
Pénzforgalom Szegeden 1918—1920-ban I. 

HUSZKA LAJOS — NAGY ÁDÁM 

(Szeged) — (Szeged, Móra Ferenc Múzeum) 

Az első világháború gyökeresen átrendezte Európa hatalmi viszonyait. Szá
munkra természetesen az Osztrák—Magyar Monarchia széttörése jelentett óriási 
változást területi, politikai és gazdasági tekintetben egyaránt. A háború éveiben hal
mozódtak a szenvedések, nélkülözések s 1918-ra mély nyomokat hagytak a magyar 
gazdasági és társadalmi életben. Az értelmetlen terhek megviselték az embereket, az 
élet minden területén válságot idéztek elő, amelyet a régi formában és keretek között 
már semmiképpen sem lehetett megoldani. A bonyolult nemzetközi helyzet, ezen 
belül Magyarország, valamint Szeged különleges helyzete is már sok elemző mű 
tárgya volt.1 

Jelen dolgozatunk célja csupán az, hogy bemutassuk a szövevényes politikai 
viszonyok hátterét, mintegy gazdasági vetületét Szeged életén keresztül. A város 
gazdasági életén belül is elsősorban részletesen vizsgáljuk a korabeli pénzhasználat, 
pénzforgalom, pénzügyek alakulását. A pénz minden korban érzékeny mutatója a 
gazdaság működésének vagy zavarainak, a mindennapi életben pedig szinte fősze
replővé is válhat. 

Az ország egészéhez képest ugyan Szeged gazdasága meglehetősen kis egység. 
Ebben az esetben azonban mégis fontos alaposan feltárni, mivel a helyi sajátosságok 
legtöbbször az országos jelentőségű események menetének alapjai is. 

1918 őszére már világossá vált az antant fölénye a központi hatalmakkal szem
ben. A világháborút befejezetté nyilvánító fegyverszüneti egyezségek megkötéséig, 
valamint ezek után a végleges állapotokat rögzítő békék megkötéséig sok idő kellett. 
Magyarország szempontjából a vesztes háború valóban katasztrofális eredménnyel 
zárult. Az ellenséges területfoglalások miatt hamarosan új határok kijelölésére volt 
szükség. E szempontból Szegednek különös helyzete volt, hiszen az ország egyik déli 
közlekedési, kereskedelmi és ipari központjából a déli határra került stratégiai jelen
tőségű város lett. Szeged vonzása és kisugárzása a vásározás, az élelmiszer, a nyers
anyagok felvevő piaca, az iparcikkek értékesítése szempontjából szükségszerűen meg
változott. 

Sokáig kétséges volt a város hovatartozása. A polgári demokratikus forradalom 

1 A korszak történeti, politikai, gazdasági stb. eseményeinek említésekor elsősorban a Mo. tört. 
1976. vonatkozó kötetére támaszkodtunk. E kötetben megtalálható összefoglalva a források és a 
feldolgozások bibliográfiája is. Itt felesleges lenne mindazt megismételni. Szegeddel kapcsolatban: 
KELEMEN 1923.; Kiss—TONELLI—SZIGETHY 1927.; TONELLI 1939.; TONELLI 1940.; SZIGETHY 1942.; 
GAÁL 1956.; Vál. dok. 1969. 
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még éreztette hatását Szegeden, de 1918 végétől a román és a szerb előnyomulás,2 

az antant francia erőinek megszállása,? új helyzetet teremtett. A demarkációs vonal 
szinte különálló szigetté tette a várost. A Magyar Tanácsköztársaság győzelme után 
pedig teljesen önálló életet kényszerül élni az idegen fennhatóság miatt a közvetlen 
szomszédságában lévő és az élelmiszer ellátásban nagy szerepet játszó Algyő, Tápé, 
Dorozsma lakóival együtt. Ez tulajdonképpen saját közigazgatási rend és gazdasági 
berendezkedés kialakítását tette szükségessé. Az elszigetelődés természetesen súlyos 
nehézségekkel és hátrányokkal járt, egyben sajátos gazdasági, közigazgatási problé
mákat vetett föl, megoldásuk pedig sok gondot okozott a hatóságoknak és a 
lakosságnak egyaránt. 

1. Gazdasági és pénzügyi helyzet Szegeden 
a polgári demokratikus forradalom előtt 

Az eladósodott Magyarországon a polgári forradalom előtt már olyan kormány 
képviselte a hatalmat, amely elvesztette gazdasági, politikai és katonai erejét. Nyo
masztóvá vált a nyersanyaghiány, erősödött az infláció. A lakosság elrejtette az áru
kat, az élelmiszereket, de még a jó — elsősorban nemesfémpénzeket is. Napról napra 
nőtt a munkanélküliség. Nem látszott kiút az általános társadalmi válságból sem. 

Szeged lakói ugyanúgy viselték a háború okozta rendkívüli terheket, mint az 
ország lakói mindenütt. 1918-ra a front közelsége miatti aggasztó helyzetben a há
borús károk, veszteségek ellensúlyozását, csökkentését Szegeden is az államtól vár
ták, mint az országban mindenütt. Szeged törvényhatósági bizottságának tavaszi 
ülésén egy tanácsi előterjesztést tárgyalt a közgyűlés: „... városunk háztartására év
ről évre fokozódó súllyal nehezedett a világháborúnak gazdasági hatása. 1914. aug. 
kezdetétől 1917. év végéig a háború által okozott terhek háztartásunkat közel 4 millió 
koronával terhelték meg. A gazdasági hatások, ha alapjában nem is rendítették meg, 
de súlyos pénzügyi helyzet elé állították háztartásunkat, melynek következménye az 
leend, hogy városunk jövő fejlődését megakasztotta. Évek hosszú során alig lehet 
reményünk arra, hogy háztartásunkkal szemben támasztott legelemibb fejlődési igé
nyeket kielégíthessük. A város fejlődésének a megszűnte pedig egyértelmű a polgárok 
vagyoni romlásával. Ezt a sötét veszedelmet csak úgy háríthatjuk el, ha a magyar 
kormány segítségét kérjük, s attól segélyt kapunk. Kimondja a közgyűlés, miszerint 
a magyar kir. kormányhoz felirati kérelmet intéz az iránt, hogy városunk súlyos pénz
ügyi helyzetének érdekéből nagyobb összegű államsegélyt törvényhozás útján a leg
közelebbi költségvetésben biztosítsa."4 

A város törvényhatósági bizottsága 1918. július 17-én tárgyalta azt a tanácsi 
előterjesztést, amelyben a házipénztár 1917. év végi helyzetét taglalták: 

„Az 1917. évi zárszámadásban a háborúnak negyedik évében még súlyosabban 
jelentkezett az a nyomasztó gazdasági hatás, amelynek következményeként a költség
előirányzatnak tételei nem valósulhattak meg, így a költségvetés végrehajtásánál 
gondosan kellett alkalmazkodni a bizonytalanság által megteremtett, napról napra 
változó helyzethez, s a szükségletek kielégítését ahhoz mérten kellett megállapítani. 

2 Mo. tört. 1976. 90—101.; 109—119. 
8 TONELLI 1939.; NAGY M. 1982. 
4 CSML Közgyűlési jkv. 11 00/18. 132. sz. tárgysorozat; 1918. márc. 21. 
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A mozgósítás elrendelésétől Szeged sz. kir. város háborús kiadása 2 134 820 К 
29 fillér, a háborúra vezetendő bevételi visszaesés 1 391 136 К 98 fill. Tehát mind
összesen 3 525 957 К 27 fillért tesz ki azon hiány, amellyel háztartásunk a háború 
okozta károk és kiadások címén 1917. év végéig megterheltettek. Dacára ennek a nagy 
összegnek mégis háztartásunk deficittel nem végződött. 

A város polgáraival szemben a legenyhébben kezeltük a községi követeléseinknek 
behajtását. Végrehajtást senki ellen sem vezettünk. 

Az engedélyezett póthitelek összege kitett 535 000 koronát, amelyeknek fede
zetéül az 1917. évi hason összegű költségelőirányzaton kívüli jövedelmek szolgáltak."5 

Az egyre nehezedő gazdasági helyzet, a válság terhei természetesen elsősorban a 
szegényebb néprétegek, munkások, parasztok, általában a bérből és fizetésből élők 
életére nehezedtek, az ő elégedetlenségüket fokozták. 1918-ban már egyre több 
sztrájkról adtak hírt az újságok. A „béke és kenyér" érdekében munkabeszüntetés 
volt az országos sztrájk részeként a szegedi vasúti és villamosközlekedési dolgozók 
körében.6 A Kenderfonógyár munkásai márciusban léptek fel bérköveteléssel.7 

Júniusban sztrájkoltak a cipőipari szövetkezet,8 az újszegedi kendergyár, a vasáru
gyár,9 a dohánygyár munkásai is.10 Több üzemben az energia és nyersanyaghiány 
miatt voltak kénytelenek beszüntetni a munkát. 

Növekedtek a nyersanyagárak, a különféle termékek előállítási költségei, a 
vállalati kiadások.11 A mezőgazdaságban is ugyanez volt a helyzet. A paprika ter
melési költsége pl. (1 kat. hold paprikatőke és megművelése) 1917-ben 2409 korona 
70 fillér volt, ugyanez 1918-ban már 3225 korona. A kiadások költségei 34%-kal, 
az ár viszont csak 22—23%-kal nőtt.12 Ezt tetézte, hogy a megélhetési viszonyok 
rosszabbodása és persze a sztrájkok miatt a munkabéreket is emelni kellett. 

A nagyobb szegedi gyárakban a dohány-, a kender-, a gyufa- és a téglagyárban, 
a malomiparban, a paprikafeldolgozás területén is felbomlott az egyensúly a termelési 
költségek és az értékesítési lehetőségek között. Az áruféleségek eladására vonatkozó 
hatósági korlátozások és a béremelések miatt kezdtek mutatkozni a gazdálkodási 
zűrzavar jelei.13 

A hirdetményeken, újságokban rendszeresen közzétett áremelkedések csak 
hozzávetőlegesen vetnek fényt a mindennapi megélhetési viszonyokra, s adnak hű 
képet a piacról. Az árak nem jelentették azt, hogy volt is elég áru. Sok élelmiszer 
eltűnt teljesen az ármaximálások idején. A fontos közszükségleti cikkeket csak 
uzsoraáron, lánckereskedőktől lehetett beszerezni. A háborús termelés, kereskedelem 
összezsugorodott, a behozatal megszűnt. Az alábbi táblázatban néhány árucikk árá
nak emelkedését lehet megfigyelni 1914—1918 között:14 

6 CSML Közgy. jkv. 18 836/918. 367. sz. tárgys.; 1918. júl. 17. 
« Dm 1918. jan. 23.; Vál. dok. 70—72. 
7 Dm 1918. márc. 14.; Vál. dok. 73—74. 
8 A Cipész, 1918. jún. 16., Vál. dok. 76—77. 
9 Vál. dok. 77—78. 

10 Vál. dok. 78—80. 
11 SZILÁGYI 1977. 
12 SZFU 1918. okt. 5. 
13 CSML Magyar Kender-, Len- és Jutaipari Rt. I. 1910—1944. Közgy. jkv. 1. 1918. 
14 Dm 1919. jan. 9.; Kiss—TONELLI—SZIGETHY 1927. 129—130. 
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1914 1918 
liszt (1 kg) 0,36 3,14 
kenyér 0,46 0,92 
rizs 0,80 5 
burgonya 0,08 1 
só 0,14 0,24 
cukor 0,90 3,40 
marhahús 1,50 14 
sertéshús 2 12 
szalonna 1,60 10,50 
zsír 1,60 16 
vaj 2,60 20,20 
tej 0,42 1,10 
tojás 0,10 0,60 
szappan 0,80 8 
tűzifa q 3,50 21 
szén 4,80 21 

Nem csoda, hogy az árak oly nagy mértékben ingadoztak. Az áruk értékét 
adott körülmények között a napi katonai és politikai események is befolyásolták, 
így például 1918 őszén Bulgária háborúból való kilépésének hírére (szept. 29.) már 
a borárak eséséről írt a szegedi sajtó. A korábban 5 korona körüli ár 12, sőt 16—20 
koronára is felszökött. A jó termésígéret, de inkább a bolgár események hatására 
(általában, a harcok megszűntével jóval kevesebb bor megrendelésére lehetett szá
mítani) alig egy hét alatt 2—3 koronára zuhantak az árak.15 De így volt ez a nemesfém 
piacon is. Wilson elnök táviratának, amelyben a Németországgal kötendő fegyver
szünet feltételeiről szólt, nagy hatása volt. Egy kiló arany szeptemberi 26 ezer koronás 
ára 18 ezerre esett. „De épp ily hirtelen kerültek napfényre eddig eldugott cérna, 
szövet, vászon, készruha, ,kávé, cukor, tea és fűszer készletek... Legnagyobb a ha
nyatlás a szövetekben és a vászonfélékben, ahol egy nap alatt az árak 50 százalékkal 
süllyedtek budapesti házügynökök úgy tudják, hogy a béke hírére sok háztulaj
donos visszavonta az eladási megbízást." — adta hírül a Szegedi Napló budapesti 
értesüléseit.16 

Mindezek közepette a város törvényhatósági bizottságának közgyűlésén 1918. 
október l-jén tárgyalták Szeged 1919. évi költségvetését. A tervezet szerint a bevétel 
8 003 533 korona a kiadás pedig 9 569 151 korona lesz. „A bevételek és kiadások 
között jelentkező 1565 618 korona költségvetési hiány fedezésére az előző évi 
3 131 236 korona egyenes állami adó után számítandó 50%-os pótadót szavaztak 
meg a háború okozta rendkívül súlyos gazdasági viszonyokra való tekintettel."17 

Az áremelkedések, az újabb adó méltán okozott nyugtalanságot, váltott ki elkesere
dettséget a lakosság körében. 

