év elején börtönbe csukattak minket a forradalmi erők lelkiisme-
retlen irányítói, az bekövetkezett. …
Az Ébredő Magyarok Budapest, IV. Sörház utca 3. sz.
[Budapest, 1919. augusztus 5. – november]
Alsó sarokban román cenzúra jelzése: Jon. Gramma, G. Bogdan, G. 
Prohab
Az Ébredő Magyarok Egyesületének antiszemita tartalmú tagtoborzó fal-
ragasza.
Bethlen Gábor nyomda rt., Budapest; 82×58,5 cm
2570/Nyt

496.
A magyar belügyminisztériumhoz! Kérem méltóztassék közhírré tétet-
ni a  budai utcákon plakátok útján a  következőket: A  budai lakosság 
közbiztonsága érdekében a  parancsnokság jónak látná, hogy minden 
kerületben egy riadó állomás felállíttassék. …
A budai román parancsnokság. J. Gerota ezredes
[Budapest, 1919. augusztus 5. után]
A román katonai parancsnokság a  lakosság védelme érdekében Buda több 
pontján őrszemeket, illetve riadóállomásokat állít fel, mert több esetben is 
éjjel román egyenruhába öltözött személyek hamis parancsra hivatkozva 
rekviráltak. Értesíti a közönséget, írásos parancs nélkül senkinek nincs joga 
rekvirálni és román katonák 22 óra után az utcán nem járhatnak, kivéve 
a járőröket. Felszólítja a lakosságot, éjjel katonának ne nyissák ki az ajtót, ha 
erőszakoskodik, hívják a járőrt a megadott kaszárnyákból és helyszínekről.
Radó Izor nyomdai műintézet, Budapest; 48,5×32,5 cm
2552/Nyt
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497.
A magyar belügyminisztériumhoz! Tisztelettel kérem a  közönséget 
értesiteni, … kiadtam a  parancsot, miszerint engedjék meg a  szabad 
közlekedést azoknak a  járőröknek, melyek élelmiszert szállítanak Bu-
dapestre az éhező lakosság élelmezésére. …
A budai román parancsnokság J. Gerota, ezredes
[Budapest, 1919. augusztus 5. után]
A román katonai parancsnokság tájékoztatja a lakosságot, hogy szabad köz-
lekedést engedélyeznek a fővárosba élelmiszert szállítók számára. 
Radó Izor, Budapest; 47×32 cm
2499/Nyt

498.
Hirdetmény. A közönség tudomására hozzuk a következőket: 1. A ro-
mán hadsereg nem harcol a lakosság ellen, hanem azon hadsereg ellen, 
amely megtámadta. …
Az erdélyi hadsereg parancsnoka. [Gheorghe] Mărdărescu tábornok. 
[Ştefan] Panaitescu tábornok vezérkari főnök.
[Budapest, 1919. augusztus 6.]
A fővárost megszálló román hadsereg garantálja az élet- és vagyonbiztonsá-
got, de mindenki köteles a rendet fenntartani, és a kiadott rendeleteket betar-
tani. A közlekedés este 9 óráig megengedett, utána minden helyiséget be kell 
zárni. Betiltják az összejöveteleket és az öt főnél nagyobb csoportosulásokat. 
Világosság nyomda, Budapest; 58×42 cm
2502/Nyt, 2569/Nyt (román nyelven)

499.
Az ántánt képviselőjének kiáltványa a magyar néphez! Romanelli alez-
redes fölhívása! Mint egyedüli itteni képviselője az ántántnak, … nyu-
galomra és rendre hivom föl Budapest és az egész ország lakosságát …
G. [Guido] Romanelli, a budapesti olasz katonai misszió vezetője
[Budapest, 1919. augusztus 6.]
Romanelli alezredes kéri a lakosságtól, hogy a rendet és a nyugalmat őriz-
zék meg, a kormány rendelkezéseit tartsák be, viszálykodással ne nehezítsék 
a kormány helyzetét. Ígéri, mindent megtesz annak érdekében, hogy a blo-
kád részleges vagy teljes megszüntetésével javítson Magyarország helyzetén.
Nyomdai jelzés nélkül; 63,5×47,5 cm
2551/Nyt

500.
Magyarok! Végzetes napokat élünk! Hazánk romokban hever: integ-
ritásunk, alkotmányunk a  múlté; pénzünk, aranyunk, nyersanyagunk 
elfogyott; …
Báró Perényi Zsigmond
[Budapest, 1919. augusztus 7. után]
Alsó sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat Nr. 3. J. Grammar
Az 1919. augusztus 7-én megalakult Magyar Nemzeti Szövetség támoga-
tását és tagok jelentkezését kérő felhívás. 
Athenaeum, Budapest; 94×63 cm
2019.38.1/Nyt

501.
A magyar néphez! Abból a  soha el nem muló szeretetből, amellyel 
a magyar néphez ragaszkodom, … kézbe vettem a mai lehetetlen hely-
zet megoldását. …
József főherceg, tábornagy
[Budapest, 1919. augusztus 7. után]
József főherceg bejelenti, hogy a  belpolitikai helyzet normalizálása érdeké-
ben megbízza Friedrich Istvánt a magyar miniszterelnökség ideiglenes ve-
zetésével, és megnevezi a  felállított kormány tagjait. Kéri az új kormány 
támogatását.
Világosság nyomda rt., Budapest; 41×29 cm
1303/Nyt, 79.325.1-2/Nyt

502.
Bajtársak! Nemzeti hadsereget szervezzünk! Hiába szervezzük, ha nem 
alapozzuk meg jól a hadsereg szellemét. Legfontosabb feladatomnak 

tartom e jó szellem megteremtését. Elrendelem tehát: 1. A katonáknak 
nem szabad politizálni. …
Schnetzer Ferenc tbk. [tábornok] ügyvivő hadügyminiszter
[1919. augusztus 7–15. között]
A Nemzeti Hadseregbe jelentkezőkkel szembeni elvárásokat ismertető felhívás.
Egyetemi nyomda, Budapest; 54×39,5 cm 
2491/Nyt, 4931/Nyt

503.
József főherceg vette át a hatalmat. Proklamáció a néphez! Budapest, 
augusztus 7. M. T. I. jelenti: József főherceg a következő kiáltványt in-
tézte a magyar néphez: Abban a soha el nem múló szeretetben, …
József főherceg, tábornagy.
[Budapest, 1919. augusztus 7. után]
A Kőszegen nyomtatott falragaszon idézik József főherceg bejelentését, hogy 
a belpolitikai helyzet normalizálása érdekében megbízza Friedrich Istvánt 
a magyar miniszterelnökség ideiglenes vezetésével, és megnevezi a felállított 
kormány tagjait. Kéri az új kormány támogatását.
Rónai Frigyes könyvnyomdája, Kőszeg; 47×31 cm 
0432/Nyt

504.
A közönséghez. Megütközéssel és méltatlankodással értesülök róla, 
hogy Magyarország kormányzásában beállott fordulatot, … megtorlás 
ürügye alatt felekezeti és faji üldözésre akarják felhasználni. …
Friedrich István miniszterelnök
Budapest, 1919. augusztus 8.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Censurat: A. Precup
Az új kormány nem tűri az önkényeskedés folytatását, a bolsevik rendszer 
bűnösei bűnhődni fognak. Megtiltja az önkényeskedést és rendbontást. Fi-
gyelmeztet, hogy a tilalom megszegői ellen a kormány legnagyobb szigorral 
jár el.
Légrády Testvérek, Budapest; 47×32 cm
2456/Nyt

505.
A magyar belügyminisztériumnak. Tisztelettel kérem, szíveskedjék 
magyar és román nyelven kinyomtatni és Buda város utczáin és gyá-
raiban a következőket kifüggeszteni: 1. Holnapig (folyó év augusztus 
hó 9-ének 24 órájáig, éjjel 12 óráig) a Nádor-laktanyában [sic!] vagy 
a Hadik-laktanyában vagy Várkioszkban beszolgáltatandók az összes 
fegyverek, …
Buda helyőrségi parancsnoksága. Buda helyőrségének parancsnoka: 
Gerota J. alezredes
Budapest, 1919. augusztus 8.
Előírják a  24 órán belüli fegyver-beszolgáltatást, utána minden házban 
házkutatást tartanak, és akinél fegyvert találnak, haditörvényszék elé állít-
ják. A polgárok jelentsék fel a bolsevistákat, az agitátorokat. A Nándor lak-
tanyában tehetnek feljelentést, ahogy a román katonák elleni panaszaikkal 
is oda fordulhatnak. Magyar és román nyelvű falragasz.
Radó Izor nyomdai műintézete, Budapest; 47×32 cm
2457/Nyt

506.
Kiáltvány. Czélzatos és rosszakaratú hírek hozattak forgalomba, me-
lyek szerint a Román kormány, illetve a Román Katonai Parancsnokság 
valami úton-módon részes lett volna abban, hogy a  jelenlegi magyar 
kormány az ügyek élére került. …
[Gheorghe] Mărdărescu tábornok, az  erdélyi hadak parancsnoka. 
[Constantine] Diamandi miniszter, a  román kormány meghatalma-
zottja.
[Budapest, 1919. augusztus 8.]
A román politikai és katonai vezetés nem kíván beleszólni a  magyar bel-
ügyekbe, és intézkedtek a város élelmiszerellátásnak normalizálására.
Athenaeum, Budapest; 58×42,5 cm 
2501/Nyt, 2500/Nyt, 72.340.1/Nyt
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507.
Értesítés. 1. Mindazok, akiknek utazási igazolványra van szükségük, je-
lentkezzenek a Kristóf tér 2. szám alatt lévő kiadó irodában …
Budapesti román katonai parancsnokság. Leca tábornok, Budapest vá-
ros katonai parancsnoka, Moucha alezredes, vezérkari főnök
Budapest, 1919. augusztus 9.
Fegyverviselési, gépjármű-használati, összejövetel-engedélyezési, cenzú-
rával összefüggő kérvények és engedélyek kiadási helyszíneiről tájékoztató 
hirdetmény.
Légrády Testvérek, Budapest; 58×42 cm
2458/Nyt

508.
2. sz. Hirdetmény. 1. Holnapi nappal a községházán egy panasziroda lé-
tesül. A kommunista kormányzás alatt elkövetett sérelmek szóban vagy 
irásban ott jelentendők be. …
Katonai állomás és járásparancsnokság Paks. Turiki Thuránszky-Witt-
man Ágoston őrnagy, katonai állomás és járás parancsnok
Paks, 1919. augusztus 10.
Paks katonai parancsnokának nyolc pontból álló intézkedése, amelyben elő-
írják a nem állandó paksi lakosok és az átutazók jelentkezési kötelezettségét, 
a tartózkodási engedélyek kötelező kérvényezését, a postai küldemények cen-
zúráját, a magán telefonbeszélgetések tilalmát, az aratás és a cséplés mun-
kaszünet nélküli folytatását, a nyomtatott vagy írott propaganda terjeszté-
sének tilalmát.
Rosenbaum Ignácz nyomdája, Paks; 47×31,5 cm
6068/Nyt

509.
Értesítés. Újólag kihirdettetik, hogy: Mindazon személyek, akik 
a Duna–Tisza között foglalt magyar területre szándékoznak utazni, …
Budapest Város Katonai Parancsnoka. A  város katonai parancsnoka: 
Leca tábornok. Vezérkari Főnök: Moucha alezredes
Budapest, 1919. augusztus 11.
A Duna–Tisza közötti megszállt területekre a városi rendőrség által kiállí-
tott fényképes igazolvánnyal lehet utazni, a román katonai parancsnokság 
láttamozása nem szükséges hozzá.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 48×31,5 cm
2460/Nyt, 2459/Nyt

510.
Felhívás a főváros közönségéhez! A minisztertanács határozatából kifo-
lyólag átvettem a budapesti államrendőrség vezetését.
A budapesti magyar államrendőrség főkapitánysága: Dr. Mattyasovsz-
ky György főkapitány
Budapest, 1919. augusztus 12.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat A. Precup.
Az új budapesti főkapitány célja a főváros rendjének és nyugalmának, biz-
tonságának a  megvédése és megszilárdítása. Kéri a  lakosságot, támogas-
sa a  testületet munkájában, és fegyelmezettek legyenek. A  rendzavarókat, 
az önbíráskodókat és a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztetőket meg-
torlással fenyegeti.
Radó Izor nyomdai műintézete, Budapest; 47,5×32 cm
1304/Nyt, 2438/Nyt

511.
Hirdetmény! Gyilkosságok bűntetteire való felbujtás, rablás, pénzhami-
sítás büntette és egyéb bűntetetendő cselekményekkel terhelt Kun Béla 
és társai bűnügyében megkeresem …
Budapesti államügyészség
Budapest, 1919. augusztus 12.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Dr. Olariu
Felhívás a közigazgatási és rendőri hatóságokhoz, hogy közöljék a proletár-
diktatúra idején a forradalmi törvényszékek által halálra ítéltek személyét.
Légrády Testvérek, Budapest; 63×47 cm
2462/Nyt

512.
Keresztények! Magyarok! Egy év alatt két forradalom száguldott át 
hosszú háborúban meggyötört hazánkon. Amit az első igért, azt a má-
sodikban elsöpörte igen sok gaz kalandornak és néhány ábrándozónak 
társasága és ezzel egyidőben az évezredes keresztény Magyarországot 
az elpusztulás örvényébe sodorta. …
A szervező bizottság
Budapest, 1919. augusztus 12.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat postul Budapesta. 
Anul 1919 Luna aug. Ziua 14. Dr. German
A Keresztény Szocialista Párt követeléseit tartalmazó tagtoborzó falragasz.
„Élet” irodalmi és nyomda Rt., Budapest; 62×47 cm
79.340.1–2/Nyt, 2461/Nyt

513.
Felhívás! Felszólítjuk mindazon az I. kerületben lakó oltásra és újra ol-
tásra kötelezett gyermekek szülőit, … az alábbi napokon beoltassák: … 
Az I. kerületi elüljáróság
Budapest, 1919. augusztus 14.
Tájékoztatás arról, hogy a kerület egyes részeinek lakosai augusztusban mely 
napokon tudják gyermekeiket beoltatni.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47,5×32 cm
2553/Nyt

