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BEVEZETÉS  

           A szakdolgozatom témája Beregszász és Bereg vármegye tanácsköztársaságbeli 

történetéhez kíván új, többségében levéltári adatokkal alátámasztott adalékokkal szolgálni.  

Aktualitása mindenképpen van a témának, ugyanis a téma még nincs teljes mértékben 

feltárva, azaz a téma kutatása jelentősen hiányos.    

  A munkafolyamat elején még az volt a kutatás célja, hogy teljes feltárást végezzek, 

azaz megpróbálom kutatni és leírni Beregszász és részben Bereg vármegye tanácsköztársaság 

történéséit politikai, társadalmi-szociális szempontból. Ez két részből állt, ugyanis 

kutatásomat a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Főiskola könyvtárában kezdtem meg, majd a 

historiográfiai feltárás után a levéltári anyagok vizsgálata következett. A historiográfiai 

elemzés során főleg Beregszász 1918-1919-es évére fókuszáltam, azonban ennek a témának a 

szakirodalomban való jelenléte igen hiányos, így kénytelen voltam kiterjeszteni a kutatást 

Kárpátaljára e korszakával foglalkozó kiadványokra. Meglehetősen elenyésző az az 

információ, amelyet ezen könyvek, szakirodalmak tartalmaznak Beregszász 1918-19-es 

korszakával kapcsolatosan.   

            A levéltári anyagmennyiség terjedelme kevés annak ellenére, hogy a fondokban 

rengeteg irat található, sajnos ezek nagy része csak kérvény, amelyek jelentősége alacsony a 

téma feldolgozását tekintve. A kutatás során problémát okozott a fondok kikérése is, ugyanis 

ez hosszú várakozással járt. Ennek ellenére többségében új, eddig kevésbé kutatott levéltári 

anyagokkal találkoztam. Sok esetben problémát okozott a levéltári dokumentumok rossz vagy 

épp sérült állapota is. Ennek ellenére sikerült találnom használható információkat Beregszász 

polgármesterének iratai között, Beregszászi Járási Jegyzői Hivatal okmányai és Bereg 

vármegye direktóriumának iratai között.  

 A gazdasági, kereskedelmi, esetlegesen társadalmi kérdésekre nem sikerült kitérni 

források hiányában annak ellenére, hogy a munka során ez is egy célkitűzés volt, így egy 

teljes mértékben átfogó képet adó munka elkészítése szinte lehetetlen. Segélyezés 

tekintetében azonban igen sok adatot találtam, így sikerült egy összehasonlító munkát is írni.  
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I. A téma historiográfiája és forrásai 

I. 1. A téma historiográfiája 

 

 A szakdolgozatom témája Beregszász 1918-1919-es évvel kapcsolatos eseményeit 

taglalja. A fejezetben Beregszász 1918-1919. évi történetének szakirodalmi áttekintését 

szerettem volna véghezvinni, de a feltárás során több problémába is ütköztem. Sajnos 

konkrétan az 1918-19-es évvel kapcsolatosan, - ami számottevően hátráltatta a historiográfiai 

áttekintések létrejöttét -, nem igazán foglalkozik a szakirodalom. Így kénytelen voltam 

kiszélesíteni a historiográfiai áttekintés kritériumait, azaz nem csupán Beregszász 

történelmével foglalkozó kiadványokat, szakirodalmat néztem át, hanem Kárpátalja 

történelmével foglalkozókat is, a téma kronológiai határainak megfelelően. 

 Mindenképp érdemesnek tartottam tanulmányozni a téma szempontjából Fedinec 

Csilla és Vehes Mikola által szerkesztett „Kárpátalja 1919-2009” c. szintézisét. Ez az öt 

fejezetből álló és 640 oldalból álló kiadvány Kárpátalja, főleg XX.századi történelmével 

foglalkozik, pontosabban 90 év történetét írja le politikai, kulturális és gazdasági 

szempontból. Bemutatja a XX. században több állam fennhatósága alá került Kárpátalja 

történetét az első világháborútól kezdve a Csehszlovák Köztársaságban, Magyarországon, a 

Szovjetunióban és Ukrajnában. A szakdolgozat témáját figyelembe véve ez a könyv azért 

fontos, mert az első fejezetben találtam néhány említést Beregszász 1918-as évének 

eseményeivel kapcsolatban. Ugyan nem foglalkozik ezzel a témával külön vázlatpontban, 

mégis találtam néhány információt az említett témával kapcsolatban. (hozzátenném, hogy 

szinte alig van pár szó említve Beregszászról)1 

 Továbbiakban mindenképp szót kell ejteni Botlik József „Egestas Subcarpathica” c. 

kötetéről. Az öt fejezetből álló, helységnévtárral és térképmellékletekkel kiegészített kötet 

beszámol a terület történelméről az 1872-es évtől napjainkig. Az első fejezetben kiemeli 

avasútépítést Kárpátalján, míg a második fejezet az első hegyvidéki akcióról (1897-1919) , az 

első világháborúról (1914-1918) és a ruszinok szerepéről számol be.  A harmadik fejezetben 

arról olvashatunk, hogy miként alakult Kárpátalja helyzete a csehszlovák éra alatt politikai, 

gazdasági és kulturális szempontokat tekintve. Az utolsó előtti fejezet során információkat 

szerezhetünk „Kárpátszka Ukrajiná”-ról és Volosin Avgusztin „uralmáról”, az első bécsi 

döntésről (1938.november 2.), Kárpátalja visszavételéről, illetve a második „hegyvidéki 

                                                             
1FEDINEC Csilla, VEHES Mikola: Kárpátalja 1919-2009. Argumentum Kiadó,Ungvár 2010 
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akció”-ról. (1939-1942) Az utolsó fejezet leírja Kárpátalja történetét 1944-től 2000-ig. 

Beregszász 1918-as eseményeiről azonban csak egy két mondat tesz említést, külön pontban 

nem vázolja a város történetét. 2 

 Ugyancsak Botlik József „Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján” c. 

kiadványában foglalkozik sokat első kötetében az említett korszakkal. A monográfia az 1918-

1945 közötti regionális (kárpátaljai) történelembe enged betekintést, igen részletes leírást ad 

az említett korról. Tizenkét fejezetben taglalja fel a térség 1918-1945 közötti eseményeit, 

politikai, nemzetiségi, gazdasági szempontból, illetve többek között (csehek, rutének, 

ukránok) a magyarság történetét, hithűen a Csehszlovákiához való csatolást, annak évtizedeit, 

majd a visszacsatolást a magyar államhoz. Az események számbavételét, terjedelmes 

szakirodalommal és levéltári forrással egészítik ki. Beregszászról az évfolyammunka 

korszakában azonban mindössze pár mondatban tesz említést. 3 

Mindenképp érdemesnek tartottam átnézni a Studia Regionalistika által megjelentetett 

„Kárpátalja évszámokban 1867-2010” c. kétnyelvű (ukrán-magyar) kiadványt, melyet többek 

között Fedinec Csilla, Vehes Mikola, Molnár D. István, Molnár József, Osztapec Jurij, 

Oficinszkij Román, Tokar Marian,Csernicskó István állított össze. A kiadványban Kárpátalja 

történetét mutatják be a kiegyezéstől 2010-ig kronológiailag lebontva. Szerkezetileg nyolc 

részre tagolódik tekintve azt, hogy Kárpátalja az adott időszakban mely államhatalom alá 

tartozott. Témámat tekintve szinte semmit nem találtam ebben a kiadványban Beregszászról, 

említés esik ugyan néhol Bereg megyéről, de csak általánosságban. 4 

 Bárdi Nándor, Fedinec Csilla és Szarka László szerkesztésében megjelent „Kisebbségi 

magyar közösségek a 20. században”, amely a politikatörténeti korszakhatárok szerint hat 

részre van osztva, és az olvasó képet kap a Magyarországgal szomszédos államok magyar 

közösségeinek kialakulásáról, ellentmondásokkal teli fejlődésükről az I. világháború után. 

Kárpátaljáról is szó esik természetesen a könyvben, társadalom-, politika-, gazdaság- és 

                                                             
2BOTLIK József: Egestas Subcarpathica. Adalékok az Északkeleti-Felvidék és Kárpátalja XX.századi 

történetéhez, Hatodik Síp Alapítvány. Budapest,2000 
3BOTLIK József: Közigazgatás és nemzetiségi politika Kárpátalján I. NYF Ukrán és Ruszin Filológia 

Tanszék és a Veszprémi Egyetem Tanárképző Kara. Nyíregyháza, 2005 
4VEHES Mikola, MOLNÁR D. István, MOLNÁR József, OSZTAPEC Jurij, OFICINSZKIJ Román, TOKAR 

Mariann, FEDINEC Csilla, CSERNICSKÓ István : Kárpátalja évszámokban 1867 – 2010.  Hoverla Kiadó. 

Ungvár, 2011 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „3” від „20” квітня 2017 р. 

Ф-КДМ-2 

 
művelődéstörténeti szempontok alapján, azonban Beregszász 1918-as eseményeiről alig van 

valami adat, főleg általánosságban Kárpátalja történetével foglalkozik.5 

 A korszakolást (1918-19) tekintve úgy gondoltam, érdemes megnézni Fedinec Csilla 

„A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944” c. könyvét is, amely Kárpátalja 

két világháború közötti időszakának történeti kronológiája, bevezető tanulmánnyal, mutatóval 

és angol nyelvű összefoglalóval. Itt is találtam több Beregszásszal kapcsolatos bejegyzést.6 

 S. Benedek András „Kárpátalja története és kultúrtörténete” c. könyvét áttekintve a 

kiadvány nem tartalmaz semmilyen információt Beregszász 1918 -19. évi történetével 

kapcsolatban. A hatfejezetes, mindössze 120 oldalas könyv röviden összefoglalja Kárpátalja 

történetét a honfoglalástól 1918-ig, kitér külön szólva az itt élő népek (magyarok, ruszinok, 

németek, zsidók, románok, szlovákok , oroszok) egymástól igen különböző kultúrájáról, a 

nemzeti sajátosságairól,  a majd a csehszlovák érától kezdve napjainkig halad, a könyvet 

pedig egy ilyen fejezetcímmel fejezi be : „ A megmaradás esélyei”. Sajnos Beregszász 1918. 

évi történetével kapcsolatban azonban semmit nem találtam. 7  

  Romsics Ignác „Magyarország története a XX. században” c. könyve az általános 

történelmi áttekintést segítette. Magyarország XX. századi történetének a hazai és a 

külföldi szakirodalomra, valamint a szerző kutatói eredményeire 

és oktatói tapasztalataira épülő, nagy ívű összegző kiadvány. 

  A Kollega Tarsoly István szerkesztésében kiadott „Magyarország története a XX. 

században” c. könyve olyan szerzőket tudhat magáénak, mint Püski Levente , Barta Róbert  

vagy Gyarmati György. Számomra az első kötet volt fontos, mivel ez foglalkozott 

politikatörténettel.  

 A következőkben Csanádi György „Sorsfordító évek sodrásában”c. publicisztikai 

jellegű könyvét tekintettem át. Az író már az elején is hivatkozik arra, hogy nem tudományos 

szempontok vezérelték a könyv megírása közben, hanem a „történelmi honismeret jó 

szándékú szolgálatának felvállalása”. A 337 oldalas, tizennégy fejezetből álló mű 

tulajdonképpen kőkorszaktól 2002-ig taglalja Beregszász történelmének legfontosabb 

eseményeit, azonban fontos megemlíteni, hogy a legnagyobb részt a könyvben a XX.századi 

történelem foglalja el, így igen részletesen kitér az 1918-as évre is. Tulajdonképpen két 

                                                             
5BÁRDI Nándor, FEDINEC Csilla, SZARKA László: Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 

Gondolat Kiadó. Budapest, 2008 
6FEDINEC Csilla: A kárpátaljai magyarság történeti kronológiája 1918-1944. Lilium Aurum Könyvkiadó. 

Galánta-Dunaszerdahely, 2002. 
7S. BENEDEK András :Kárpátalja története és kultúrtörténete. Bereményi Kiadó,Budapest. kiadás éve 

ismeretlen. 

https://www.antikvarium.hu/szerzo/puski-levente-22859
https://www.antikvarium.hu/szerzo/barta-robert-22860
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fejezet tárgyalja az év eseményeit, méghozzá hét oldalon keresztül és igen részletesen. 8 

  Leveldi Kozma György: „A Beregmegyei Kaszinó százéves története” c. könyvében 

találhatunk adatokat Beregszász 1919-es történetével kapcsolatosan. A könyv a Bereg megyei 

társadalmi élettel, a kaszinó alapításáva és történetével foglalkozik, korszakunkat tekintve 

kitér a Tanácsköztársaságra, és a helyi eseményekre. 9 

 Érdemes áttekinteni a téma szempontjából Németh Péterné „Adatok az 1918—1919- 

évi forradalmak beregi történetéhez” c. könyvet, amely lényegében az őszirózsás forradalom 

és tanácsköztársasági időszak napjaiba nyújt betekintést. Természetesen elengedhetetlen a 

forráskritika léte, ugyanis erősen érezhető a korszak követelményének való megfelelés.  10 

  Ugyan csak hasznos forrás volt a Századok c. folyóiratban M. Troján által publikált  

„Bereg vármegye dolgozóinak harca a tanácshatalomért az 1918-1919-es években” c. munka, 

amely lényegében a témával foglalkozik. A kutatás legfontosabb kérdése lényegében a helyi 

tanácshatalom felállításával foglalkozik, illetve az előzményekkel, konkrétan kitér a 

hatalomváltásra, tehát a korszak Bereg vármegyében és Beregszászban történő események 

összességére. 11 

 Fontos áttekinteni néhány ukrán, orosz, illetve angol nyelvű kiadványt is, így például 

Paul Robert Magocsi: „The Shaping of a National Identity Supcarpathian Rus’ 1848-1948”. c 

könyvét. A három nagy részből („Background” „The Cultural Setting” , „The Political 

Environment”) , tizennégy fejezetből álló, térképmellékletekkel kiegészített angol nyelvű 

monográfia részletesen leírja Kárpátalja történelmét azzal a különbséggel az előbbiekhez 

képest, hogy egyrészt a népek történetéhez köti az (külön kitér a magyar, orosz, ukrán, rutén 

történelemre az I.világháború végéig főleg), másrészt vázolja nemzettudat kialakulásának 

menetét Kárpátalján, aztán a csehszlovák uralomtól részletesebben vázolja a régió történetét. 

Számomra a harmadik rész első fejezete volt a legfontosabb, mivel kronológiailag ez áll 

kapcsolatban az én témámmal. Sajnos azonban Beregszászról nem tesz említést, csupán 

általánosan ír Kárpátaljáról. 12 

                                                             
8CSANÁDI GYÖRGY: Sorsfordító évek sodrásában. Poliprint, Ungvár 2004. 
9 LEVELDI KOZMA GYÖRGY: A Beregmegyei Kaszinó százéves története, Stádium, Budapest 1941 
10 NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-Szatmár-

Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982) 
11 M. V. TROJÁN: Bereg vármegye dolgozóinak harca a tanácshatalomért 1918—1919-es években. 