1918 októberében már a forgalomban lévő pénzek között sem lehetett egyköny-
nyen eligazodni. Pénzekkel az Osztrák—Magyar Bank látta el az országot. A hiva
talos pénznem 1892 óta a korona és ennek századrésze a fillér volt.18 Igaz, ebben az 
évben még csak arany 10 és 20 koronás vert pénz jelent meg (1892. okt. 20.), de a 

15 SZN 1918. okt. 4. Esnek a borárak. 
18 SZN 1918 okt 12 
" CSML Közgy. jkv. 34 635/1918. tanácsi előtérj. 1918. okt. 1. 
18 A pénzekre vonatkozó összes adat egy helyen megtalálható: LEÁNYFALUSI—NAGY 1983. 
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következő évben már kibocsátották a bronz 1 és 2 fillérest (ápr. 1.), majd nikkelből 
a 10 és 20 filléreseket is (májs. 1.), végül ezüstből az 1 koronás címletet (máj. 16.). Jóval 
később került forgalomba a fémpénz sorozat 5 koronás (1900. márc. 15.) és 2 koronás 
értéke (1912. máj. 20.). A hivatalosan forgalomban lévő pénzek felsorolásakor meg 
kell említeni az arany 100 koronásokat is, amelyek 1907 és 1908-as évszámmal ké
szültek egészen kis mennyiségben (1908. jan. 1.). Ezek a forgalom szempontjából 
azonban nem számottevőek. 

A háború kitöréséig még megjelentek alkalmi jelleggel emlékpénzek is. 1896-
ban „az ezeréves Magyarország emlékére" ezüst 1 koronást (máj. 15.), 1908-ban 
Ferenc József ,,megkoronáztatásának negyvenedik évfordulójára" ezüst 5 koronást 
és arany 100 koronást bocsátottak ki. Az évek során természetesen nem minden fajta 
pénzből vertek minden egyes évben. A darabszámok a forgalom szükséglete szerint 
változtak, alakultak. A pénzforgalom lebonyolításához szükséges aprópénz mennyi
ség mindenesetre rendelkezésre állt mindaddig, amíg a háború fémigénye meg nem 
változtatta az egyensúlyt. Háborús viszonyok között a forgalomból elsőként a nemes
fém pénzek tűnnek el, egyrészt visszatartja az állam, másrészt szisztematikusan ki
vonja a lakosság. Hadi célokra való felhasználásuk miatt hamarosan nyoma veszett 
a bronz és nikkel anyagú pénzeknek is. Végeredményben a fent felsorolt arany, ezüst, 
bronz és nikkel pénzeket általában 1915—1916-ig verték változó mennyiségben. 

A korszak fémpénzeinek „második generációja" a háború viszonyainak nyo
mait viseli. Háborús kibocsátásúnak tekinthetjük az 1915. május 10-én megjelent 
alpakka 10 fillérest, amelyből még csupán a következő évben vertek. Ezután 1916. 
augusztus 3-án került forgalomba vasból egy új típusú 20 filléres (1921-ig verték), 
és ez év november 10-től ugyancsak vasból 2 filléres is (1918-ig több millió készült). 
A korabeli váltópénzek között található még vasból 10 filléres is 1915, 1916, 1918 
és 1920-as évszámmal. Ezek egy része utólag (1919-ben) készült. 

A felsorolt pénzek érvényessége — tárgyalt korszakunkon végig — egészen 
1927. január 1-fjéig törvényesen megvolt, amikor a bevont koronások helyébe a pengő 
lépett. Egyedül az 1893-ban kibocsátott nikkel 20 és 10 filléreseket vonták be hiva
talosan évekkel előbb (1917. jan. 1. ill. 1918. máj. 1.). A papírpénzkibocsátás terén 
bonyolultabbak a szálak, hiszen ha anyaguk miatt csak névlegesen is, de a forgalom
ban lévő bankjegyek értéke mindig jóval nagyobb a forgalomban lévő fémpénzek 
értékénél. A különböző hitelműveletek segítségével ez ad lehetőséget a bankoknak, a 
bankokon keresztül az államnak, a kormánynak a gazdasági élet bizonyos mértékű 
szabályozására. A pénzügyi manőverek elméleti részletezését mellőzve, szempon
tunkból pillanatnyilag azt emeljük ki, hogy az először 1900-ban kibocsátott korona 
értékű bankjegyekből a háború kitöréséig összesen tíz típus jelent meg. A lakosságnak 
meg kellett ismernie egyféle 1000 és 50 koronást, kétféle 10 valamint három-három
féle 100 és 20 koronást. Igaz, mindezekből 1907 és 1915 között öt típust bevontak. 
Vizsgált korszakunkban még így is hivatalosan forgalomban voltak a következő 
bankjegyek: 50 koronás (1902. máj. 26-tól), 1000 (1903. jan. 2.), 10 (1905. febr. 25.), 
100 (1912. dec. 23.) és 20 koronás (1913. szept. 29.). 

A világháború ideje alatt még további kilenc fajta papírpénzt bocsátott ki az 
Osztrák—Magyar Bank jegybanki szabadalma alapján, mint az eddigieket, így ezeket 
is mind bécsi keltezéssel. A harcok idején megjelent egy 2 koronás (1914. aug. 16.), 
amely azonban csak három évig volt forgalomban. Tartósan a forgalomban maradt 
viszont egy újabb 10 és 50 koronás (1916. júl. 24., ill. dec. 18.) és új címletként 1 ko
ronás (1916. dec. 21.) és 2 koronás (1917. júl. 9.). 

A korábban vázolt politikai és gazdasági körülmények között 1918 októberében 
már minden pénzzel összefüggő hírnek igen nagy jelentősége volt. Természetesen 
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valódi és álhírek egyformán szárnyra kaptak. A Szegedi Naplóban például Az 
Osztrák—Magyar Bank aranykészlete veszélyben címmel röppent fel hír arról, hogy 
14 láda aranyat — nyilván az aranyalap magyarországi részéről lehetett szó — 
Bécsbe akartak szállítani. A pénzügyminiszter azonban határozottan cáfolta a híresz
telést.19 A bankjegyhiány állandósult, nehezítette a mindennapi életet. A bank, ami
nek kötelessége lett volna pénzzel ellátni az országot Magyarországra kevesebb 
bankjegyet juttatott. A gondok enyhítése érdekében csekk kiadását is elhatározták, 
amely a bankjegyekkel egyenlő értékű fizetési eszköz lett volna.20 A csekk azonban 
nem terjedt el részben technikai részben bizalmatlansági okokból. 

Az Osztrák—Magyar Bank mindenesetre gyors intézkedéssel újabb bankjegye
ket bocsátott ki. Még 1918. október 28-án megjelentette az 1913 szeptemberében 
kibocsátott 20 koronást ismét, „II. kiadás" jelzéssel, valamint némi szín és rajzolat-
beli változtatással. Október 30-án megint pénzekkel kapcsolatos hír jelent meg az 
újságban : „Az Osztrák és Magyar Bank, hogy eleget tehessen a legutóbbi napokban 
fokozottabb mértékben fellépett bankjegyszükségletnek elhatározta 25 és 200 koro
nás bankjegyek kiadását. Az új bankjegyek már négy öt nap múlva forgalomba ke
rülnek."21 

A közös bankjegyek inflálódását jelzik ezek a kapkodó intézkedések, amelyek 
során a 25 és 200 koronások megjelentek. Ráadásul mindkettő új, szokatlan címlet 
is volt. A pénzügyi nehézségek súlyosbodását mutatja továbbá még egy ide sorolható 
esemény. 1918 végén kibocsátottak egy 10 000 korona értékű bankjegyet is (dec. 19.). 
Ezek szerint tehát a háború befejezésének az évében 15 féle fémpénz és 13 féle papír
pénz volt hivatalosan forgalomban. 

Itt kell megemlíteni a papírpénzekkel kapcsolatban minduntalan előkerülő 
állandó jelzőt, amelyet a korabeli források és az újabb feldolgozások egyaránt gyak
ran emlegettek. A „kék pénz" és a „fehér pénz" megjelölés tulajdonképpen a pénzek 
külső megjelenése alapján való szemléletes megkülönböztetésre szolgált. Az Oszt
rák—Magyar Bank által kibocsátott bankjegyek általában kék tónusúak voltak, dú
san díszítettek, az alap- és képnyomat réznyomással készült. Ezek voltak a kék 
pénzek. Az 1918. október 30-án hirtelen forgalomba hozott 25 és 200 koronások egy
szerű ofszet nyomással készültek Bécsben s hátlapjuk üres volt. így lettek a köznyelv 
elnevezésével fehér pénzek. Ezek inkább csak zavarták a pénzforgalmat, mint segí
tették, igaz nagy mértékben azért, mert később több változatban, több helyen és 
időpontban készültek. Ugyanezt a 200 koronást készítette a Károlyi-kormány Buda
pesten, majd pedig a Tanácsköztársaság is ugyanezt a típusú 25 és 200 koronást 
bocsátotta ki. 

A Szegedi Napló egy évvel később (1919. nov. 9-én) így értékeli a pénzek körüli 
zűrzavart: „A háború apró bajai közül elsőnek talán az apró-pénz—hiány jelent
kezett." Még javában folytak a háborús események, amikor mindenki felfigyelhetett, 
tapasztalhatta a fémpénzek eltűnését. Ennek sokféle okát feltételezték a frontokra 
való áramlástól a paraszti elrejtésig, és a bronzpénzekből való rézgálic készítésig 
meglehetősen változatosan. Valószínűleg mindegyiknek volt némi valóságalapja. 
A tíz és húszfilléresek hiányát különösen azok a nagyüzemek érezték, amelyekben sok 
kis pénzzel kifizethető alkalmazott dolgozott. A napi bérek egy részét ezért csak a 
vállalaton belül használható ún. „jancsibankó"-ban adták ki. Gyakorlatilag nem 
volt segítség a fémpénzek második, háborús generációjának kibocsátása sem 1915-

" SZN 1918. okt. 25. Az OMB aranykészlete veszélyben. 
20 SZN 1918. okt. 30. Csekket adnak ki a bankjegyhiány enyhítésére. 
21 SZFU 1918. okt. 30. Huszonöt és kétszáz koronás bankjegyek. 
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ben és 1916-ban. De nem csak a vállalatok, a vendéglátóipar, a boltosok stb., hanem 
a városok is előbb utóbbi szükségpénz készítésére kényszerültek. 

A házi használatú vagy más helyi kibocsátású papírpénzek hivatalossá tétele 
bizonyára akkor merült fel először, amikor az egyes városok vezetői is ilyen módon 
kívánták megoldani, vagy legalábbis enyhíteni az aprópénzhiányt. A pénzügy
minisztérium csak 1918 szeptemberében nyilatkozott ez ügyben eléggé általános 
formában: „...Az aprópénzhiány megszüntetésével a pénzügyminiszter is foglalko
zik, ahol a következő felvilágosítást adták: A pénzügyminisztérium foglalkzoik 
kisebb összegű papírospénznemnek a kibocsátásával. Addig azonban, míg ez meg
valósul, megengedi a kedvezőbb pénzügyi viszonyok közt lévő következő városoknak 
a papírpénz kibocsáj'tását : Pozsony, Kolozsvár, Temesvár, Arad, Szeged, Miskolc, 
Kassa, Győr, Szombathely, Kecskemét és Marosvásárhely. 

