
A jászberényi 1919-es szükségpénz tervezete

A Tanácsköztársaság már egy lendületbe jött infláció közepette alakult meg 1919.
március 21-én. Bár intézkedései az infláció ütemét csökkentették, de azt teljesen meg-
állítani nem volt lehetséges, annak ellenére sem, hogy a termelés és az elosztás terén
időleges javulások mutatkoztak.

Ezen a hely/eten csak az új valuta megteremtése segíthetett volna, ennek gazda-
sági feltételei azonban a háborús idők közepette nem valósulhattak meg. Emellett
azonban arról sem szabad elfelejtkeznünk, hogy a papírpénzgyártásnak Magyarországon
akkor még nem voltak meg a megfelelő alapjai, hiszen a forgalomban volt bankjegye-
ket - kivétel nélkül - Bécsben készítették.

Nagydmlctű bankjegy (10 000, iooo>, 200, 100 koronás) kék- és fehérpenz formá-
jában elegendő volt az országban. A Károlyi kormány mindjárt megalakulása után
kétízben is vett fel kölcsönt az Osztrák-Magyar Banktól, amiket mintegy 4 milliárd
korona összegben az akkor forgalomba tett 1918. november 2-i keltezésű 10 000 és a
második kiadású, 1913. január 2-i keletű 20 koronás bankjegyekben, tehát készpénzben
kapott meg. Később az Osztrák-Magyar Bank által rendelkezésre bocsátott nyomó-
lemezek és egyéb eszközökkel újabb 1765 280 000 korona összegű 1918. október 27-i
keltezésű 200 koronás fehérpénzt nyomatott Budapesten. Ugyanezt a kibocsátást a
Tanácsköztársaság is folytatta és mintegy 3 649 151 000 korona értékű 1918. október 27-i
keltezésű 25 és 200 koronás bankjegyet hozott forgalomba. Később kiegészítette c.t
A kisforgalom lebonyolításában nagyon hiányzó 1916. december i-i keletű 1 és 1917.
március i-i keletű 2 koronás OMB bankjegyek gyártásával is, amikből fennállása alatt
70754484 korona készült el. Ez a kiscímlctű mennyiség, valamint az országban talál-
ható egyéb kiscímletű bankjegy mennyiség nem volt elegendő a zökkenőmentes pénz-
forgalom lebonyolítására, mert időközben meg a háború alatt gyártott vas fémpénzek
is csaknem teljesen eltünt-ek a forgalomból. Különösen nagy volt a hiány 10 és 20
filléres váltópénzekben.

Hogy az aprópénz hiányai, beleértve a váltópénz hiányát is, mekkora zavart okoz-
hatott, felsoroljuk néhány közszükségleti cikk 1919. július havi árát. így 1 kg barna
kenyérért 0,80, 1 kg sertészsírért 30,-, 1 kg burgonyáért ojS1, 1 kg kristálycukorért
0.60, 1 liter tejért 2,80 és 1 tojásért 1,50 koronát kellett fizetni,
közületek, üzemek, kereskedők, de mások is éltek. ;

Ilyen körülmények között nem volt más megoldás, mint a háború alatt itt-ott
az országban már sikeresen alkalmazott papírszükségpénzeknek a kiadása, amivel

A most százéves Athenaeum nyomda 1919. május 7-én elsőnek kérte a Szociali-
zálás Népbiztosságtól, hogy a hiányzó kiscbbcímletű bankjegyek pótlására „házi
használatra utalványokat" bocsáthasson ki, amit Varga Jenő népbiztos az aktira írt
„Nincs ellene kifogásom" mondattal engedélyezett.
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Ettől az időponttól kezdve indult meg Magyarországon a hivatalosan engedélye-
tezett 5 koronás pénztárjegy tervezésére. Ez a pénztárjegy formájára egyik legnépsze-
saink szerint - mintegy 450-500 féle szükségpénz változatot eredményezett.