Századok. 1964.  
12PAUL Robert Magocsi: The Shaping of a National Identity Supcarpathian Rus’ 1848-1948. Harvard 

Univ. Press, Cambridge. 1978. 
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 Левенец Ю. „Закарпаття в етнополітичномувимірі” c. monográfiája ugyancsak 

Kárpátalja történetével foglalkozik politikai, kulturális és vallási tekintetben aIX.századtól a 

független Ukrajna megalakulásáig. A 643 oldalas és nyolc fejezetből álló mű érhető módon 

részletes betekintés nyújt Kárpátalja XX.századi történetébe, így kitér egy külön alcím alatt a 

zavaros 1918-as évre is. Beregszászról azonban szinte semmit nem ír, csupán egy két helyen 

ír általánosságban, külön fejezetben sem tér ki a város történetére.13 

 Érdemes szót ejteni a többek között Гранчак Іван Михайлович által szerkesztett  

„Нарисиісторі ї Закарпаття” c. kétkötetes műről, amely egyrészt a honfoglalástól 1918-ig, 

másrészt 1918-tól 1945-ig foglalkozik majdnem 1100 oldalon át Kárpátalja történetével. 

Érdekes megemlíteni, hogy az előző könyvekhez képest attól különleges ez a tudományos 

munka, hogy minden egyes fejezet végén felhasznált szakirodalom és források listájával 

találkozhatunk, illetve rengeteg képpel (második kötet). Tekintve korszakunkat, a mű ugyan 

foglalkozik Beregszásszal az 1918-as évben, pontosabban csak általánosságban foglalkozik 

vele, tehát ugyan megemlíti, de nem tér ki részletesebben az itt lezajlódó folyamatokra, 

eseményekre. 14 

 Az O. Иреней által írt «Исторія Покарпатскоь Руси» 1924-ben megjelent rutén 

nyelven írt monográfia is foglalkozik Kárpátalja történetével. A mindössze 114 oldalas mű 

úgyszint bemutatja Kárpátalja történetét a honfoglalástól 1919-ig, de nagy hangsúlyt fektet 

arra, hogy mindezt a rutének fokúszba állításával tegye. Korszakolást tekintve Beregszászról 

szinte semmit sem említ meg 1918-as évet illetőleg, csupán általánosságban, illetve 

nagypolitikai tekintetben ír Kárpátalja történetéről.  15  

Levonva a konzekvenciát, úgy gondolom, hogy a historiográfiai áttekintés követően 

megállapítható, hogy a Kárpátaljával foglalkozó releváns történeti szakirodalom nem szentel 

kellő figyelmet a településtörténetnek, így a történelmi folyamatok lokális közösségek 

szintjén megnyilvánuló hatásoknak.. Akár a magyar, az ukrán, vagy épp az angol 

szakirodalom érdemileg nem ír az általam kutatott témáról, tárgyalt kérdéskörről. Ugyan 

kitérnek a Kárpátalján 1918-19-ben történt nagyobb jelentőségű eseményekre, mégis, 

Beregszász város történetével ebben a korszakban igen kevés szakirodalom foglalkozik.   

Nagy forrásértékkel bírnak a napi –és hetilapok is, így ezeket is átnéztem. Példának 

okáért szót ejthetünk a 8 Órai Újságról, Az Estről, Békés Megyei Népújságról,  Budapesti 

                                                             
13ЛЕВЕНЕЦ  Ю. : Закарпаття ветно політично мувимірі. ІПІЕНД  ім. І. Ф. Кураса НАНУ, Київ. 

2008. 
14ГРАНЧАК Іван  Михайлович: НарисиісторіїЗакарпаття.Ужгород, 1973 
15O. ИРЕНЕЙ: Исторія Покарпатскоь Руси.Просвьта, Ужгород. 1924.  
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Közlönyről, Dolgozók Lapjáról, Dunántúli Naplóról, Népszaváról, illetve a Tolna Megyei 

Népújságról, és még sorolhatnám.  
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I. 2. Források 

 
A levéltári kutatásom során először is kiválogattam azokat a fondokat, amelyek 

fontosak lehetnek a téma tanulmányozását tekintve. A legfontosabb fond ebben az esetben a 

709-es fond volt, amelynek címe : Bereg vármegye direktóriumának iratai.  A fond 104 

alegységből áll, és olyan témákkal foglakozhattam, mint a forradalmi hatalom szerveinek 

megalakulása és tevékenysége, a proletárdiktatúra védelme vagy pénzügye, szociális 

gondoskodás, stb. A fond minden dokumentumát átnéztem, és ami használható volt, 

feldolgoztam.  

   Tovább 721 – es fond volt segítségemre a téma kutatását illetőleg, hiszen ezzel egy 

összehasonlító jellemzést tudtam leírni. Ez a fond Beregszász polgármesterének iratait 

tartalmazta, 1569-től 1919-ig. A font négy opiszból állt, amelyek kronológiai sorrendbe 

követték egymást. Az én kutatásomat tekintve a leglényegesebb információkkal az 1. opisz 

volt a legalkalmasabb (Beregszász polgármesterének iratai 1890-1919-ig). Ez az opisz 

összesen 1563 őrzési egységből állt. Legfőképpen az 149.-ik őrzési egységből 1530.-ig 

terjedő alegységeket használtam fel. Így például betekintést nyerhettem a városi tanács 

szerződéseivel, végzéseivel a város tulajdonának bérbeadását illetőleg (1500), a 

Területvédelmi Liga országos és helyi kapcsolatával, (1503) a Magyar Szent Korona Országai 

Vöröskereszt Egyletének helyi tevékenységével (1504), kereskedelmi témákkal kapcsolatosan 

(1511-1520), stb. 

Továbbá átnéztem az 59-es fondot, amely Ruszka-Krajna Kormányzóságának irataival 

foglalkozik, gondoltam találok benne Beregszász e korszakával kapcsolatos információt, 

azonban rájöttem, hogy ezen információknak mértéke kevés. Úgyszint hasonló módon jártam 

a 111-es fonddal, amely Beregszász államépitészeti hivatalának iratai tömbösíti, ugyanis 

nagyon kevés használható információt kaptam.  

 Felhasználtam még dokumentumokat a 108-as fondból is, amelynek neve: 

„Beregszászi Járási Jegyzői Hivatal Iratai”, alapjáraton az 1919-1939 közötti időszakkal 

foglalkozik. A fond, amely hét opészból és 9764 őrzési egységből áll, a cseh megszállástól 

1939-ig tartalmaz iratokat. 

                                                                                                                                               

  Problémát okozott viszont az, hogy néhol átláthatatlan a rendszerezés. Az is hátráltatta 

kutatásomat, hogy továbbra sem tudtam megnézni a 283-as fondot, amely Bereg vármegye 

alispánjának iratait tartalmazza, mivel azt a levéltár immáron ötödik kérésemre sem adta ki, 

mondván, hogy probléma van a fonddal. Az sem volt túl előnyös a kutatásom szempontjából, 
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hogy olyan fondokat is kikértem, amelyeket már előzőleg egyszer átnéztem, azonban az 

ismételt áttekintés sosem árt, illetve egyéb más fondokat is kikértem, de egyet sem kaptam 

meg a levéltártól, mondván, hogy nincs összerakva, stb. Gyakorlatilag 8 fonddal volt ez a 

helyzet. Amelyeket megkaptam, azok információértéke nagyon kevés volt. Gyakori problémát 

okozott ezen felül a rossz állapotú, vagy épp teljes mértékben kiolvashatatlan iratok 

vizsgálata.   
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II. Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság hatása 

Magyarországon 
 

Az első világháború végén bekövetkezett változások meglehetősen befolyásolták a 

magyar politikai életet, amely maga mögött tudhatott egy régi rendszert és izgatottan várta az 

újat annak érdekében, hogy megszűnjön nehezedő gazdasági helyzet, a fokozódó éhínség, a 

folyamatos rekvirálások és az elégedetlenség. Túl sokat nem kellett várnia: az őszirózsás 

forradalom, élén Károlyi Mihállyal pontosan ezt a célt hivatott véghezvinni. Budapesten 

1918. október 23-áról 24-ére virradóra megalakult a Magyar Nemzeti Tanács, a Polgári 

Radikális Párt, a Károlyi vezette Függetlenségi és 48-as Párt és a szociáldemokraták 

részvételével.  Programjában a Nemzeti Tanács célul tűzte ki a földkérdés megoldását, a 

demokratikus jogok biztosítását az egyenlőség jegyében, hiszen mindezt belpolitikai 

problémának látta, amelyet szükséges volt gyorsan és hatékonyan orvosolni. A pesti tömeg 

Károlyi Mihály miniszterelnöki kinevezését követelte az uralkodótól.  Mivel IV. Károly ettől 

vonakodott, október 30-áról 31-ére virradó éjszaka a Pesten tartózkodó katonák sapkájukra 

őszirózsát tűztek a császári címer helyébe, és elfoglalták a város kulcsfontosságú pontjait.  A 

hatalom nem tudott igazán mit kezdeni ezzel a helyezettel, így ennek hatására győzött az 

őszirózsás forradalom. Október 31-én az uralkodó nevében József főherceg kinevezte Károlyi 

Mihályt miniszterelnöknek. 16  

Károlyi Mihály politikai támogatottsága azonban közel sem volt stabil, köszönthető a 

kül-és belpolitikai kudarcoknak. Az általános, egyenlő és titkos választójog megadásán, 

illetve a polgári szabadságjogok biztosításán túl a polgári állam minden más területen 

kudarcot vallott.17 Ugyancsak katasztrofális volt a helyzet külpolitika tekintetében, hiszen 

1919. március 20-án a kormány megkapta a békeszerződés döntésének dokumentumait, 

elhíresült nevén a Vix-jegyzéket, mely a román csapatok előrenyomulását, újabb keleti 

országrészek kiürítését és egy dél-magyarországi semleges zóna kialakítását irányozta elő. A 

feltételeket elfogadhatatlannak ítélték. Ezért új kormány alakítását tervezték a kommunisták 

bevonásával. Az új kormány megalakítása érdekében tárgyalásokat kezdtek a 

kommunistákkal a szociáldemokrata és kommunista pártok egyesüléséről. A Berinkey-

kormány lemondott és a hatalmat a „proletariátusnak” adta át. Március 21-én Garbai Sándor 

                                                             

16
 ROMSICS IGNÁC - Magyarország története a XX. században.  Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 106. old 

17 HARMAT ÁRPÁD PÉTER - A forradalmak kora Magyarországon 1918 és 1921 közt 

http://tortenelemcikkek.hu/node/578  

https://hu.wikipedia.org/wiki/1919
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_20.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berinkey-korm%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/Berinkey-korm%C3%A1ny
https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1rcius_21.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Garbai_S%C3%A1ndor
http://tortenelemcikkek.hu/node/578
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szociáldemokrata és Kun Béla kommunista vezetők kikiáltották a Tanácsköztársaságot.18  

   1919. március 26-án Magyarországi Szocialista Párt néven egyesült két párt, legfőbb 

irányító szerve pedig a Forradalmi Kormányzótanács volt, amely egy csaknem teljhatalommal 

felruházott kormányként működött. Tagjait, akik miniszteri feladatokat láttak el, 

népbiztosoknak nevezték. A külügyi népbiztos kivételével, aki Kun Béla lett, valamennyi 

népbiztost a volt szociáldemokraták delegálták, míg a kommunisták a népbiztos-helyettesi 

funkciókat osztották el egymás között. A Forradalmi Kormányzótanács elnöki posztját Garbai 

Sándor kapta. A testület legbefolyásosabb tagja s a forradalom tulajdonképpeni vezetője 

azonban nem ő, hanem Leninnel közvetlen kapcsolatban álló Kun Béla volt. A Forradalmi 

Kormányzótanács kezdetben 19, később – a helyettesek számának növelése következtében – 

34 tagból állt. Közülük 13 képviselte a kommunistákat, a többi a szociáldemokrácia 

különböző, főleg baloldali és centrista  irányzatait.19                                                                

 A régi önkormányzati testületeket és közigazgatási szerveket feloszlatták. Helyüket 

községi, járási, városi és vármegyei szinten egyaránt a munkás-, katona- és paraszt- vagy 

földművestanácsok, valamint a 3-5 tagú direktóriumok, illetve az intézőbizottságok vették át. 

Előbbiek a régi képviselő-testületeknek, illetve törvényhatósági bizottságoknak feleltek meg, 

míg utóbbiak folyamatosan működő végrehajtó szervek voltak. A tanácsrendszer alulról épült 

fel.  Az első tanácsok spontán és különféle módon alakultak, a későbbiek az április elején 

országszerte megrendezett választások eredményei szerint. A kormányzótanács rendelete 

értelmében minden 18 éven felüli férfi és nő rendelkezett választójoggal – kivéve a 

„kizsákmányolókat” és a papokat.                                                                                           20  

  A rendőrséget és a csendőrséget a Vörös Őrség váltotta fel. Ez részben leszerelt 

katonákból és felfegyverzett munkásokból, részben a régi karhatalom legénységéből és 

tisztikarából állt.                                                                                                                       

   A kormányzótanács legfontosabb belső feladatának a szocializálást, azaz a 

magántulajdon minél teljesebb felszámolását tartotta. Március 26-án elrendelte a húsznál több 

munkást foglalkoztató ipari-, bánya- és közlekedési üzemek kártalanítás nélküli köztulajdonba 

vételét. Oktatásügy tekintetében is volt előkésített reform. A már kész tervek alapján 

megkezdték a nyolcosztályos, kötelező és ingyenes általános iskolai oktatás bevezetését, 

                                                             

18 KOLLEGA TARSOLY ISTVÁN (szerk.) - Magyarország a XX. században.  Babits Kiadó, Szekszárd, 1996-

2000, 45. old 

19 ROMSICS IGNÁC - Magyarország története a XX. században.  Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 124. old 
20 U.o 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kun_B%C3%A9la_%28n%C3%A9pbiztos%29
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1gi_Tan%C3%A1csk%C3%B6zt%C3%A1rsas%C3%A1g
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valamint a középiskolák  egységesítését.                                                                                      

  A proletárdiktatúra magyarországi győzelme a környező államokat és az antantot is  

meglepte, egyben attól is tartottak, hogy a forradalom nem áll meg Magyarországon, hanem a 

bolsevisták feltevése és reményei szerint továbbterjed nyugatra, s ott is szovjetrendszerek 

jönnek létre.21                                                                                                                                 

  Böhm Vilmos vezérkari főnöksége alatt állt fel a Vörös Hadsereg, amely a Vix-

jegyzék visszautasítása után harcba kezdett a Felvidéken, részsikerei után pedig kikiáltotta 

Eperjesen a Szlovák Tanácsköztársaságot. 22 A békekonferencia felszólította Magyarországot, 

hogy vonja vissza csapatait a Felvidékről. Cserébe kilátásba helyezték a románok kivonását a 

Tiszántúlról. Hosszas viták után a kormány eleget tett a felszólításnak: kiürítették a 

Felvidéket. Ez a döntés megtörte a katonai morált és csalódást okozott. A román csapatok 

ráadásul az ígéretek ellenére nem vonultak vissza. Ekkor a tanácskormány végzetes lépésre 

szánta el magát: megtámadta a jóval erősebb román hadsereget. A támadás azonban napok 

alatt összeomlott. A román csapatok átkeltek a Tiszán, és Budapest felé vették az irányt. A 

Forradalmi Kormányzótanács augusztus elején lemondott s ezzel egy újabb korszak zárult le, 

hiszen a tanácshatalom megbukott. 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 1. Az őszirózsás forradalom és hatása Beregszászban 
 
                                                             

21 ROMSICS IGNÁC - Magyarország története a XX. században.  Osiris Kiadó, Budapest, 2003, 110. old 
22 TARJÁN M. TAMÁS - 1919. március 21. - Kikiáltják a magyarországi tanácsköztársaságot 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1919_marcius_21_kikialtjak_a_magyarorszagi_tanacskoztarsas

agot  
23 HARMAT ÁRPÁD PÉTER - A forradalmak kora Magyarországon 1918 és 1921 közt 

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1919_marcius_21_kikialtjak_a_magyarorszagi_tanacskoztarsasagot
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1919_marcius_21_kikialtjak_a_magyarorszagi_tanacskoztarsasagot
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 1918. november 1-én Beregszászban a hadsereg katonái, tisztjei és a csendőrök 

követve a budapesti példát letépték a sapkarózsát és helyette nemzetiszínű szalagot viseltek, 

Magyarország függetlenségének jelképéül. A rákövetkező nap már több ezer főnyi tömeg 

gyűlt össze Beregszász főterén és bejelentették a város csatlakozását a Nemzeti Tanácshoz. 