514.
Értesítés. A Budapesti Román Katonai Parancsnokság 1919. augusztus 
14-től a „Gellért” szállodában található, ahol folytatja tevékenységét.
Moucha alezredes, a vezérkar főnöke
[Budapest, 1919. augusztus 14. után]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Censurat: Sublt Vasiu. D. I. V.
A budapesti román katonai parancsnokság új elérhetőségéről kiadott tájékoz-
tatás. Magyar és román nyelvű falragasz.
Légrády Testvérek, Budapest; 45×63 cm
2436/Nyt, 2017.81.1/Nyt

515.
Hirdetmény. A következőket hozom tudomásul: Egy román járőr 14-
ről 15-re virradó éjjel 10 letartóztatott bolsevikit akart a  fegyházból 
a román parancsnoksághoz kísérni. …
Baitner [Ernő] ezredes, katonai állomásparancsnok.
Vác, 1919. augusztus 15.
A román megszállás alatt lévő Vác állomásparancsnoka a cenzor által jóvá-
hagyott hirdetményében elfogott, és szökés közben lelőtt személyekről tájé-
koztat. 
Nyomdai jelzés nélkül; 33,5×20 cm 
2005.15.1/Nyt

516.
Hirdetmény. A  rögtönbíráskodás (statárium) elrendeléséről. A  ma-
gyar igazságügy miniszter a minisztériumnak 1912. évi LXIII. t.-c. 12. 
§-ának 4. pontja alapján kiadott rendelete értelmében …
A budapesti büntetőtörvényszék elnöke
Budapest, 1919. augusztus 20.
Tájékoztatás a rögtönbíráskodás hatálya alá eső bűncselekményekről.
Radó nyomdai műintézete, Budapest; 63,5×48 cm
2430/Nyt

517.
Felhívás. A magyar kormány az 1912. évi 63. t.-c. 12. §. 4. pontja alap-
ján a 1919. évi augusztus hó 20. napjától kezdődőleg rögtönbíráskodást 
rendelt el a következő bűncselekményekre: …
Mattyasovszki György [budapesti rendőr] főkapitány
Budapest, 1919. augusztus 20.
A főkapitány figyelmezteti Budapest közönségét, hogy halállal bűnhődnek 
mindazok, akik tettekkel, nyilatkozatokkal vagy magatartásukkal összeüt-
közésbe kerülnek a törvénnyel.
Radó nyomdai műintézete, Budapest; 63,5×47,5 cm
2431/Nyt
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518.
Dunántúl népe! Magyarországgal az  októberi forradalom eldobatta 
a fegyvert … József  királyi herceg … Magyarország kormányzójának 
megbízásából a nemzeti hadsereg fővezérségét átvettem. …
Horthy Miklós magyar fővezér
Főhadiszállás, 1919. augusztus 20.
Horthy a  Nemzeti Hadsereg sorába várja a  dunántúli középosztálybélie-
ket és a földműveseket, mert amíg az országnak nincs hadserege, nincs rend, 
nincs munka, nincs vagyonbiztonság.
Nyomdai jelzés nélkül; 48×31,5 cm
2425/Nyt

519.
Hirdetmény. A  budapesti román csapatok parancsnokságának ama 
igyekezete, hogy a  fővárosba a  szükségelt mennyiségben élelmiszere-
ket hozzon, hiábavaló, mert a magyar hatóságok teljesen szervezetlenül 
állnak. …
[Gheorghe] Mărdărescu tábornok az  erdélyi csapatok főparancsnoka, 
[Ştefan] Panaitescu tábornok vezérkari főnök
Budapest, 1919. augusztus 20.
A román parancsnokság kijelenti, hogy a  lakosság élelmezése érdekében in-
tézkedéseket tett, vonatokat szervezett és szabad hajózást engedélyezett 
az uszályoknak, a sajtó és a politikai élet ügyeiben cenzúrát nem gyakorol. 
Kizárólag a rend fenntartása a céljuk.
Athenaeum, Budapest; 58×41,5 cm 
2019.54.1/Nyt, 2554/Nyt (román nyelven)

520.
Körrendelet a  8181 sz. rendelet kiegészítéséül. 1, A Tisza balpartján 
a közlekedésre vonatkozó 8181. sz. lenti Parancsnokság rendelete teljes 
egészébe érvényben marad. …
[Gheorghe] Mărdărescu tábornok az  erdélyi csapatok főparancsnoka, 
[Ştefan] Panaitescu tábornok vezérkari főnök
Budapest, 1919. augusztus 20.
A megszállt területeken való utazással kapcsolatos tudnivalókat felsoroló 
hirdetmény.
Athenaeum, Budapest; 58,5×42 cm
2432/Nyt

521.
A Magyar Polgársághoz! A  proletárdiktatúra rémuralmának gyilkos 
napjai letüntek; testvéreinket galádul megölték, bennünket megkínoz-
tak, vagyonunkat elrabolták, hazánkat tönkretették. …
Magyar Polgári Párt
[Budapest, 1919. augusztus 20.]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Censurat: Simu
Kiáltvány a polgársághoz, ébredjen a proletárdiktatúra napjai után. 
Nyomdai jelzés nélkül; 51×66 cm
2495/Nyt

522.
Értesítés. Az augusztus 20-án kiadott rendelet 2. bekezdésének pótlá-
sául értesítem a közönséget, …
Vezérkari főnök: Moucha alezredes
[Budapest, 1919. augusztus 20. után]
Tájékoztatás azon főváros környéki településekről, ahová elegendő a polgári 
hatóságok által kiállított igazolvány.
Athenaeum, Budapest; 42×29 cm
2433/Nyt

523.
A hadirokkantak illetményeinek kifi zetése. A magyar hadügyminiszter 
270.817/919. 41/a. sz. alatt kiadott rendeletével elrendelte, …
A Főváros Tanácsa
[Budapest,] 1919. augusztus 21.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: A. Radut

A főváros területén lakó rokkantak részére az  augusztusi és szeptemberi il-
letményeiket hadügyminiszteri rendelettel az illetékes kerületi elöljáróságokon 
fi zetik ki. A kifi zetés idejéről és az érintettek sorrendjéről tájékoztató falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 66×48 cm
2435/Nyt

524.
Hirdetmény. A Reggeli Hírek és a Budapesti Közlöny augusztus 20-án 
megjelent számaiban ki lett hirdetve a „Statárium”. Tudomásul hozatik, 
hogy ezen hirdetmény semmis és érvénytelen. …
[Constantine] Diamandi miniszter a román kormány meghatalmazott-
ja, [Gheorghe] Mărdărescu tábornok, az erdélyi csapatok parancsnoka
[Budapest,] 1919. augusztus 21.
Az augusztus 20-án kihirdetett statáriumot a román katonai parancsnokság 
érvényteleníti.
Athenaeum, Budapest; 42×29,5 cm
2434/Nyt

525.
Budapest népéhez! Az  utolsó négy hónap szenvedései és nélkülözé-
sei után Budapest népe joggal áhítozik a nyugalom és békés fejlődés 
napjaira. A megszállás és az átmenet nehézségeihez csatlakoznak még 
olyan élelmezési nehézségek is, amelyeknek leküzdése szinte lehetet-
lenségnek látszik. …
Magyar Közélelmezési Ministerium. Ereky Károly közélelmezési mi-
niszter
Budapest, 1919. augusztus 21.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat postul Budapesta. 
Anul 1919 Luna aug. Ziua 22. Dr. German
A miniszter tárgyalásokat folytatott az angol katonai misszió és a  román 
hadsereg vezetőjével és ígéretet kapott a  fővárosi lakosság élelmezési gond-
jainak megoldására. Hamarosan a dunai hajózási útvonalon és vasúton is 
élelmiszer-szállítmányok érkeznek.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 95×63,5 cm
2463/Nyt

526.
Polgárok! A politikailag még soha szóhoz nem jutott polgárság megta-
lálta önmagát. Levetette a régóta reája nehezedő tespedés béklyóját, …
Ipartestületek Országos Szövetségének Politikai Pártja
Budapest, 1919. augusztus 22.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat postul Budapesta. 
Anul 1919 aug. 24.
Felhívás az iparosokhoz, csatlakozzanak a Párthoz.
Nyomdai jelzés nélkül; 95×63,5 cm
2427/Nyt

527.
Magyar munkások! Rettenetes idők mögött állunk! Nyomukban a ki-
fosztott ország, hallgató gyárak, letiport ipar, megszűnt kereskedelem, 
őrjítő drágaság és a gyűlölettől szikrázó tekintettel szembenálló társa-
dalmi osztályok. …
A Magyar Munkások Országos Pártja
[Budapest, 1919. augusztus 23.]
Felső sarokban cenzúra jelzése: Cenzurat Dr. German
Kérik a munkásságot, csatlakozzanak a Párthoz.
Spatz H. [Henrik] ny. [nyomdája, Budapest]; 63,5×46 cm
2493/Nyt, 2017.88.1/Nyt

528.
Hirdetmény. A minisztertanács a lakásügyek miniszteri biztosává neve-
zett ki. Feladatom a 4.040/1919. M. E. számú rendelet szerint a tűrhe-
tetlen lakásviszonyok javítása, …
Dr. Borsos Endre a lakásügyek miniszteri biztosa
[Budapest,] 1919. augusztus 25.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat postul Budapesta. 
Anul 1919 Luna aug. Ziua 26. Avram
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Legsürgősebben a proletárdiktatúra ideje alatt megtörtént lakásrekviráláso-
kat fogják felülvizsgálni a megadott határidőre írásban benyújtott panaszok 
alapján. Tájékoztatás a  panaszok benyújtásának tartalmi és formai köve-
telményeiről. 
Magyar állami nyomda, Budapest; 59,5×46,5cm
2428/Nyt

529.
Szeptember havi sókiszolgáltatás. A Sóelosztó Bizottság a  főváros la-
kossága, valamint a budapesti környéki közellátási bizottság hatásköré-
be tartozó községek lakossága részére …
A Sóelosztó Bizottság
Budapest, 1919. augusztus 25.
Személyenként havi 25 dkg sót lehet továbbra is vásárolni az új egyesített 
élelmezési jegy három sószelvénye ellenében.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33 cm
2555/Nyt

530.
Budapest munkásságához! Hivatalba lépésem óta minden percemet 
a közélelmezés megjavításának szenteltem és első feladatomnak tekin-
tettem, hogy élelmiszert hozzak Budapestre. Az élelmiszerek már itt 
vannak és a felhozatal napról napra fokozódik. …
Ereky Károly magyar közélelmezési miniszter
Budapest, 1919. augusztus 25.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat postul Budapesta. 
Anul 1919 Luna aug. Ziua 25. I. Teres.
A fővárosba beérkezett élelmiszer-szállítmányokból a  munkásokhoz is jut-
tatni akarnak, ezért felkéri a  munkásokat, szakmánként delegáljanak bi-
zottságokat, amelyekkel ő tárgyalhat a szétosztásról. A munkások iskolakö-
teles gyerekeit élelemmel ellátott vidékekre kívánják küldeni, ahol felügyelet 
mellett iskolába is járhatnak. 
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 63×48 cm
2437/Nyt

531.
Terézvárosi Keresztény Testvéreink! A Keresztényszociális Gazdasági 
Párt örömmel adja hírül a kerületben történt hatalmas megnövekedését 
és büszkén tudatja, … új párthelyiségeibe: VI., Bajza-utca 32. szám alá 
költözött, …
A Terézvárosi Keresztényszociális Gazdasági Párt
[Budapest, 1919. augusztus 25. – október 25. között]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Moldovan
A Keresztényszociális Gazdasági Párt kerületi szervezetének megváltozott 
címéről tájékoztató és új tagok jelentkezésére buzdító hirdetmény.

„Élet” irodalmi és nyomda részvénytársaság, Budapest; 63×47 cm
2017.96.1/Nyt

532.
Hirdetmény. Tudomására hozzuk Budapest főváros lakosságának, hogy 
az entente közös élelmezési bizottsága által rendelkezésünkre bocsátott 
1000 tonnás zsírszállítmányból az  első részlet – 321 tonna – tegnap 
a fővárosba érkezett. A zsírt szeptember hó 1-től kezdve kiadandó élel-
mezési jegyek zsírszelvényeire fogjuk kiosztani. …
Magyar közélelmezési minisztérium
Budapest, 1919. augusztus 26.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat postul Budapesta. 
Anul 1919 Luna aug. Ziua 26. Bogdán.
A fővárosba érkező termékek és termények mennyiségéről és a  szétosztásról 
tájékoztató falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 62,5×47 cm
79.326.1/Nyt

533.
Hirdetmény. 1. Egyetlen magyar tisztnek, vagy altisztnek sincs megen-
gedve a fegyverviselés, a kard viselése sem …
[Teodor] Pirici ezredes, Budapest térparancsnoka
[Budapest,] 1919. augusztus 27.