A pénzügyminiszter elejét akarja venni annak, hogy egyesek az aprópénzhiányt 
felhasználva, a nikkel- és bronzértékeket felhalmozzák és ezzel egy újfajta árdrágítást 
teremtsenek az országban: az aprópénzdrágítást."22 

A közvéleményt is erősen foglalkoztatta a pénz értékének a javítása, megszilár
dítása, hiszen elemi érdeke volt. Egy korabeli, a helyettes polgármesterhez címzett 
olvasói levél is bizonyítja ezt, amelynek részleteit az újságban is közölték: ,,... Azon 
kérelemmel járulok a nagyságos úrhoz, hogy a Feketeszélen lakó több hadi miljo-
most idézné be... ezek már mind hadi miljomosok és se katonát nem attak a hazának, 
se ők maguk nem katonák és azt mondják, hogy bár még tartana öt évig a háború, 
akkor már kilóval mérnék a bankót. És azt mondják ők nem adnak hadi kölcsönt, 
ha akár hányszor kér az állam, azért kellene a papírpénzt mind lebélyegezni, hogy 
akkor ez a sok hadi uzsorás is elő szödné a ládájábul a sok össze harácsolt bankót, 
mert az igen csak a jó oldaláról ismeri a háborút. Nagyon kérem a nagyságos Polgár
mester urat, hozza javaslatba a papírpénz lebélyegzését. Igen kérem intézkedjen a 
Nagyságos úr ez a sok gőgös pénzes paraszt iránt."23 A levél alapján ,,a tanya finom 
közgazdasági érzékét" dicsérte az újságíró, de elkésettnek vélte az ötletet. Az Élet 
azonban — amint a későbbiekben látni fogjuk — a tanya gondoskodás realitását 
igazolta. 

2. A köztársaság lázában 

A katonailag összeomlott Osztrák—M agyar Monarchia már 1918. október 
4-én kezdeményezte a fegyverszünet megkötését és a béketárgyalások megindítását. 
De a következő lépéseket már a győztes antant hatalmak diktálták. 

Az ország belső életében is felgyorsultak az események. Október 24-re meg
alakult a Magyar Nemzeti Tanács a különböző pártok képviselőiből. A tömegek az 
utcán követelték a háború befejezését és egy független magyar kormány megalakítását. 
A forradalmi Katonatanács irányításával a munkásság aktív támogatásával október 
31-re Budapesten győzött a polgári demokratikus forradalom. József főherceg gróf 
Károlyi Mihályt nevezte ki miniszterelnökké, akinek vezetésével koalíciós kormány 
alakult. Az első napjait élő Köztársaság igen súlyos katonai, diplomáciai és politikai 
helyzetet, valamint erősen legyengült gazdaságot örökölt. 

A zajló események közepette tehetetlenül sodródó Osztrák—Magyar Mo
narchia küldöttei és az antant katonai vezetői között 1918. november 3-án Padovában 

SZN 1918. szept. 15. Szeged engedélyt kap papírpénz kibocsájtásra. 
SZN 1918. okt. 3. Tanyai indítvány a papírpénzről. 
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megkezdődtek a fegyverszüneti tárgyalások. A magyarok számára a demarkációs 
vonal ekkor még papíron a háború előtti Magyarország határa lett.24 

Az antant keleti hadserege azonban erre az időre már elérte a Duna—Száva vo
nalát. Ebben a seregben mint szövetséges jelentős számú szerb haderő is részt vett. 
A szerb hadvezetés előtt ismert volt Magyarország minden szempontból kritikus 
helyzete, így alkalmasnak látta a körülményeket az ország déli részének megszállá
sára, ahol egyébként szép számmal szláv népesség is lakott. Tervüket közölték is a 
francia vezérkarral. Egyúttal Misic szerb vezérkari főnök az 1. és 2. szerb hadsereg
nek parancsot adott, amely szerint 1918. november 5-én már nyomultak előre a Sze-
rémség, Szlovénia Horvátország, Bácska és a Bánát felé. November első hetében 
elfoglalták Újvidéket és környékét, 14-én bevonultak Szabadkára és 24-én már Új
szegeden voltak.25 

A megszállt területeken azonnal megkezdték a magyar közigazgatási apparátus 
leváltását, a közös hadsereg, köztük a magyarok kiutasítását, a rekvirálást. Az ipari, 
mezőgazdasági termékek lefoglalásával, az OMB újvidéki fiókjában összegyűjtött 
pénz és értékpapírok birtokbavételével a szerb hadizsákmányt gyarapították. Kez
detét vette a megszállt területek Magyarországtól való teljes elszakítása. A szerb 
katonai vezetés által felállított határzár miatt a menekülők az ipari, mezőgazdasági 
készleteket, az állatállományt nem tudták elszállítani. A legszükségesebb tárgyaikat 
és csak némi pénzkészletet hozhattak Magyarországra. 

A kedvezőtlen nemzetközi helyzetben, rossz közlekedési körülmények köze
pette Károlyi Mihály és küldöttsége Belgrád felé tartott, hogy a padovai fegyver
szüneti egyezséget követően megkösse a Magyarországra vonatkozó katonai meg
állapodást. Károlyi ettől a szerződéstől a magyar köztársaság elismerését és az ország 
régi határainak megtartását remélte. A tárgyalást vezető francia tábornok, mint antant 
képviselő meghallgatta a magyar küldöttség elképzeléseit. Válaszából azonban kide
rült, hogy egy legyőzött ország képviselőivel beszél, s Magyarországnak a háborúban 
való részvételéért bűnhődnie kell. A magyar küldöttség tudomására hozták az antant 
és szövetségeseinek feltételeit, amely magába foglalta már a román és szerb igények 
részbeni teljesítését. Ezek alapján a padovai egyezséghez képest új, számunkra sokkal 
rosszabb demarkációs vonalat jelöltek ki az ország déli részén. Ezen túl bármely 
lényeges hadászati pont megszállását, szabad átvonulást és ott-tartózkodást köve
teltek. A magyar küldöttség hazautazott, hogy a Nemzeti Tanácsnak beszámoljon a 
megalázó feltételekről. Egy más összetételű küldöttség 1918. nov. 13-án Belgrádban 
mégis aláírta a szerződést. Ez a szerződés vagy inkább diktátum megpecsételte Ma
gyarország sorsát, a Monarchia széttörését. A fegyverszüneti szerződésben rögzített 
új demarkációs vonalig a háború előtti Magyarország déli részéről is kiszorult a ma
gyar közigazgatás és hatalmi apparátus s antant megszállás alá került. Szeged ezen 
kívül esett. Stratégiailag igen lényeges helynek számított mint közúti, vízi, vasúti 
csomópont, ezért — a város lakóinak szerencséjére — a franciák hídfőállásnak tekin
tették.26 

Magánosok, intézmények és a régi államapparátus mérhetetlen anyagi és mone
táris értéke maradt a megszállt területeken. Szeged gazdasági helyzetének további rom
lását okozta a polgári menekültek, a szélnek eresztett katonák, sebesültek tömegeinek 
pénzzel, élelemmel, lakással való ideiglenes ellátása. Közben a város lakossága Sze
ged külterületének jelentős részére (pl. Alsótanya) a lábát sem tehette be csak francia 

24 Mo. tört. 1976. 88—89. 
25 DM 1918. nov. 14. és 26.; Mo. tört. 1976. 90. 
26 Dm 1918. dec. 31. 
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engedéllyel, közbenjárásra. A közlekedési nehézségek — a vasúti, közúti és vízifor
galom megszüntetése — növelték az élelem és áruellátás gondjait. 

Minden forgalom akadozott, a pénzforgalom is. A kereskedelmi, gazdasági, 
katonai és politikai zavarok közepette Szeged város lakosai is bizalmatlanok voltak 
a pénzintézetekkel szemben a vagyonbiztonságuk tekintetében. Súlyosbította az ár
emelkedéseket a bankjegyeknek nagyobb mennyiségű felhalmozása a magánháztar
tásokban. A jól elrejtett arany és ezüst pénzek üzérkedések, csempészkedések alkal
mával kerültek elő. Az eldugott nemesfém pénzek értéke kb. egyenlő volt a papír
pénzekével, 1 kg tiszta arany ára 28—32 ezer papírkoronának felelt meg. 

A rendkívüli körülmények miatt Szeged pénzügyi egyensúlyát nem tudta meg
tartani. A különböző városi intézmények vezetőinek sürgető kéréseire a város polgár
mestere táviratban szorgalmazta a pénzügyminiszternél a szükséges pénzmennyiség 
küldését. Az egész országban fennálló bankjegyhiány miatt a kérést azonban nem 
tudták teljesíteni.27 

Szegeden két helyi hatalmi szerv jött létre. Ezek irányították az eseményeket 
arra törekedve, hogy a közigazgatás (amely néhány személycserén kívül a régi ma
radt) megvalósítsa a polgári demokratikus forradalom törvényes intézkedéseit. 

Az egyik az 1918 október végén megalakult Szegedi Nemzeti Tanács (amelyben 
a polgári demokrácia és munkásság szociáldemokrata képviselői kaptak helyet), 
a másik az 1918. nov. 3-án alakult Szegedi Munkástanács, amelybe a munkásság 
forradalmi képviselőin kívül a különféle szakszervezetek küldötteiként polgárok, 
értelmiségiek is bekerültek.28 Az általános gondokat tetéző pénzügyi bajok orvos
lásában a város közigazgatási vezetőit a pénzügyi intézkedések tervezésében, a fel
adatok végtehajtásában is e két hatalmi szerv vezetői és a forradalmi néptömegek 
megmozdulásai befolyásolták. Nehéz körülmények között vállalkozott a Nemzeti 
Tanács, a Munkástanács a Néptanács Szeged közigazgatásának vezetésére. 1918 
novembere, decembere az általános bajok orvoslása mellett a forradalmi átalakulás
sal telt el. 

1918 novemberére, hogy szaporítsa jövedelmét, a város a személy és vagyon
biztonságra hivatkozva rendkívüli eszközökhöz nyúlt. Legalább 3 millió korona 
jövedelemre volt szükség, ezért a közgyűlés úgy szavazott: „... a város lakosságára 
háborús járulék vettessék ki csak ez egy évre." A háborús járulékot közadók módjára 
hajtották be.29 

A pénzhiány országosan nagy gondokat jelentett. Az első napjait élő, formálódó 
köztársaságnak nem volt módja az ország pénzintézeteit kellő időben elegendő 
pénzmennyiséggel ellátni. Helyette új intézményein keresztül és a sajtó segítségével 
igyekezett az állampolgárokat megnyugtatni: „... a magyar állam kötelezettségének 
minden körülmények között meg fog felelni, senki sem aggódjék, hogy illetményeihez 
nem fog jutni. Nagy időket élünk ... a kormány mindenkinek hálás lesz..."30 

A bankok a pénzhiány miatt nem tudták teljesíteni a kifizetéseket. Egy napra 
működésüket is felfüggesztették. E zavarok és fennakadások miatt különösen szük
ség volt a közvélemény hivatalos tájékoztatására: a kormány és a Nemzeti Tanács 
kéri, hogy „ne türelmetlenkedjenek, az átmeneti fennakadások rövidesen megszűnnek 
és az O-M-B, melynek vezetését Beck Lajos országgyűlési képviselő, volt államtitkár 
vette át — rendben fogja teljesíteni a kifizetéseket. Szombaton meg fognak nyílni a 

27 CSML Tanácsi iratok 554/1918. sz. 1918. nov. 27. Kószó Elek főpénztárnok levele. 
28 Vál. dok. 132—133. 
29 CSML Közgy. jkv. 598/1918. sz. tanácsi előtérj. 1918. nov. 13. 
30 SZN 1918. nov. 14. A hadügyminiszter rendelete a bankjegyhiányról. 
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bankok, különben pedig a kormány rövidesen új magyar állami papírpénzt fog 
kiadni".31 A népkormány megoldásra váró feladatai között az önálló jegybank fel
állítása és megteremtése első helyen szerepelt. Kényszerítő feladat volt ez, hiszen 
a Bécsből való bankjegyellátás egyre jobban akadozott. Ezért határozták el, hogy 
egyelőre a budapesti főintézet által kibocsátott bankjegyeket hoznak forgalomba. 
Ennek megtárgyalására utazott Beck Lajos Bécsbe. 

Az ország pénztelenségét látva az OMB bécsi központjából a kért korona 
bankjegyek helyett megkaptuk a bécsi kiadású fehérhátú pénzek kliséit. Megfelelő 
minőségű és mennyiségű papírt és szakembereket is adtak a hazai bankjegyelőállí
táshoz. Egyelőre tehát az OMB bankjegyei maradtak forgalomban Magyarországon. 

1918. nov. 7.—december 28-ig 28 millió korona értékű, fehérhátú 200 koronás 
készült el. Három hét alatt 4000 ív 200 koronás bankjegyet nyomtak. Egy ívben 
36 darabot.32 

Az OMB-től kapott engedéllyel és segítéssel a Magyar Földrajzi Intézetben 
megkezdték a 200 koronás fehér pénzek nyomását. Mindenki tudta, hogy az újabb 
bankjegy tömeges előállításával és forgalomba hozásával a korona tovább inflálódik. 
Az állam legfőbb bevételi forrását a 200 koronások biztosították. 