Ugyanazon a napon megalakították a Beregszászi Nemzeti Tanácsot is, amely 100 főből állt.               

 A beregszászi csendőrség jelentős támasza volt az új rendszernek. Azonban úgy 

Beregszászban, mint főleg a környező településeken lázadások, megmozdulások fordultak 

elő, illetve garázdaság vádjával többeket letartóztattak. A megyeszékhelyre összevont 

csendőrség községről-községre járt annak érdekében, hogy a tömegeket lenyugtassa és 

érvényt szerezzen az új jogrendnek. A csendőrség bevonult Tarpára, Gulácsra, Tivadarba, 

Tiszaszalkára, Váriba, mivel a helyi közösség sok esetben garázdálkodott, illetve szinte mind, 

a fent említett településeken meghurcolta a helyi jegyzőt, nem egy esetben meg is ölte.  

November elején, akár csak máshol, Beregszászban is megkezdték a nemzetőrség szervezését. 

A városban Hont Ferenc századost választották meg parancsnoknak. A november eleji 

tömegmegmozdulások után átmenetileg stabilizálódott a helyzet, s ebben nem kis része volt a 

beregszászi csendőrségnek, és a városban, valamint jó néhány községben felállított 

polgárőrségnek. Azonban más módon is igyekeztek lecsillapítani az elégedetlen és 

elkeseredett lakosságot.  24 

  Mint az már említve volt fentebb is, az őszirózsás forradalom következményeként 

Bereg vármegyében is megalakultak a néptanácsok, amire a Budapesti Nemzeti Tanács 

felhívása is ösztönzőleg hatott.  A Beregszászi Városi Nemzeti Tanács elnökének Holezman 

Károly kiskereskedőt választották meg. Őt hamarosan háttérbe szorítottak a szociáldemokrata 

párt „radikálisabb hangot" megütő vezetői, mint Simon Mózes - a Tanácsköztársaság idején a 

beregszászi direktórium elnöke, későbbiekben bővebben is kitérek rá - Garai Betelheim, 

Fábián Zoltán. Időközben leváltják Gulácsy alispánt, helyére pedig Nagy Ernő került, aki 

alispánhelyettes volt. Ő jellemzően egy baloldali beállítottságú ember volt, több forrás is arra 

utal, hogy támogatja a szociáldemokraták radikális ágát, illetve később a 

Tanácsköztársaságban is szerepet kap.25 A Magyar Távirati Iroda híradása szerint 1926 

áprilisában felelősségre vonták emiatt a szerepvállalásáért:  

Nagy Ernő nemzetgyűlési képviselő bűnügyét ma délelőtt kezdte tárgyalni a nyíregyházai 

királyi törvényszék Brenner-tanácsa. A vádirat Nagy Ernőt izgatás, bűnpártolás, három 

                                                             
24 NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-Szatmár-

Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982, 412.old 
25 U.O 413. old 
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rendbeli hivatalbeli sikkasztás, folytatólagosan elkövetett hűtlen kezelés, bűntettével vádolja. 

A vádlott a vádirat szerint az izgatás bűntettét azáltal követte el, hogy 1919 márciusában 

Beregszászon tartott szocialista gyűlésen önmagát "forradalmi proletár alispánnak" nevezve, 

a többek között azt mondotta, hogy „a régi rendnek pusztulni kell, az uraknak nincs már 

létjogosultságuk, mert mar minden a népé." Ugyanebben az időben Munkácson a városháza 

előtt összegyűlt tömeghez intézett beszédében azzal izgatta az embereket, hogy "Ezeket a 

vérszopó elemeket, az urakat ki kell irtani és elsősorban a vármegye zsarnokát, Gulácsy 

alispánt és családját." A vádirat ismertetése után a vádlott kijelentette, hogy nem érzi magát 

bűnösnek. Azt állította, hogy Gulácsy alispánnal a háborúban mindvégig jó viszonyban volt és 

csak később személyi és hivatalbeli összeütközések folytán lett Gulácsy az ő ellensége, hajszát 

indított ellene, aminek következménye, hogy ma itt ül a vádlottak padján. Tagadja azt, hogy 

egyáltalán részt vett volna bármilyen szocialista gyűlésen, vagy pedig beszédet mondott 

volna.26      

  A Beregszászi Nemzeti Tanácsra jellemző, hogy ekkor megkezdődik egy fokozatos 

balra tolódás, és ahogy a szociáldemokrata párt befolyása növekedett— Beregszászban és 

megyeszerte egyaránt — úgy növekedett a nyomás a régi rendet kiszolgáló tisztviselőkre. A 

megalakított néptanács első intézkedése a régi községi elöljáróság lemondatása volt. Azonban 

a lakosság által megválasztott új községi vezetők nem a szegényebb rétegekből kerültek ki, 

így a községi vezetésben lényeges változás nem történt. A szociáldemokrata párt agitáció ja 

Bereg vármegyében már 1918 decemberétől fokozódott. Beregszászban december közepén 

jelenik meg az Új Bereg című lap, amely jelentős részét alkotta a szocialista propagandának. 

Minden foglalkozási ágnak létrehozták a szakmai szervezetét is, többek között megalakították 

a Nevelőmunkások Szövetségét Beregszászon az állami tisztviselők pedig a „fejmunkások" 

szakszervezetét. 1919 elejétől kezdve a megye községeiben és városaiban egyre sűrűbben 

tartott népgyűlések, agitációs körutak legfőbb célja a szociáldemokrata párt helyi 

szekciójának és a munkástanácsoknak a megalakítása volt.  A szociáldemokrata pártnak 

Beregszászon nem csak a Városi Nemzeti Tanácsot, hanem a nemzetőrséget is sikerült 

                                                             
26 MTI Napi Hírek, 1926. április 1. 

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NapiHirek_1926_04_1/?pg=259&layout=s&query=nagy%20ern%

C5%91  

https://library.hungaricana.hu/hu/view/NapiHirek_1926_04_1/?pg=259&layout=s&query=nagy%20ern%C5%91
https://library.hungaricana.hu/hu/view/NapiHirek_1926_04_1/?pg=259&layout=s&query=nagy%20ern%C5%91
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befolyása alá vonni. Azokat a tiszteket, akik november eleji tömegmozgalmak leverésének 

élére álltak leváltották, áthelyezték, sőt le is tartóztatták.  27 

 Időközben Gáthy Zsigmond polgármester helyére 1918 végén Linner Jenő 

közigazgatási tanácsnok, polgármester-helyettes vette át a város irányítását, aki a 

tanácshatalomig maradt ebben a pozícióban. 28 

1919 januárjában ismét tüntetések sorozata indul meg. 1919. január 2-án kinevezték 

Kutkafalvi Miklóst vármegyei kormánybiztos-főispánnak. A beregszászi szociáldemokrata 

pártszervezet aktívan lépett fel 1919 január végén Kutkafalvi Miklósnak tisztségéből való 

eltávolítása kérdését illetően. A szociáldemokrata párt vezetőségének Budapestre küldött 

levelében kérik a főispán leváltását és e tisztségre kérték Kővárinak, a szociáldemokrata 

pártszervezet elnökének kinevezését. 1919. január 31-én Beregszászban tömegtüntetést 

rendeztek tiltakozásul Kutkafalvi Miklósnak a megye új vezetőjéül való kinevezése 

alkalmából. A tüntetés szervezői a kommunisták és a baloldali szociáldemokraták voltak. A 

tüntetésnek túl sok eredménye nem lett. 29 Annyit érdemes még tudni Kutkafalviról, hogy a 

beszivárgó ukránok ellen egységet szervezett, és megtisztította tőlük a vármegyét. 1919 

júniusában: részt vett az ellenforradalmi tevékenységben – igaz, nem itt, hanem Pest és Tolna 

vármegyében – ezért a vörösök halálra ítélik, de nem hajtották végre az ítéletet a 

Tanácsköztársaság bukása végett. 30 

  Szót kell ejteni Ruszka-Krajnáról, fogalmáról, kialakulásáról. Az 1918.évi X. 

néptörvény autonómiát biztosított a Kárpátalján élő ruszinoknak. Közigazgatási, 

igazságszolgáltatási, oktatási, művelődési és vallási ügyekben önrendelkezés illette meg őket. 

Nemzetgyűlést választhattak, és a magyar nemzetgyűlésbe is küldhettek – 

lakosságarányuknak megfelelően – képviselőket. 31Közös magyar–ruszin ügy volt: a külügy, a 

pénzügy, a hadügy, a gazdaság és a közlekedés, a szociálpolitika. 1918. december 10-én a 

budapesti ruszin nagygyűlés követelései alapján a 10. néptörvény szabályozta ruszinok 

                                                             
27 M. V. TROJÁN: Bereg vármegye dolgozóinak harca a tanácshatalomért 1918—1919-es években. 

Századok. 1964, 133 old. 
28 ELSŐ VILÁGHÁBORÚ A KÁRPÁTOKBAN (szerk. Kónya Péter) -  SZAKÁL IMRE: "...egymásra zuhanó sűrű 

történések..." A csehszlovák hatalomátvétel Beregszászban az első világháborút követően. 

https://www.academia.edu/31044599/_...egym%C3%A1sra_zuhan%C3%B3_s%C5%B1r%C5%B1_t%C3%

B6rt%C3%A9n%C3%A9sek..._A_csehszlov%C3%A1k_hatalom%C3%A1tv%C3%A9tel_Beregsz%C3%A1szb

an_az_els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAt_k%C3%B6vet%C5%91en?auto=download 
29 M. V. TROJÁN: Bereg vármegye dolgozóinak harca a tanácshatalomért 1918—1919-es években. 

Századok. 1964, 133 old.  
30 http://lexikon.katolikus.hu/K/Kutkafalvy.html  
31 http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/14Szab%F3_Marjanucz/html/5_6.htm  

https://www.academia.edu/31044599/_...egym%C3%A1sra_zuhan%C3%B3_s%C5%B1r%C5%B1_t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sek..._A_csehszlov%C3%A1k_hatalom%C3%A1tv%C3%A9tel_Beregsz%C3%A1szban_az_els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAt_k%C3%B6vet%C5%91en?auto=download
https://www.academia.edu/31044599/_...egym%C3%A1sra_zuhan%C3%B3_s%C5%B1r%C5%B1_t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sek..._A_csehszlov%C3%A1k_hatalom%C3%A1tv%C3%A9tel_Beregsz%C3%A1szban_az_els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAt_k%C3%B6vet%C5%91en?auto=download
https://www.academia.edu/31044599/_...egym%C3%A1sra_zuhan%C3%B3_s%C5%B1r%C5%B1_t%C3%B6rt%C3%A9n%C3%A9sek..._A_csehszlov%C3%A1k_hatalom%C3%A1tv%C3%A9tel_Beregsz%C3%A1szban_az_els%C5%91_vil%C3%A1gh%C3%A1bor%C3%BAt_k%C3%B6vet%C5%91en?auto=download
http://lexikon.katolikus.hu/K/Kutkafalvy.html
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Tortenelem/14Szab%F3_Marjanucz/html/5_6.htm
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nemzeti önkormányzatát: „Máramaros, Ugocsa, Bereg és Ung vármegyék ruszinlakta 

részeiből Ruszka-Krajna néven autonóm jogterület (kormányzósági terület) alakíttatik”.  . Az 

Az autonóm terület Ung, Bereg, Ugocsa és Máramaros vármegye ruszinlakta területeire 

terjedt ki, bizonytalan határral a magyarlakta területek felé. 32Ruszka-Krajna tartomány 

központja Munkács volt, élén kormányzó állt. 1918 decemberében felállították Budapesten a 

ruszka krajnai minisztériumot Szabó Oreszt vezetésével, illetve a Munkács központtal 

rendelkező terület élére kormányzónak nevezték ki Avgusztin Stefánt.  A ruszinokat a 

kormányban a ruszka-krajnai – az autonóm tartomány felügyeletét is ellátó – miniszter 

képviselte, aki a magyar parlamentnek felelős volt. 33 

Egyértelmű, hogy ezen korszak jellemzője főleg a szociáldemokraták előretörése, 

kiemelten a radikális vonalé. Ugyan megpróbálják a városban (de a megyében is) 

ellensúlyozni a szociáldemokraták térhódítását, de sikertelenül. A kísérlet a kisgazdák 

(FKGP) nevéhez kötődik, a párt szervezését Dercsényi Ferenc kezdte meg. Faluról falura 

járva agitáltak, nem kis sikereket értek el, azonban túl későn kezdték meg a szervezkedést, s 

mivel 1919. március 21-én kikiáltják a Tanácsköztársaságot, a szervezkedés elvesztette 

aktualitását, a szociáldemokraták és kommunisták pedig megerősödve kerülnek ki a 

párharcból: a Tanácsköztársaság kikiáltása kedvező helyzetet teremtett arra, hogy magukhoz 

ragadják a hatalmat. 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
32 MAGYAR Katolikus Lexikon http://lexikon.katolikus.hu/R/Ruszka%20Krajna.html  
33 NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-Szatmár-

Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982, 426.old  
34 NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-Szatmár-

Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982, 417.old 

http://lexikon.katolikus.hu/R/Ruszka%20Krajna.html
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II. 2. Segélyezési rendszer Beregszászban a Magyar Népköztársaság 

időszakában 

 
 Beregszász 1918-as évét tekintve elmondható a szociális helyzetet illetőleg, hogy 

akárcsak Magyarország más területein, az emberek itt is rendkívül nehéz megélhetési 

viszonyok között éltek. Az első világháború okozta rendkívül rossz gazdasági helyzet erre a 

területre is kihatott és éreztette hatását. Már 1917-ben is kérvények tömkelege érkezett ahhoz 

a hivatalhoz a városházán, amely a közellátásért volt felelős. Ez volt a Közélelmezési 

Ügyosztály. 

 1917.szeptember 19-én képviselőtestületi közgyűlésre került sor, melynek keretében a 

polgármester a város közellátásánál alkalmazott hivatali személyzet áthelyezéséről beszélt. A 

közgyűlésen a részleteket tekintve arról volt szó, hogy a közszükségleti cikkek utalványainak 

kiállítása is már hatalmas problémát okoz, ugyanis az utalványok átadása lassan zajlik, a 

termek állandóan tele vannak, ez még tetézte az is, hogy a szűk lépcsőkön is várakoztak az 

emberek, néha teljesen hiába, ráadásul a kevés hely miatt egymásra is veszélyesek voltak. Ez 

a tömeg nem csak megnehezíti a Közélelmezési Ügyosztály munkáját, hanem súlyosbít a 

városháza munkáját illetőleg, hiszen azzal, hogy tele voltak a helyiségek, akadályozták 

azoknak is a munkáját, akik egyéb ügye végett mentek a városházára, illetve azokat a 

tisztviselőket is akadályozták, akik a városházán dolgoztak, de nem a közélelmezéssel 

foglalkozó ügyosztálynál.  A polgármester javaslata erre a problémára az volt, hogy a 

városháza közelében szükséges lenne kibérelni egy helyiséget, amelyben berendezkedhetne a 

Közélelmezési Osztály. A választás Méhes Samu Andrássy utcai (ma : Széchenyi utca) 

házának egyik földszinti helyiségére esett, amelyet évi 2500 koronáért kilehetett bérelni. A 

szerződésben egy éves bérletről van szó. Végülis a képviselőtestület úgy határozott, hogy 

kibérlik a helységet, a közélelmezési ügyeket ellátó tisztviselők és alkalmazottak munkáját is 

segítve35.  