A magyar tisztek egyenruhát, fegyvert nem viselhetnek, nem távozhatnak 
Budapestről, és hetente megadott helyen jelentkezniük kell. Az első jelentke-
zés ideje szeptember 2. Augusztus 27-én 11 órától kijárási tilalom lép életbe, 
a  szabályszegőket elzárással büntetik. A  nyilvános helyek zárórája fél 11. 
A  rendőrök csak a  térparancsnokság által kiállított igazolvány birtokában 
viselhetnek fegyvert, kizárólag kardot és egy pisztolyt 20 darab tölténnyel. 
A Vörös Őrség és a Vörös Hadsereg tagjait be kell jelenteni, ügyüket kivizs-
gálják és a térparancsnokság elé vezetik őket. Román és magyar nyelvű fal-
ragasz.
Franklin Társulat, Budapest; 47,5×63 cm
2017.85.1/Nyt, 2429/Nyt

534.
Keresztény Testvérek! A „Ferencvárosi Keresztény Nemzeti Párt” felhív 
minden keresztényt, jelentkezzék a … pártirodában.
Elnökség
[Budapest, 1919. augusztus 30. – október 25. között]
A felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Somesan
Az 1919. augusztus 30-án megalakult Keresztény Nemzeti Párt ferencvá-
rosi szervezetének felhívása a Pártba való belépésre.
Kertész József, Budapest; 47×30 cm
2574/Nyt

535.
33. sz. rendelet. … Mi az erdélyi csapatok parancsnoka a Katonai Tör-
vénykönyv 32. és 57. § 2. bek. a hadsereg és az ország biztonsága ér-
dekében elrendeljük az egész megszállott területre a Dunáig, valamint 
a  Duna jobb partjára és a  román hadsereg által megszállott vidékre 
mint hadműveleti területre: …
Az erdélyi csapatok parancsnoka: [Gheorghe] Mărdărescu tábornok. 
Vezérkari főnök: [Ştefan] Panaitescu tábornok
Budapest, 1919. szeptember 1.
Minden személy- és teherautó és motorkerékpár tulajdonosnak jelentkeznie 
kell járművével szeptember 6-ig a román katonai parancsnokságoknál. Ez-
után csak az engedéllyel rendelkező járművek közlekedhetnek, amelyek egy 
meghatározott nagyságú és a vármegyét jelölő rendszámot kapnak. Közle-
kedésüket további előírások szabályozzák. Román, magyar és német nyelvű 
falragasz.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 72×64 cm
2464/Nyt

536.
A nyaralók vagy nyaralásra használt házak bérjövedelmének bevallása. 
A főváros területén, különösen az I., II., III. és VI. kerületben (Sváb-
hegy, Zugliget, Hűvösvölgy stb.) lévő nyaralók és nyaralásra használt 
házak után …
A kerületi elöljáróság
[Budapest,] 1919. szeptember 1.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: R. Costa
Az adóbevallás benyújtásának határidejéről és az adózással kapcsolatos in-
formációkról tájékoztató falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33 cm
2556/Nyt

537.
Értesítés. 1. A  VII. Hadosztály Parancsnokságánál (Hungária-Szál-
loda) csak azon úti igazolványok láttamoztatnak, melyek a Tiszántúl 
megszállott területre szólnak és az útlevelek. …
A VII. Hadosztály parancsnoka: [Constantin] Dumitrescu tábornok. 
Vezérkari főnök: Stanescu alezredes
[Budapest, 1919. szeptember 3.]
A megszállt területekre való utazáshoz szükséges igazolványok láttamozásá-
nak helyszíneit és tudnivalókat közzé tevő falragasz.
Minerva Nyomda, Budapest; 59,5×37,5 cm
2498/Nyt
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538.
Hirdetmény. Az  átmenet nehéz napjaiban sikerült a  főváros élelme-
zését minden nagyobb zökkenés nélkül megjavítani és az élelmiszerek 
felhozatalát biztosítani. …
Magyar Közélelmezési Ministerium. Ereky Károly magyar közélelme-
zési miniszter
Budapest, 1919. szeptember 3.
A miniszter cáfolja azokat a híreszteléseket, hogy a főváros körüli blokádot 
visszaállították. Az  élelmiszer-szállítmányok folyamatosan érkeznek a  fő-
városba, így az amerikai zsírszállítmány második részlete is. Kéri a lakossá-
got, ne higgyen a rémhíreknek!
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 62,5×46,5 cm 
4934/Nyt

539.
Hirdetmény. Folyó évi szeptember 6-tól kezdődőleg minden szomba-
ton az összes Budán lakó magyar hadsereg kötelékébe tartozó tényleges 
tisztek, … igazolványaik felülvizsgálása céljából a  Nádor-laktanyába 
[sic!] jelentkeznek. …
Budai helyőrség parancsnok: Gerota őrnagy.
[Budapest, 1919. szeptember 6. körül]
Minden szombaton a Budán lakó tisztek és a hadügyminisztérium állomá-
nyába tartozók kötelesek jelentkezni a megadott időben a Nándor laktanyá-
ban állomásozó román katonai parancsnokságon. Magyar és román nyelvű 
falragasz. 
Radó könyvnyomdája, Budapest; 47×31,5 cm
2465/Nyt

540.
Hirdetmény. Szomorúan tapasztaltam, hogy az elmúlt uralom alatt el-
követett bűncselekmények kiderítése címén igen sokan személyes bosz-
szúból vezéreltetvén, ártatlan embereket nagy számban jelentenek fel. …
Budapest magyar államrendőrség főkapitánysága: Mattyasovszki 
[György] főkapitány
Budapest, 1919. szeptember 8.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Avram
Ezután feljelentésre csak akkor indul meg az eljárás, ha a bűncselekményt 
részletesen leírják és tanúkkal igazolják, valamint feltüntetik a  feljelentő 
nevét és pontos címét.
Radó nyomdai műintézete, Budapest; 58,5×42 cm
2466/Nyt

541.
Munkástestvéreim! A mostani sorsdöntő időkben bizalommal fordulok 
Magyarország összes ipari munkásságához és arra kérem, hogy támo-
gasson engem abban az építő munkában, melyet a munkásság érdeké-
ben magam elé tűztem. …
Oláh Dániel a magyar munkások képviseletével megbízott minister
Budapest, 1919. szeptember 9.
Alsó sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat postul Budapesta. Anul 
1919 Luna IX. Ziua 11. G. Melcu.
A kinevezett új miniszter a munkásság segítségét kéri az érdekükben végzett 
munkájához: a  kormány a  munkanélküliség megszüntetésére törekszik és 
munkaalkalmat kíván teremteni. Közmunkákat fog elrendelni, és arra kéri 
a szakmunkásokat, az átmeneti időszakban vállaljanak el szakmájukon kí-
vüli más munkákat is. Aki dolgozni akar, ne válogasson a munkában. Arra 
törekednek, hogy a munkások régi helyükön folytassák a munkájukat, de erre 
addig várni kell, amíg az  üzemekben és gyárakban a  termelés elkezdődik. 
Bízzanak benne és higgyenek neki. 
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 95×63,5 cm 
2467/Nyt

542.
Térjünk észre! Három vészangyal szállott Magyarországra: a  hábo-
rú, Károlyi Mihály és a bolsevizmus. Amit ezek még nem égettek el, 
azt a mi viszálykodásunk és rövidlátásunk készül elpusztitani. …
Dr. Pályi Ede iró és fi lozófus
[Budapest, 1919. szeptember 10. körül]

Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenz.: Avram Anul 1919. Luna 
IX. Ziua 10.
A politikai erők viszályai, veszekedései helyett a  gazdasági újjáépítést el 
kell kezdeni, élelmet és szenet kell szerezni, a termelést meg kell indítani és 
az Antanttal meg kell egyezni. Az újjáépítés érdekében az Antant gazdasági 
segítségét kell kérni. Javasolja, hogy az  ország érdekében Andrássy Gyula, 
Rákosi Jenő és Garami Ernő alkossák meg Magyarország kormányzótaná-
csát.
Nyomdai jelzés nélkül; 84,5×58,5 cm
2468/Nyt

543.
A vízvezetéki víz használatának korlátozása. …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. szeptember 17.
Takarékosságra fi gyelmeztető hatósági falragasz, amely szerint az ingatlan 
tulajdonosa köteles a főelzáró csapot éjjel elzárni és reggel 6 órakor kinyitni.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33 cm
2557/Nyt

544.
Denaturált szesz szétosztás. A  tanács a  magyar közélelmezési minis-
teriumnak folyó évi szeptember hó 11-én 78.998/1919-VIII.–c szám 
alatt kelt leirata értelmében …
A Főváros Tanácsa
[Budapest,] 1919. szeptember 18.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat Moldovan
Szeptember 25-től kezdve az  egyesített élelmezési jegy A  és B szelvényei 
ellenében 1–1 dl denaturált szesz vásárolható.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33 cm
2558/Nyt

545.
Munkások! Elvtársak! Szeptember hó 23-án, kedden Budapest szerve-
zett munkássága politikai gyűléseket tart. A gyűlések napirendje a po-
litikai helyzet …
A Magyarországi Szociáldemokrata Párt
[Budapest, 1919. szeptember 23. előtt]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat Moldovan
A különböző szakmák munkásai számára szervezett gyűlések helyszíneit 
közlő falragasz.
Világosság nyomda rt., Budapest; 63×47,5 cm
2470/Nyt

546.
A Függetlenségi és 48-as Párt szeptember 24-én Lovászy Márton elnök 
indítványára a következő határozatot hozta: Határozat. A Függetlenségi 
és 48-as Párt az 1919. szeptember 24-én tartott közgyűlése alkalmával 
keserű elégtétellel állapítja meg, hogy a pártnak a múltban követett po-
litikáját a bekövetkezett tragikus események borzalmasan igazolták. …
A Függetlenségi és 48-as Párt
[Budapest, 1919. szeptember 24.]
A felső sarokban a román cenzúra jelzése szakadás miatt nem olvasható.
A Párt politikai programját ismertető falragasz.
Fráter és Társa, Budapest; 95×63,5 cm
2471/Nyt

547.
Október havi sókiszolgáltatás. A Sóelosztó Bizottság a  főváros lakos-
sága, valamint a budapesti környéki közellátási bizottság hatáskörébe 
tartozó községek lakossága részére …
A Sóelosztó Bizottság
[Budapest,] 1919. szeptember 25.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Moldovan
Személyenként havi 30 dkg sót lehet továbbra is vásárolni az egyesített élel-
mezési jegy három sószelvénye ellenében. 
Budapest Főváros Házinyomdája; 48,5×33 cm
2560/Nyt
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548.
A petróleum téli fogyasztásának szabályozása. A  tanács közli, hogy f. 
évi október 1-től kezdődőleg további intézkedésig az igényelhető pet-
róleummennyiségek a következőképp állapíttattak meg: …
A Főváros Tanácsa
[Budapest,] 1919. szeptember 25.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Moldovan
Tájékoztató a  különböző funkciójú helyiségek világítására meghatározott 
petróleum havi mennyiségéről, illetve a  petróleumjegyek használatáról, 
igényléséről.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×33,5 cm
2559/Nyt

549.
Hirdetmény. A küszöbön álló tél egyre égetőbbé tette a fővárosi lakos-
ság burgonya ellátásának biztosítását. …
Ereky Károly magyar közélelmezési minister
Budapest, 1919. szeptember 27.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat Ath. Petrutiu-Uzdi-
neantul
A román katonai parancsnokság segítségével burgonya szállítmányok érkez-
nek a fővárosba a megszállt Szabolcs vármegyéből. A már megérkezett első 
szállítmány szétosztásra kerül, személyenként 2 kg jár mindenkinek.
Franklin Társulat nyomdája, Budapest; 64×48,5 cm
2472/Nyt

550.
Felhívás a  magyar nőkhöz! Hazánkban, mely a  pusztulás és nyomor 
siralmas képét nyújtja, ledőltek a válaszfalak, melyeket a születés és va-
gyon emeltek: …
A magyar nők országos szövetsége
Budapest, 1919. október
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Gavrilescu
Felhívás a  nőkhöz, lépjenek be a  szervezetbe és támogassák a  szövetséget 
az ország felvirágoztatására irányuló kulturális és gazdasági munkájában, 
valamint segítsék a rászorulókat. 
Bruck Ferenc, Budapest; 64×48,5 cm
2575/Nyt

551.
Terézváros polgárai! A demokrácia államformáját a köztársaságot meg-
ölte az Oroszországból importált bolsevizmus. De a köztársaság csak 
tetszhalott volt: feltámadott! …
Az Országos Köztársasági Párt Terézvárosi Szervezete
[1919. október–november]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Censurat: Avram
A Párt kerületi szervezetének felhívása a polgársághoz, csatlakozzanak hoz-
zá.
Nyomdai jelzés nélkül; 63,5×96 cm
2571/Nyt

552.
A közrendet és közbiztonságot veszélyeztető sajtótermékek beszolgál-
tatásáról. A magyar ministeriumnak f. évi szeptember hó 10-ikén kelt 
4680 M. E. számú rendelete … alapján közlöm …
Dr. Bódy Tivadar polgármester
Budapest, 1919. október 1.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Gaordescu
A kommunista könyvek, röpiratok, röpcédulák, iratok és sajtótermékek bir-
toklását és forgalomba hozatalát tiltó, valamint 48 órán belüli beszolgálta-
tását előíró rendelet kihirdetése. 
Budapest Főváros Házinyomdája; 46×32 cm
0543/Nyt, 2473/Nyt

553.
Magyar zsidók! Tömörülésre hívunk fel benneteket! Úgy érezzük, hogy 
a meg nem szűnő, alaptalan támadásokkal szemben csak úgy tudunk 
sikeresen védekezni, ha egységes szervezetbe tömörülünk. …

Magyar Zsidók Országos Szövetsége
[Budapest, 1919. október 4.]
Alsó sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat Somesan
Jogaik védelme érdekében a zsidókat a Szövetségbe való belépésre buzdító fal-
ragasz, amely egyben a keresztény lakosokhoz is szól, azért, hogy visszauta-
sítsák azon vádakat, hogy a kommunista uralomért ők a felelősek. Az egykori 
vezetők között voltak ugyan zsidó származásúak, de ők hit- és fajbeli közös-
séget a zsidósággal nem éreztek. A zsidók is megszenvedték a kommunista 
uralmat, és ők is elítélik a tetteiket. Az újjáépítés csak közös erővel történhet, 
ezért fogjanak kezet és közösen vezessék ki az országot a bajokból. 
Spatz Henrik nyomda, Budapest; 64,5×46 cm
2492/Nyt

554.
Kávéházakban, cukrászdákban, büfékben stb. üzletekben tej, valamint 
tejjel készült ételek és italok kiszolgáltatásának eltiltása. A  tanács 
a  magyar közélelmezési ministeriumnak folyó év október hó 6-án 
78.318/919.–IX-c. szám alatt kelt rendelete alapján a következőket te-
szi közhírré: …
A Főváros Tanácsa
[Budapest,] 1919. október 9.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Gavrilescu
Október 13-tól megtiltják a kávéházakban, a cukrászdákban, az üzletekben 
és büfékben a tej és a tejből készült italok és ételek kiszolgálását, ugyanakkor 
a kávémérésekben és a tejcsarnokokban a Központi Tejhivatal felügyeletével 
a  hirdetményben felsorolt feltételekkel engedélyezik a  kiszolgálást a  szegé-
nyebb lakosok érdekében. 
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×33,5 cm
2562/Nyt

555.
Üzenet Budapestre! Amióta az egyesült Pest és Buda Magyarország fő-
városa lett, a magyar nemzet szívének gondoltuk a dunaparti gyönyörű 
metropolist. …
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetségének dunántúli központja
[1919. október 11.]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Gavrilescu
Ha Budapest továbbra is a keresztény és magyar haza ellen dolgozik, a vidék 
nem fog élelmet adni.
Stephaneum nyomda rt., Budapest; 42,5×32 cm
2496/Nyt