Az általános gazdasági bizonytalanság miatt fokozódott a nyersanyaghiány. 
Ennek következtében több üzemben beszüntették a termelést. A munkanélküliek 
száma nőtt. A drágaság napról napra fokozódott. A lakosság betétállományának 
összege a pénzintézetekben tovább csökkent. Akadozott a köztartozások befizetése 
a város főpénztárába. A nem tervezett, rendkívüli kiadások száma növekedett. 
A főpénztár fizetőképtelenné vált, a szegedi pénzintézetek kölcsönei kevésnek bizo
nyultak.33 

Az országos és helyi pénzügyi gondokat a sajtóban újra és újra elemezték: „... 
Olyan forradalmi átalakulás, melyen Magyarország politikai és társadalmi struktú
rája most keresztül megy, gazdasági berendezkedésünknek is új programot diktál. 
,,... az OMB-nak körülbelül 33 milliárd összegű bankjegye van forgalomban és ebből 
szakemberek véleménye szerint 17 milliárd itt hever Magyarországon. Ha ez a ren
geteg bankjegy tömeg nem heverne az embereknél, hanem forgalomban volna, ha 
ahelyett, hogy odahaza a fiókban tartják az emberek a pénzüket, annak legalább egy 
részét, úgy mint eddig tették, bevinnék a bankokba, nem fordulnának elő olyan zava
rok és fennakadások, mint aminőket most tapasztalunk a bankjegyek forgalmában." 
Ostorozzák a lakosságot, hogy ésszerűbb magatartásukkal segítsék a bajok orvos
lását: ,,...ne tartsanak odahaza több pénzt, mint amennyire okvetlenül szükségük 
van, ne rontsák pénzük értékét azzal, hogy újabb és újabb bankjegytömeg nyomta-
tatására kényszerítik a jegybankot. Nincs már szükség „félelmi tartalékok" gyűj
tésére..."34 

Mindezek ellenére a gyakorlatban tovább romlottak a pénzügyi, gazdasági vi
szonyok. A zűrzavaros helyzet kialakulásában nagy része volt annak, hogy a köz
biztonság és vagyonbiztonság meglehetősen labilis volt. Megteremtése, megőrzése 
érdekében a szegedi Nemzeti Tanács a helyőrség katonaságát akarta alkalmazni.35 

31 SZN 1918. nov. 2. A pénzügyi viszonyok konszolidálása. 
32 SZN 1918. dec. 28.; RÁDÓCZY 1984. 19. 
33 Dm 1918. nov. 26. Csökkennek a város bevételei. 
34 SZN 1918. nov. 4. A pénzforgalom rendjének helyreállítása. 
35 SZN 1918. nov. 3. Megalakult a szegedi Nemzeti Tanács. Intézkedések, rendeletek. 
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Ez természetesen újabb kiadásokkal járt. A költségek fedezését: „...Szeged város 
önfeláldozó vagyonos polgáraitól..." remélte.36 

November 6-tól a helyi újság már rendszeresen közölte a polgárőrség kiadásai
nak fedezésére beérkezett adományok összegét. A helyőrség mellett létrehozták tehát 
a polgárőrséget, amelynek a pénzigénye a hír szerint személyenként napi 10 korona 
és ellátás volt. Az őrsereg fenntartása újabb jelentős összeggel terhelte a város költ
ségvetését. 

A leszerelt és a megszállt területekről kiutasított katonák járandóságukat a ka
tonai parancsnokságuk helyett a városok közigazgatóságától kérték. A hazatért 
hadifoglyok és sebesültek szintén a polgári hatóságokhoz fordultak pénztelenségük
ben, növelve ezzel is a város rendkívüli kiadásait. Az elmaradt zsold 1918. dec. 1. 
utáni kifizetésére a hadügyminiszter tájékoztatása szerint a közigazgatási hatóságok 
külön utasítást fognak kapni.37 

Ugyancsak külön utasítás foglalkozott azzal, hogy mi történjen a demarkációs 
vonalon kívül rekedt és most hazatérő polgároknál, katonáknál lévő pénzekkel. 
Ezek a pénzek egyébként az Osztrák—Magyar Monarchia valutaközösségébe tar
tozó bankjegyek voltak, mint pl. a líra, amelynek beválthatóságáról a kormány így 
rendelkezett: ,,... minden pénzintézet, amely tagja a Pénzintézeti Központnak, köte
les december hó 15-ig bezárólag a pénztáraknál jelentkező katonai személyeknek az 
udinei Cassa Venete dei Prestiti által kibocsájtott lírajegyeket 95 korona =100 líra 
árfolyamon beváltani."38 

Helyi, kényszerű rendelkezés volt: „A szegedi főposta hivatala a nem kamatozó 
pénztárjegyeket fizetésként elfogadja és pénzkészletének erejéig be is váltja."39 

Ugyan így, a demarkációs vonal másik oldalán az antant és szövetségesei (ro
mán, szerb) által megszállt, volt magyar területeken is a katonai, rendészeti intézke
déseket hamarosan követték a közigazgatási, pénzügyi rendelkezések. „A temesvári 
szerb katonai parancsnokság értesítette a bánáti kormánybizottságot, hogy száz 
dinár értékét kétszáz koronában állapította meg a napi forgalomban."40 

Szeged lakosságának különböző rétegeiben eltérő módon jelentkezett a pénz
hiány. Más pénzegységeket hiányolt a polgárság, az értelmiség, a parasztság, a 
munkásság. A 20 és 50 koronásokat sürgették a különféle pénzintézetek és a város 
pénzügyi szakemberei. A szegedi bankokban, az adóhivatalban, a városi főpénztár
ban, általában a nagykereskedelemben az úgynevezett kék ezres bankjegy felváltására 
szolgáló 20 és 50 koronások hiányoztak. Alig fordultak elő ezekben a közpénztárak
ban a filléres tételek. A kisebb címletűek a kifizetőhelyek a munkásság, a parasztság, 
a kisiparosok, kiskereskedők gondjait enyhítették volna. Az iparvállalatoknál, a kis
iparosoknál, kiskereskedőknél, a magánpénztárakban, a piacokon, a kávéházakban, 
a vendéglőkben a filléres címletek hiánya okozott gondot. Küszködtek a 10, 20 és 50 
koronások felváltásával is. Ahol csak hatóságilag rögzített áron adhatták, vehették a 
különböző áruféleségeket, vagy végezték a szolgáltatásokat, ott állandó volt az 
aprópénzhiány. A súlyos politikai, gazdasági bajok között a filléres gondokkal nem 
tudott törődni Szeged város vezetősége. Az állandó áremelkedések, a fekete árak 
miatt az apró tételű fizetőeszközök hiánya a bérből, fizetésből élők tömegeit érin-

36 SZN 1918. nov. 5. Megadóztatják a vagyonos osztályt; nov. 6. Adományok a polgárőrség 
kiadásainak fedezésére. 

87 SZN 1918. nov. 14. A hadügyminiszter rendelete... 
38 SZN 1918. nov. 13. Közgazdaság. Lírajegyek beváltása. 
39 SZN 1918. nov. 19. 
40 SZN 1918. nov. 29. 
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tette kellemetlenül. A város vezetői intézményesen még nem foglalkoztak érdemben 
enn£k a bajnak az orvoslásával. 

Az általános bankjegyhiányon az sem segített, hogy a szegedi pénzintézetek ve
zetői a polgármester jóváhagyásával megegyeztek abban, hogy a bankbetéteket, 
részlegesen és ideiglenesen zárolják. 1918. nov. első hetétől 500 koronánál nagyobb 
összegű kifizetést nem teljesítettek. Arra hivatkoztak, hogy az OMB helyi fiókja nem 
ad elegendő pénzt a városi pénzintézeteknek.41 

A fent bemutatott helyzet alapján a különböző városi intézmények vezetőinek 
sürgetésére a Nemzeti Tanácsban és a Városi Tanácsban egyre többen egyetértettek 
abban, hogy a szűkös pénzállomány pótlására valamilyen megoldást kell találni. 
Igen sokan a bankjegyhiány miatt a kereskedelmi forgalom megbénulásától 
tartottak. 

Szeged közigazgatási vezetői helyi kezdeményezésekkel próbáltak a súlyos hely
zeten átmenetileg segíteni. A főpénztáros, a főszámvevő és néhány pénzintézet veze
tőjének javaslatára több törvényhatósági bizottsági tag indítványozta hivatalos jelen
tésében, hogy a megrekedt pénzforgalom megszüntetése érdekében a város szükség
pénzt bocsásson ki. 

„Hivatalos jelentés a megrekedt pénzforgalom megszüntetése céljaira a város 
által szükségpénznek kibocsájtása iránt. Úgy a polgármester úr mint a Szegedi 
Nemzeti Tanács azt az előterjesztést tette a város tanácsához, hogy a városban meg
rekedt pénzforgalom megszüntetése céljából a város közönsége szükségpénzt készít
tessen és bocsásson forgalomba, s az erre szükséges felhatalmazást a közgyűléstől 
a város tanácsa szerezze meg. Közgyűlés, hogy a város közönsége részéről felmerült 
kívánsághoz képest felhatalmazást ad a város Tanácsának, hogy a szegedi pénzinté
zetek bevonásával kibocsájthasson a város közönsége nevében 10 millió korona 
összeg erejéig pénztárjegyeket, amely pénztárjegyek teljes értékéig a város közönsége 
összes vagyonával szavatol. Ezeket a pénztárjegyeket mindenféle városi követelések 
kielégítésére, illetve kifizetésére a város közönsége elfogadja, vagyis lehet velük fizetni 
városi adót, városi illetéket stb. városi közköveteléseket, viszont minden szegedi 
polgár pénzt helyettesítő eszközül e pénztárjegyeket a kibocsájtott névértékben elfo
gadja. Kötelezi magát a város közönsége, hogy az általa így kibocsájtott pénztár
jegyeket az állam törvényes pénzével legkésőbb 1 év múlva beváltja. A KIBOCSÁJ-
TANDÓ PÉNZTÁRJEGYEK 5 KORONÁS és 20 KORONÁS címletekben készít
tetnének és bocsájtatnának ki. Ha a kibocsájtás szüksége valóban felmerül, amit a 
város Tanácsa állapít meg, egyelőre 2 millió korona értékű pénztárjegy bocsájtatnék 
forgalomba, ha ezután a viszonyok még szükségessé teszik, úgy folytatólagosan annyi
szor két millió korona értékű pénztárjegy bocsájtatnék ki, amíg a kibocsájtás az tíz 
millió koronát el nem éri! 

Erről a polgármesteri hivatalt, Taschler Endre főjegyzőt az iktatmány kiadásá
val és a számvevőséget ért."42 

A Szegedi Napló közli is a Tanács döntését: „Az aprópénzhiány egyre kínosab
ban válik érezhetővé Szegeden. A bajon a város úgy akar segíteni, hogy kétmillió 
értékű aprópénzt, öt és húszkoronás bankjegyeket fog nyomatni. A kérdést ma tár
gyalta a tanács és úgy határozott, hogy az ügyet rendkívüli közgyűlés elé viszi, amely 
véglegesen fog dönteni."43 

A Délmagyarország szempontunkból még részletesebb és fontosabb értesülése-

41 Dm 1918. nov. 2. A szegedi pénzintézetek vezetői. 
42 CSML Tanácsülési jkv. 42 347/1918. 
48 SZN 1918. nov. 19. Szeged bankót nyomat. 
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ket is közzé tett: „... Balogh Károly (pénzügyi tanácsnok) azt is bejelentette, hogy 
ez irányban az illetékes pénzügyi körökkel már a tárgyalásokat is megkezdte, sőt 
a szükségpénzek kliséjét el is készítették..."44 Tehát a hivatalos ügymenet előtt meg
kezdődtek a szóbeli érdeklődő tárgyalások a pénzek kivitelezésével kapcsolatban. 
Az előállítás lehetőségeiről a forma, minőség, hamisítás elleni biztonság, gyártási idő, 
ár stb. tekintetében a szegedi Engel Lajos nyomdától érdeklődtek, tájékozódtak. 
Ezek szerint valószínűleg nem a klisék készültek el november 19-re, hanem csak a 
minták rajzai. 

Szeged város törvényhatósági bizottságának 1918. évi nov. 22-én tartott rend
kívüli közgyűléséről írt jegyzőkönyvből olvashatjuk a tanácsi előterjesztést a városi 
szükségpénz kibocsájtásáról. Kevés szóbeli módosítással ismétlődik az előterjesztés 
néhány kezdő mondata „... Az ennek folytán tett tanácsi előterjesztésre kimondja a 
közgyűlés, hogy a város közönsége részéről felmerült kívánsághoz képest felhatalma
zást ad a város tanácsának, hogy a szegedi pénzintézetek bevonásával a város kö
zönsége nevében 10 millió korona összeg erejéig pénztárjegyeket bocsájthasson ki. . ." 
folytatódik az előterjesztés szövege szó szerint. „Ez a véghatározat kihirdetendő és 
jóváhagyás végett a belügyminiszterhez fölterjesztendő. Miről a városi tanács és a fő
jegyző jegyzőkönyvi kivonaton értesíttetnek."45 

A helyi sajtón keresztül szintén azonnal tájékoztatták a város lakosságát a ha
tározatról és a vitáról is. Részletesen ismertették az ellenvéleményeket: „...Wimmer 
Fülöp szerint nincs a pénzre szükség, inkább 10 és 20 filléresek kellenének. Kormányos 
Benő attól fél, hogy sokba kerül a nyomása. Aczél Géza a hamisításoktól tart. 
Hoff er Jenő szerint most majd ezt fogják gyűjteni. Becsey Károly dr. és Lendvai 
Sándor szólaltak föl a tanácsi javaslat mellett, amit a közgyűlés is elfogadott.46 

„A szakértők azt állítják, hogy nem lenne kára belőle a városnak. Ebből a bankok
ban kamatjövedelem is lenne, melyből lehetne a nyomási költségeket fedezni."47 

A bankjegyhiány valóban nyomasztó lehetett. Ezért kényszerült sürgetni a városi 
főpénztáros jelentésében és előterjesztésében a tanácsot november 27-én : 
„Tekintetes Tanács! 