 1918. szeptemberében a polgármester, Gáthy Zsigmond újabb közgyűlés keretében 

jelenti a képviselőtestületnek, hogy 1918.október 1-én a bérleti szerződés lejár, és szükséges 

lenne a szerződés meghosszabbítására, pontosabban további egy évre. Ekkor már változik a 

bérleti helyiség mennyisége és az ár is : 4000 koronáról van szó, és három földszinti 

helyiségről, melyben a közélelmezési hivatal, illetve a lakáshivatal végezné munkáját. A 

közgyűlés véghatározata szerint a képviselőtestület egyhangúlag támogatja a javaslatot, és 

                                                             
35KTÁL,Fond 721. Op. 1. od.zb.1500, f. 7 
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Méhes Samuval meghosszabbítják a bérleti szerződést. 36 

 Ezek a kiadások viszont alaposan megterhelték a város pénzügyét, a témát illetőleg 

akkor bizonyosodhatunk meg erről, ha megtekintünk néhány lakbérelengedésről szóló 

kérvényt,amelyeknek többségét a város képviselőtestülete elutasított. Példának okáért 

érdemes megtekinteni Dr. Elek Endre kérvényét, aki a Kossuth tér 1. szám alatt lakott a város 

tulajdonát képező Bazár épületben lévő egyik lakásban. Maga a kérvény megfogalmazásának 

módja is ad okot izgalmakra, hiszen a kérvény, amelyet lakbérelengedés céljából címzett a 

város képviselőtestületének, kombináltan lett megírva : egyszerre kér lakbérelengedést, 

ugyanitt a bérleti idő lejártával az előző szerződés feltételei mellett új bérleti szerződés 

megkötése is kérvényezi, és mindezt tulajdonképpen egy rövid életrajz bemutatásával teszi. 

Nem emeltem volna ki ezt az egy bérleti szerződést, ha nem lett volna ily módon megírva, 

hiszen ezzel is betekintést nyerhetünk egy beregszászi ember századfordulói életébe, illetve a 

világháború túlélési történetének rejtelmeibe.  

 A kérvényből megtudhatjuk, hogy a sikeres ügyvédi irodával rendelkező Dr. Elek 

Endre 1914 óta bérli a várostól a lakást, de tekintve azt, hogy 1914. augusztus 1-én kitör a 

világháború, lakásbérlését csak néhány hónapig „élvezhette”. 1914. decemberében, 29 évesen 

katonai szolgálatra vonul be és négy évig, azaz a világháború teljes időszakát leszolgálta. Azt 

is megtudhatjuk, hogy ebből a négy évből jelentékeny időt a fronton töltött, egészen addig, 

ameddig meg nem sebesült, illetve idegi alapú betegségek nem kezdték el kínozni. A történtek 

után a minisztérium rokkanttá nyilvánította. Miután hazaérkezett, anyagilag is a tönk szélére 

jutott : miután bevonult a hadseregbe, az ügyvédi irodáját be kellett zárnia, pangó ügyei 

megakadtak, így nem igazán volt jövedelme. A szolgálatai végett sem kapott annyi összeget, 

hogy ebből kezdeni tudjon valami hazaérkeztével, ugyanis egy év alatt annyit kapott, hogy 

éppen fenn tudta tartani magát. Később a tiszti rangja sem jövedelmezett: ...” oly 

nyomorúságos éhbért kaptam, hogy abból élni a rettenetes drágaságban szinte lehetetlenség 

volt...” Tulajdonképpen ilyen viszonyok között szerelt le, és nem igazán tudta miből 

fenntartani magát.  Budapesten ott volt a forradalom idején, eközben édesapját kirabolták, 

aki a már említett lakásba költözött, abba a lakásba, amelyben az itt, Beregszászban lévő 

német hadsereg részére időközben kiadtak és iroda illetve raktárhelyiségként funkcionált.37 

 A képviselőtestület azonban nem teljesítette a kérelmet, azzal indokolta, hogy egyrészt 

a kialakult helyzet miatt Dr. Elek Endre a hibás, aki nem mondta fel a lakásbérleti szerződést, 

                                                             
36 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1500, f. 8 

37 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1500, f. 28. 
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noha erre módja lett volna, illetve másrészt, a város súlyos pénzügyi helyzete nem engedi meg 

azt, hogy bárkinek is elengedhessék a bérhátralékát. A képviselőtestület véghatározatából 

megtudhatjuk, hogy Dr. Elek Endre bérhátraléka 700 korona volt, amelyre az említett 

kérelmező személynek a kérelem elutasításától számítva 30 napja van arra, hogy kifizesse.38 

Természetesen nem volt annyira súlyos a helyzet a leszerelt katonák helyzetét 

illetőleg, mint Dr. Elek Endre és hasonló sorsúaknál, mégis, a világháború utolsó évében, 

illetve az 1919-es év válságosnak mondható ezen a téren is. A most leírtak során azt 

tanulmányoztam, hogy hogyan és milyen formában látták el a leszerelt katonákat, 

pontosabban milyen, mekkora összegű illetményeket kaptak, és az illetmények kiosztása 

helyileg hogyan valósult meg.  

 1918.november 20-án Bereg vármegye alispánja levelet írt Beregszász polgármesterének, 

amely röviden és vázlatosan tartalmazza azt, hogy ki és milyen kritériumok alapján kaphat 

illetményt. E szerint azok kaptak leszerelési illetményt, akik: 

a) a leszerelés alkalmával tíz napi illetéküket megkapták – az ő részükre harminc napi zsold és 

élelmezési támogatás fejében 270 koronát kapnak. 

b) akiknek a zsoldjai nem voltak akkor kiutalhatóak -  az ő részükre negyven napi zsold és 

élelmezési támogatás fejében 360 koronát kapnak. 

Az említett összegek kifizetését a városi pénztárak fogják kifizetni, ugyanezek fizették 

a hadbavonult családjának is a hadisegélyt. Azoknak, akiknek a családja nem részesült 

hadisegélyben, szükségük volt valamilyen iratra, amely igazolta állandó tartózkodási 

helyüket. Felmerül a kérdés, milyen pénzből fizették ezeket ki? Nos, a kifizetés a városi 

pénztárban rendelkezésre álló készpénzből kellett kifizetni, amennyiben nem rendelkeztek 

ezek a pénztárak fedezettel, abban az esetben attól függően, hogy hány katona érkezik 

Beregszászba, azaz haza, ahhoz viszonyítva a szükségelt összeget kiutalványozták, és a 

pénzügyigazgatósághoz kellett fordulni, amely ezeket az összegeket december 1-ig kikellett, 

hogy utalja. 39 

 Ez egy kezdetleges rendelkezés volt, ugyanis többször is módosították. Fontos 

megemlíteni, hogyan zajlottak az elkövetkezendő napok az aktuális téma szempontjából. 

1918. november 24-én Gáthy Zsigmond (Beregszász polgármestere) hirdetményt ad ki, 

melyben arról van szó, hogy a leszerelt legénységnek a leszerelési illetmények kifizetése előtt 

nyilvántartásba lesz véve, így azoknak jelentkezniük kellett a városi főjegyzőnél a leszerelési 

                                                             
38 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1500, f. 31.  
39 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1505, f. 8. 
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igazolvánnyal együtt. 40 Ez valóban így volt, hiszen a 30442/eln.1/6-918. számú rendelet így 

határozta meg. A részletekbe beletekintve megtudhatjuk, hogy a kifizető pénztár a leszerelt 

katonákat a illetményük kifizetése előtt jegyzékbe vették fel. Ez a jegyzék az illetőnek a 

nevén kívül tartalmazta a születési évét, helyét, nemzetiségét, akkori lakhelyét, a szülei nevét, 

illetve a leszerelést eszközlő katonai hatóságot / parancsnokságot, melyik csapattestnél 

szolgált és hogy mikor fizették ki az adott összeget számára. A procedúra során még azt is 

ellenőrizték, hogy a kifizető pénztár a leszerelt illetékét nem fizette már ki egyszer, és ennek 

megakadályozására a kifizetésről szóló okmányban aláírással kötelezték a leszerelt 

katonát,melyben elismerte, hogy az összeget átvette. 41 

 1918. november 28-án egy hivatalos nyugta szerint a magyar hadügyminiszter 300.000 

koronát utalt ki a leszerelt katonák illetményének kifizetésére.42 

 1918. november 30-án hirdetmény formájában nyugtatta meg az érintetteket Gáthy 

Zsigmond, Beregszász polgármestere azt illetőleg, hogy amint megérkezik a leszerelési 

illetékek kifizetésére szánt összeg, azonnal értesítve leszek a leszereltek, és az értesítés 

folyamán megtudják a kifizetés pontos helyét és idejét. Ugyan fentebb már leírtam, hogy 

december 1-re terveztek az összegek kifizetését, mégis, a hirdetményben Gáthy felhívja a 

figyelmet arra, hogy a nehéz közlekedési viszonyok és egyéb technikai, szervezési okok miatt 

előreláthatólag késni fog a kifizetésre szánt összeg, de itt is megpróbálja nyugtatni az 

érintetteket, mondván, hogy az illetékek kifizetésre érdekében a kormány mindent elkövet, és 

ha késéssel is, de mindenki megfogja kapni. 43 

 A kronológiai sorrendet tekintve a következő dátum 1918. december 4. :  Gáthy 

Zsigmond hirdetményben közli az érintettekkel, hogy december 9-től kezdődően kifizetésekre 

kerül sor tulajdonképpen ABC-sorrendben : december 9-én az A, B, C, és D betűvel kezdődő 

nevű leszerelt katonákat fizetik ki, 10-én az E, F, G, H betűvel kezdődőeket, stb. Ezenkívül a 

jogosultakról is szó esik, ergo azokról, akik megkaphatják illetményüket.44 

 A tervek szerint a kifizetéseket igen hamar lebonyolították volna, mindössze 4-5 nap 

alatt, azonban Dr.Linner Jenő polgármester hirdetményéből megtudhatjuk, nem így sikerült. 

Pontosan Dr. Linner Jenő megválasztásának időpontjára nem találtam megbízható adatot, így 

erről az eseményről nem tudok bővebb tájékoztatást adni. Mindenesetre az biztos, hogy 1919. 

                                                             
40 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1505, f. 9. 
41 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1505, f. 7. 
42 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1505, f. 11.  
43 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1505, f. 13. 
44 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1505, f. 16. 
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január 6-án már hivatalban volt, ugyanis a hirdetmény alatt az ő aláírása van. A hirdetmény 

szerint azok a leszerelt katonák, akik még nem kapták meg az illetményeiket, azok 1919. 

január 13-tól kezdve a városi pénztárban felvehetik. Továbbá ismerteti a kritériumokat 

röviden hirdetményében. 45 

Érdemes megismerkednünk a Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt 

Egyletének körlevélben való felhívásával, amely 1918. márciusában jelent meg. A felhívás 

szövege szerint a magyar, az osztrák és a német határ mentén Oroszországból sok ezer 

hadifogoly fog visszaözönleni. Ezekről gondoskodni kell : a fogadásukról, az ellátásukról és a 

felszerelésükről, amely nagy feladatot hárít ugyebár a hadvezetőségre. A felhívás figyelmeztet 

: a magyar társadalomnak és a Magyar Vöröskeresztnek nem szabad tétlennek maradnia abból 

a szempontból, hogy kivegye a maga részét a „munkából”. Ennek céljából a Magyar Szent 

Korona Országai Vöröskereszt Egylete felhívja a figyelmet arra, hogy a legnagyobb segítség 

az lenne, ha a társadalom adakozóképes rétege megpróbálna segíteni ezeken a hadifoglyokon 

adománnyal, pénzzel, ruhával, lényegében bármivel. A felhívást „aláírásával” támogatja Dr. 

Darányi Ignác, a Hadifoglyokat Gyámolító Bizottság (tov. HGYB) elnöke, gr. Csekonics 

Endre királyi biztos, elnök, Dr. Farkas László, főtitkár, a HGYB előadója, Josipovich Géza, 

elnökhelyettes, Földi János, a HGYB és a Tudósító Hivatal vezetője, zólyomi Wagner Ödön, 

központi főmegbízott – főgondnok és báró Herzog Mór Lipót, a Szeretetadomány Osztály 

vezetője. 46 

 Az oroszországi hadifoglyok segélyezési akciójával kapcsolatosan a kormány is reagál 

a 47,236/ 1918. B. M. számú körrendelet XII-b. pontjával, amelynek másolatát megkapta a 

Bereg vármegyei alispán és a beregszászi polgármester is : az Oroszországból hazatérő 

hadifoglyok gyámolításával kapcsolatos felhívást. A felhívás nem különbözik tartalmi 

szempontból túl sok mindenben a Magyar Szent Korona Országai Vöröskereszt Egyletének 

felhívásától, csupán két dologban. Egyrészt leszögezi, hogy a kormány támogatja a 

kezdeményezést abban a formában, hogy az ország közigazgatási hatóságainál jelzi a 

kezdeményezést és gyűjtésre hív fel, másrészt felhívja az alispán/polgármester figyelmét arra, 

hogy a nevezett bizottság a hazatérő hadifoglyokat a gyűjtés eredménye érdekében hathatósan 

támogassa és a hozzá intézett felhívásokat és gyűjtőíveket terjessze. 47 

 És most térjünk rá, hogy hogyan működött ez Beregszászban. A polgármester kapott 

                                                             
45KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1505, f. 25. 
46 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1504, f. 3 
47 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1504, f. 11 
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egy levelet, úgyn. körlevelet a HGYB-től, amelyben nagyjából ugyanaz volt leírva, mint az 

előző két felhívásban. Annyiban különbözik, hogy a levél írója felkéri a polgármester, hogy 

úgy a város lakossága között, mint a befolyásába tartozó nagyobb cégek, egyebek körében 

terjessze a felhívást,küldjön gyűjtőíveket. A gyűjtőíveket ki kellett tölteni, majd visszaküldeni 

a polgármester részére, csatolva hozzá a takarékpénztári befizetéslapokat. Ezt a polgármester 

a gyűjtés lezárása után a gyűjtőívet közvetlenül, a befolyt összeget pedig a csatolt 

postatakarékpénztári befizetéslappal el kellett juttatnia a HGYB-hez Budapestre. Az akció a 

városban 1918 májusától kezdődött. 48 

 A lakosság körében való hirdetés mellett a polgármester elküldte ezt a felhívást, illetve 

a gyűjtőívet a Beregmegyei Központi Takarékpénztár igazgatóságának, a Beregszászi Bank 

igazgatóságának, a Beregmegyei Gazdasági Bank igazgatóságának, a Beregszászi Hitelintézet 

igazgatóságának, Beregszászi Bank és Részvénytársaság,a Bereg Kiadó hivatalának, a Beregi 

Hírlapnak és a Beregi Közlönynek. 49 

 A hivatalos jegyzetből megtudhatjuk, hogy aa Beregszászi Hitelintézet 100 koronát, a 

Beregmegyei Központi Takarékpénztár 100 koronát, a Beregmegyei Gazdasági Bank 20 

koronát, Beregszászi Bank és Részvénytársaság  50 koronát adományozott, így összesen 270 

koronát gyűjtöttek össze. Az újságok, hetilapok hirdetés formájában megjelentették a 

felhívást, azonban arra nem igazán akadt jelentkező.  