556.
Polgártársak! Munkások! Testvérek! Ütött a  végóra! A  tél fenyegető 
ínsége küszöbön áll. A nemzet katasztrofális összeomlása csak napok 
kérdése. Segítségért kiáltunk Magyarországhoz!
Országos Köztársaság Párt
[Budapest, 1919. október 12.]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Censurat: Avram
Az Országos Köztársaság Párt nagygyűlést hirdet 1919. október 12-re, 
amelyen Magyarország érdekében az Antanttal való megegyezésre akarják 
a kormány figyelmét felhívni.
Uránia Könyvnyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2576/Nyt

557.
Bilkey [Ferenc] apátplébános üdvözlő beszéde a magyar nemzeti had-
sereg katonáihoz Horthy Miklós fővezér Székesfehérvárra való bevo-
nulása alkalmából. …
[1919. október 12. után]
Nyomdai jelzés nélkül; 42,5×28,5cm
2426/Nyt

558.
Rendelet. Az  engedélyezett gyüléseken a  felvállalt kötelességek nem 
teljesitése végett minden eddig már engedélyezett gyüléshez az enge-
délyt ezennel visszavonom. …
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Budapesti román királyi csapatok parancsnoksága. [Traian] Mosoiu tá-
bornok, a budapesti román királyi csapatok parancsnoka
Budapest, 1919. október 14.
Visszavonják a gyűlések szervezésére kiadott engedélyeket és újakat sem ad-
nak ki. Felhívják a  fi gyelmet a  csoportosulási tilalomra, vagyis háromnál 
több ember nem tartózkodhat együtt. A vétkeseket két évig terjedő börtönnel 
és pénzbírsággal büntetik.
Nyomdai jelzés nélkül; 63,5×48,5 cm
2474/Nyt

559.
Élelmiszer kiosztás hadirokkantak és hadiözvegyek részére. A kormány 
a nehéz élelmezési és megélhetési viszonyokra tekintettel tervbe vette, 
hogy … élelmiszereket oszt ki. …
A főváros tanácsa: [Dr.] Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1919. október 14.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Gavrilescu
Október 16. és 20. között a vagyontalan és keresetnélküli hadirokkantak és 
hadiözvegyek az illetékes elöljáróságnál pontos lakcímüket és az eltartott csa-
ládtagok számát jelentsék be.
Budapest Főváros Házinyomdája; 48×33 cm
2563/Nyt, 2019.25.1/Nyt 

560.
Tisztelt Kartárs! A „Dolgozó Polgárok Országos Pártköre” beszerzési 
csoportja értesíti tagjait, hogy a nagy áldozatok árán beszerzett fa meg-
érkezett …
Dolgozó Polgárok Országos Pártköre
[Budapest, 1919. október 15.]
Alsó sarokban román cenzúra jelzése: Censurat: Salamonescu
A több hónapnyi felfüggesztett tevékenység után ismét munkához látott 
a Párt és a beszerzett fát a tagok között szétosztják. Várják a kisiparosok és 
kiskereskedők csatlakozását.
Rothberger és Weisz könyvnyomda, Budapest; 66×50,5 cm
2494/Nyt

561.
Magyar Hadügyministerium 284.317/41 a. 919. számú rendelete. Bu-
dapest székesfőváros I-X. kerületében lakó katonai nyugdíjas havidíja-
sok, rokkant legénység, f. évi november havi nyugilletményeinek kifi ze-
tése … a következő sorrendben fog eszközöltetni, … 
Hadügyminister
Budapest, 1919. október 20.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat postul Budapest: Lu-
pescu.
Az illetmények kifi zetésének helyéről és idejéről, módjáról tájékoztató falra-
gasz.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 85×58,5 cm
2475/Nyt

562.
Liszt árak újabb megállapítása. A tanács a magyar kormány 5269/919. 
M. E. számú rendelete értelmében a  közvetlen fogyasztást szolgáló 
forgalomban követelhető legmagasabb árakat f. hó 26-tól kezdődőleg 
a következőképpen állapítja meg: …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1919. október 23.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat Ath. Petrutiu-Uzdi-
neantul
A különféle lisztek hatóságilag megállapított árát közlő hirdetmény.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33 cm
2564/Nyt

563.
November havi sókiszolgáltatás. A Sóelosztó Bizottság a főváros lakos-
sága, valamint a budapesti környéki közellátási bizottság hatáskörébe 
tartozó községek lakossága részére …
A Sóelosztó Bizottság
Budapest, 1919. október 25.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat Ath. Petrutiu-Uzdi-
neantul
Személyenként havi 30 dkg sót lehet továbbra is vásárolni az egyesített élel-
mezési jegy három sószelvénye ellenében.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×33 cm
2565/Nyt

564.
Cukoradagok leszállítása. A Tanács a közélelmezési minisztériumnak f. 
hó 30-án kelt 82.743. számú rendelete folytán közhírré teszi …
A Főváros Tanácsa
[Budapest,] 1919. október 31.
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Libil
A novemberi cukorjegy három szelvényére a 75 dkg helyett 60 dkg cukrot 
lehet vásárolni.
Budapest Főváros Házinyomdája; 44,5×33 cm
2567/Nyt

565.
Mit akar a Magyar Királyság Pártja? 1. Független Magyar Királyságot. …
Magyar Királyság Pártja (Royalista Párt)
[Budapest, 1919. november 8. után]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Sometav
Az 1919. november 8-án megalakult párt politikai célkitűzéseit ismertető 
falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 95×63,5 cm
2503/Nyt

566.
Kiáltvány. A román hadsereg visszavonul, Budapestet kiüríti. Mielőtt 
elhagyjuk Magyarország fővárosát, Románia kötelességének tartja új-
ból kijelenteni, hogy katonai akciójában, amit a tiszai támadás tett in-
dokolttá, más nem vezérelte, mint csupán a jogos védelem és katonai 
érdeke. …
A román csapatok főparancsnoksága: [Gheorghe] Mărdărescu, tábor-
nok. A kormány megbízottja: [Constantine] Diamandi, miniszter
[Budapest, 1919. november 11.]
A megszálló román csapatok parancsnokának búcsú üzenete, amelyben kije-
lentik, hogy a román csapatoknak nem a megszállás volt a céljuk, a lakosság 
terhére nem akartak lenni, segítették őket, és köszönik a lakosság korrekt vi-
selkedését. Magyar és román nyelvű falragasz.
Világosság könyvnyomda rt., Budapest; 41×27,5 cm 
79.321.1/Nyt

567.
Hirdetmény. Tekintettel az erdélyi csapatok főparancsnokságának a na-
pilapok november 11-iki számában közzétett kiáltványára, …
A budapesti csapatok parancsnoksága: [Traian] Mosoiu tábornok. 
A vezérkar főnöke Negulescu alezredes
[Budapest, 1919. november 13.]
Felhívás a főváros lakosságához. A román csapatok visszavonulása alkalmá-
ból őrizzék meg nyugalmukat, helyszíni tüntetés vagy „egyetlen katonának 
a megérintése” esetén a tettest és a bűntársat a helyszínen agyonlövik, a na-
gyobb méretű ellenállást ágyútűzzel fojtják el.
Légrády Testvérek, Budapest; 64×47 cm
2477/Nyt
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568.
Thomas A.: Megalakult a Keresztény Nemzeti Párt. Magyarok lépjetek 
be! Ideiglenes párthelyiség: IV. Semmelweis-utca 4. Félemelet.
[1919. augusztus 30. körül]
Jobb felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat J. Tereŭ
Klösz György és Fia Műintézet, Budapest; 84×54,6 cm
2013.14.1/Nyt

569.
Pálla Jenő: Keresztény Szociális Gazdasági Párt Központi iroda IV. Es-
kü-tér 5. Minden keresztény magyarnak a pártunkban van a helye. Mi 
vagyunk a keresztény demokrácia igazi pártja.
[1919. augusztus 25. körül]

Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat: Moldován
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 125×90 cm
2013.19.1/Nyt

570.
Ismeretlen: Potyorektől [sic!] Számuely [sic!] Tiborig. Kik tették tönk-
re Magyarországot? Írta: Simonyi Sándor. Rajzolta: Fodor László.
[1919. augusztus–november]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Cenzurat
Földes Sátori és Reményi litográfia; 93,5×63 cm
2527/Nyt

IV. A Horthy-rendszer kialakulásának, kezdetének és a trianoni békekötés  
időszakának falragaszai

(1919. november 14. – 1921. november)

Szöveges plakátok

571.
Tudnivalók a magyar nemzeti hadsereg bevonulása alkalmával folyó hó 
16-án rendezendő ünnepélyt illetőleg. 1. A  Gellért-térre, az  Ország-
ház-térre és az Alkotmány utcába csak meghívó alapján lehet bejutni. …
A Fogadó Bizottság
Budapest, 1919. november 14.
A Nemzeti Hadsereg budapesti bevonulása alkalmából rendezett ünnepély 
közönségéről, a  jelentkezésükről, és a  közlekedést érintő változásokról tájé-
koztató falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 67×48 cm
2478/Nyt, 829/Duplum

572.
Felhívás. A magyar kormány az 1912 évi 63. tc. 12 §-ának 4. pontja 
alapján rögtönbíráskodást (statárium) rendelt el a  következő bűncse-
lekményekre: …
Mattyasovszki György [budapesti rendőr] főkapitány
Budapest, 1919. november 14.
A főkapitány felhívja a  budapesti államrendőrség hatósági területének kö-
zönségét, hogy a felsorolt bűncselekmények elkövetői mellett halállal bűnhő-
dik az is, aki csak nyilatkozatával vagy viselkedésével kerül szembe a tör-
vénnyel. Az illegálisan működő alakulatokat, amelyek a rend megbontására 
törekednek, felkoncolják. Mindenki becsületbeli kötelességévé teszi a rend és 
közbiztonság fenntartását.
Nyomdai jelzés nélkül; 80×58 cm
2483/Nyt

573.
Hirdetmény. A  magyar hadügyminiszter által a  katonai bűnvádi per-
rendtartás 435. szakaszának harmadik bekezdése alapján a reám ruhá-
zott jognál fogva, … valamennyi katonai büntető bíráskodás alá tartozó 
egyénre ezennel a rögtönbíráskodást … kihirdetem: …
Budapesti magyar katonai kerületi parancsnok mint illetékes parancs-
nok
Budapest, 1919. november 14.
Kihirdetik azokat a bűntetteket, amelyek elkövetése esetén az elfogott kato-
na rögtönítélő eljárás alá kerül és halállal bűnhődik. Továbbá figyelmeztetik 
azokat az illegális csapatokat, amelyek a rendet szándékozzák megbontani, 
felkoncolják őket.
Nyomdai jelzés nélkül; 80×56 cm
2481/Nyt

574.
Hirdetmény a  rögtönbíráskodás (statárium) elrendeléséről. A magyar 
igazságügyminiszter … a  belügyminiszterrel és a  hadügyminiszterrel 
egyetértve a  törvényszék területére a  rögtönbíráskodás (statárium) ki-
hirdetését rendelte el, …
A törvényszék elnöke
Budapest, 1919. november 14.
Ismertetik a rögtönbíráskodás hatálya alá tartozó bűncselekményeket, egyben 
figyelmeztetik a lakosságot, óvakodjanak a rendzavarástól.
Nyomdai jelzés nélkül; 79×58 cm
2482/Nyt

575.
Hirdetmény. A  közrend, a  személy- és vagyonbiztosság fenntartá-
sát Budapest területén a budapesti karhatalom, az  államrendőrség és 
a  csendőrség végzi. Ezen alakulatok osztagainak, továbbá egyes tag-
jainak a rendfenntartásra vonatkozó minden felszólításának mindenki 
engedelmeskedni tartozik. …
Budapest karhatalmi főparancsnoka
Budapest, 1919. november 14.
Tájékoztatja a  lakosságot a  rendfenntartó alakulatok által viselt karsza-
lagról, a  gyülekezések és felvonulások megtorlásáról, az  egyenruha-viselés 
tilalmáról, a  24 órán belüli fegyver-beszolgáltatásról, a  jogosulatlan fegy-
vertartás megtorlásáról.
Nyomdai jelzés nélkül; 80×54 cm
2480/Nyt

576.
Polgártársak! A román megszállás megszűnése után a magyar nemzeti 
hadsereg csapatai fognak Budapestre bevonulni. Tudom, hogy vannak 
olyanok, kik ettől félnek. Tudom, hogy vannak olyanok, kik ezt min-
denáron megakadályozni akarják. …
Friedrich [István] miniszterelnök
[Budapest, 1919. november 15. előtt]
Felső sarokban román cenzúra jelzése: Censurat: Sibil.
A miniszterelnök figyelmezteti a lakosságot, hogy a Nemzeti Hadsereg a törvényes 
rend érdekében vonul be Budapestre, mindenki tartózkodjon a rend zavarástól és 
a provokációtól. Ha a Nemzeti Hadsereg kénytelen lesz beavatkozni, kérlelhetet-
len szigorral lecsap. A hadsereg vasfegyelmű, semmitől sem riad vissza.
Budapesti Hírlap nyomdája, Budapest; 82×68,5 cm
2573/Nyt
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577.
Budapest népéhez! Magyarország legszégyenteljesebb korszaka után 
a fővezérségem alatt álló nemzeti haderő részei bevonulnak Budapestre, 
hogy ősi, szivünkhöz forrott nemzeti szineinket kitűzzük Buda várára. …
Horthy Miklós fővezér
[1919. november 16. előtt]
Horthy tudatja a  főváros lakosságával, hogy a  Nemzeti Hadsereggel be-
vonul Budapestre és fi gyelmeztet, hogy viselkedjen mindenki nyugodtan és 
fegyelmezetten. Az erőszakoskodást és rendzavarást nem tűri, ezeket a leg-
szigorúbb eszközökkel megtorolja. 
Nyomdai jelzés nélkül; 58,5×42,5 cm
2581/Nyt, 843/Duplum

578.
Magyarok! Nemzeti hadseregünk bevonul Budapestre! Horthy alten-
gernagy, a  magyar nemzeti hadsereg fővezére f. hó 16-án vasárnap 
reggel 8 órakor érkezik Kelenföldre és innen csapatainak élén az Átlós 
úton és a Fehérvári-úton át a Gellért térre vonul, hol  a főváros nevében 
a fővárosi tanács élén a polgármester üdvözli. …
Fogadó Bizottság
[Budapest, 1919. november 16. előtt]
A Nemzeti Hadsereg bevonulásának útvonaláról és a további programokról 
tájékoztató falragasz, egyben felhívás a főváros lakosságához, fogadja ünne-
pélyesen és méltón a katonákat.
Nyomdai jelzés nélkül; 96×66 cm
2479/Nyt, 5201/Nyt