A leszerelt katonák illetményeinek kifizetésére a városi adópénztárnak f. évi 
december hó első napjaiban 3 600 000 korona összegre van szüksége, amelyre a fe
dezetet a helybeli állampénztár bankjegyhiány miatt nyújtani nem tudja. Bár a polgár
mester úr a szükségelt összeg megküldését a pénzügyminiszter úrnál táviratilag szor
galmazta, szerény véleményem szerint az egész országban fennálló bankjegyhiány 
miatt annak leküldése kétséges, másrészt pedig úgy a helybeli pénzintézetek mint az 
Osztrák—Magyar Bank helybeli fiókja a szükségelt pénzösszeget rendelkezésre nem 
adhatják. Tekintettel arra, hogy a házi pénztárnak is az esedékes kölcsön törleszté
sekre, valamint a tisztviselői illetmények kifizetésére 1 millió korona összegre van 
szüksége f. évi dec. hó első felében. Tisztelettel javaslom, hogy a közgyűlés által enge
délyezett első 2 millió korona értékű szükségpénzt a legsürgősebben kinyomatni, s 
forgalomba bocsátani szíveskedjék."48 

Néhány nap múlva, 1918. november 30-án a város tanácsa meg is tárgyalta a 
főpénztárnok jelentését s a következő határozatot hozta: „A főpénztárnok előterjesz
tése és a városban jelentkező általános szükség folytán a közgyűlésből nyert felhatal
mazás alapján a városi szükségpénzek elkészítését elrendeljük, s megbízzuk a polgár-

44 Dm 1918. nov. 19. Szeged város 2 millió korona aprópénzt bocsát ki. 
45 CSML Közgy. jkv. IV. B. 1402/a 1918. 632. sz. tárgys. Rendkívüli közgy. 1918. nov. 22. 
46 SZN 1918. nov. 23. A város szükségpénzt bocsát ki. 
47 Dm 1918. nov. 23. Szükségpénz. 
48 CSML Főispáni iratok 554/1918. 
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mestert, hogy a pénzügyi tanácsnok közbejötte mellett a szükségpénzt szabályszerű 
felügyelet és ellenőrzés mellett készíttesse el, azt átvévén a főpénztárnak kezelése 
alá adja. A főpénztári tisztséget utasítjuk, hogy az elkészített szükségpénzt vegye át, 
azt a tanács rendelkezéséhez képest bocsássa majdan forgalomba. Az átvett szükség
pénzről szabályszerű számadást vezessen. A pénz nyomatására, ellenőrzésére s át
adására vonatkozó szükséges intézkedéseket rövid úton a polgármester úr adja ki. 

Erről a polgármester urat, Balogh Károly tanácsnokot és a számvevőséget érte
sítjük." 
Ugyanezen tanácsi határozaton a hirdetmény szövege is olvasható : 

„Hirdetmény 

Értesítem a város közönségét, hogy a törvényhatósági bizottság folyó évi november 
22-én tartott rendkívüli közgyűlésében elhatározta, hogy a megrekedt pénzforgalom 
kisegítése érdekéből városi szükségpénzt készíttet legfeljebb tíz millió korona összeg 
erejéig 20 koronás és 5 koronás címletekben. A kibocsájtott városi pénzért Szeged 
város közönsége összes vagyonával felelős, és legkésőbb egy év lefolyása alatt az 
állam törvényes pénzével beváltja. A város az általa kibocsájtott pénzt fizetési esz
közül a köztartozások kielégítésére elfogadja, tehát községi adó, vám, illeték stb. 
fizetésére. A pénzintézetek Szegeden fizetési eszközül szintén elfogadják, s minthogy 
a kibocsájtott pénznek fedezete a városnak összes vagyona, ebben 70 ezer holdat meg
haladó magyar föld, amelynek értéke az aranynál erősebb födözetet nyújt a pénz 
igazi értékére, ennélfogva bátran mondható, hogy a világháború legjobb pénze a 
város által kibocsájtandó pénz. 

Felhívom a város lakosságát, hogy a város által kibocsájtott 20 koronás és 5 
koronás pénzeket a közforgalomban teljes értékben fizetési eszközül fogadják el, azt 
a forgalomtól el ne vonják, el ne rejtsék, mert azzal csak a város közönségének ellá
tását veszélyeztetik. Hasson oda minden polgár, hogy a mai nehéz viszonyok között 
a polgárok előnyét biztosító pénzkibocsájtás forgalomba hozatala a legpéldásabban 
biztosítassék. 

Szeged, 1918. nov. 30. 
Balogh Károly Somogyi polgármester 

előadó 
Bartos Lipót 

nyomdatulajdonos 
Szegeden 

Felkérem, hogy a ./. alatti hirdetményt 300 példányban kinyomtatni szíveskedjék 
(alakját szóbelileg) 

Szeged, 1918. nov. 30. 
Balogh Károly Somogyi polgármester"49 

előadó 

Ez a hirdetmény végül is nem jelent meg, bár az ügy korabeli megítélése szem
pontjából igen lényeges. A hirdetmény összefoglalja ugyanis a pénzkibocsátással 

49 CSML Tanácsülési jkv. 43 024/1918. 
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2. kép. A szükségpénzkibocsátás polgármesteri hirdetményének fogalmazványa 1918. november 30-i 
dátummal 

kapcsolatos elméleti és gyakorlati tudnivalókat. A lakosság számára a legmegnyug
tatóbb érveket sorakoztatja fel, hogy a leendő pénzeket kellő bizalommal fogadják 
(az aranynál erősebb fedezett a 70 ezer hold; a világháború legjobb pénze stb.). 

1918-ban azonban sem a hirdetmény, sem a (majd december folyamán legyártott) 
pénzek nem kerültek a lakosság elé. A halogatásban nagy szerepe volt a kormány 
bizonytalan pénzügyi politikájának, a közvetlen szomszédságban lévő szerb pénz
ügyi apparátus intézkedéseinek, a városi vezetők között a címletek miatti vélemény
különbségeknek, valamint a szerb, később pedig a francia katonai jelenlétnek. 
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A városi főpénztárból hiányzó néhány millió korona összeg tulajdonképpen már 
december elejére kellett volna. Szükségességét és sürgősségét a pénztervre írt 1918. 
december 1-jei dátum némiképpen igazolja. A pénzkibocsátás technikai előkészítéséhez 
erre is szükség volt. A hivatalos ügymenet aztán az Engel cég szóbeli előterjesztései, 
közlései, ajánlatai, mintái alapján — amelyek elfogadhatónak bizonyultak — len
dültek tovább. 

3. kép. Engel Lajos nyomdász cégtulajdonos levele a szükségpénzek nyomtatása tárgyában 1918. 
december 9. 

464 



A tanács felhívására az Engel nyomda vállalat 1918. december 9-én elküldte hiva
talos, írásos árajánlatát: „... van szerencsém a város pénztárjegyeinek nyomására 
árajánlatot tenni. A pénztárjegyek elkészítését beleértve vésetét, nyomást, vágást, 
számozást, szalagozást az első 100 000 darabnál 1000-ként 45 utánrendelésnél 1000-
ként 42 koronáért tudnám szállítani. A pénztárjegyek szállításánál teljes anyagi és 
erkölcsi felelősségem mellett vállalom és alávetem magam a legmesszebbmenő 
ellenőrzésnek."50 A 43 024/1918. számú tanácsi határozat alapján megrendelt városi 
pénztárjegyek nyomására vonatkozó árajánlatot a december 14-én tartott tanácsi
ülésen újabb határozatban el is fogadták, „...minthogy a pénztárjegyek Balogh 
Károly tanácsnok által a polgármester hozzájárulásával, a nyert felhatalmazás alap
ján megrendeltettek, a szabályszerű ellenőrzés beállíttatott, és a szükségpénzekből, a 
20 koronás címletek nyomás alatt állanak..."51 

A pénzelkészítés folyamatában történt még egy epizód jellegű, de jellemző ese
mény. E napokban érkezett meg a polgármesterhez a soproni Röttig-Romwalter 
nyomda részvénytársaság december 12-én kelt levele. A szükségpénzgyártási ajánlat
ban a nagy gyakorlatú cég garantálja a szép kivitelt. Olvasható a várható nagy ha
szonra való utalás is arra, hogy a pénzek készítését csupán az OMB helyi szervezeté
nek kell jelenteni, a banknak ugyanis csak az állami bankjegyek kiadására van pri
vilégiuma. A levél hátlapján a hivatalos tanácsi érkezési bélyegzés és nyomtatott 
iktatószám van, kézírással megjegyzés, hogy irattárba tehető, mert „...a szükségpén
zek nyomtatása már folyamatban van". 

Ezek alapján láthatjuk, hogy a város vezetősége sokszor a hivatalos határozat
hozatali módokat mellőzve egyszerűen szóbeli intézkedésekre kényszerült. Balogh 
Károly, mint pénzügyi tanácsnok és közélelmező a város tanácsa részéről kapott 
megbízás alapján már 1918 novemberében intézkedett a szükségpénzek rajzainak 
elkészítéséről, december elején pedig a nyomásról is, ill. annak megfelelő ellenőrzésé
ről, így tehát az Engel cégnél a pénzek elkészítése az 1918. november 30-i tanácsi ha-
rozat meghozatala után hamarosan elkezdődhetett a megállapodás feltételeinek meg
felelően. 

Scultety Sándor, főszámvevő 1918. december 21-i jelentésében előterjesztést tett, 
hogy Engel Lajos benyújtott nyugtájára a 100 000 db 20 koronás városi pénztárjegy 
kinyomtatásáért és számozásáért 4500 koronát fizessenek ki. Tanácsi határozatot kért 
a pénztárjegyek további nyomtatását illetően.53 A tanács a kifizetést elrendelte.54 

December utolsó hetében Bozsó Ödön javadalmi pénztáros, mint egyik városi meg
bízott, az elkészített pénzeket átvette. A további pénzelőállításra az intézkedést a 
polgármester tette meg szóban. 

Balogh Károly tanácsnok az Engel cég három alkalmazottjának a pénztárje
gyek készítésénél végzett rendkívüli munkájáért jutalmat helyezett kilátásba, mert e 
dolgozók „... a város érdekeinek megfelelő odaadást és hűséget fogadtak és tanúsí
tottak". Kérte a tanácsot, hogy „a hűséges munka értékének csekély elismerése fejé
ben Barilich József litográfus rajzoló részére 300 koronát, Varga József litográfus 
gépmester részére 200 koronát és Bittera Béla üzemvezető részére 200 koronát" 
megszavazni és utalványozni. Felmerült, hogy Bózsó Ödön javadalmi pénztárnok, 

50 CSML Tanácsi iratok 42 347/1918; Lt. j . 11 643/918. 
51 CSML Tanácsülési jkv. 44 360/1918. 
62 CSML Tanácsi iratok 43 024/1918. 
53 CSML Főszámvevőségi iratok 22901/1918. 
64 CSML Tanácsülési jkb. 45 442/1918. 
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Nagy Sándor számtiszt, Bökös Mózes és Csaté József rendó'rök a pénztárjegyek ké
szítésénél végzett ellenőri munkájukért szintén kapjanak jutalmat.55 

1918 decemberére az ország politikai és gazdasági viszonyai egyre zavarosabbak 
lettek. A négyéves háború eredményeképpen az élet minden területén súlyos gondokat 
jelentett az általános nincstelenség. A magyar háborús államadósság nagyságát a 
pénzügyminiszter 33—34 milliárd koronára becsülte.56 A pénzügyi egyensúly hiánya 
Szeged mindennapi életében még komolyabb nehézségeket okozott. A város az ország
határ közvetlen közelébe került, külterületeinek egy részét elvesztette így gazdasági 
szerepe teljesen megváltozott. Nem csak az eddig szokásos adóbevételeitől esett el, 

55 CSML Tanácsi iratok 211/1919. Balogh Károly kérelme a tanácshoz 1919. jan. 3. 
56 Mo. tört. 1976. 129. 
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4. kép. Röttig-Romwalter nyomdatulajdonos levele a szükségpénzek nyomtatása tárgyában 1918. 
december 12. 

hanem korábbi pénzügyi, kiviteli, behozatali kapcsolatai megszűntével feldolgozó 
ipara, kereskedelme, közellátása is működési gondokkal küszködött. 