A szociális intézkedések tekintetében egy viszonylag jól kialakított segélyezési rendszert 

tekinthetünk át az elkövetkezendőkben. Munkámban szeretném vázolni azt, hogy hogyan és 

miképpen támogatták a hadiözvegyeket, rokkantakat és árvákat és közalkalmazottakat 

kronológiai   határokon belül.                                                                                                        

 Elsősorban a beregszászi hadiözvegyek, rokkantak  és árvák segélyezésére szolgáló 

alapról, annak megteremtéséről és munkájáról lesz szó. Ennek az alapnak az ötlete 1918. 

augusztusában merült fel. Tulajdonképpen ennek során egy hadigondozó alapról volt szó, 

amelyet a város, pontosabban annak képviselőtestülete létesített. Az alapítvány nem tartozott 

az Országos Hadigondozó Hivatal (OHGH) hatáskörébe, más nem rendelkezhetett felette, 

csak a város. Az ötlet szerint a költségvetést a helyi pénzintézetek és iparvállalatok adják, 

ezenfelül magánszemélyek is, tehát a lakosságot is bevonták a gyűjtésbe. Azok a szervezetek, 

amelyek hasonló céllal jöttek létre és/vagy működtek, a városi alap részére ugyanúgy némi 

összeggel, vagy támogatással kellett szolgálniuk. A kormány segítségét is kérték támogatás 

                                                             
48 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1504, f. 12. 
49 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1504, f. 14. 
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tekintetében: az ötlet mivolta rávilágít arra, hogy a rokkantak, hadiözvegyek és árvák 

helyzetének segítése az állam feladata. Ez az alap tulajdonképpen a városi tanács keze alatt 

működik és munkájukról az alappal kapcsolatosan negyedévente be kellett számolniuk. 50 

 Emellett érdemes megemlíteni, hogy amennyiben tényleges hadiszolgálatban álló 

közalkalmazott elhalálozott, abban az esetben az alkalmazottnak segélybeli összegére, ellátási 

összegére igénnyel bíró özvegy vagy árva kapta meg az összeget – ez egy egyszeri, nagyobb 

összegű rendkívüli segély volt, amelyet általánosságban a városi tanács, képviselőtestület 

adott ki, de kérvényezni lehetett az illetékes adóhivatal vagy az alispánnál is. 51 

 Az 1918-as évre az állam a beregszászi hadiözvegyek, rokkantak, nyugdíjasok  és 

árvák részére mindössze ötszázkilencven koronát utalt ki. Ezt az összeget általánosságban a 

városi pénztár fizette ki. Az igényelt összeget nyugtára kapta meg az igénylő, amelyet a 

pénztárnok és az ellenőr aláírásával hitelesített, és a polgármester vagy a helyettese ezek 

alapján a nyugták alapján számolt el az államnak a segélyek kifizetéséről. 52 

 A segélyezések összegét tekintve megtudhatjuk, hogy például az árvák részére 1918-

ban az 1918/50000 számu rendeletnek köszönhetően évi 12 koronát fizettek ki, ám ez az 

összeg a növekszik 1918 telére változik, mégpedig évi 96 koronára.53 

 Érdekes megfigyelni a közalkalmazottak segélyezését, és azoknak összegét. A 

149800/1918 sz. B.M rendelet értelmében Beregszász város közigazgatási alkalmazottai 

rögtöni segélyben részesültek, amelynek összege ötvennégy ezer korona volt. A segélyosztást 

a polgármester vezette, ugyanis ő volt az, aki eldöntötte, kik jogosultak a segélyre. Azonban 

különböző problémák merültek fel, ezek főleg anyagiakban mutatkoztak meg, mely alatt azt 

értem, hogy a városi pénztár nem rendelkezett elegendő fedezettel. Ezt úgy oldották meg 

felsőutasításra, hogy az adótartalék-alapból, a V.64. sz. beregszászi hitelintézeti 

betétkönyvből ötvennégy ezer koronát felvettek, és az a házi pénztár javára utalták, 

bevételként feltüntetve.  A polgármestert arra is utasították, hogy a segélyezést adminisztratív 

módon jutassa el az illetékeshez, esetünkben a belügyminiszterhez. 54 A kimutatás 

tulajdonképpen négy oszlopos volt, ezek tartalmazták a segélyhez jutottak nevét, állását, a 

megkapott összeget, illetve megjegyzést. Érdekes, hogy maga a polgármester, Gáthy 

Zsigmond is kapott, 600 koronát, de az is felettébb érdekes, hogy ugyanennyit kapott a 

                                                             
50 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 29-30. 
51 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 31. 
52 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 45 
53KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 2. 
54 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 15. 
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főjegyző (Hunyady Gyula), a főmérnök ( Méhes Samu), az aljegyző (Kasztos Sándor),és még 

sorolhatnánk. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden alkalmazott ugyanannyit, 600 

koronát kapott, ugyanis több mint 140 közalkalmazott kapott segélyt.55 

 Természetesen nem csak pénzbeli segélyezés volt, hanem különböző közszükségleti 

cikkek terén is próbáltak segíteni a lakosság helyzetén. Így például megtudhatjuk a 

polgármesternek írt alispáni levélből, amelyet 1918.március 22-én írtak, hogy Beregszász 

lakossága, pontosabban 9280 főre kiutaltak 27.840 kg búzalisztet illetve 27.840 kg 

tengerilisztet. Ezen kívül külön kirendeltek a Beregszászi Közkórház részére 1782 kg, a 

rendőrlegénység részére 195 kg, a vendéglősök részére 72 kg, ipari célra 60 kg, és a városi 

fogolytábor részére 350 kg lisztet, egybeszámolva a külön kirendelést 2459 kg lisztet 

rendeltek ki ezek részére, 1229. 5 kg búzalisztet, és 1229.5 kg tengerilisztet. Teljes 

kirendelésre 29.069,5 kg jutott ezek szerint, és ezek elosztásának a módjára az alispán felhívja 

a polgármester figyelmét, miszerint 6 kilogrammos fejadagok alapján kell elosztani, 50% 

búza és 50 % tengeriliszt arányban. 56 Ugyanezen időben, 1918. márciusában külön 

kérvényeztek 700 kg lisztet azon katonák részére, akik szabadságolva lettek. 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
55 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 12. 
56 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 21.  
57 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 22. 
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III.3. Kereskedelmi helyzet Beregszászban a Népköztársaság időszakában 

 

Az I. világháború éveiben, illetve az azt követő évben a hadigazdaság körülményei 

között a kereskedelem tevékenységi köre jelentősen összeszűkült. A hadviselő országokban 

általában jelentkező korlátozások, az élelmiszerek és más fogyasztási cikkek hatóságilag 

szabályozott adagolása, a közszükségleti cikkek növekvő hiánya, a nyersanyagok és 

tüzelőanyagok állami hivatalok általi elosztása vált jellemzővé. Nem volt ez másképp 

Beregszász városában sem.  

 Beregszász 1918-19-es éveire a hatalmas hiány jellemző, főleg közszükségleti cikkek 

terén. Az elkövetkezendőkben arról lesz szó, hogy ezeket a közszükségleti cikkeket honnan, 

melyik cégnek köszönhetően, milyen áron kapta a város, illetve a kereskedők.  

 Sok közszükségleti cikk tekintetében, így például a búzát, búzalisztet illetőleg jó ha 

tudjuk : az említett korszakban a búza vásárlási igénye korlátozott volt,az ide tartozó 

miniszteri rendelet értelmében például 1918. február 15-től 1918. augusztus 15-ig 

családtagonként havonta 9 kg búza vásárolhatott. 58 Kutatásom során nem sikerült kideríteni, 

összesen mennyi búzaliszt illetve hasonló termék érkezett Beregszászba, abban viszont 

biztosak lehetünk, hogy 1 kg liszt ára 1918 tavaszán 43 fillérbe került. A liszt szállítása 

Beregszászba gyakran komoly problémákba is ütközött, így akár megesett az is, hogy több 

hétig késett az esetleges lisztszállítmány. Többek között erre világít rá Váradi Sándor 

levelében, amelyet a  polgármesterhez írt, így azt is megtudhatjuk, hogy volt olyan eset is, 

melynek során az alispán egyszerűen nem adta ki a lisztet eladásra, több mint egy hónapon 

keresztül. Az okát ennek a cselekedetnek nem tudjuk meg a levélből, mindenesetre 

megismerkedhetünk a korabeli relikvirálás fogalmával is, amely egyáltalán nem volt ritka. A 

hatósági lefoglalások során azoknak a személyeknek, akik ellen ellenőrző eljárás indult, sok 

esetben a terményfelesleget, illetve abban az esetben, ha több (adott helyzetben) lisztjük volt a 

megengedettnél, lefoglalták a felesleget. Váradi Sándor esetében is ez történt, aki levelében 

leírja, hogy 1918.március 22-én távollétében „...egy zsidó és két katona...” lefoglalta egy 

mázsa negyvennégy kiló lisztjét.  Érdekes, hogy ínséges időkben (például amikor késett a 

                                                             
58 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 47. 
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lisztszállítmány, vagy hiány volt belőle a városban), fellendült a „feketekereskedelem” is. 59 

Ezek a nyerészkedések abban és úgy nyilvánultak meg, hogy például egy háztartásban több 

emberadagot kérvényeztek, mint ahányan éltek a háztartásban. Ilyen példának okáért 

Herskovits Menyhért esete, aki foglalkozása szerint cipész volt, és aki háztartásába 10 fő 

helyett 12 főt jelentett be. Ilyen esetekben eljárást indítottak az illető ellen, mivel vagy 

nyerészkedni akart, vagy magasabb áron eladni a lisztet. 60 Utóbbival kapcsolatosan konkrét 

esettel is találkoztam, mégpedig Reskovics Mózes esete, aki egy anonim levél szerint a 

lisztnek kilóját 4 forint 80 krajcárért adta.61 A polgármester azonnal reagált is a hozzá írt 

levélre : utasította a rendőrőrmestert az azonnali eljárást megindítására. Az, hogy mi lett a 

vége az ügynek, sajnos arról nem találtam érdemi anyagot. 62 

 A cukor esetében hasonló a helyzet : összben nincs adat a városba érkezett cukor 

mennyiségéről, mindenesetre azt tudjuk, hogy a városba 1918. áprilisában több, mint 100 

mázsa cukor érkezett a budapesti Cukorközpontnak köszönhetően : ezek nagy része a helyi 

kereskedők között lett szétosztva. Ez nem azt jelenti, hogy több cukorszállítmány nem 

érkezett volna Beregszászba, hiszen több szállítmány is érkezett segélyezés céljából. 63 

A cukor kereskedelmét illetőleg még érdemes megemlíteni, hogy a szerencsi cukorgyárból 

úgyszint 100 mázsa cukor érkezett Beregszászba. Maga a városba való szállítás azonban 

problémát okozott, pontosabban késéssel érkezett meg, a szerencsi cukorgyár leveléből 

megtudhatjuk, hogy ez annak köszönhető, hogy a MÁV elrendelt forgalmi korlátozásai nem 

tették lehetővé a pontos megérkezést. 64  

 A só, mint közszükségleti cikk tekintetében picit másabb a helyzet. Soron tudunk 

követni például egy levelezést a Magyar Királyi Sójövedék Vezérügynökségének Coloniale 

Budapest nevű kirendeltsége és a polgármester között. A levelet a polgármester kezdeményezi 

1918. márciusában. A levélből megtudhatjuk, hogy a polgármester szerint Beregszász 

lakossága hetek óta sóhiánnyal küzd, köszönhető többek között annak is, hogy a levél 

megírásának időpontjához képest hét hónapja megrendelte a polgármester a sóadagot, melyet 

kijelölt kereskedők kaptak volna meg. Példának okáért megemlíti Schwarcz Sámuel nevét, aki 

beregszászi kereskedő, és a megrendelt sót már hét hónapja rendelésbe adta és kifizette, 

mégsem kapta meg. A levélből megtudhatjuk, hogy három vagon sóról van szó, a 

                                                             
59 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 44.  
60 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 73.  
61 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1513, f.  1.  
62 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1513, f. lap 2. 
63 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 27.  
64 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 84. 
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polgármester legalább két vagon sót kér a levélben. 65 Három hét múlva megérkezik a Magyar 

Királyi Sójövedék Vezérügynökségének Coloniale Budapest nevű  kirendeltségének válasza a 

polgármester levelére. A válaszlevél igen dilemmatikus a maga formájában, hiszen már-már 

az ellenkezőjét állítja annak, amit a polgármester levelében megfogalmazott. E szerint a 

Coloniale folyamatosan szem előtt tartja Beregszász helyzetét só tekintetében,igyekeznek 

kellő mennyiségű sóval ellátni a várost. Példának okáért felhozza azt, hogy kinek 

szállítmányoztak eddig az aktuális évben sót, így megtudhatjuk, hogy március 11.-én Berner 

Jakabnak és Berkó Ignác beregszászi kereskedők részére szállítottak egy-egy vagon 

konyhasót, illetve ugyanebben a hónapban 100 mázsa konyhasót és 100 mázsa marhasót 

külön még Berkó Ignác részére. Ezen felül terveznek szállítani a Fuche Izidor beregszászi cég 

részére egy vagon konyhasót.  Így a válaszlevélből megtudhatjuk, hogy a polgármester 

állítása nem helytálló, hiszen jóval nagyobb mértékben küld a cég sót a város részére, mint 

ahogy azt a polgármester leírta. Schwarcz Sámuel ügyét illetőleg pedig a válaszlevél kitér 

arra, hogy azért nem küldenek az említett kereskedő részére sót, mert elsősorban azok részére 

szállítanak, aki már a háború előtt is foglalkoztak többek között sókereskedelemmel.66 

 Egy számla adataiból megtudhatjuk azt is, hogy a Magyar Királyi Sójövedék 

Vezérügynökségének levele nem csupán az előbb felsorolt személyeknek részére utalt ki 

nagyobb sóadagot, hanem például Rosenthal Józsefné beregszászi kereskedő részére is. A 

számla adataiból megtudhatjuk, hogy az említett kereskedő 50 mázsa alaksó, illetve 50 mázsa 

asztali (finom) sószállítmányt kapott. Az 50 mázsa alaksó összára 1000,50 korona volt, míg 

az asztali só összára 1025,50 korona. Emellé még rendel 200 darab 25 kilós papírzsákot, 

nyilván a sóhoz, ezeknek darabja 1 korona 10 fillér, összára 220 korona volt. 67 

 A kávét illetőleg a  levéltári anyagok adatai azt tükrözik, hogy Beregszászban az 

említett korszakban 2600 kg kávét utalt ki az alispán. Ezek elosztását a Hausmann CH. és Fia 

nevű cég felügyelte, amely füszer gyarmatáruk és a petróleum nagykereskedésével foglalkozó 

cég volt. A leírásban megtudhatjuk, hogy melyek voltak azok a kereskedők, akik részére 

kávét utaltak ki kereskedelem céljából. Azon kívül, hogy saját maguk részére rendeltek ki 

kávét, megemlíthető Auer Károly, Richter Izidor, Weisz Bernáth, Papp Lajos, Berner Jakab, 