579.
Kiáltvány a  Magyar Nemzeti Hadsereghez! Katonák! Testvéreink! 
Hajnal van ma! Ti hoztátok – és mi asszonyok, mint kétezer év előtt 
a  szentírás reggelén, a  Golgota tövében, eljöttünk, hogy köszöntsük 
a feltámadást. …
A Magyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége
[Budapest, 1919. november 16. után]
A Nemzeti Hadsereg bevonulása napján, a Parlament előtti téren megren-
dezett ünnepélyen Tormay Cécile írónő által elmondott beszéd, amelyben 
a Nemzeti Hadsereget megváltóként üdvözli, és a katonákat mint a világ-
háborúba öt éve elment és most dicsőségesen visszatérő hősöket köszönti.
Stephaneum nyomda rt., Budapest; 63,5×48 cm
2582/Nyt

580.
Horthy fővezér, a  Magyar Nemzeti Hadsereg Budapestre való bevo-
nulása alkalmából a  polgármester üdvözlő szavaira következőkép vá-
laszolt: Polgármester Ur! Fogadja meleg szavaiért hálás köszönetemet 
a magyar nemzeti hadsereg nevében. …
[Budapest, 1919. november 16. után]
Horthy Miklós a Gellért téren elhangzott beszéde, amelyben megbocsátást 
ígér „az ezeréves múltját megtagadó és vörös rongyokba öltözött” magyar 
fővárosnak, ugyanakkor fi gyelmeztet is, hogy a katonái büntetni is tudnak.
Ifj . Kellner Ernő, Budapest; 58,5×42 cm
2583/Nyt

581.
Budapest polgáraihoz! A Nemzeti hadsereg Horthy fővezérrel az élen, 
itt van a városunkban. Ez a történelmi pillanat adja vissza a mi szabad-
ságunkat is, az ifj ak szavát.
[Budapest, 1919. november 16. után]
Az újrainduló Uj Magyarország című lap 4. számának hirdetése.
Apostol nyomda rt., Budapest; 71×50 cm
2584/Nyt

582.
A magyar kormány 5426/1919 M. E. sz. rendelete a katonai ruházati 
cikkek és felszerelési tárgyak, valamint ezek előállításához szükséges 
anyagok bejelentése tárgyában.
Friedrich István miniszterelnök
Budapest, 1919. november 17.
A Nemzeti Hadsereg számára esetleges igénybevétel céljából 48 órán belül 
a  hadügyminisztériumnál be kell jelenteni a  katonai ruházati illetve fel-
szerelési tárgyakat, vagy a  készítéshez szükséges anyagokat. A  bejelentés 
módjáról, és a rendelet hatálya alá tartozó anyagokról tájékoztató falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül; 80×55 cm
2485/Nyt

583.
A magyar kormány 5427/1919 M. E. sz. rendelete a katonai ruházati 
cikkek és felszerelési tárgyak beszolgáltatása tárgyában.
Friedrich István miniszterelnök
Budapest, 1919. november 17.
Azok, akik katonai ruházati cikkek és felszerelési tárgyak viselésére és bir-
toklására nem jogosultak, kötelesek 48 órán belül a  felsorolt átvevő bizott-
ságoknál térítés nélkül azokat beszolgáltatni. Felsorolja az  érintett cikke-
ket, a  fővárosban az átvevő bizottságok helyszíneit (laktanyák). Akiknek 
az egyenruhán kívül nincs más ruhájuk, igazolást kapnak, amelyet kötelesek 
mindig maguknál tartani és igazolásra átadni.
Nyomdai jelzés nélkül; 80×55 cm
2484/Nyt

584.
A lezajlott gyászos események sorozata beigazolta azt, hogy az állami-
élet világnézeti politikai szempontok után nem igazodhatik, s a szociá-
lis eszme legfeljebb társadalmi uton kereshet érvényesülést. …
A Magyar Nemzeti Királyság Pártja Eszterházy-utca 30. szám
Budapest, 1919. november 19.
A Párt politikai programját ismertető és tagtoborzó falragasz.
Fejér és Glatter, Budapest; 95×63 cm
2585/Nyt

585.
A Magyar Népegészségügyi Ministerium 29.152/X–18. 1919. számú 
rendelete. A Budapest székesfőváros I–X. kerületében lakó rokkant le-
génység f. évi december havi rokkantilletményeinek kifi zetése, … a kö-
vetkező sorrendben fog eszközöltetni: …
Népegészségügyi minister
Budapest, 1919. november 20.
A kifi zetés idejéről, módjáról és a kifi zetéshez szükséges iratokról kiadott tá-
jékoztatás.
Magyar állami nyomda; 60×46,5 cm
2486/Nyt

586.
November hó 22-én és 23-án a hadirokkantak és hadiözvegyek javára, 
valamint a Nemzeti Hadseregünk jóléti intézményeinek céljaira Hor-
thy Miklós fővezér védnöksége alatt Hadseregnap.
Magyar Országos Véderő Egyesület
[Budapest, 1919. november 22. előtt]
A kétnapos jótékony célú akció hirdetése.
Stephaneum nyomda rt., Budapest; 47×63 cm
4943/Nyt

587.
Az „Ébredő Magyarok Egyesülete” hivatalos lapja, az Ébredő Magyar-
ország második száma szombaton jelenik meg szenzációs tartalommal …
[Budapest, 1919. november 23. körül]
A hetilap és tartalmának hirdetése.
Apostol nyomda rt., Budapest; 63,5×43 cm
2013.28.1/Nyt
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588.
Cukoradagok leszállítása. A Tanács a közélelmezési minisztériumnak  
f. hó 27-én kelt 87.550 számú rendelete folytán közhírré teszi … 
A Főváros Tanácsa
[Budapest,] 1919. november 28.
A decemberi cukorjegy három szelvényére a  60 dkg helyett 30 dkg cukrot 
lehet vásárolni.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×33 cm
2586/Nyt

589.
Éljen Mahunka Imre az Egyesült Keresztény Szociális és Keresztény 
Nemzeti Párt XVIII. választókerület hivatalos képviselőjelöltje. …
1919. december–1920. január
A Párt helyi jelöltjét éltető, nemzetiszínű keretbe foglalt plakát.
Apostol Nyomda Rt., Budapest; 63,5×95 cm
2602/Nyt

590.
Keresztény kereskedők és iparosok! Ezer véres sebből vérző keresztény 
hazánk minden más keresztény társadalma dolgozik, agitál, szervez-
kedik saját társadalmának, családjának és hazánk második új honfog-
lalására. …
Keresztény Kereskedők és Iparosok Áru- és Anyagbeszerzési Országos 
Szövetsége és Politikai Pártja. Az előkészítő bizottság nevében Markó 
János kereskedő, titkár. Tolnay Károly kereskedő, titkár
Budapest, 1919. december 1.
Az új párt közzé teszi politikai programját és 1919. december 7-ére nagy 
nyilvános alakuló gyűlést hirdet meg.
Nyomdai jelzés nélkül; 35×25 cm
79.339.1-2/Nyt

591.
Polgárok! Polgárnők! Akik hívei vagytok a nemzeti eszmének, Szent 
István koronájának, hazánk területi épségének, akik valljátok a krisztusi 
szeretetet, az erkölcsi világnézetet, … csatlakozzatok dr. Márkus Jenő 
a XVI. választókerület képviselőjelöltjének zászlajához. …
A [Nemzeti Demokrata Párt] pártvezetőség[e]
[Budapest, 1919. december 2.]
A Nemzeti Demokrata Párt képviselőjelöltje, dr. Márkus Jenő támogatását 
kérő választási falragasz.
Újságüzem, Budapest; 82×58 cm
2601/Nyt

592.
Nyugatmagyarországi Liga alakuló gyűlése dec. 7. de. 11 ó. Szemere u. 6.
[Budapest, 1919. december 7. előtt]
A nyugat-magyarországi területek elcsatolásának megakadályozására ala-
kult társadalmi szervezet alakuló gyűlésének idejéről és helyszínéről tájé-
koztató falragasz.
Heisler és Kózol nyomda, Budapest; 54,5×40 cm
4933/Nyt

593.
A magyar nemzethez! Nehéz időkben, egymással versengő végletek 
közt hányatva várják, kívánják a  lelkek a  komoly mérséklet higgadt 
szavát …
Magyar Nemzeti Középpárt
Budapest, 1919. december [8. előtt]
Az 1919. december 8-án megalakult párt programját ismertető és tagtoborzó 
falragasz.
Budapesti Hírlap nyomdája, Budapest; 68×42 cm
2490/Nyt

594.
Délvidéki magyarok! Mióta ezeresztendős hazánkat ellenségeink tép-
desik, mardossák, mióta szent István koronájának egységét megsem-
misülés fenyegeti, egymásután lépnek testvéri szövetségre az  egyes 

országrészek fiai, hogy elszántan védekezzenek ez ellen a  merénylet 
ellen. …
A Délvidéki Magyar Liga Előkészítő Bizottsága
Budapest, 1919. december 8.
Felhívás a  délvidéki magyarokhoz a  Délvidéki Magyar Liga megalakítá-
sára.
Pallas részvénytársaság nyomdája, Budapest; 84×56 cm
2487/Nyt

595.
A szénügyek kormánybiztosának 200/1919. számú rendelete a  nyílt 
árusítási üzleteknek a karácsonyi bevásárlások tartama alatt való nyit-
vatartása tárgyában.
Rau Gottlob a szénügyek kormánybiztosa
Budapest, 1919. december 8.
A karácsonyi ünnepek előtt megélénkülő üzleti forgalomra tekintettel meg-
engedik, hogy december 17. és 24. között az üzletek és az azzal összefüggő 
irodahelyiségek este 8 óráig nyitva legyenek.
Athenaeum rt., Budapest; 100×69 cm
79.327.1-2/Nyt

596.
Felhívás! A „Népszava” és „Az Est” szerkesztősége, illetve kiadóhivatala 
ellen f. hó 7-én elkövetett … tömegtámadás arra kényszerít, …
A budapesti államrendőrség főkapitánya. Mattyasovszky György főka-
pitány
Budapest, 1919. december 9.
1919. december 7-én a Népszava és Az Est szerkesztősége elleni támadás 
miatt a főkapitány megtiltja a nyilvános csoportosulást és tömeges felvonu-
lást és figyelmeztet, hogy a zavargó tömeget fegyverrel oszlatják szét.
Radó [Izor] könyvnyomdai műintézet, Budapest; 63,5×46 cm
2587/Nyt

597.
Polgártársak! A Belvárosi Keresztény Nemzeti Párt f. hó 14-én megtar-
tott pártgyűlésén Friedrich Istvánt jelölte egyhangú nagy lelkesedéssel 
a Belváros képviselőjéül. …
Dr. Förster Aurél pártelnök
Budapest, 1919. december 15.
Felkérik a belváros lakosságát, támogassák a Pártot és a jelöltet.
Wodianer nyomda, Budapest; 95×63,5 cm
2488/Nyt

598.
Szepes-megye, Sáros-megye, Kassa tjv. [törvényhatósági joggal felru-
házott város], Bereg-megye, Ung-megye és Ugocsa-megye közönségé-
hez! … Budapestre szakadt polgárai gyűlést tartanak, melyen … műkö-
désbe hozzák itt Budapesten vármegyéik hivatali szervezetét. …
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája vármegyei bizott-
sága nevében: dr. Krisztics Sándor a Területvédő Liga főtitkára, báró 
Perényi Zsigmond bizottsági elnök
Budapest, 1919. december 16.
1919. december 23-ra a Magyar Nemzeti Szövetség tanácstermébe gyűlésre 
hívják a nevezett vármegyék és városok elmenekült lakosait, és a Ligához 
való csatlakozásra szólítják fel őket.
Kertész József Könyvnyomda, Budapest; 50×65 cm
2489/Nyt, 79.329.1/Nyt

599.
Kolozs-megye, Kolozsvár tj. [törvényhatósági joggal felruházott vá-
ros] város, Maros-Torda-megye, Marosvásárhely tj. város és Tordaa-
ranyos-megye közönségéhez! … Budapestre szakadt polgárai gyűlést 
tartanak, melyen … működésbe hozzák itt Budapesten vármegyéik 
hivatali szervezetét. …
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája vármegyei bizott-
sága nevében: dr. Krisztics Sándor a Területvédő Liga főtitkára, báró 
Perényi Zsigmond bizottsági elnök
Budapest, 1919. december 16.
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1919. december 20-ra a Magyar Nemzeti Szövetség tanácstermébe gyűlésre 
hívják a nevezett vármegyék és városok elmenekült lakosait, és a Ligához 
való csatlakozásra szólítják fel őket.
Kertész József Könyvnyomda, Budapest; 50×65 cm
79.328.1/Nyt

600.
Arad-megye, Arad tjv., Krassó-Szörény-m., Torontál-megye, Te-
mes-megye, Temesvár tjv., … Budapestre szakadt polgárai gyűlést tar-
tanak, melyen … működésbe hozzák itt Budapesten vármegyéik hiva-
tali szervezetét. …
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája vármegyei bizott-
sága nevében: dr. Krisztics Sándor a Területvédő Liga főtitkára, báró 
Perényi Zsigmond bizottsági elnök
Budapest, 1919. december 16.
1919. december 27-re a Magyar Nemzeti Szövetség tanácstermébe gyűlésre 
hívják a nevezett vármegyék és városok elmenekült lakosait, és a Ligához 
való csatlakozásra szólítják fel őket.
Kertész József Könyvnyomda, Budapest; 50×65 cm
79.335.1/Nyt, 2489/Nyt

601.
Bars-megye, Trencsén-megye, Hont-megye, Selmecbánya tjv. közön-
ségéhez! … Budapestre szakadt polgárai gyűlést tartanak, melyen … 
működésbe hozzák itt Budapesten vármegyéik hivatali szervezetét. …
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája vármegyei bizott-
sága nevében: dr. Krisztics Sándor a Területvédő Liga főtitkára, báró 
Perényi Zsigmond bizottsági elnök
Budapest, 1919. december 16.
1919. december 26-ra a Magyar Nemzeti Szövetség tanácstermébe gyűlésre 
hívják a nevezett vármegyék és városok elmenekült lakosait, és a Ligához 
való csatlakozásra szólítják fel őket.
Kertész József Könyvnyomda, Budapest; 50×65 cm
79.334.1/Nyt