Ebben a helyzetben természetesen megszaporodott a csalások, árdrágítások 
valutaüzérkedések száma. A piacon néhány ármérséklési akció a visszájára fordult' 
mert a spekulánsok felvásárolták az olcsóbb árut (pl. babot, baromfit stb.) és később 
tízszeres áron hozták forgalomba.57 Intézkedést sürgettek ellenük. Egy dorozsmai 
asszony a 3 korona 50 filléres mák literét 12 koronáért árulta. A bíróság 8 napi 
elzárásra és 100 korona pénzbüntetésre ítélte.58 Egy Kölcsey utcai cipész egy férfi és 

57 SZN 1918. dec. 10. A szegedi piac árdrágítói ellen. 
58 SZN 1918. dec. 15. Elítélt árdrágító. 
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egy nó'i pár cipót 1080 koronáért adott el, holott a cipőpárok maximált ára 164 
korona volt. Büntetése 3 havi elzárás és 1000 korona lett az ár visszafizetésén kívül.59 

Bizonyos árukkal kapcsolatban pl. a szegedi paprikatermelők, feldolgozók, mol
nárok és kereskedők nyomására központi intézkedéseket is tettek, félve attól, „... 
hogy a vasúti forgalomnak a megbénulása következtében a készletben lévő paprika 
Szegeden megreked és az értékesítés teljesen lehetetlenné válik". Ez azért is fontos 
volt, mert a szomszédos területekkel esetenként csak bizonyos élelmiszer, vagy ipar
cikk tartalékok, raktárkészletek felajánlásával lehetett cseréket lebonyolítani. 

A korabeli események részletesebb megismertetése után itt kell megemlítenünk a 
városi szükségpénzek kibocsátásával foglalkozó eddigi szakirodalom téves adatait, 
ill. téves elképzeléseit. A levéltári dokumentumok alapos áttanulmányozása során 
ugyanis a fentiek alapján világosan kiderül, hogy a szükségpénz 20 koronás címlete 
2 millió korona értékben elkészült, de nem került forgalomba 1919 március közepéig. 
A pénzek dátuma azt sugallja, hogy az a megjelenés időpontja is egyúttal. Erről 
azonban szó sincs. (Mai papírpénzeink dátuma sem a kibocsátás dátuma.) 

A szegedi papírpénzek fajtáit először összegyűjtő Banner János tulajdonképpen 
csak leírást közöl.61 Jóval később Ambrus Béla végzett alapvető kutatásokat és szer
zett elévülhetetlen érdemeket a magyar papírpénzek történetének feltárásában. 
A szegedi szükségpénzek kibocsáíását illetően azonban téves következtetéseket vont 
le. Tőle származik az a feltevés, hogy a városi szükségpénzek bizonyára megjelentek 
1918 végén, de legalábbis 1919 elején. így köti össze és magyarázza az 1919 márciusá
ban, s majd később megjelentetett második kiadásokat a Magyarországi Tanácsköz
társaság tevékenységével, holott ehhez Szeged esetében semmi köze sem volt.62 

Ambrus említi a város által megszavazott 10 millió koránás kibocsátási keret
összeget, de sem a különböző címletek kibocsátási sorrendjét, sem egyenkénti nagy
ságrendjüket nem tudta egyértelműen tisztázni. Az események menetét a dokumen
tumok segítségével végigkövetve mi arra a következtetésre jutottunk, hogy az első 
százezer darab 20 koronást A, B, C, D, E, F, G, H, I és J betűjelzéssel, betű soroza
tonként 1—10 000-ig sorszámozva készítették el 1918 decemberében. így ez 2 millió 
korona összeget jelent. A pénz leírását az események további menetében, azok valódi 
megjelenésükkor, kibocsátásukkor közöljük.63 

3. A Néptanács uralma alatt 

Az előzőekben vázolt tényezők miatt a város gazdasági helyzete egyre romlott. 
Ennek megfelelően romlott a helyzetükkel elégedetlen, a sajátos körülmények között 
ijesztően megnövekedett számú lakosság hangulata is. A forradalmasodó tömeg nyo
mására napirendre került a városi vezetők leváltása, ill. több más személycsere a köz
igazgatásban.64 

1918 decemberében Szegeden a közgyűlés szétoszlott. A belügyminiszter által 
a főispáni teendők végzésével megbízott Dettre János kormánybiztos az 1919 januári 

59 SZN 1918. dec. 21. Egy pár cipő 540 korona. 
60 SZN 1918. dec. 10. A paprika maximális ára. 
61 BANNER 1925. 30—60. 
62 AMBRUS 1979. 76—82.; AMBRUS 1986.1. 75—76., II. 456. 
63 A városi szükségpénzek visszavonásuk után tömegesen a levéltárba kerültek, majd később 

a Városi Múzeumba, ma a jogutód Móra Ferenc Múzsum Éremtárában találhatók. 
64 SZN 1918. dec. 17. Változások a szegedi pénzügyigazgatóságon; SZN 1918. dec. 25. Újjá

szervezik a városi gazdasági hivatalt. 
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közgyűlést már nem hívta össze. A törvényhatósági közgyűlés hatáskörébe tartozó 
ügyek tárgyalására Néptanácsot alakított. A Néptanács tagjai lettek a yolt városi 
tanácsból Taschler Endre főjegyző, dr. Somogyi Szilveszter polgármester, Bokor Pál 
polgármester helyettes, Dr. Gaál Endre és Fodor Jenő tanácsnokok, Dr. Turoczy 
Mihály főügyész, Dr. Wolf Ferenc tiszti főorvos, Berzenczey Domokos főmérnök, 
Scultéty Sándor főszámvevő, Dr. Temesváry Géza rendőr főkapitány, valamint a 
haladó országos pártokból, a Szociáldemokrata Pártból, a Károlyi Pártból és a Mun
kástanácsból delegáltak. Névszerint : Dr. Becsey Károly, Dr. Holló Jenő, Dr. Kállai 
Emil, Dr. Leitner Vilmos, Munkácsi István szabómester, Nemes Lajos gépgyári 
vasmunkás, Pálfy Dániel, Schweiger Miksa, Szabó János kendergyári munkás, Dr. 
Thirring Oszkár, Vajas József és Wallisch Kálmán építési munkavezető.65 

A Néptanács elé kerülő ügyeket a régi közgyűlések irányelvei és útmutatásai 
alapján készítették elő, amelyeket többségében változatlnaul fogadtak el. így a napi
renden zömmel panaszok, jogos és jogosulatlan kérelmek, sürgetések, követelések, 
sőt fenyegetések szerepeltek. Ezek az ügyek azonban nem szolgálták a város általános 
helyzetének javítását, a jogrend megszilárdítását, a személy és vagyonbiztonság meg
teremtését, a város boldogulását, bár a Néptanács mindezt feladatának tekintette. 

A nyersanyag és energiahiány miatt a szegedi gyárakban leállt a munka. A Ken
dergyár munkásai közül 800 fő munkanélküli maradt és csak heti bérük 25—30 %-át 
kapták segélyként. Ám az alkalmazásban állók is kénytelenek voltak rendszeresen, 
béremelést és segélyt kérni, mivel a feketepiaci árakkal nem tudtak lépést tartani. 
A válságos helyzetben az élelmiszerek hiánya tovább növelte az árakat. Egy fiatal 
munkásnő heti bére 17—20 K, egy idősebb munkásnőé 25—30 K, egy tanult férfi
munkás 45—60 К fizetést kapott. A munkásnő havi keresetéből 11,5—16 kg kenyérre 
tellett. Egy pár cipő ára egy munkás 2 havi, egy férfiruha 3 havi, 1 q tüzelő 3 heti ke
resetének felelt meg. A legjobban fizetett férfimunkás heti keresete 12 kg kenyérre 
vagy 6 kg zsírra volt elég. A bér mozgalmak eredményeképpen a gyár vezetői kény
telenek voltak időnként segélyt osztani. 1919 januárjában 241 férfimunkás szakkép
zettségtől és kortól függően 200—350 korona, 329 munkásnő 250, és 106 gyermek
munkás 100 korona segélyt kapott fejenként.66 Ezzel szemben pl. a rendőrség nyil
vánosságra hozott fizetési adatai a következők : a legénység évi bérét 5—6000, a ren
dőr főkapitány illetményét 18 600 koronában állapították meg.67 

A megélhetési körülmények másik lényeges mutatója a fontosabb élelmiszerek, 
közszükségleti cikkek ára. 1919 januárjában többféle árat közöl az újság, ami azon
ban hírül sem tükrözheti a valóságot. A Néptanács igyekszik ugyan rendeletekkel 
maximálni az árakat a feketepiac mindezeket természetesen nem respektálta. A köz
élelmezési hivatal hirdetménye alapján pl. a szalonna kilója 15 K, 50 fill., a karaj 
16, comb, oldalas 15, a belsőségek 8 К árúak.68 

Egy cselédfogadás szemléletes leírásából valamivel gyakorlatiasabb áradatok
hozjuthatunk. A gazda a kértjuttatások fajtáit így számolta: a búza q-ja 84, egy pár 
csizma 600, 3 kocsi (kb. 15—20 q) tűzifa 900, egy 80 kg-os malac 500 korona. S ez 
csak része a kért fizetségnek.69 

Az árvizsgáló bizottság az előző év novemberének áraihoz igyekezett igazítani a 
vendéglői és kávéházi árakat azzal a megszorítással vagy fogadkozással, hogy „most 

65 SZN 1919. jan. 14. Megalakult a Néptanács. 
66 SZILÁGYI 1977. 
87 SZN 1919. jan. 5. A rendőrség fizetése; A szegedi rendőrtisztek a közölt bérek 80%-át, a 

legénység a 90 %-át kapta. 
68 SZN 1919. jan. 12. 
69 SZN 1919. jan. 12. Gazdasági cseléd-fogadás 1919-ben. 
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különféle rendszabályokkal gondoskodik azok betartásáról". Déli menü osztálytól 
függően 4,30—7,20; főzelék feltéttel 3,50—4,30; rostélyos 6—6,90; palacsinta 0,70— 
1,20. Kávéházi árak: tejeskávé 0,70—0,80; főtt tojás 1,10—1,20, 1 pár virsli 2,40, 
egy üveg barna sör 2,30.70 

Gazdasági életünket és pénzforgalmunkat nagymértékben nehezítette a magyar 
kormány — kétségtelenül nyomasztóan rossz helyzetében — bizonytalansága, vára
kozó pénzügyi politikája. 

Már a polgári forradalom győzelme óta az önálló magyar jegybank létrehozása 
kitűzött cél volt. Most, a polgári demokratikus forradalom után is csak a bankje
gyek felülbélyegezésének a terve vetődött fel, de egyelőre ezt is elodázták. A magyar 
pénzügyi szakemberek célszerűbbnek látták Magyarország akkori gazdasági helyze
tében a valutaközösség fenntartását. A végrehajtást késleltette az a sok kereskedelmi 
és pénzügyi kapcsolat, amely hazánkat Ausztriához és az OMB-hoz fűzte. A hosszú 
idő óta meggyökeresedett béklyók lerázásához nem kedveztek a nemzetközi és a 
hazai körülmények sem. Ingadozó és várakozó magatartásunkat azzal magyarázták, 
hogy nem ismerjük a végleges országhatárokat, a háborús adósságokat, hazánk 
fizetési mérlegét. A korona pénztárjegyek magyar felülbélyegzésére csak az előkészü
leteket tette meg a Károlyi kormány. Az önálló bankjegy előállításához és forgalom
ba bocsátásához a belső válságokkal teli néhány hónap nem volt elég. 

1919 januárjában ilyen körülmények között is felvetődött az a gondolat, ha 
mi nem bélyegezzük felül a közös korona bankjegyeket, legalább mondjuk ki, hogy 
az idegen országok által felülbélyegzett bankjegyek Magyarországon mint árfolyam
mal bíró idegen valuta szerepeljen, s azokat senki se köteles nálunk névértékükön 
elfogadni. A pénzügyminisztériumban az az elgondolás győzött, hogy hazánk bi
zonytalan és bonyolult helyzetét egészen más és újfajta bankjegyek kibocsátásával 
még jobban ne zavarjuk.71 

A Horvát-Szlavón-Dalmát államszövetségben már 1918. október 30-tól, a régi 
szerb területek 1918. december közepétől az ún. kék pénzeket megjelölték.72 Ezzel 
kifejezésre juttatták, hogy az OMB valutaközösségből is kiválnak. Ide természetesen 
nem szállították már az október 30-án kibocsátott fehér hátú pénzeket. A Szegeddel 
közvetlenül kapcsolatos bácskai és bánáti részekbe a bécsi kibocsátású fehérpénzek a 
forgalombahozatal és a megszállás közötti idő rövidsége miatt szintén nem kerülhet
tek (törvényes) forgalomba hivatalosan és nagyobb mennyiségben. A bankjegyek 
szállítása elképzelhetetlen a gyors hadmozdulatok által okozott állandó veszélyhely
zet következtében. A szerb katonai megszállások miatt a bécsi kiadású fehérpénzek 
még nem a november 7-től gyártott Károlyi féle 200 koronás fehér pénzek már nem 
juthattak a Szegeddel korábban erős gazdasági összeköttetésben levő Bácskába, 
Bánátba. Tehát ezekről a területekről az 1918-as esztendőben a fehér pénzek vissza
áramlásáról nem beszélhetünk. 