Memmelstein W.,  Simon István és Schwarts Sámuel és mások neve. A kávé elosztása nem 

volt egyenlő. 68 69 

                                                             
65 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1511, f. 51. 
66 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1511, f. 52.  
67 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1511, f. 53. 
68 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 57.  
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 Zöldségkereskedelem terén megemlítendő például a káposzta,  vagy éppen a burgonya 

kereskedelme. A káposztával kapcsolatosan ismételten a Hausmann CH. és Fia nevű cég 

értesítéséből a  polgármester felé megtudhatjuk, hogy például 1918.májusában 8768 kg 

káposzta érkezett Beregszászba.70  Tudnunk kell, hogy a levélben 15 hordónyi káposztáról 

van szó, amelyeknek össztömege 8768 kg, ez valószínüleg annak tudható be, hogy 

Magyarországon a hadsereg és a lakosság megfelelő ellátására az első világháború alatt 

kezdődött a káposzta ipari méretekben történő savanyítása.71 

 Egy véghatározati okiratból azt is megtudhatjuk, hogy az 1918-as év végén Beregszász 

5339 kg burgonyához jutott.Ennek kilogrammja 28 fillér volt, és ugyanúgy szétosztásra 

került. 72  

  A Hausmann CH. és Fia nevű cég leveléből azt is megtudhatjuk, hogy Beregszászba 

1918. márciusában 500 kilogramm asztaltszilva érkezett, sajnos azt, hogy honnan, azt nem 

írja a levél, mindenesetre annyi kiderül, hogy az aszalt szilvának kilója az aktuális év(ek)ben 

4 korona volt. 73 Az aszaltszilva kapcsán még érdemes megemlíteni azt, hogy a Szilvaközpont 

az aktuális évben 10 mázsa boszniai aszaltszilvát utalt ki a város részére. 74 

 Egyéb élelmiszereket illetőleg érdemes megemlíteni a sajtot, 1918. márciusában 500 

kg holland sajt került Beregszászba 5000 koronás áron. Egy, a polgármesternek írt levélből 

tudhatjuk meg ezt, illetve érdekes, hogy a levélben a levél írója külön kiemeli azt, hogy ugyan 

jó minőségű sajtot küldenek, amelyet sajtmesterrel vizsgáltatnak meg, azonban nem vállalnak 

felelősséget abban az esetben, amennyiben a sajt a szállítási idő alatt megromlik, esetleg 

beszárad, egyebek. 75 Tejtermék kapcsán még érdemes megemlíteni a vajat. 1918-ban 500 kg 

vaj érkezett kereskelmi célra – legalábbis ezt tudhatjuk meg ismételten a Hausmann CH. és 

Fia nevű cég leveléből. A vásárlási ára 19.70 korona volt, a fogyasztók részére pedig a 

miniszteri rendelet értelben 20.20 koronáért árulták. 76 

 Egyéb áruk tekintetében megemlítendő például a szappan. A város 1918-ban 5000 kg 

szappant kapott, amelyet a Magyar Olaj és Zsíripari Központ szállított. Az 5000 kg szappanért 

18810 koronát kellett kifizetni. 77 A Magyar Bőrbeszerzési Központ 1918.júniusi  leveléből - 

                                                                                                                                                                                              
69 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1511, f. 33.  
70 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 54.   
71 http://magyarkonyhaonline.hu/alapanyagok/egeszen-mas-kaposzta  
72 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 8.    
73 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 18.    
74 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 36.    
75 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 16.    
76 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1515, f. 20. 
77 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 97. 
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amelyet a polgármesternek írt - megtudhatjuk, hogy a bőr küldésére irányuló törekvések 

megakadtak, mert a Magyar Bőrbeszerzési Központ már három alkalommal felkérte Bereg 

vármegye alispánját arra, hogy legalább két bőrkereskedőt jelöljön ki annak érdekében, hogy 

eljusson a megrendelt bőr. Ezenkívül még megemlíti azt is, hogy Beregszász iparosai épp 

úgy, mint a megye más városainak iparosai körében, előreláthatólag a Kereskedelmi és 

Iparkamara utalványai alapján fogják megkapni a kijelölendő bőrkereskedőktől a blankbőrt.78 

Ennek kapcsán még érdemes említést tenni a lábbelik – gyerek, női, férfi cipő és bakkancsok 

– kereskedelméről. Beregszász (és a vármegye is) lábbeli – ellátásáról főleg a Hamburg 

Salamon és fiai nevű cég gondoskodott.79 

 Külön érdekes az Állami Közpincze Kezelőségének Beregszászi Kirendeltségének 

levele a polgármesteri hivatalhoz. A levéből megtudhatjuk, hogy Beregszászba 1918 

decemberében nagyobb gyertyaszállítmány érkezett kereskedelmi úton. Sajnos a pontos 

adatokat (ár, mennyiség, egyebek) nem tudjuk meg a levélből, mégis tartalmaz néhány 

érdekesebb információt. Így például megtudhatjuk azt, hogy Beregszász városi 

villanyvilágítása délután 16:00-kor indul meg, az állami közpince addig a napi világítását 

gyertyákkal oldotta meg. Azonban az említett hónapban az állami közpincének a 

gyertyakészlete teljesen elfogyott, és a világítás miatt a munkafolyamat is leáll. Az is 

érdekesség, hogy a levél szerint Beregszász ekkor (1918.decembere) 4000 hektoliter borral 

rendelkezik az állami közpincét illetőleg, de veszélybe kerülhet ez a hatalmas mennyiségű és 

több millió korona értékű bor abban az esetben, amennyiben nem kerül lefejtésre. A további 

részletek nem lényegesek, a bort illetve a bor kereskedelmét illetőleg sajnos nem találtam 

érdemi anyagot. 80 Kapcsolódóan az előző témához érdemes megemlíteni, hogy a közvilágítás 

helyzete is igen rossz volt, a város gyakran szenvedett hiányt gázolajban. Ezt is bizonyítja a  

Biharszilágyi Olajiparhoz írt levél, amelyben arra kérik az említettet, hogy szállítsanak 

legalább egy tartály olajat a beregszászi villanytelep részére, mivel az olajkészletük teljesen 

elfogyott. 81 Ugyanígy felhozható az Ásványolajipari Szövetség részére küldött levél, amely 

rögtön reagált is 1918.decemberében, és válaszlevelében a beregszászi polgármesternek 

közölte, hogy a Magyar Petróleumipar r.t budapesti cég 100 mázsa gázolajat elszállíttat a 

beregszászi villanytelep részére. Az Ásványipari Szövetség a levélben felhívja a levél 

címzettjének figyelmét arra, hogy legyen tekintettel a nagy gázolajhiányra, és próbálják 

                                                             
78 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1511, f. 156. 
79 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1512, f. 43.    
80 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1512, f. 45 
81 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1514, f. 9 
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beosztani valamilyen formában az elküldött gázolalajat.82 

 Végezetül ki kell térünk a fa/tüzifa kereskedelmére. Beregszászban állandó beszállító 

volt a Kimmel Ernő és Társai nevű erdőkitermelési vállalat ilonczai fiókja (Bereg 

v.megye),amelynek központi irodája Temesváron volt. Szeptembertől nyomon követhető a 

faszállítás. Szeptemberben arról értesül a polgármester, hogy Kimmel Ernő és Társai nevű cég 

a polgármester által rendelt 3000 ürmérték tüzifát ( 150 vagon, vagononként 10,000 kg) ki 

tudja szállítani bizonyos feltételek mellett, így például az ár, azaz vagononként 970 koronáért. 

Azért emelhető ki külön feltételként ez, mert ekkor még drágának számított egy vagon fa 970 

koronáért, később, decemberben alispáni rendelet fogja majd erre az árra emelni, de most 

szeptemberben járunk. De nem ez volt az egyetlen feltétel : abban az esetben, hogy ha 

időközben (tehát ameddig szól a két szerződő közötti megállapodás) a fent megjelölt 

összegnél (ergo 970 korona) magasabb árban állapítják meg a tüzifa árát, a megállapodás 

keltétől a még leszállítandó mennyiség az új ár alapján lesz leszámlázva. Egyéb feltételei 

között még az is ott volt, hogy nem vállalnak semmiféle kötelezettséget a szállítás határidejét 

illetőleg, mert egyrészt a Gyilalja – Beregszász között közlekedő keskeny vágány vasut, 

illetve a borzsavölgyi vasut nem bocsájt elegendő vasuti kocsit a rendelkezésükre, ezzel is 

lassítva a szállítást, de ide tartozik az is, hogy a kitermelt tüzifának az erdőből való kivitele, a 

vasút való kivitele és a vasúti kocsikba való berakásához munkaerő kellene, de ebben hiányt 

szenvednek. 83 A levéltári adatok szerint ettől a vállalattól kapott Beregszász például 

1918.novemberében 55,000 kg bükkhasáb tüzifát (5335 korona),84 decemberben pedig 

547,100 kg bükkhasáb  tüzifát ( 52610 korona).85 Ezt a mennyiséget a hónapok folyamán napi 

lebontásban szállították a város területére. Napi szinten fel van jegyezve, hogy mikor, melyik 

nap hány kg fa érkezett a városba, átlagosan azt mondhatjuk, hogy 10,000 kg naponta 

megvolt. 86 

  Érdemes megemlíteni még azt, hogy nem csak ez a vállalat volt az egyetlen 

beszállító,példának okáért . Érkezett jelentősebb famennyiség a Munkáccsszentmiklósi 

uradalom Román Liget erdejéből is, ezt a közkórház részére szánték. 280 űrméter fáról volt 

szó, a határozatban olvashatjuk azt is, hogy űrméterenként 25 koronába került a fuvarozásért 

járó térítési díj. Kronológiailag ez már korábbi, a határozat szerint 1918. szeptember 23, 24, 

                                                             
82 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1514, f. 1 
83 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 67. 
84 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 5. 
85 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 4. 
86 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 6. 
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25, 26, 27 vagy 28. napján kellett kiszállítani. A szállítás úgy működött, hogy a szállító 

járművek a Kossuth téren reggel órákban gyülekeztek, majd Tupica László vezetése alatt – 

aki rendőr –ellenőr volt, és felügyelte az egészet – együttesen kimentek a „Román Liget” 

nevű uradalmi erdőbe, és az ő felügyelete alatt szállították el a szállítási helyre. 87 

 A fa beszerzése és szállíttatása nem volt mindig problémamentes. Csak néhány példát 

felhozva megemlítendő Reisman Sámuel fakereskedő és hordógyáros levele (munkácsi 

illetőségű) a polgármesterhez, amelyben vélhetően a polgármester farendelésére reagál. Az 

1918. december 6-án írt levélből az derül ki, hogy az aktuális hónapban a cégnek nincs 

módjában fát szállítani, mivel nincs aki szállítsa azt, nincs fuvaros. Külön kiemeli, hogy a 

Mezőkaszony vidékéről kívánt volna beszerezni fát, azonban ott nincs fa, mert még 

legtöbbször az a kevés is, ami van, az erőszakkal elviszik, de ha mégis lenne esély arra, hogy 

fát tudjon szállítani (ha még keveset is), azt csak abban esetben lehetne, ha a közlekedési 

helyzet javul, illetve ha kap fuvarost is.88  

 Egy, az alispán a polgármesternek írt levélből azt is megtudhatjuk, hogy folyamatosan 

emelkedett a fa ára, így például az alispán azt írja, hogy a zánykai tüzifa ára 100 mázsánként 

920 koronában vásárolandó, emellett még a tüzifa szállítására használt iparvágány 

használatáért is fizetni kell, ölenként 50 koronát, így a tüzifa ára 100 mázsánként 1918. 

december közepétől már 970 koronába került.89 

 Reisman Sámuel esetére visszatérve sokszor valóban a közlekedés leállása, a 

közlekedési viszonyok gátolták meg a Beregszászba rendelt faszállítást. A szolyvai magyar 

falepárló részvénytársaság levele megerősíti ezt az állítást, hiszen 1919. januárjában levélben 

értesítették a beregszászi polgármestert, miszerint nem tudják felpakolni a szállításra kívánt 

fát, mert a MÁV forgalmi beszüntetése végett szünetel. 90 

 Voltak esetek, amikor nem a közlekedés, vagy az ár okozott problémát, hanem a 

félreértések. Lefkovics Ferenc fatermelő kassai cége is hasonló cipőben járt. 1918. 

szeptemberében írt leveléből (a polgármester részére) megtudhatjuk, hogy volt egy 

telefonbeszélgetés a polgármester és Lefkovics Ferenc között, melynek során megegyeztek 

200 vagon fa Beregszászba való szállításában, azonban a polgármester valamilyen indoknál 

fogva az írásbeli hitelesítés alkalmával azonnal visszalépett, mondván, hogy az nem felel meg 

a szóbelileg történt megállapodással. A levél írója ugyan elismeri, hogy az ajánlat nyilván 

                                                             
87 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1525, f. 14. 
88KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 36. 
89KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 39. 
90 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 53. 
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szóról szóra nem felel meg a szóbeli megállapodással, azonban tartalom tekintetében ugyanaz, 

azaz : Lefkovics Ferenc fatermelő cége felajánlott eladásra 200 vagon fát Beregszász részére, 

amelyet úgy terveztek, hogy 1919. februárjáig leszállítanak, valószínűleg egyenlő havi 

részletekbe. A részletekbe nem belemerülve  Róth Mór (a levél írója, a cég egyik munkatársa) 

felajánlja, hogy 1919. februárjáig igyekeznek négy havi részletben szállítani a fát, és felhívja 

a polgármester figyelmét arra, hogy forduló postával válaszoljon azt illetőleg, hogy létrejön –

e az üzlet vagy sem, mivel ha nem, abban az esetben a fa Budapestre kerül. 91 Az 

erdőtanácsos, Winkler s.k. válaszleveléből megtudhatjuk, hogy végülis megrendelésre kerül a 

már említett mennyiségű fa.92 

 1918.novemberében a polgármester a Dolhai Faipar R.T.  részére írt egy levelet, 

amelyben kérelmezte a dolhai tűzifakészlet egy részének eladását, Beregszász általi 

megvásárlását a cégtől. A válaszlevélből megtudhatjuk, hogy több probléma is felmerült a 

kérdés kapcsán. Először is, kiderült, hogy a Dolhai Faipar R.T, mint olyan, már nem létezik, 

megszűnt, illetve a Fa – és Vegyipari R.T-be olvadt be. Aztán rátér a tárgyra, azaz a város 

lakosságának a lehetőségek szerinti mennyisében való tüzifa eladást illetőleg kiderül, hogy a 

Budapesten működő Állami Faértékesítő Hivatal már előzőleg a teljes szabad 

készletmennyiséget más célokra lefoglalta. Azonban a Fa – és Vegyipari R.T. jelezve ezzel is 

előzékenységét, azonnal értesítette a Faértékesítő Hivatalt az ügyről, hogy kérvényezte azt, 

hogy a fakészlet egy részét mégis eladhassák. A Hivatalnál ezt sikerült kieszközölni, ezzel a 

levél is rátér a lényegre : a lehetőségkez képest 50 – 100 vagonig terjedő mennyiséget tudnak 

eladni és szállítani  Beregszász részére. Ár tekintetében ez sem volt sokkal  olcsóbb az 

előzőeknél : 10,000 kg után 970 koronát kértek el, amely a Borzsavölgyi Gazdasági Vasút 

Szuhabaranka állomásán vasúti kocsiba rakva jutattnak el Beregszászba. A tüzifa minőségére 

kitérve úgy gondolja a levél írója, hogy a legreálisabb az lenne, ha a polgármester egyik 

megbízottja megbizonyosodna az áru minőségéről, majd miután ez megtörtént, „ ... a 

polgármester nevében minden utólagos kifogásolás jogáról lemond...” 93 

 