602.
Csik-megye, Háromszék-megye, Brassó-megye, Fogaras-megye, Kis-
küküllő-megye, Nagyküküllő-megye … közönségéhez! … Budapestre 
szakadt polgárai gyűlést tartanak, melyen … működésbe hozzák itt Bu-
dapesten vármegyéik hivatali szervezetét. …
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája vármegyei bizott-
sága nevében: dr. Krisztics Sándor a Területvédő Liga főtitkára, báró 
Perényi Zsigmond bizottsági elnök
Budapest, 1919. december 16.
1919. december 21-re a Magyar Nemzeti Szövetség tanácstermébe gyűlésre 
hívják a nevezett vármegyék és városok elmenekült lakosait, és a Ligához 
való csatlakozásra szólítják fel őket.
Kertész József Könyvnyomda, Budapest; 50×65 cm
79.333.1/Nyt

603.
Turóc-megye, Árva-megye, Liptó-megye és Zólyom-megye közönsé-
géhez! … Budapestre szakadt polgárai gyűlést tartanak, melyen … mű-
ködésbe hozzák itt Budapesten vármegyéik hivatali szervezetét. …
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája vármegyei bizott-
sága nevében: dr. Krisztics Sándor a Területvédő Liga főtitkára, báró 
Perényi Zsigmond bizottsági elnök
Budapest, 1919. december 16.
1919. december 22-re a Magyar Nemzeti Szövetség tanácstermébe gyűlésre 
hívják a nevezett vármegyék és városok elmenekült lakosait, és a Ligához 
való csatlakozásra szólítják fel őket.
Kertész József Könyvnyomda, Budapest; 50×65 cm
79.332.1/Nyt

604.
Pozsony-megye, Pozsony tjv. és Nyitra-megye közönségéhez! … Buda-
pestre szakadt polgárai gyűlést tartanak, melyen … működésbe hozzák 
itt Budapesten vármegyéik hivatali szervezetét. …

Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája vármegyei bizott-
sága nevében: dr. Krisztics Sándor a Területvédő Liga főtitkára, báró 
Perényi Zsigmond bizottsági elnök
Budapest, 1919. december 16.
1919. december 24-re a Magyar Nemzeti Szövetség tanácstermébe gyűlésre 
hívják a nevezett vármegyék és városok elmenekült lakosait, és a Ligához 
való csatlakozásra szólítják fel őket.
Kertész József Könyvnyomda, Budapest; 50×65 cm
79.331.1/Nyt

605.
Szilágy-megye, Szolnok Doboka-megye, Beszterce-Naszód-megye és 
Máramaros-megye közönségéhez! … Budapestre szakadt polgárai gyű-
lést tartanak, melyen … működésbe hozzák itt Budapesten vármegyéik 
hivatali szervezetét. …
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája vármegyei bizott-
sága nevében: dr. Krisztics Sándor a Területvédő Liga főtitkára, báró 
Perényi Zsigmond bizottsági elnök
Budapest, 1919. december 16.
1919. december 21-re a Magyar Nemzeti Szövetség tanácstermébe gyűlésre 
hívják a nevezett vármegyék és városok elmenekült lakosait, és a Ligához 
való csatlakozásra szólítják fel őket.
Kertész József Könyvnyomda, Budapest; 50×65 cm
79.330.1/Nyt

606.
Az 1898., 1897., 1896. és 1895. években született hadkötelesek össze-
írása ügyében hirdetés. A magyar kormány a jelenlegi tényleges katonai 
szolgálatot teljesítő idősebb évfolyambeli hadkötelesek fölváltása céljá-
ból az 1898., 1897., 1896., és 1895. években született hadköteleseknek 
összeírását és tényleges katonai szolgálatra való igénybevételét rendelte 
el. …
A Főváros Tanácsa
[Budapest,] 1919. december 18.
Tájékoztató arról, hogy a lakóhely szerint illetékes kerületi elöljáróságoknál 
születési idejük és vezetéknevük szerint december 21. és 31. között mely na-
pon kell jelentkezniük az érintett hadköteleseknek.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 66×49 cm
74.56.1/Nyt

607.
Január havi sókiszolgáltatás. A Sóelosztó Bizottság a főváros lakossága, 
valamint a budapesti környéki közellátási bizottság hatáskörébe tartozó 
községek lakossága részére …
A Sóelosztó Bizottság
[Budapest,] 1919. december 27.
1920. januártól személyenként havi 30 dkg sót lehet továbbra is vásárolni 
az egyesített élelmezési jegy sószelvénye ellenében.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×33 cm
2588/Nyt

608.
A tokaji választókerület választópolgáraihoz! Az  Országos Kisgazda- 
és Földmívespárt kéri párthíveit, …
Az Országos Kisgazda- és Földmívespárt elnökei
[Budapest,] 1919. december 31.
A Párt arra kéri a  szimpatizánsait, hogy Bernáth Bélára szavazzanak 
a nemzetgyűlési választáson.
Pátria rt., Budapest; 62×47,5 cm
75.228.1/Nyt

609.
Lovak bejelentése. A  magyar hadügyminisztérium megállapíttat-
ni kívánja a  kincstár tulajdonát képező és magánosoknál elhelyezett 
lovak számát, s ezért a  Budapesten lévő összes lovak bejelentését 
a 372.637/38-1919. sz. leiratával elrendelte. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1920. január 1.
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A lovakat január 5. és 13. között be kell jelenteni az illetékes kerületi elöljá-
róságokon. A bejelentés módjáról tájékoztató falragasz.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47,5×31,5 cm, 
2019.34.1/Nyt

610.
A választói jog kellékeire vonatkozó bejelentő-lapok kötelező kitöltése.
Folkusházy Lajos alpolgármester
Budapest, 1920. január 5.
A választásra jogosultak január 9-ig töltsék ki és az összeírási biztoshoz jut-
tassák el a bejelentő-lapot. Elmulasztását pénzbüntetéssel büntetik.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47×33 cm
2505/Nyt

611.
Meghívó a  Magyar Országos Véderő Egyesület (MOVE) budapesti 
főosztálya … közgyűlésére.
[1920.] január 11.
A MOVE közgyűlésének idejéről és helyszínéről kiadott hirdetmény.
Heisler és Kózol, Budapest; 47×63 cm 
2506/Nyt

612.
A magyar ifjúság a haza egységéért és sérthetetlenségéért! Magyarok! 
Ellenségeink bosszúszomja és gyűlölete a nemzet ezeresztendős mult-
jának hitvány jutalmaként darabokra akarják szaggatni hazánkat …
A keresztény, magyar egyetemi és főiskolai ifjúság
[Budapest, 1920. január 13.]
Magyarország területeinek elszakítása ellen tiltakozó gyűlésre hívó falra-
gasz.
Pátria Rt., Budapest; 63×48 cm
2508/Nyt

613.
Polgártársaim! Békeküldöttjeink e pillanatban a párisi legfőbb tanács 
előtt állnak, hogy átvegyék a békefeltételeket. …
Gyürky Ferenc h. [helyettes] polgármester
Szekszárd, 1920. január 16.
A békeszerződés feltételei elleni tiltakozás jeleként gyászkeretben kiadott fal-
ragasz, amelyben a városban gyászlobogók kitűzését, istentiszteletek és misék, 
tiltakozó népgyűlések megtartását rendelik el. Egy hétre betiltják a mozik, 
a színházak és egyéb mulatóhelyek működését, korlátozzák a vendéglátóhe-
lyek nyitva tartását.
Kaszás Sándor, Szekszárd; 77,5×51 cm
2507/Nyt

614.
Hirdetmény fegyverbeszolgáltatásról. Illetéktelen egyének kezében 
még mindig vannak fegyverek, lövőszerek és robbantó szerek. …
Budapesti Magyar Karhatalmi Főparancsnokság
Budapest, 1920. január 17.
1920. január 23-ig be kell szolgáltatni a  fegyvereket, kézigránátokat stb. 
A rendelet ellen vétők felett katonai bíróság fog ítélkezni. Akik használható 
fegyverek nyomára vezetik a  fegyvergyűjtő bizottságokat, jutalomban ré-
szesülnek.
Magyar állami nyomda, Budapest; 92×64 cm 
2509/Nyt

615.
A Magyar Irredenták a közvélemény tájékoztatására minden megjegy-
zés nélkül közzé teszik a „Journal des Débats” 1920. január hó 20-iki 
számában August Gauvain tollából megjelent újságcikk alábbi részeit: …
Budapest, 1920. január 20.
Nyomdai jelzés nélkül; 63×94 cm 
2510/Nyt

616.
Hirdetmény. A  magyar hadügyminiszter által a  katonai bűnvádi per-
rendtartás 435. szakaszának harmadik bekezdése alapján reám ruhá-
zott jognál fogva … valamennyi katonai bűntető bíráskodás alá tartozó 
egyénre ezennel a  rögtönbíráskodást a  következő bűntettekre nézve 
a parancsnokságom alatt álló katonai körlet egész területére …
Budapesti magyar katonai körletparancsnok, mint illetékes parancsnok
Budapest, 1920. január 24.
A rögtönbíráskodás kihirdetése után a hirdetményben felsorolt bűntettek ese-
tében a tetteseket felakasztják, vagy agyonlövik. A rend megbontása céljával 
alakult csapatokat felkoncolják.
Nyomdai jelzés nélkül; 78×54 cm 
2511/Nyt

617.
Az influenza-járvány (spanyol betegség) elleni védekezés. Az 1876. évi 
XIV. t.-c. 157. §-ának c, pontjában biztosított jogomnál fogva a  jár-
ványbizottság meghallgatása és javaslata alapján … elrendelem …
[Dr.] Bódy [Tivadar] polgármester
Budapest, 1920. január 28.
Az influenza további terjedésének megakadályozása érdekében február 15-
ig oktatási szünetet hirdetnek. Elrendelik, hogy a mozielőadások között egy 
óra szünetet tartsanak és alaposan szellőztessenek ki, a  kávéházakban és 
a vendéglőkben meghatározott időben két óra takarítási szünetet iktassanak 
be, a gyógyszertárakat este 9 óráig tartsák nyitva stb. 
Budapest Főváros Házinyomdája; 64×47 cm 
0532/Nyt

618.
Járóművek bejelentése / A  m. hadügyminisztérium 334.376/26./53–
1920. számú rendelettel Budapest főváros területén a  járóművek ösz-
szeírását rendelte el …
A Főváros Tanácsa
Budapest, 1920. február 11.
Kötelezik a járművek tulajdonosait, hogy február 18. és 25. között azokat 
az  illetékes kerületi elöljáróságokon jelentsék be. A  bejelentés módjáról és 
az érintett járművekről tájékoztató falragasz.
Budapest Főváros Házinyomdája; 47,5×31 cm
2019.36.1/Nyt

619.
A nemzetgyűlés folyó évi február hó 16-án, hétfő délelőtt 11 órakor 
a képviselőház üléstermében ülést tart.
A képviselőház háznagya
[Budapest, 1920. február 16. előtt]
Az 1920. januári választások után megalakult új nemzetgyűlés első ülése 
idejének és helyének kihirdetése.
Pesti könyvnyomda részvénytársaság, Budapest, 47,5×63 cm 
2512/Nyt

620.
Hirdetés / A m. kir. honvédelmi miniszter úrnak f. évi 15.105/eln. 15–
1920. szám alatt kelt körrendeletével leadott hirdetményét az alábbiak-
ban tesszük közzé. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1920. május 5.
Tájékoztatás az 1888–1895. évi születésű hadkötelesek szolgálati idejéről: 
a korábbi évfolyambeli hadkötelesek nyolchetes katonai szolgálatától eltérően, 
ők huzamosabb ideig, de egy évet meg nem haladó időre hívatnak be.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×31,5 cm 
74.99.1/Nyt, 2019.35.1/Nyt

621.
Lovak és öszvérek pótosztályozása. A m. kir. honvédelmi minisztérium 
ad. 372.870/1919. II. ü. o. számú rendeletével elrendelt és f. évi április 
hó 15–20. napjain megtartott lóosztályozáson elő nem vezetett lovak és 
öszvérek pótosztályozási napokúl a folyó évi május hó 16. és 17. napját 
jelöljük ki. …
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A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1920. május 5.
Az áprilisi osztályozáson be nem mutatott állatokat május 16–17-én köteles 
a tulajdonos elővezetni a falragaszon megadott időben és helyszínen.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 47×33 cm
2019.33.1/Nyt

622.
A magyar nemzethez! Hazánk ma éli ezeréves történelmének legválsá-
gosabb időszakát! …
A Magyar Királyság Pártja (Royalista Párt Budapest, VIII., Eszterhá-
zy-utca 25. sz. elnöksége: Bánff y Miklós gróf v. b. t. t. [valóságos belső 
titkos tanácsos] elnök, Herczeg Ferenc A M. [Magyar] Tud. [Tudomá-
nyos] Akad. [Akadémia] alelnöke, elnök, Prohászka Ottokár v. b. t. t. el-
nök, Dr. Raff ay Sándor ág. [ágostai hitvallású] ev. [evangélikus] püspök, 
elnök, Ráday Gedeon gróf Pestvármegye ny. főispánja, elnök)
Budapest, 1920. június
A Magyar Királyság Pártjának tagtoborzó felhívása.
Légrády Testvérek, Budapest; 94×63 cm
75.222.1/Nyt

623.
Lovak és öszvérek utóosztályozása. A m. kir. honvédelmi minisztérium 
a 372.870/1919–ü. o. számú rendeletével elrendelte a székesfőváros te-
rületén található lovak és öszvérek osztályozását. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1920. július 2.
Az áprilisban és májusban végrehajtott osztályozás kiegészítéseként kötelez-
ték a május 17. után vidékről a  fővárosba felhozott és ott istállózott álla-
tok tulajdonosait, hogy a megadott időben és helyszínen azokat elővezessék 
az osztályozó bizottság megvizsgálására.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 31×24 cm
2019.32.1/Nyt