A Szegedet közvetlenül érintő szerb területfoglalások nyomában járó szerb 
közigazgatási és pénzügyi rendelkezések gyorsak, határozottak és célratörőek voltak. 
Az Osztrák—Magyar Monarchiából kivált utódállamok vezetői látták, hogy Ma
gyarország náluk előnytelenebb politikai és gazdasági helyzetben van. E kormányok 
az antant hatalmaktól kapott titkos értesülések alapján biztosak voltak országha
táraik bővülésében. Abban is bízhattak, hogy területgyarapodásaikkal országaik 
fizetési mérlege kedvezőbb lesz Magyarországénál, és a háborús adósságokból rájuk 

70 SZN 1919. jan. 8. és 9. 
71 Dm 1919. jan. 19. SZAUER M. JÁNOS: A bankjegyek szerb felülbélyegzése. 
72 RÁDÓCZY 1984. 20. 

470 



kisebb rész hárul. Ez a bizonyosság, magabiztosság tűnik ki a szerb kormány intéz
kedéseiből. Pénzügyi rendelkezéseikkel a legkorábban bizonyították, hogy a valuta
közösségből már csak az OMB pénzbeváltási kötelezettségvállalása érdekli őket. 

Az Osztrák—Magyar Monarchia megszűnésével létrejött utódállamok mind
egyikében felmerült a korona bankjegyek felülbélyegzésének szükségessége. A végre
hajtás nem egy időben történt. Attól függött, hogy a különböző kormányok milyen
nek látták saját gazdasági, kereskedelmi, politikai és katonai körülményeiket. A pénz 
felülbélyegzések gazdaságilag erősen érintették a szomszédos országokat, amelyekre 
a korona valutaközösség törvényei még vonatkoztak. A le nem bélyegzett korona 
bankjegyeket saját szempontjukból idegen valutának tekintették. A bélyegzés nél
küli pénzek elfogadása, vagy értékének megállapítása a felülbélyegzéseket végrehajtó 
országokban úgy történt, hogy abból gazdasági előnyük származzon.73 

A megszállások, területfoglalások rövid idő alatt megtörténtek, követték a tár
sadalmi megrázkódtatások, olykor tragikus események. Nem kevésbé fontos, kényes 
kérdés lett az államok közötti valuta és pénzügyek rendezése a korábban szoros 
gazdasági egység miatt. Sok helyen, pl. : Horvátországban magyar kereskedelmi és 
ipari cégeknek igen nagy korona összegű követeléseik voltak, amelyeknek a rendes 
úton való érvényesítésére az új viszonyok miatt nem látszott lehetőség. Bár a magyar 
és jugoszláv kormány bizottságai között kezdődtek pénzügyi tárgyalások, amelyek 
„főképpen a valutáris kérdésekkel és a jegybank ügyével" voltak kapcsolatban, 
megállapodásra nem jutottak.74 Az OMB bankjegyeinek általuk történő megjelölésé
vel kezdettől fogva vagyonnövelésre számítottak a szomszédos országok rovására. 
Azt hangoztatták ugyan, hogy az eddig közös pénzeken végzett egyszerű technikai 
művelettel (felülbélyegzés) a területükön forgalomban levő bankjegyek mennyiségét 
akarják megtudni. Azonban, ha a felülbélyegzések nyomában járó rendeletek elő
írásait nézzük, más képet kapunk. 

Kötelezővé tették a közös bankjegyek dinárra történő beváltását 100 dinár=300 
korona arányban, s ezzel a koronát gyakorlatilag leértékelték. Rendkívül rövid időt 
szabtak meg a korona bankjegyek felülbélyegzésére: 1919. január 20-ig.75 A meg
szállt területeken lakók és az ottani pénzintézetek a meg nem szállt részek lakóival 
és cégeivel élő üzleti kapcsolatban álltak. A kevés idő miatt a bankok nem tudták 
előteremteni a pénzt ügyfeleik bankbetéteinek kifizetéséhez, hiszen azok budapesti 
vagy más magyar nagyvárosi pénzintézeteinek kereskedelmi érdekkörébe tartoztak. 

Budapestről származó jelentés alapján az alábbiakról értesülhettek a szegediek : 
„Mint ismeretes a szerb pénzügyminiszter a megszállott területeken elrendelte az 
OMB bankjegyeinek lebélyegzését. A felülbélyegzéssel a szerb kormány a megszál
lott területeken lévő lakosság pénzállományának jó valutáját kívánja elsősorban 
biztosítani. Ezenkívül azt a célt is szolgálja, hogy az egész országból való bankjegy-
beözönlést megakadályozzák. Tekintettel arra, hogy Szerbia a megszállott területe
ken véglegesen berendezkedik, már most biztosítani akarja a Délvidéknek Szerbiához 
való csatolása esetén a pénzügyi tranzakció lebonyolításának sikerét."76 

1919. január első felétől megtiltották Jugoszlávia területére, valamint a szerb 
hadsereg által megszállt magyar területekre a papír és a vert korona pénzek bevitelét. 
„...Laibachból jelentik, hogy a nemzeti kormány újabb rendelete értelmében a dél
szláv állam területére lépő utasok kötelesek a kétezer koronán felül lévő bankjegyeket 

73 Dm 1919. jan. 19. SZAUER. 
74 SZN 1919. jan. 4. Pénzügyi tárgyalások a magyar kormány és Jugoszlávia között. 
75 Dm 1919. jan. 19. SZAUER. 
76 SZN 1919. jan. 14. A magyar pénzek lebélyegzése. 
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megfelelő elismervény ellenében az ellenőrző hivatalnoknak átadni, aki a bankjegye
ket a legközelebbi adóhivatalnak, vagy országos pénztárnak szolgáltatja be. Az eíis-
mervénnyel a laibachi országos pénzügyigazgatóságnál kell jelentkezni, amely azon
nal eldönti, hogy az átadott összeget egészben vagy részben kell-e visszaadni vagy pe
dig állami zárlattal az érdekelt személy által a megjelölt pénzintézetnél letétbe he
lyezni."77 

A pénzügyi intézkedésekkel egyidejűleg a szerb megszálló parancsnokság egyre 
szigorította a demarkációs vonalon át való közlekedést. Ennek hatására pedig Szeged 
város vezetői is kénytelenek voltak időnként ellenintézkedéseket tenni. „Szeged város 
egész környékét megszállották a szerbek és nem engedik meg, hogy a városba élel
miszert hozzanak be. A szegedi polgármester ezért nem engedi meg sem ki- sem át
vinni az 5 kg-nál nagyobb mennyiségű élelmiszert. Húst és lisztet egyáltalán nem sza
bad a városból kivinni."78 Január 14-től újabb nagyon súlyos korlátozások léptek 
életbe: „A legfelsőbb parancsnokság rendelete szerint a demarkációs vonalon át 
való utazás tilos. 

1. A tényleges magyar katonatiszteknek és legénységnek az átutazás teljesen 
tilos. 

2. Polgári egyéneknek csak külföldi útlevéllel szabad utazni. 
Az átkelést Bánátból Magyarországra csak a felettes szerb parancsnokság fogja 

engedélyezni..." A szerb demarkációs vonal zárlatát végig a Maros mentén érvénye
sítették. Újszegedre csak nappal volt szabad a közlekedés, de gazdasági kapcsolat 
nem lehetett.79 

Még január folyamán közölték az útlevéllel utazók kötelességeit : „... a Torontál-
megyébe utazók a rendőrség által adott arcképes igazolványokat a francia csapatok 
főparancsnokságán kötelesek lebélyegeztetni s utána Újszegeden a szerb parancsnok
ságnál láttamoztatni..." A távolabbra utazók és visszatérni is szándékozók a horgosi 
szerb parancsnokáson kell láttamoztassák igazolványaikat.80 

Miközben a lakosság az árak és bérek zűrzavarában, szükségintézkedések kö
zepette egyre szorítóbb napi megélhetési gondokkal küszködött, a város vezetőit 
továbbra is foglalkoztatta a városi szükségpénz készítésével és kibocsátásával kapcso
latos kérdések megoldása. Bár a múlt év decemberében már elkészült 100 000 darab 
20 koronás, de ezeket a javadalmi pénztárba helyezték el letétbe. A pénzek forgalomba 
kerülése és a további megrendelések tekintetében bizonytalan volt a városi tanács. 
Mint láttuk, a pénz tervét, az előállítás igényét a tanács határozat alapján, írásban 
kérte az Engel cégtől. Az újabb mennyiség, vagy más címlet gyártását „nem szabályos, 
törvényes" úton intézték, azaz csupán a polgármester szóbeli utasítására. Az esemé
nyek hatására gyorsan változtak az ország viszonyai. Januárban gyökeresen átala
kult a szegedi közigazgatás. A polgármester visszavonta a pénzek további gyártá
sára vonatkozó megbízását. Engel Lajos ezért kérelmet írt a város tanácsához 1919. 
január 9-én. 

„hivatkozással a polgármester úrnak azon szóbeli közlésére, hogy nálam már 
megrendelt második százezer darab 20 koronás, valamint a nyomatni szándékolt 
5 koronás városi pénztárjegyek készítését nem kívánják, ezen utasítást tudomá
sul veszem." 

77 SZN 1919. jan. 16. Jugoszláviába 2000 koronán felül nem lehet bankjegyet bevinni. 
78 SZN 1919. jan. 14. 
79 SZN 1919. jan. 14. 
80 SZN 1919. jan. 24. Utazás a megszállt területre. 
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5. kép. Engel Lajos elszámolása az elvégzett munkáról 1919. január 9. Fotó: Dömötör Mihály 
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Udvariasan kérte a tanácsot, hogy az 5 koronás pénztárjegyek rajzáért és véséséért 
600 koronát, a két kőért pedig, ha a város saját tulajdonába venni és megőrizni kí
vánja, 300 koronát utaljon ki.81 

A már elkészült 20 koronások rajzáért, véséséért, a két litográf kőért a pénzt 
már megkapta. Az újabb kifizetéshez a főszámvevő tanácsi határozatot követelt. 
Végül a polgármester utasítására a számvevők kötelezték a főpénztárost, hogy a 900 
koronát szabályos nyugta ellenében fizesse ki. Természetesen fontos feltétel volt, hogy 
a két követ (az 5 koronás elő- és hátlapi rajza) vegye át, helyezze pálncélszekrénybe, 
és eljárása eredményét jelentse. A város vezetése ugyanis szükségesnek látta, hogy a 
pénzelőállításhoz szükséges litográf köveket megbízható helyen őrizzék. így oldották 
meg a kövek folyamatos, hivatalos felügyeletét, ahonnan ha a helyzet úgy kívánta, 
utasításra elővehettek és a gyors pénzkészítés végett felhasználhatták.82 

A városnak égetően szüksége lett volna a már elkészült 2 millió korona értékű 
20 koronás szükségpénzre. Mégsem hozták forgalomba részben a zavaros pénzügyi, 
gazdasági és politikai körülmények miatt, részben a központi, miniszteri jóváhagyás 
hiánya miatt. A város pénzügyi vezetői közül néhányan hangoztatták, hogy a külön
féle új adók (vagyonadó, jövedelemadó, hadikölcsön) kivetése a pénz értékének to
vábbi romlását idézi elő, és az általános pénzügyi bajokon csak ideiglenes javulást 
eredményezhet. Ugyanerre az eredményre vezetne a városi szükségpénz forgalomba 
hozása is. 

A városi szükségpénz készítéséről és kibocsátásáról a város tanácsa még 1918 
novemberében határozatot hozott. A november 22-i rendkívüli közgyűlés intézkedését 
engedélyezés, jóváhagyás céljából felterjesztették a belügyminiszterhez.83 A kor
mány bizonytalanságát mutatja, hogy a hivatalos megkeresésre csupán 1919. február 
26-án adott még mindig csak igen határozatlan választ : 

„Tárgy: 10 millió korona erejéig városi pénztárjegyek kibocsátása. 
A város közönségének, Szeged. 

Az 1918. évi nov. 22-én tartott közgyűlésében 632. sz. alatt hozott határozatát tár
gyalás alá vettem. 

Az eredményről annak idején értesíteni fogom. 