 
 

                                                             
91 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 70. 
92 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 71. 
93 KTÁL, Fond 721. Op. 1. od.zb.1516, f. 108 
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IV. A Tanácsköztársaság szerveinek létrejötte Bereg vármegyében  és 

Beregszászban 
 

 A Pesti Napló tudósítása szerint Beregszászban is megalakult a direktórium. Miután 

Beregszászba is eljutott a hatalomváltás híre, március 22-én lefegyverezték a helyi 

laktanyában maradt 80 főnyi csendőrséget.94 Ezután az összes ügyek vezetésével egy 

háromtagú direktórium lett megbízva Simon Mózes elnöklete alatt, másik két tagja Werner 

Ernő és Szepesi Lászlót, építőmunkást.95 Továbbá a forradalmi törvényszék tagjává 

választották Horváth Jánost, Kurucz János, Garay Móriczot, Harbács Istvánt. Vádbiztosi 

pozíciójáért Govrik Jenő és Serbán János felelt, jegyzőkönyvezetővé Dr. Bodáky István 

nevezték ki. 96Továbbá érdekes megemlíteni még, hogy katonai parancsnokság vezetőjévé a 

már fent említett Serbán János lett kinevezve.97 Figyelemfelkeltő, hogy más források a 

háromtagú direktórium tagjait nem így említik meg. Az általam vizsgált egyik forrás egyezik 

abban, hogy dr. Simon Mózes elnöklete alatt alakult meg a direktórium, azonban ő két másik 

személyt említ: Simon mellé politikai biztosnak Fábián Zoltán kőművest, a forradalmi 

törvényszék élére Danzinger Gyula nyomdászt választották. Az első két személyről tudjuk, 

hogy már a polgári demokratikus forradalom utáni időkben aktív tagjai voltak a beregszászi 

politikai életnek, a helyi szociáldemokrata pártnak, és annak főleg a „radikális” szárnyát 

képviselték.  98 Beregszászban tehát a hatalomváltást a város nyugodt körülmények között élte 

meg, nem úgy, mint az előzőt.  A mozgalom egyik aktív résztvevője, Popovics István így 

emlékezik vissza : „Amikor mi megtudtuk, hogy Budapesten győzött a szocialista forradalom, 

                                                             
94NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-Szatmár-

Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982, 418.old 
95 Pesti Napló, 1919, 70/71, 4. old. 
96 KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.9, f.1  
97U. o  

98NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-

Szatmár-Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982, 418.old  
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az üzemekben, vállalatokban, az intézményekben mindenütt megjelentek a kommunista 

agitátorok. Népes gyűléseket hívtak össze, beszéltek arról, hogy a magyar proletáriátus az 

elsők között követte orosz testvéreinek példáját. Akkor csendőrséget küldtek ki ellenünk. A 

laktanyában körülbelül 80 csendőr maradt, Serbán János vezetésével egy munkáscsoport éjjel 

a csendőrlaktanya felé indult, hogy elfoglalja azt és lefegyverezze a csendőröket. Néhányan 

közülük behatoltak az épületbe. Az utcán és az udvaron őrséget állítottak. Mire a csendőrök, 

akiket váratlanul megtámadtunk, felocsúdtak, mi már el is szedtük fegyvereiket.”99 

 Azonban ez a nyugodt hatalomváltás nem feltétlenül igaz más, Bereg megyei 

településekre. Sok kisebb településen például azért nem akartak tanácsokat alakítani, mert úgy 

gondolták, ingyen kell majd „dolgozniuk”, így inkább jobbnak látták meg sem alakítani, vagy 

épp bojkottálni a munkát. Ilyen volt például a frigyesfalvi munkástanács, amely ülési 

jegyzőkönyvében taglalja, hogy a szovjet (tanács) tagjainak nem egy esetben ott kell 

otthagyniuk rendes állásukat annak érdekében, hogy foglalkozzanak a községi ügyletekkel. 

Az volt a kérésük, hogy ezért valamilyen fizetést adjanak, mert ez számukra anyagilag kiesés. 

100Szintén felhozhatjuk példaként a bilkei munkástanácsot is, amely már konkrét „árakat” 

szabott meg munkájukért. Itt például a bilkei munkástanács elnök hívja fel a figyelmet arra, 

hogy állapítsanak meg részükre fizetést, és ez a fizetés nem lehetett magasabb havi 350 

koronánál. Természetesen kritériumokhoz kötött kijelentés ez: ha ez a költség a község 

terhére lenne, abban az esetben „elég”, ha megkapják az eddigi községi elöljárók által élvezett 

járandóságokat, ha nem a község terhére van, hanem valamilyen alapból emelik ki az adott 

összeget, akkor is legalább havi 150 koronát kapjanak.101 Mivel ezzel a helyzettel kezdeni 

kellett valamit, ezért a vármegye direktóriuma úgy határozott, hogy egyrészt elegendő az, ha 

1-3 főből állítanak fel községekben direktóriumokat, ezeknek nem kell állandóan ügyködniük, 

hanem a szükség szerinti helyzetnek megfelelően a hét bizonyos napjain kell csak, ezt is úgy, 

hogy eközben folyamatosan váltják egymást, így megosztva a munkát. Azokon a napokon, 

amelyeken a direktórium valamelyik tagja a község ügyeivel foglalkozik, a községi 

pénztárból 25 korona napidíjat kapott. Nagyobb községekben, városokban ez már változott : 

itt többen is teljesíthetnek egyszerre szolgálatot, és napidíjat kaptak, hanem havi fizetést, 

amelynek összege semmiképp sem lehetett nagyobb 1000 koronánál. 102 

                                                             
99 M. V. TROJÁN: Bereg vármegye dolgozóinak harca a tanácshatalomért 1918—1919-es években. 

Századok. 1964, 1-2. szám, 135-136.old  
100KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.14, f. 4 
101KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.14, f. 2 
102KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.5, f. 13  
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 A Bereg megyei direktórium hatalomra kerülése utáni első törekvései között 

megtalálható egész sorintézkedés a mezőgazdaság fellendítésére, a földművelési munkák 

időben való elvégzésére. 1919. március 26-án a Bereg megyei (köztük a beregszászi is) 

direktórium plakátokon közölte, hogy azt a földtulajdonost, aki tudatosan kivonja magát a 

föld megművelése alól átadják a forradalmi törvényszéknek. 103 Arról volt szó, hogy 

amennyiben mulasztásból vagy hanyagságból kifolyólag a földtulajdonosok a földjeiket nem 

művelik meg kellő időben, abban az esetben a forradalmi törvényszék elé állítják a 

legközelebbi megjelenő rendelet szerint. E rendelet szerint a földtulajdonosra kiszabott 

büntetés abban az esetben, ha rendszerellenes is (már pedig ezzel a cselekedetével megkapta 

ezt a jelzőt), a büntetése az lesz, hogy elsősorban az ő, illetve családja vagyonát elkobozzák, 

őt magát pedig halálra ítélik, főleg ellenforradalmi tevékenység vádjával. 104 

  A munkások és parasztok élelmiszerrel való ellátása céljából a Tanácsköztársaság 

megtiltotta a termények és iparcikkek eladását és elrendelte az élelmiszerek rekvirálását a 

földesuraktól és a tehetősebb gazdáktól.A tanácshatalom szervei az ipari magánszektorok 

munkáját is ellenőrizték. Felleltároztak minden apró ipari műhelyt, kis szatócsboltot. 

Központosították a nyersanyagelosztást, beleszóltak a bérek megállapításába, összeírták az 

uradalmak felszerelését és jószágállományát.105 

  Bereg vármegyében április 6-án és 7-én lezajlottak a választások a községekben, 

április 8-ána megyeszékhelyen és Munkácson később pedig, április 10-én és 11-én a járási 

tanácsokat, április 14-én pedig a Bereg megyei munkás-, paraszt- és katonatanácsokat 

választották a 21 tagú intézőbizottsággal együtt106  

  Megkezdődik egy törekvés is a helyi politikai elit eltávolítására. 1918. április 18-án 

letartóztatták Gulácsy István alispánt.107 Gulácsy 1866-ban született Beregszászban. 1890-től 

beregi szolgabíró, később főjegyző, majd alispán (1905-1918), a megyei ellenállás vezetője;a 

Vaskorona és a Ferenc József-rendtagja. A Bereg megyei kaszinótagja, majd rövidideig a 

kaszinó közgyűlésének alelnöke(1907-1908); a Bereg megyei központi Takarékpénztár Rt. 

igazgatósági tagja.108                                                                                                                      

                                                             
103 M. V. TROJÁN: Bereg vármegye dolgozóinak harca a tanácshatalomért 1918—1919-es években. 

Századok. 1964, 1-2. szám, 146.old 
104KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.60, f. 2 
105NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-Szatmár-

Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982, 420.old 
106U.o 421. old  
107KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.27, f.6  
108CIEGER András: A Bereg megyei politikai elit a dualizmus időszakában, 274.old  
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  Letartóztatása egy érdekes folyamat miatt történt.Az volt a helyzet ugyanis, hogy 

eltűnt a vármegye arany pecsétnyomója eltűnt, és a szálak Gulácsy Istvánhoz vezettek, 

ugyanis ez nála volt. Legalábbis kellett volna. A Bereg vármegyei direktórium követelte tőle 

az aranypecsét nyomót, azonban nem volt nála. 109 Először Gulácsy megígérte, hogy átadja, 

azonban amikor ez nem sikerült, Gulácsyt letartóztatták. 110Az ekkor már volt alispánt 

következő útja a kihallgatóterembe vezette. A kihallgatáson Gulácsy közölte, hogy az 

aranypecsét nyomó nincs nála, mivel azt még 1919 áprilisában átadta az adóhivatalban 

állampénztári igazgatói posztot betöltő Zámbory Istvánnak. Mivel az aranypecsét nyomó a 

direktórium számára lett volna átadandó – úgymond megörökölte – ezért a direktórium 

utasította az állampénztár igazgatóját arra, hogy sürgősen írjon egy jelentést erről az esetről, 

bővebben térjen ki arra, hogy a pecsét átvétele milyen alapon történt, és hogy a letartóztatott 

alispánt miért nem figyelmeztette arra, hogy a pecsétnyomó átvétele nem az adóhivatalt, 

hanem a Bereg megyei direktóriumot illeti.111 

Nos, erre válasz nem érkezett az adóhivatal részéről, így ismételten, 1919. április 22-én egy 

rövid „parancsban” utasította az adóhivatalt a pecsétnyomó visszaadására. 112 

Párhuzamosan ezzel kiderült, hogy Gulácsy István igazat mondott. A Magyar Állampénztár 

beregszászi intézete válaszlevelében azt állította, hogy Bereg megye címeres aranypecsét 

nyomóját Zámbory Istvánnak (a már előbb említett állampénztári igazgatónak) adta át, ezt 

megerősítették az alispáni hivatalba küldött „kutatók” is, akik a felkutatott iratok szerint azt 

állították, hogy Gulácsy az állampénztárnál letétbe helyezte, amivel az állampénztárnak, mint 

vármegyei pénztárnak kötelessége volt ezt elfogadni. Az indoklás, ami miatt átvették, az volt, 

hogy mivel ez egy tömör, aranyból készült pecsétnyomó, ezért ez igen nagy értéket képvisel. 

Mivel a románok már ekkor közel voltak Beregszászhoz, ezért a román megszállástól tartva a 

biztonságba helyezési parancs szerint a direktórium összes tagjának távolléte miatt a 

vármegye alispánjának intézkedését kérték ki, aki a már fent említett történet szerint 

cselekedett. 113 

            A Nagybánya c. lap szerint 1919. elején az alispánt kivégezték, azonban tudjuk, hogy 

ez nem így történt. 114Bebörtönzték, de három hónap után kiszabadult, később újra beregi 

                                                             
109U.o 
110KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.27, f.2  
111KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.27, f.6 
112KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.27, f. 7 
113KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.27, f. 8 
114 Nagybánya, 1919, 17. évfolyam, 19. szám, 2. old 
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alispán lett.115  

  Az első világháború éveiben Buttykay Ferenc volt Bereg vármegye főispánja. 1913-

ban, tehát nem sokkal az első világháború kitörése előtt nevezték ki főispánnak, több mint 60 

éves korában. Kimagasló szerepet játszott a Beregmegyei Kaszinó tevékenységében, aktívan 

közreműködött új székháza felépítésében. Az 1914. évi közgyűlésen a kaszinó 

választmányának tagjává választották. A háború következtében súlyos anyagi helyzetbe került 

a kaszinó. Miután Lónyay Sándor lemondott az elnöki posztról, ideiglenesen Szép Géza 

alelnök vette át a kaszinó irányítását, aki azonban 1917-ben váratlanul elhunyt. A 

választmány ekkor ideiglenesen Buttykay Ferencet bízta meg az elnöki teendők ellátásával. 

1918 áprilisában idős korára hivatkozva lemondott főispáni tisztségéről 1918. december 2-án 

megtartott közgyűlésen őt választották meg a kaszinó elnökévé. Amikor kikiáltották a 

Tanácsköztársaságot, a beregszászi direktórium lefoglalta a kaszinó épületét és helyiségeit 

saját céljaira használta. 116Ezzel kapcsolatban Buttykay Ferenc március 24-re választmányi 

gyűlést hívott össze, amely a következő határozatot hozta: "A Választmány többek 

hozzászólása után abban állapodik meg, hogy a direktórium határozatát kénytelen tudomásul 

venni, a Beregmegyei Kaszinót azonban továbbra is létezőnek tekinti és addig is, míg a 

kaszinó helyiségeihez hozzájuthat, köszönettel veszi a Beregszászi Társaskörnek azon szíves 

ajánlatát, miszerint a Beregmegyei Kaszinó tagjait vendégül szívesen látja, s hogy teljesen 

otthonosan érezhessék magukat, a vendégektől 5 korona havi tagsági díjat is elfogad." Ez nem 

tetszett a direktórium részéről a bosszú nem is maradt el. Leveldi Kozma György könyvében a 

következőket olvashatjuk : "A Buttykay-palotába éjnek idején törtek be a katonák, hogy 

elhurcolják magukkal az öreg, 70 éven felüli Buttykay Ferencet. Az öregúrnak volt ideje 

egész nap készülni erre, el is készült, eldöntötte magában, hogy élve nem kerülhet a katonák 

kezébe. Mikor hálószobája ajtaját kezdték döngetni, odakiáltott nekik: "Engem nem fogtok 

elhurcolni!" - s azzal ágyában fekvefőbe lőtte magát.117 

 

 

 

 

 

                                                             
115CIEGER ANDRÁS: A Bereg megyei politikai elit a dualizmus időszakában, 274.old 
116CSANÁDI GYÖRGY- Régi beregszásziak, PoliPrint, Ungvár, 2004 
117LEVELDI KOZMA GYÖRGY: A Beregmegyei Kaszinó százéves története, Stádium, Budapest 1941, 

149.old 
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IV. 1. Requirálások és szövetkezetek  

 

  Beregszászban 1919. április 21-én az alispán utasítására a direktórium elrendelte, hogy 

minden fogyasztási szövetkezet köteles működését folytatni, tehát üzletét nem zárhatja be, 

nem ruházhatja át másra a tulajdonjogot, stb. Vezetőik és alkalmazottaik kötelesek voltak a 

helyükön maradni, felmondani nem lehetett, ellenben kirúgatni saját magukat igen.  Fizetésük 

a „végleges konszolidációig” nem lehetett több annál, mint amennyit eddig kaptak. A jegyre 