624.
Népünnepély / Ő-fensége József Ferenc királyi herceg „Az éhezőkért” 
olcsó ebédactiója javára rendezi a  Magyar Nemzeti Királyság Pártja 
(Budapest, VIII. Eszterházy-utca 30. szám) 1920. július hó 18-án, va-
sárnap a Margitszigeten. …
[Budapest, 1920. július 18. előtt]
A jótékony célú rendezvény programjainak hirdetése.
Fejér és Glatter, Budapesten; 94×63 cm 
4257/Nyt

625.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája f. é. augusztus hó 
12-én csütörtökön d. u. a városligeti Angol-park egész területén nagy 
népünnepélyt rendez. …
[Budapest, 1920. augusztus 12. előtt]
Besskó Károly műintézete, Budapest; 56×83 cm
2513/Nyt

626.
Balatonfüreden 1920. augusztus hó 15-én, vasárnap, a  „Területvédő 
Liga” javára, valamint a teljesen rokkant katonáink felsegítésére Orszá-
gos Balatoni Sport- és Népünnepély lesz, …
A Rendező Bizottság
Balatonfüred, 1920. augusztus 15.
A jótékony célú rendezvény programjairól, a nevezési és belépődíjakról, vala-
mint a közlekedésről tájékoztató falragasz.
Balatonfüredi Nyomda Rt., Balatonfüred; 47×63 cm
2514/Nyt

627.
Hirdetmény fegyverbeszolgáltatásról. A  m. kir. Honvédelmi mi-
nister úrnak a  m. kir. Belügyminiszter úrral egyetértésben kiadott 
437.143/25.–1920. számú rendelete alapján, ezennel elrendelem, hogy 
mindenki a birtokában lévő összes puskákat, pisztolyokat, géppuskákat, 

fegyveralkatrészeket, töltényeket, kézigránátokat és robbanószereket, … 
egy héten belül okvetlenül szolgáltassa be.
M. kir. budapesti katonai körletparancsnokság
[Budapest, 1920. szeptember 18. körül]
A rendelet ellen vétőket az  állam hadiereje elleni bűntettel vádolják meg. 
Akik a hatóságokat elrejtett fegyverek nyomára vezetik, jutalomban része-
sülnek.
Nyomdai jelzés nélkül; 62×47 cm
2529/Nyt

628.
Ünnepi beszéd. Tartotta Zadravec [sic!] István m. kir. tábori püspök 
a budapesti vadászzászlóalj zászlószentelése alkalmából.
[Budapest, 1920. október]

„Erdély” könyvnyomda, Budapest; 63×47 cm
2526/Nyt

629.
Hirdetés az 1899. évben született népfölkelésre kötelezettek összeírása 
ügyében.
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1920. október 8.
Felhívják a  Budapest területén tartózkodó 1899-ben születetteket, hogy 
összeírásuk miatt az illetékes kerületi elöljáróságon a megadott időpontban 
jelenjenek meg.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 64×47 cm
2515/Ny, 74.98.1/Nyt

630.
Hirdetés az 1899. évben született népfölkelésre kötelezettek népfölke-
lési bemutató pótszemléjének megtartása ügyében. A m. kir. kormány 
a tényleges szolgálatban álló 1895., 1896. és 1897. évben született had-
kötelesek felváltását és az 1899. évben született népfelkelésre kötelezet-
tek igénybe vételét határozta el. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1920. október 22.
Október 25. és november 3. között két bizottság előtt pótszemlét tartanak, 
amelyre lakóhely szerint a  megadott helyen és módon kell megjelenniük 
az érintett személyeknek.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 64×47 cm
74.54.1/Nyt

631.
A magyar nemzethez! A békeszerződés ratifi kálását követelik tőlünk: 
annak az  állapotnak törvénybe iktatását, mely megakasztja az  embe-
riség, a nemzetek és az egyén boldogulásának még a lehetőségét is. …
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége
[Budapest, 1920. november 4. előtt]
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége a békeszerződés ratifi kálása elleni til-
takozásra szólít fel, és nagygyűlésre hívja a tiltakozókat a Vigadóba 1920. 
november 4-ére.
Hornyánszy Viktor, Budapest; 94×63 cm 
5200/Nyt és 2517/Nyt

632.
Üzenet az Ébredő Magyarokhoz! Magyar véreink! Árpád ősi népe sok 
vihart állott már ki, sokszor szembenézett a halállal is, … inkább becsü-
lettel elpusztulunk, de nem ratifi kálunk! …
Ébredő Magyarok Egyesülete
[Budapest, 1920. november 4.]
Az Ébredő Magyarok Egyesülete 1920. november 4-re tiltakozó nagygyű-
lésre hívja tagságát, hogy a testvéregyesületekkel közösen tiltakozzanak a bé-
keszerződés ratifi kációja ellen.
ifj . Kollner Ernő, Budapest; 47×63 cm 
2522/Nyt
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633.
A magyar néphez! Amely nemzet nem tudja levonni történelmének ta-
nulságait, amely állam nem tudja polgáraiba beleönteni azt a hitet és 
meggyőződést, … annak el kell pusztulnia. … megalkottuk a Független 
Nemzeti Királyság Pártját s ide hívunk mindenkit, ki velünk érez. …
Lukachich Géza báró, Haller István, Pekár Gyula
Budapest, 1920. november 6.
A megalakult Független Nemzeti Királyság Pártja egy nemzeti uralkodó sze-
mélyében látja az ország felemelkedésének zálogát, várja sorai közé az egyet-
értőket.
Légrády Testvérek, Budapest; 91×62,5 cm
2518/Nyt

634.
Magyar Testvéreink! Tiltakozunk a béke ratifikációja ellen! A Trianon-
ban becsaptak bennünket! Hamis ígéretekkel kicsalták tőlünk az aláírást 
erre a papircafatra, …
Magyar Nemzeti Szövetség
[Budapest, 1920. november 7. előtt]
A Társadalmi Egyesületek Szövetsége a békeszerződés ratifikációja elleni til-
takozó nagygyűlésre hívja a szervezeteket a Vigadóba 1920. november 7-re.
Stephaneum nyomda, Budapest; 63×47,5 cm 
2592/Nyt

635.
Mintha 1918 őszét írnánk … Az Ébredő Magyarok Egyesületét: az or-
szág élő lelkiismeretét működésétől kormányrendelettel felfüggesztet-
ték. …
Ébredő Magyarok Egyesülete
[Budapest, 1920. november 10. körül]
Az Ébredő Magyarok Egyesülete működését felfüggesztette a  kormány, de 
tisztázták magukat és folytatják a működésüket. Várják soraiba az egyetér-
tőket.
Hornyánszky Viktor, Budapest; 63×47 cm 
2595/Nyt

636.
Szózat a Magyar Nemzethez! A Magyar Országos Véderő Egyesület 
hon- és nemzetmentő hivatásának egyik legmagasztosabb feladatául 
tűzte ki a  „MOVE Hadiárvák Otthonának” a  legrövidebb időn belül 
való felállítását. …
Raffay Sándor dr. püspök, Bethlen Istvánné grófnő elnökök, Belicska 
[sic!] Sándor tábornok, ny. hadügyminiszter, Bénárd [sic!] Ágoston, 
munkaügyi és népjóléti miniszter stb.
Budapest, 1920. december
A hadiárvák otthonának felépítésére indított tárgysorsjáték támogatását és 
a szelvények vásárlását kérő falragasz.
Pallas nyomda, Budapest; 82,2×55 cm
2521/Nyt

637.
Magyarország: Volt bolsevizmus … Ausztria: Lesz bolsevizmus … Vá-
lasszatok!
[Sopron, 1920. december]
Magyarország mellett, Ausztria ellen agitáló falragasz.
Vezuv nyomdavállalat, Sopron; 47,5×32,5 cm
2589/Nyt

638.
Felhívás! A Hadirokkantak, özvegyek és árvák Nemzeti Szövetsége … 
gondoskodni óhajt … rokkantak gyermekeinek karácsonyáról, …
békési Csanády Frigyes gyal. [gyalogsági] tábornok, elnök
Budapest, 1920. december 7.
A Hadirokkantak, Özvegyek és Árvák Nemzeti Szövetségének felhívása rok-
kantak gyermekeinek karácsonyi megajándékozására, ruha, élelmiszer, könyv, 
játék és pénz adományozására.

„Otthon” nyomda, Budapest; 63×47 cm 
2519/Nyt

639.
Hirdetmény. A m. kir. Miniszterium 9862/1920 M. E. és a m. kir. Bel-
ügyminiszternek 83100/1920. VII. a. belügyminiszteri szám alatt a  lő-
fegyverek, lőszerek és robbantó anyagok tartásáról, árusításáról és vásár-
lásáról kiadott rendeletének végrehajtása tárgyában. …
Nádosy [Imre] főkapitány: A budapesti m. kir. államrendőrség főkapi-
tánya
Budapest, 1920. december 24.
1921. január 20-ig minden addig kiadott fegyver-, lőszertartási, árusítási és 
vásárlási engedély hatályát veszti. Ezeket, illetve a fegyvereket határidőre be 
kell szolgáltatni. Ezután fegyvertartási és viselési igazolványt a területileg 
illetékes rendőrhatóság állít ki.
Radó nyomdai műintézete, Budapest; 95×63 cm
2520/Nyt

640.
Testvéreink! Magyarok! Négy oltárt állítottunk fel fővárosunk Szabad-
ság-terén. …
Védő Ligák Szövetsége
[Budapest, 1921. január 16.]
A budapesti Szabadság téren az elszakított országrészeket szimbolizáló négy 
szobor felavatására rendezett nagyszabású ünnepség programját és a tudni-
valókat ismertető falragasz.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 94×62,5 cm
2708/Nyt

641.
Hirdetmény. Jelentkezés a vitézi telkekre. Nagybányai Horthy Miklós 
Úr, Magyarország Főméltóságú Kormányzója a haza védelmében kitűnt, 
feddhetetlen honfiak részére a haza el nem múló hálája jeléül vitézi tel-
keket fog adományozni …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1921. január 25.
A vitézi telek igénylésével kapcsolatos információkat közlő hirdetmény.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 62×47 cm
2674/Nyt

642.
Hadifoglyok – Hadifoglyokért. „A szibériai műkedvelő magyar hadifoglyok” 
közreműködésével a még Oroszországban sinylődő bajtársaik segélyezésé-
nek és mielőbbi hazaszállitásának javára … Hangversenyt tartanak …
[Budapest, 1921. május 18. előtt]
Magyar Lap és Könyvkiadó Részvénytársaság kő- és könyv-sajtója, Bu-
dapest; 92×62 cm
2671/Nyt

643.
Polgártársak! Közös ellenségeink azt a rémhirt terjesztik felőlünk, hogy 
mi azért jöttünk ide, hogy békés polgártársainkat vagyonuktól, esetleg 
életüktől megfosszuk. …
A Szabadcsapatok Parancsnoksága
Sopron, 1921. augusztus–szeptember
Cáfolják azon rémhíreket, hogy fosztogatni és gyilkolni akarnak. Senkinek 
nem esik bántódása, ők a terület elszakítása ellen harcolnak. Ha valaki közü-
lük visszaélést követ el, jelentsék be a legközelebbi parancsnokságnál.
Nyomdai jelzés nélkül; 41,5×58 cm
2675/Nyt

644.
Nyugatmagyarország lakóihoz! A  trianoni könyörtelen békeszerződés, 
amelyet ellenségeink reánk kényszerítettek, darabokra tépte szét drága 
magyar hazánkat. …
Nyugatmagyarországi Szövetség
Sopron, 1921. augusztus 20.
A szövetség tagjai közé hívják mindazokat, akik szeretik otthonukat és hűek 
Nyugat-Magyarországhoz. Céljuk egy egységes érdekképviselet megalakítása.
Rábaközi nyomda, Sopron; 63×46 cm 
4937/Nyt
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645.
Kiáltvány a világ népeihez! A nemzetek önállósága elvének hangoztatá-
sával diktált trianoni béke megkérdezésünk és meghallgatásunk nélkül 
a  legyőzött Ausztria kommunistáinak koncául akarja dobni ezeréves 
egyetértéssel kezünkben tartott területünket. …
Lajtabánság Alkotmányozó Gyűlése
Felsőőr, 1921. október 4.
Kiáltvány a Lajtabánság megalakításáról. Magyar, német és horvát nyelvű 
falragasz.
Nyomdai jelzés nélkül, 59×84 cm
2676/Nyt

646.
Lisztkiosztás. Közhírré teszem, hogy a magyar kir. kormány által a ha-
tósági lisztellátásra jogosult városi lakosság számára kiutalt liszt folyta-
tólagos szétosztása f. évi október hó 18-án (kedden) veszi kezdetét. …
Nendtvich Andor polgármester
Pécs, 1921. október 13.
Tájékoztató arról, hogy a lisztutalványokat a lakosok lakóhelyük szerint mi-
kor és melyik élelmezési irodákban vehetik át.
Részvénynyomda, Pécs; 62×47,3 cm
2669/Nyt

647.
Hirdetés a trianoni békeszerződésben foglalt állampolgársági rendelke-
zéseknek ismertetése és végrehajtása ügyében. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1921. október 14.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 62,5×46,5 cm
75.4.1/Nyt

648.
Kiáltvány a magyar nemzethez! A m. kir. kormány a nyugatmagyaror-
szági kérdés békés megoldása tárgyában Velencében 1921. október 13-
án oly megegyezést kötött, amely a jelen rendkivül nehéz körülmények 
között kedvezőnek tekinthető eredményeket biztosit. …
Gróf Bethlen István m. kir. miniszterelnök
Budapest, 1921. október 21.
A miniszterelnök felszólítja a nyugat-magyarországi felkelőket, hagyjanak 
fel minden további ellenállással és békés foglalkozásukhoz térjenek vissza.
Budapesti Hírlap nyomdája, Budapest; 95×62 cm
2677/Nyt

649.
Hadparancs! A nemzeti hadsereg az én kezembe tette le az esküt, tehát 
az én parancsaimat tartozik követni. …
Horthy [Miklós]
Budapest, 1921. október 22.