Az említett indokok alapján kerülhetett sor a jászberényi 1919. június hóról kel-
tezett 5 koronás pénztárjegy tervezésére. Ez a pénztárjegy formájára egyik legnépsze-
rűbb darabja a Tanácsköztársaság hasonló kidványainak, de hogy tervezése még a
Tanácsköztársaság megszűnésének idején is kezdeti stádiumban volt, mutatják a szö-
vegben előforduló helyesírási hibák és a szöveg pontatlan elhelyezése is. Ezért erről
az egyetlen példányban meglevő tervezetről, amelynek elő- és hátlapját első ízben itt
közöljük, végeredményben meg kell állapítanunk, hogy az még csak az első lenyomat
lehetett, amit az ismeretlen nyomda a hibák korrigálására készített el.

A barnásfehér, egyszerű papírra nyomott pénztárjegy - ahogyan magát megne-
vezi - teljes terjedelme 140X80 mm. Előoldalán világos vörösesbarna alapnyomatot
mutat, amelynek középső és alsó részén két-két rozetta van elhelyezve az egyéb és
a- teljes területet beborító vonaldíszek között. Az alapnyomat nagysága 125X75 mm.
Ezen van a kép- és a szövegnyomat olajszürke színben. Az alapnyomat felső részének
közepén vonalas négyszögben négy búzakalásztól övezve sugaras körben egy markáns-
arcú szembenéző ői fej van. Ennek a képnek a két oldalán, fenn téglalap alakban
rajzok között jj" és „ÖT KORONA" azonos szöveg olvasható. A kép alatt négy
sorban elhelyezve van a következő szöveg:

JÁSZBERÉNYI - VAROS - PÉNZTÁRA - BÁRKI - KÍVÁNSÁGÁRA - E -
PÉNZTÁRJE-

GYET - ÖT - KORONA - ÉRTÉKBEN - ÁTVÁLTJA - A - TANÁCSKÖZTÁR-
SASÁG - BANKJEGYEIRE

Jászberény, 1919. június hó

PÉNZÜGYI POLITIKAI MEGBÍZOTT KORMÁNYZÓTANÁCSI MEGBÍZOTT
ÁLLAMI ADÓHIVATAL TÁRNOKA.

Hátoldalán 125X75 mm nagyságú szürke színű nyomatban a következő szöveg-
részek olvashatók:

fenn: SOROZAT SZÁM
középen: két rozetta között 5 KORONA,
alul középen: „Ezen pénztárjegyek, melynek teljes fedezete

a jászberényi állami adóhivatalnál elhelyez-
tett, mindenki köteles Jászberény város terü-
letén elfogadni. Aki el nem fogadja, vagy
meghamisítja az forradalmi törvényszék elé

állíttatik."
A pénzjegyen sem aláírások, sem sorozat- és sorszámozás nincsenek.
Sajnos, semmi egyebet sem tudunk eddig erről a szükségpénz tervezetről meg-

állapítani, minthogy Jászberény város vonatkozó iratai megsemmisültek.*
Az 1963-as bécsi tartózkodásunk alatt egyik ottani nagygyűjtőtől cseréltük el ezt

az eddig egyetlen példányban ismert 5 koronás szükségpénz tervezetet, aki azt az
ottani Dorotheum árverésén évtizedekkel előbb vette. Minden valószínűség szerint oda
úgy kerülhetett hogy a Tanácsköztársaság bukása után, valamelyik menekülő magával
vitte. A hosszú emigráció után békésen pihen a többi tanácsköztársasági pénzekkel
együtt Kupa Mihály és László gyűjteményében, Budapesten. Dr. Kupa Mihály

* Kérjük az olvasóinkati, hogy ha a szükségpénz tervezet megjelentetésével kap-
csolatosan felvilágosítást tudnak adui, közöljék a Jászkunság Szerkesztőségével.
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