Bp. 1919. febr. 26. 
Miniszteri rendeletből Fritz miniszteri tanácsos"84 

1919 tavaszára az OMB összfedezete lecsökkent 1269 millió koronáról 341 
millió koronára, vagyis a forgalomban lévő bankjegymennyiségnek nem egészen egy 
százalékára. Ennek ellenére a lakosság többségének, főként a polgárság és a paraszt
ság körében a kék pénz iránti bizalma erős maradt. Az árukért kék pénzt követeltek. 
A forgalmi pénzekre vonatkozó hírekre érzékenyen reagáltak. A bizonytalanságot 
nagymértékben befolyásolta a fehér pénzek ideiglenes jellege is, amit a pénzekre nyom
tatott szövegből mindenki kiolvashatott: „E jegy 1919. évi június 30-áig más bank
jegyekkel felcseréltetik." A lakosság azt is tudta, hogy a Károlyi kormány egyik fő 
bevételi forrása az általa gyártott fehérpénzek nyomásából eredt. Ezért indokoltnak 
látszik az újságban maró gúnnyal megfogalmazott hír: „... Az Osztrák—Magyar 
Bank vezetősége elhatározta, hogy nem nyomat több 200 koronás bankjegyet, mert 

81 CSML. Főszámvevőségi iratok 602/1919. 
82 CSML. u. az 
83 Lásd 45—49. sz. jegyz. 
84 CSML Tanácsi iratok 7432/1919; leirati szám 28 716/1919. 

474 



elég van belőlük. Mi azt hisszük, hogy sok is... Megnyugatato, ha nem nyomnak 
belőle többet, de köz-öröm a végleges bevonása lesz unokahúgával, a kócos kis 
huszonötkoronással együtt... "85 

A pénzügyi bizonytalanságot fokozta, hogy 1919 február közepétől Magyar
országon egyre több idegen felülbélyegzésű korona forgott közkézen. Halaszthatat
lanná vált volna a magyar területen használt lebélyegezetlen papírpénzek magyar 
megjelölése. Ekkor döbbentek rá a szakemberek, hogy milyen kevés a közpénz
tárakban levő bankjegyek mennyisége. Ezeket kellett volna először felülbélyegezni, 
hogy a pénzforgalom e közben is zavartalan legyen. 

A környező országok pénzlebélyegzési politikájáról is folyamatosan értesült a 
lakosság. Sok problémát felvetett a lebélyegzés. ,,...nem a legérdektelenebb az a kér
dés, hogy mi történik azokkal a lebélyegzett bankókkal, amelyek visszakerültek a 
megszállott területekre és az OMB-hoz viszik beváltsára. A bank alapszabálya közt 
van ugyanis olyan intézkedés, amely szerint a megrongált, felülbélyegzett jegyre nem 
köteles teljes értéket adni... levonhatja a gyárási költséget... Minthogy azonban nem 
lehet az az intenció, hogy a megszálló hatóság által lebélyegzett bankjegy tulajdono
sát kár érje, amikor jön a beváltás céljából, valószínű, hogy ezt a kérdést rendezni 
fogják. Az a szerbiai bizottság, mely a lebélyegzés következtében előállott helyzetről 
tárgyalt Budapesten, de most rövid időre elutazott a fővárosból, visszatérése után 
folytatja tanácskozásait és akkor ezzel a fontos kérdéssel is foglalkoznak, melyet meg 
is fognak oldani."86 

A hírek nagyrészt Bécsből származtak. ,,Az államtanács elfogadta azt az indít
ványt, mely felszólítja, hogy a német—osztrák bankjegyeket minél gyorsabban lássák 
el ismertető jellel, hogy a cseh-szlovák kormány részéről történő további elértékte-
lenítés ellen megóvják."87 Prágai hír szerint pedig a cseh bankjegyek lebélyegzését 
február 14 helyett valószínűleg elhalasztják egy héttel.88 Bankjegylebélyegzési tanács
kozásokat is tartottak, ahol megállapították a követendő eljárást és a technika mó
dozatait. Az államközi megállapítások helyett azonban inkább az élet diktált. „Né
met-Ausztriában a pénz lebélyegzése valószínűleg február 26-án kezdődik meg, ha 
a csehek 23-án elkezdik. Német-Ausztriában illetéket nem szednek."89 Zágrábból 
pedig azt jelentették, hogy: „A fiumei megszálló hatóságok megtiltották a lebé
lyegzett osztrák—magyar bankjegyek elfogadását."90 Mindezekből látszik a lebélyeg
zések körüli huzavona, ill. a közönség tájékozatlansága, tanácstalansága. Ugyan
csak jugoszláviai tapasztalatokról ad hírt a Szegedi Napló február 19-én: ,,A szerbek 
Jugoszláviában lepecsételik a pénzt... Ezzel éppen olyan keveset ér mint azelőtt. 
A pecsételésre sokszor fél napot is kell várni. A leleményesek ezen úgy segítenek, 
hogy maguk pecsételik le pénzüket mindenféle bélyegzővel." így születtek aztán 
lebélyegzések „a piaci igényeknek megfelelően" a bábaasszony pecsétjével, szállodás 
pecséttel vagy fakereskedői pecséttel egyaránt.91 

Magyarország tárgyalt és készült a lebélyegzésre: „a kormány jegyzéket intéz 
az antanthoz, amelyben kifejti, hogy Magyarország kényszerhelyzetben elhatározta 
a bankjegyek lebélyegzését, mert Jugoszlávia és a Cseh-szlovák köztársaság már 
előzőleg elrendelte azt. A jegyzék azonban hangsúlyozni fogja, hogy Magyarország 

85 SZN 1919. febr. 6. Nem nyomnak több 200 koronást. 
86 Dm 1919. jan. 18. Veszteség a lebélyegzett bankjegyeknél. 
87 SZN 1919. febr. 12. A német—osztrák bankjegyeket is lebélyegzik. 
88 SZN 1919. febr. 14. A cseh bankjegylebélyegzés. 
89 SZN 1919. febr. 23. Befejezik a bankjegylebélyegzési konferenciákat. 
90 SZN 1919. febr. 28. 
91 SZN 1919. febr. 19. Pénzpecsételési pikantériák. 
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a külfölddel szemben fizetési kötelezettségének eleget fog tenni. Hétfőn bizottság 
alakul, amely a lebélyegzés keresztülvitelét fogja irányítani".92 

A pénzügyi gondok természetesen nem egyszerűen a gazdasági nehézségekből 
eredtek: „Az Osztrák—Magyar Bank tiltakozott a bankjegyek lebélyegzése ellen. 
Beck Lajos kormánybiztos kijelentette, hogy az OMB likvidációja a csehek lebé
lyegzésével kezdődött meg. Beck álláspontja az, hogy egy antantbizottság rendezze 
a monarchia pénzügyeit. Ha megmaradnak Magyarország jelenlegi határai, akkor mi 
vagyonelvétellel rendezzük valutánkat, ha azonban megcsonkítják országunkat, akkor 
ki kell tolni a valuta rendezését."93 

A felülbélyegzés műveletének több változatát készítették el. Sokszor tartott 
szaktanácskozást a pénzügyminiszter a nagy pénzintézetek képviselőivel. A pénzügy
miniszter tájékoztatása szerint hazánkban körülbelül 100 millió db felülbélyegzésre 
váró bankjegyet használtak. Ennek egyharmadát Budapesten. Az egyik terv szerint 
a bélyegző gépek csak a nagyobb pénzintézetekbe kerültek volna. Vidéken oda, ahol 
legalább 50 ezer db bankjegy volt. Külön bankjegyfelülbélyegzési irodát terveztek 
felállítani, ahonnan irányították és ellenőrizték volna a munkát. Vidéken helyi bi
zottságokra várt volna ez a feladat. A legnagyobb bajt a technikai körülmények 
okozták. Hiányoztak a gépek. A bankjegyek begyűjtése hosszú időt vett igénybe. 
Terv szerint az államnyomdában naponta 4 millió darab papírpénzt tudtak volna 
felülbélyegezni. Ha minden bankjegy Budapestre került volna, akkor is 25—30 nap 
kellett volna a munka elvégzéséhez. Egyelőre se elég összegyűjtött pénz, se gép nem 
állt rendelkezésre. 

Budapesten megkezdték azoknak a bankjegyeknek a fölülbélyegzését, amelyek 
a jegybank budapesti főintézetében és a nagyobb pénzintézetek pénztáraiban voltak. 
1919 március közepére hirdették a lebélyegezetlen bankók kicserélését fölülbélye-
gezettekre. Először a budapesti, majd utána a vidéki pénzintézeteket akarták ellátni 
lebélyegezett papírpénzekkel. Vidéken 46 bankjegygyűjtő helyet jelöltek ki, ahová szét
osztás végett küldték volna a fölülbélyegzett bankjegyeket. Szeged is ilyen terjesztő 
központnak kijelölt hely volt. A magyar kormány semmiféle levonást nem tervezett 
a fölülbélyegzéskor. E művelet technikailag azt jelentette, hogy a bankjegyek közepére 
piros színben rányomják: „MAGYARORSZÁG".94 

A 10, 20, 50, 100, 1000 és 10 000 koronás bankjegyek fölülbélyegzését tervezték. 
A 25 és 200 koronás fehérhátú bankjegyek lebélyegzését a lejárati idő előtti bevonás 
miatt tervbe sem vették. 

1919. március 3-án Szeged polgármestere a belügyminisztertől a következő szö
vegű táviratot kapta : „Bankjegyek felülbélyegzése kapcsán törvényhatósági és városi 
tisztviselők, valamint községi elöljáróságok világosítsák föl azonnal legkiterjedtebb 
módon a lakosságot, hogy fölülbélyegeztetéssel járó kényelmetlenség elkerülhető, 
még pedig a bankjegyeknek takarékbetétként postatakarékpénztárnál való elhelye
zése útján. Takarékbetéteket minden postahivatal elfogad."95 A Szeged Csongrádi 
Takarékpénztár 60 millió korona értékű bankjegyet küldött Budapestre, hogy cse
réljék ki fölülbélyegzettekre. Ez az összeg többé Szegedre nem került vissza. 

92 Dm 1919. febr. 23. Jegyzék az antanthoz a bankjegyek lebélyegzéséről. 
93 Dm 1919. márc. 7. Valutánk rendezése. 
94 AMBRUS 1979. 73—75. 
96 Dm 1919. márc. 8. Megkezdik a bankjegyek felülbélyegzését. 
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Geldumlauf in Szeged in den Jahren 1918—1920 I. 

Huszka. Lajos—Nagy, Ádám 

Das Geld indiziert in jedem Zeitalter die Funktion und die Störungen der Wirtschaft emp
findlich und in dem Alltagsleben kann es beinahe die Hauptrolle spielen. In unserem Aufsatz werden 
der lokale Geldverbrauch, der Geldumlauf und die kleinen Begebenheiten der Geldangelegenheiten 
im Hintergrund von grossen Weltereignissen untersucht. 

Die Kriegsjahren haben die Wirtschaft in jedem Land stark auf die Probe gestellt. Ungarn 
und darunter Szeged verfügten über eine besondere Lage wegen der zerfallenen Österreich—Unga
rischen Monarchie. Die Stadt wurde neulich von ihren früheren Rohstoffbasissen bzw. ihrem Ab
satzmarkt durch eine Landesgrenze abgetrennt. Sie hat ihren einem Regionzentrum entsprechenden 
wirtschaftlichen Hintergrund verloren. Die weiteren Ereignissen — die Revolution im Oktober 1918, 
die serbische französische Okkupation, die Räterepublik — haben zur Isolierung von Szeged ge
führt. Die Stadt hatte eigene Verwaltungsordnung und Wirtschaftseinrichtung unter grossen Schwie
rigkeiten und Nachteilen herauszubilden. 

Mit der Hilfe von archivarischen Dokumenten stellen wir die Gestaltung des Stadtbudgets, 
die Situation der verschiedenen Betriebe, die Arbeit- und Lohnsituation in den Fabriken und der 
Anstieg der Preise vor. Parallel mit dem wirtschaftlichen Chaos kompliziert sich der Geldverkehr 
wegen der verschwundenen Kleingelder, Metallgelder und der vielerlei Papierscheine. Der Wert 
des Geldes verminderte sich, das finanzielle Gleichgewicht der Stadt war in ständiger Gefahr. 

Wir haben auch die Geld betreffenden Nachrichten der Lokalpresse ausführlich aufgear
beitet. Die Zeitungen befassten sich regelmässig mit den schweren Schwierigkeiten des Geldumgaufs, 
hauptsächtlich mit dem Landesgeldmangel. Die Regierung versprach die Einführung von neuen 
Geldern. In Szeged sind auch viele Zivilflüchtlinge angekommen bzw. viele aus dem zerfallenen Heer 
abgemusterte Soldaten. Die Stadt musste für ihre Versorgung die Sorge tragen. Im Handel wurde 
der Tausch beinahe herrschend. Aber man musste sich mit den zufliessenden Geldern aus den Nach
barländern und mit deren Wechsel regelmässig beschäftigen. 

Die neuen administrativen und politischen Führer der Stadt dachten schon vom November 
1918 an die Einführung des lokalen Notgeldes, sowie auch in anderen Städten des Landes. Aufgrund 
der archivarischen Dokumente ist der theoretische und praktische Weg, der zur Erscheinung des 
Notgeldes in der Stadt führte, ausführlich kennenzulernen. 

Die Räterepublik rief neue Schwierigkeiten im Geldumlauf hervor, infolgedessen erschienen 
Privatnotgelder fast in einmaliger Unzahl in Szeged. Die Umstände dieses Vorgangs werden im 
zweiten Teil des Aufsatzes analysiert. 

478 