A Nemzeti Hadsereg minden tagja az esküjéhez híven teljesítse a  fővezér 
parancsait.
Bagó Márton és Fia, Budapest; 58×42 cm
2678/Nyt

650.
A magyar nemzethez! A magyar nemzet sorsdöntő órákat élt át. Lelki-
ismeretlen egyének IV. Káro[l]y királyt félrevezetve rábirták arra, hogy 
uralkodói jogainak gyakorlása végett Magyarországba meglepetéssze-
rüen visszatérjen, …
Horthy [Miklós], Gróf Bethlen István
Budapest, 1921. október 24.
Horthy köszönetét fejezi ki azoknak, akik a sorsdöntő órákban mellette áll-
tak és támogatták IV. Károly visszatérésének megakadályozásában. Köszöni 
a Dunántúl és a főváros lakosságának higgadt és hazafi as magatartását, és 
a munkásságnak, hogy megőrizte nyugalmát.
Budapesti Hírlap nyomdája, Budapest; 93,5×62 cm
2679/Nyt

651.
Hirdetmény. Budapest Székesfőváros Tanácsa a  m. kir. honvédelmi 
miniszter úrnak folyó évi november 12-én 30.940/eln. 15/1921. szám 
alatt kiadott rendeletét az  alábbiakban közli: Felhívás. Amidőn a  m. 
kir. Nemzeti hadsereg a magyar csapatoknak a lefolyt világháború so-
rán véghezvitt fényes haditettei után ismét a  békeszolgálatot teljesíti, 

… a megmaradt országrész hadképes férfi lakossága a m. kir. Nemzeti 
hadseregbe 12 évi szolgálati kötelezettséggel való önkéntes belépésre 
ezennel felhívatik. …
A Székesfőváros Tanácsa
Budapest, 1921. november
A Nemzeti Hadseregbe való önkéntes belépés tudnivalóiról, a  feltételekről, 
a jelentkezés, a felavatás, a szolgálati kötelezettség és az illetmény kérdésé-
ben kiadott tájékoztatás.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63×46,4 cm
4935/Nyt

652.
A soproni népszavazás. Felhívom mindazokat a székesfővárosi lakoso-
kat, akik a Sopron sz. [szabad] kir. [királyi] városban és a hozzátartozó 
Brennbergbánya nevű telepen, … hogy nyugatmagyarországi népsza-
vazáson leendő részvételükhöz szükséges összeírásuk végett … jelent-
kezzenek. …
Sipőcz [ Jenő] polgármester
Budapest, 1921. november 2.
Tájékoztató arról, hogy a választásra jogosultak összeírásuk miatt hol és mi-
kor jelentkezzenek a fővárosban.
Budapest Székesfőváros Házinyomdája; 63,2×46,5 cm
4938/Nyt

Grafikai plakátok

653.
Diósy [Antal]: Az Erdélyi Magyar–Székely Szövetség Ő Fensége Jó-
zsef kir. herceg úr védnöksége alatt Disz-Hangversenyt rendez …
[1921. március 15.]
Pőhm J. Budapest; 94×60 cm
2670/Nyt

654.
Elsner: Revű. Kritikai hetilap / Főszerkesztő Z. Kún Andor / Megje-
lenik január 23-án.
[1920. január 23. előtt]
Pesti könyvnyomda rt., Budapest; 94×62,5 cm
2013.21.1/Nyt

655.
Frindt [ József ]: Ezer évig nem birtátok, Most sem adjuk / Hazánk 
mindig csak akkor volt erös és nagy, mikor nemzeti uralkodónk volt, 
ezért tömörüljetek a Magyar Nemzeti Királyság Pártjába / VIII. Esz-
terházy-utca 30.
[1919. november 19. után]
Magyar Litográfi a, Budapest; 97×70 cm
2634/Nyt

656.
Helbing Aranka: Hess! ez az én földem …
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919–1920]
Herbst, Budapest; 95,2×63 cm
2627/Nyt
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657.
Helbing Aranka: Jön a tél! A Délvidéki Liga gyüjtése a vagonlakók és 
menekültek gyámolitására. …
[1920. október 2.]
Klösz Gy. [György] és Fia, Budapest; 94×62 cm
2516/Nyt

658.
Husz: Nemzeti Ujság
[1919. november után]
Kellner és Mohrlüder, Budapest; 90×62 cm
2013.23.1/Nyt

659.
[ Jeges Ernő]: Nem! Nem! Soha!
[1919–1920]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 61×44,4 cm
2619/Nyt

660.
J. [ Jeges Ernő]: Nem! Nem! Soha!
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919–1920]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 61×44 cm
2620/Nyt

661.
[ Jeges Ernő]: Nie! Nie! Niemals!
[1919–1920]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 61×44,4 cm
2618/Nyt

662.
Laászló [F. Gyula]: Ébredj Árpád fia!
[1920. június után]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 124,5×89 cm
2604/Nyt

663.
Madarassy Erzsébet: E nélkül Európának nincs békessége
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919–1920]
Besskó Károly Plakát és Címkegyár, Budapest; 62×94,5 cm
2631/Nyt

664.
[Manno Miltiades]: Ezek marasztalták a románokat! 
[1919. november–december]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 63×90 cm 
2610/Nyt

665.
[Manno Miltiades]: Ezért harcoltunk?
[1919. november–december]
Röttig-Romwalter nyomda Rt., Sopron; 93×64 cm
2609/Nyt

666.
Manno Militadesz: Ébredjetek munkások!
[1919. november–december]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 90×125 cm
2607/Nyt

667.
[Manno Miltiades]: Így dolgoztak a bitangok! Kiadja az Ébredő Ma-
gyarok Egyesülete
[1919. november–december]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 64×93 cm
2608/Nyt

668.
[Manno Miltiades]: Minden a miénk!
[1919. november–december]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 67×93 cm
2606//Nyt

669.
[Manno Miltiades]: Mosakodnak!
[1919. november–december]
Röttig-Romwalter nyomda Rt., Sopron; 126×90 cm 
2612/Nyt

670.
Manno Miltiades: Nem akartok katonát látni?
[1919. november–december]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 86,6×121 cm
2616/Nyt

671.
Manno Miltiades: Horthy!
[1919. november 16.]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 126×90 cm
2531/Nyt, 74.126.1/Nyt

672.
Manno Miltiades: Most vagy soha!
[1919. november 16.]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 126×90 cm
2614/Nyt

673.
Manno Militades: Szöveg nélküli: Vörös, kalapácsos ember a fejét fogja és 
nézi a széttört magyar címer darabjait a földön.
[1919. december 20.]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 126×90 cm
2605/Nyt

674.
[Manno Miltiades]: Áruló vagy! Ha nem a Keresztény Párt jelöltjére 
szavazol!
[1919–1920]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 66×51 cm
2613/Nyt, 2018.40.1/Nyt

675.
Manno Miltiades: Testvérek! Tartsunk össze! A választáson dől el a ke-
resztény Magyarország jövendője! Minden keresztény férfi és nő a Ke-
resztény Nemzeti Egyesülés Pártjának jelöltjére szavazzon!
[1919–1920]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 124×93 cm
2013.16.1/Nyt

676.
Nikássy Lajos: A  m. kir. honvédelmi minister úr őnagyméltóságának 
meghagyásából a M. kir. Hadtört. [Hadtörténelmi] Levéltár és Muze-
um …
[1920. május 21. előtt]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 94×62 cm
91.4.1/Nyt; 4301/Nyt

677.
Pálla J. [ Jenő]: Honalapítók! Tömörüljetek a Magyar Nemzeti Királyság 
Pártjába, mert hazánk csak akkor lesz ujból erős és nagy, ha nemzeti 
uralkodónk lesz. Magyar Nemzeti Királyság Pártja VIII. Eszterházy-ut-
ca 30.
[1919. november 19. után]
Akarat Grafikai Üzem, Budapest; 63×94 cm
2018.41.1/Nyt
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678.
Pólya Tibor: Mindenki az Uj Nemzedéket olvassa
[1919. november után]
Radó [ Jenő nyomda], Budapest; 125×93,5 cm
2599/Nyt, 2013.11.1/Nyt

679.
[Prihoda István]: Ne csüggedjetek! Magyarország nem volt, hanem lesz. 
Magyar Királyság Pártja Budapest VIII. Eszterházy u. 25.
[1919. november 8. után]
Orsz. Hírl. Tud. [Országos Hírlaptudósító] Nyomda; 97×68 cm
2633/Nyt

680.
Sándor [Béla]: E jelben győzünk! Keresztény Egyesülés Pártja
[1919–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 95×62,5 cm
2013.18.1/Nyt

681.
Sándor [Béla]: Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja
[1919–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 60,7×94,5 cm
2013.20.1/Nyt

682.
Tary L. [Lajos]: Szózat. Politikai napilap, mindenütt kapható. A művelt 
keresztény magyarság lapja
[1919. november után]
Radó, Budapest; 94,5×62, 5 cm
2013.13.1/Ny

683.
Tary L. [Lajos]: Elvettétek: folyóinkat, elvettétek: hegyeinket / Ez le-
gyen ezentúl Magyarország címere?
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1920]
Kellner és Mohrlüder Műintézete, Budapest; 63×45 cm és 90,3×62,7 cm
1. méret: 2625/Nyt
2. méret: 2626/Nyt

684.
Udvary Pál: Megvédem!
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919–1920]
Seidner Plakát- és Cimkegyár, Budapest; 93×63 cm
2629/Nyt

685.
Varga: Keresztény (Keresztyén) Nemzeti Egyesülés Pártja / Éljen Sza-
bó József XXII. választókerület képviselőjelöltje
[1919–1920]
Grundy utódai, Budapest; 98×67 cm
2013.17.1/Nyt

686.
Véssei: Most jelent meg a Junius 24iki ellenforradalom hiteles leírása 
Horthy fővezér előszavával, …
1920
Heisler és Kózol, Budapest; 63×94 cm
2530/Nyt

687.
Ismeretlen: Munkás véreink ismét félre vezetnek! Testvér vigyázz! Ne 
hagyd magad! Ezt üzenik az Ébredők.
[1919. november–december]
Kellner és Mohrlüder, Budapest; 95×63 cm 
2611/Nyt

688.
Ismeretlen: Magyarország nem volt hanem lesz!
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december]
Szeredai Leó nyomdája, Budapest; 92,4×60,6 cm
2600/Nyt

689.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / A  szétvagdalt Magyarország / volt 
325.000 km2. / most 91.000 km2.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2668/Nyt

690.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Aranybányászat / 9,960.000 K. / 0 K. 
/Ezüstbányászat / 1,079.000 K. / 0 K. 
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2639/Nyt

691.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Árpa / 17 millió q. / 6 millió q.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2654/Nyt

692.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Bányászok / 210,409 bányász / 75,341 
bányász
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafi kai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2636/Nyt

693.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Buza és rozs / 59 millió q. / 34 millió q.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafi kai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2649/Nyt

694.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Cukor 5,900.000 q. / 2,619.000 q.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2665/Nyt

695.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Dohány / 47,850 q / 38,280 q
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafi kai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2651/Nyt

696.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Erdőségek / 7,400.000 hektár. / 
991.600 hektár.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×47,5 cm
2648/Nyt
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697.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Földművelők / volt 11,399.122 / most 
3,773.449
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2650/Nyt

698.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Gőzmalom / 350. mill. k. értékű liszt 
/ 50 mill. k. értékű liszt
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafikai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2666/Nyt

699.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? Ipari termelés
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×47,5 cm
2664/Nyt

700.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Iparosok / volt 3,106.139 / most 
1,407.706
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2640/Nyt

701.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Juh / 6578000 drb. / 1697000 drb.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafikai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2642/Nyt

702.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Kender / 379000 q. / 197000 q.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafikai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2653/Nyt

703.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Kereskedők / 673.647 / 326.198
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2657/Nyt

704.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Kiviteli kereskedelem Fiuméba / 
32000 tonna / 0 tonna
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafikai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2660/Nyt

705.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Kőszén / 1557 millió tonna / 506 
millió tonna
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×47,5 cm
2637/Nyt

706.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Legelő 3323000 ha / 830440 ha
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafikai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2663/Nyt

707.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Ló / 1,598.000 drb. / 634.000 drb.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2646/Nyt

708.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Magyarország népessége / volt 
20,000.000 ember. / most 7,000.000 ember.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2667/Nyt

709.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Mezőgazdasági termelés / 182 millió 
/ 66 millió q
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×47,5 cm
2644/Nyt

710.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Petroleum finomitás / 45 millió koro-
na értékü. / 23 millió korona értékü.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×47,5 cm
2659/Nyt

711.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Posztógyártás / 42 millió kor. értékben. 
/ 4 millió kor. értékben.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2663/Nyt

712.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Sertés / 7,312.000 drb. / 3,217.000 drb.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2647/Nyt

713.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Szarvasmarha / 6,332.000 darab. / 
1,969.000 darab.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×47,5 cm
2641/Nyt

714.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Szántóföld / 12.833.633 hektár / 
Szántóföld 3.928.138 hektár.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×47,5 cm
2645/Nyt
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715.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Szőlőtermelés / 303.066. ha / 188.810. 
ha
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafi kai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2643/Nyt

716.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Tengeri hajózás / 144.000 tonna / 
0 tonna
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Nyomdai jelzés nélkül; 63×47,5 cm
2656/Nyt

717.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Vasbányászat / 20 millió q. / 4 millió q.
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafi kai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2638/Nyt

718.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Vasutak / 19.754 km / 8320 km
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafi kai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2662/Nyt

719.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Vasutasok / 586.227 / 287.479
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Rigler J. [ József ] E. [Ede] Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2661/Nyt

720.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Vízi erők. / 2 millió lóerő / 119 ezer 
lóerő
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafi kai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2658/Nyt

721.
Ismeretlen: Mi marad nekünk? / Zabtermelés / 59. millio q / 34. millio q
Magyarország Területi Épségének Védelmi Ligája
[1919. december–1920]
Grafi kai Intézet Rt., Budapest; 63×47,5 cm
2652/Nyt

722.
Ismeretlen: Átkozott a kéz mely ezt a békét aláirja
[1920. június]
Besskó Károly Plakát gyár, Budapest; 82×57 cm
72.418.1./Nyt

723.
Ismeretlen: Meddig tűritek? Mindenki adjon jövedelméhez képest, 
de legalább 2 koronát a honvédelmi alapra. Belügyministeri engedély 
9237/921. Gyűjtőív a házfelügyelőknél.
[1921. március 11.]
Klösz György és Fia, Budapest; 125,2×94,5 cm
2603/Nyt

724.
Ismeretlen: England! You lift them up!
Federation of the Friends of Hungary
Nyomdai jelzés nélkül; 94,6×61,8 cm
2630/Nyt
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