árusított cikkeket továbbra is csak jegy ellenében lehetett eladni. Ruházatot, ruházati cikkeket, 

bútort, edényt, evőeszközöket csak vásárlási engedély ellenében lehetett árusítani, ezen felül a 

szövetkezet köteles megőrizni vásárlási engedélyeket. Tilos volt a szeszesitalok és a katonai 

felszerelések árusítása. A későbbiekben bővebben kitérek munkámban arra, hogy miért is volt 

tilos ezen cikkek árusítása. Továbbá: a szövetkezetnek továbbra is nem lehetett túllépni a 

kiszabott maximalizált árat egyes árucikkek esetén. Viszont rendelkezik arról, hogy abban az 

esetben, ha bizonyos árucikkek ára nincs maximalizálva, olyan áron tehetnek túl rajta, ami 

magában foglalja a beszerzési árat, az üzletfenntartási árat, de nem foglalja magában a 

hasznot. A haszon felszámolása tilos volt. A hirdetmény felhívja a figyelmet arra, hogy a 

város direktóriuma folyamatosan ellenőrizni fogja e rendeletek betartását, azonban a 

direktórium erre tagjai ezért a munkájukért a szövetkezet terhére semmiféle díjat nem 

igényelhetnek, annak belső ügyeibe nem avatkozhatnak. Amennyiben mégis beavatkoznak 

ezen szövetkezetek belső ügyeibe, – bezárják a fogyasztási szövetkezet üzletét, árut vagy 

pénzt tulajdonítanak el, mindenféle felhatalmazás és ellenőrzés nélkül eltávolítják a vezetőket 

és/vagy az alkalmazottakat, stb. – abban az esetben a forradalmi törvényszék előtt kellett 

bűnhődniük.118 

 1919. március 26-án Bereg vármegye direktóriuma a pénzügyi népbiztos 1230. számú 

rendeletére hivatkozva azonnal elrendelte az összes szeszkészlet lefoglalását, illetve azt, hogy 

a továbbiakban a szesz csak romlott burgonyából állítható elő. 119A proletárdiktatúra kezdettől 

                                                             
118KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.71, f. 2  
119 KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.71, f. 1   
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erős propagandát fejtett ki az alkoholfogyasztás ellen, amelyet a kapitalista kizsákmányolás 

egyik eszközének tartott. Már a kikiáltás napján megjelent a II. sz. rendelet a szesztilalomról, 

amely kimondta: “Mindennemű szeszes ital kimérése, forgalomba hozatala és fogyasztása 

tilos.” Ezzel gyakorlatilag bevezették a teljes alkoholtilalmat. Aki a tilalom ellenére alkoholt 

fogyasztott, az egy évig terjedő fogházzal és 10 ezer korona pénzbüntetéssel volt büntetendő. 

Aki a szeszt forgalomba hozta, annak az üzletét elkobozták és 50 ezer koronáig terjedő 

pénzbüntetéssel szankcionálták.120 Ennek a rendeletnek a betartását segítette a megyei 

népbiztosi hivatal és az élelmezési népbiztos.121 Igen komolyan vették ennek a rendeletnek a 

betartását, hogy a városi politikai megbízott is külön hívta fel arra a figyelmet, hogy miután 

szesztilalmat vezettek be, bort még egyházi célokra sem lehetett kiadni, amennyiben ez mégis 

megtörtént, hogy a törvényszék előtt kellett felelni tettéért az illetőnek.122 

  A fentiekben is említettem, a szesz mellett tilos volt a katonai felszerelések árusítása.     

A magyar hadügyi népbiztos 1919. március 31-én rendeletet adott ki, melyben utasítja a 

katonai ruhák és felszerelések lefoglalását és begyűjtését „magánosoktól”. 

(magántulajdonosoktól)123 Továbbá, rendelkezett arról, hogy fegyvert csak a katonaság, 

rendőrség, csendőrség, nemzetőrség, védőrség, népőrség és más elismert karhatalmi 

alakulatok, valamint, gyári őrségek és munkásgárdák tagjai viselhetnek. Bármely egyéb 

fegyverviselési engedély hatályát vesztette. Aki a fegyverviselési tilalom ellenére is 

rendelkezett fegyverrel, vagy vétett a törtvény ellen, öt évig terjedő fegyházzal és 50.000 

koronáig terjedő pénzbüntetéssel büntették. 124 

A fent említett népbiztosi rendelet IV. szakasza értelmében a gyűjtési akciót a 

vármegyei direktóriumok az érdekelt tanácsok és szakszervezetek bevonásával a katonai 

hatóságokkal kooperatív módon vezetik le. A gyűjtést a helyi és mozgó gyűjtőbizottságok 

végezték.  Ezen bizottság tagjait a legközelebbi állomásparancsnokságok a munkás-, katona- 

és földműves tanácsok beleegyezésével jelölték ki. A mozgó bizottságok katona tagjait a 

vármegyei direktórium székhelyén lévő állomásparancsnokságok nevezték ki. Ezeknek a 

bizottságoknak megalakulásuk után első dolguk az volt, hogy megtették a szükséges 

előkészületeket a gyűjtés megkezdésére: helyiséget, alkalmas raktárt kerestek, rendeztek be, a 

                                                             

120 A Tanácsköztársaság és az alkoholtilalom - 

http://drogriporter.blog.hu/2013/03/21/a_tanacskoztarsasag_es_az_alkoholtilalom  

121KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.71, f. 1   
122KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.71, f. 3 
123KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.44, f. 7 
124 AZ EST,  1919. március, 10. évfolyam  75. szám, 3.old 

http://drogriporter.blog.hu/2013/03/21/a_tanacskoztarsasag_es_az_alkoholtilalom
http://drogriporter.blog.hu/2013/03/21/a_tanacskoztarsasag_es_az_alkoholtilalom
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gyűjtéshez szükséges szállítóeszközöket beszerezték, útirányt szabtak meg, illetve, ezen felül 

plakátokat tette ki, amelyen egy rövid hirdetményen vázolták a rendelet tartalmát. A gyűjtést a 

rendelet átvétele után legkésőbb egy héttel meg kellett kezdeni. 125 Az összegyűjtött készletről 

nyilvántartást vezettek, ebben részletezték, hogy mennyi használható belőlük, hány katonai 

felszerelésnek van szüksége javításra, stb. Az összegyűjtött készlet felett kizárólag a kerületi 

parancsnokság és a kerületi hadbiztosság rendelkezett. Természetesen a gyűjtők sem ingyen 

dolgoztak : a polgári tagok a tényleges munkaidejükre, amelyet a helyi gyűjtőbizottságban 

töltöttek, napi 30 koronát kaptak, azok a polgári tagok pedig, akik a lakóhelyükön kívül 

működtek, a vasúti és/vagy kocsi fuvarozási árának megtérítése mellett napi 80 koronát 

kaptak. A bizottságok katona tagjainak fizetése egységes volt, legyen az helyi, vagy mozgó 

gyűjtőbizottság, 50 koronáét kaptak naponta. 126Emellett felhívja a figyelmet arra, hogy 

tekintettel a Vörös Hadsereg sürgős és nagy ruhaszükségletére, a bizottságoknak mindent meg 

kell tenniük annak érdekében, hogy a lehető leggyorsabban begyűjtsék ezeket a dolgokat. 127 

Érdekes módon, a rendelet a beregszászi városi politikai megbízotthoz csak később érkezett 

meg, több mint két múlva a kihirdetett rendelet időpontjához képest. 128 A megyei szinten 

összegyűjtött katonai felszereléseket vagy Nyíregyházára küldték, és onnan Budapestre, vagy 

egyből Budapestre. A források mindkettőről szót ejtenek, azonban nem egyértelmű, hogy 

Nyíregyháza úticélként, vagy megállóhelyként funkcionált.  Valószínűbb, hogy egyenesen 

Budapestre vitték ezeket a felszereléseket. Ezt bizonyítja például a járási politikai 

megbízottaknak és helyi karhatalmi parancsnokoknak szóló felülről érkezett utasítása, 

miszerint a 2058. számú távirati rendelet értelmében a lakosságtól beszedett fegyverek és 

felszerelések minden késedelem nélkül Budapestre kell, hogy jussanak. 129De ugyanezt 

bizonyítja a Megyei Direktórium utasítása, miszerint elrendelik, hogy a beszedett fegyvereket 

Budapestre kell küldeni minden késedelem nélkül,  hogy az a hadügyi népbiztos 

rendelkezésére álljon. 130 Térjünk még vissza egy kicsit a felszerelések begyűjtésének 

mikéntjére. Két fontos tényezőt érdemes megemlíteni: az egyik az, hogy nem szedték be 

mindenkitől a fegyvereket illetve felszereléseket. Kivételt képeztek ez alól a Vörös Őrség 

tagjai, a vörös hadseregbeli katonák, talán ez egyértelmű. Annál maradhatott még fegyver, aki 

a proletárdiktatúra kikiáltása után kapott fegyverviselési engedélyt. Nyilván ennek is meg volt 

                                                             
125KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.44, f. 7 
126KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.44, f. 8 
127KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.44, f. 9 
128KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.44, f. 10 
129KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.46, f. 1 
130KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.44, f. 3  
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az oka. Ekkor már inkább csak azok kaptak fegyverviselési engedélyt, akik hűek voltak a 

hatalomhoz, ellenforradalmi tevékenységet nem végeztek. A későbbiekben ezzel az egyáltalán 

nem kiemelkedő jelentőséggel még találkozni fogunk. 131 Mindemellett a másik tényező az, 

hogy ez a begyűjtés korán sem volt problémamentes. Beregszászt illetően is sikerült találtnom 

olyan levéltári forrást, amely ezt alátámasztja. Egészen Budapesthez került az ügy, és onnan 

utasították a helyi direktóriumot. Történt ugyanis, hogy azoktól is beszedték a fegyvereket, 

akik a fenti kritériumoknak nem feltétlenül feleltek meg, de a közérdek szempontjából fontos 

munkával, s munkájuk fontos jelentőséggel bírt. Beregszászon környékén (és nem egyedülálló 

eset,a későbbiekben erről is esik néhány szó) beszedték az erdőőröktől vagy épp vízi 

társulatoktól is a fegyvereket. Ezek   panaszt tettek a Vörös Őrség országos 

főparancsnokságának közigazgatási osztályánál. Teljes joggal, hiszen ezek közérdekű 

tisztségű emberek voltak, akiknek munkájuk során szükségük volt fegyverükre, ha épp a 

védtöltéseket valaki megrongálná, vagy épp a védvonalon vagy a gátőrházakban elhelyezett 

árvédekezési anyagokat valaki megpróbálná ellopni, stb.  A Vörös Őrség Országos 

Főparancsnokságának közigazgatási osztálya arra utasította a beregszászi direktóriumot az 

események végett, hogy a vízi társulatoknak mihamarabb vissza kell szolgáltatni a 

fegyvereiket, mivel ezek is jogosultak a fegyverhasználatra, és a továbbiakban a vízi 

társulatok gátőrei a fegyver-beszolgáltatási kötelezettségalól fel vannak mentve. Amennyiben 

azok a fegyverek, amelyeket beszolgáltattak, már nem volt elérhető, úgy az utasítás szerint 

kötelező volt számukra új fegyver adása a legközelebbi járási politikai biztos közbenjárásával. 

Még egy érdekes dolog: azok a társulatok, akiket „megkárosítottak” , vezetőik köteles voltak 

a gátőreiket „átvilágítani”, azaz ellenőrizni, hogy a proletárdiktatúra ellenségei –e vagy sem, 

ergo politikailag teljesen megbízható személyek,vagy sem. Erről a későbbiekben jelentést is 

kellett tenniük. Arról, hogy sikerült –e visszakapniuk a fegyvereket, levéltári forrást nem 

találtam.132 

A környező településéken is volt példa ellenállásra, sok esetben teljesen ugyanúgy teljesen 

racionális módon. Így például a csarodai munkástanács a megtartott tanácsgyűlésén 1919 

áprilisában határozott arról, hogy az erdőőröktől és az éjjeli őröktől tilos elvenni a fegyvert, 

mindezt tette úgy, hogy erre már volt precedens, ugyanis Csarodán már más hasonló poszton 

lévő személyektől is elvették a fegyvert. 133 Tarpán a földműves tanács kérelmet írt a 

népbiztosnak, amelyben azt kéri, hogy szolgáltassák vissza erdőőröknek, illetve hasonló más 

                                                             
131KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.43, f. 1  
132KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.47, f. 5 
133KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.47, f.1  
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foglalkozásúaknak a fegyvereket, mert azok nem tudják megfelelően ellátni munkájukat 

fegyver nélkül. Emellett kérvénye végén biztosítja a népbiztost arról, hogy ezek az emberek 

egytől egyig „megbízhatóak” (tehát lojálisak az adott hatalomhoz). 134 

 Miután szó esett a fegyverek, az állatok, és a szesz requirálásáról, érdemes foglalkozni 

más, alapjáraton a magántulajdon egyéb elkobzásával is. 

Reisman Péter beregszászi hordógyáros a megyei autóügyek politika megbízottja 

közbejárásával a direktórium felé panaszt tett, ugyanis az történt, hogy 1919.április 14-én 

elkobozták tőle a motorkerékpárját. Reggel egy Dancziger Ernő nevű fiatalember egy katona 

kíséretében megjelent a lakásán, majd egyszerűen elvitte a háromkerekű motorkerékpárját, 

amelyet érdekes módon a városi politikai megbízott pecsétjével és a „Dancziger” aláírással 

nyugtázott. Kiderült, hogy Dancziger jogosulatlanul járt el, ugyanis nem utasította senki erre a 

lépésére, se a megyei autóügyek politika megbízottja,sem a requiráló bizottság. A történet 

vége azt lett, hogy Reisman visszakapta motorkerékpárját, míg Dancziger jogosulatlan 

eljárásért felelősségre lett vonva. 135 

 Voltak ennél sokkal érdekesebb eljárások is. 1919. március 29-én egy bizonyos Syűcs 

János jelentésből megtudhatjuk, hogy Leinfeld Samu nevű illetőnél, - akinek üveges 

kereskedése volt – elkoboztak 4 csomag cigarettahüvelyt, egy csomag cipőfűzőt, és egy 

csomag harisnyát. Leinfeld arra hivatkozott, hogy az nem az övé, hanem Schönfeld Mór 

beregkomlósi lakos tulajdona, ő ezt itt csak megőrzi. Azonban találtak nála egy iratot, amely 

azt bizonyítja, hogy ezek a dolgok a fenti üvegkereskedő címére érkezett. Úgy tűnik, ez már 

elég „indok” volt arra, hogy elkobzásra alkalmasnak minősítsék. 136 

 1921-ben Podkárpátska Rus politikai ügyosztályának vezetője hirdetményben hívta fel 

a figyelmet arra, hogy lehetőség van a requirálás bejelentésére, értendő ez még az 1918. 

október 28-ai eseményekre is. Ezek a bejelentések később még tárgyalásul fognak szolgálni, 

és a kártérítéseket a magyar, illetve az osztrák állam fogja véghezvinni.137 Ennek hatására 

1921. október 27-ei jegyzőkönyv szerint megkezdődik a tanácsköztársasági időszak által 

okozott károk megállapítása. 138 

 A beregszászi Hangya fogyasztási és értékesítő szövetkezet igazgatósága szerint 

Beregszászban a Tanácsköztársaság idején a szociális népbiztos utasítására a Hangya 

                                                             
134KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.47, f. 6 
135KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.23, f. 1 
136KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.88, f. 12 
137KTÁL.Fond 108. Op. 1. od.zb.57, f. 6  
138KTÁL.Fond 108. Op. 1. od.zb.57, f. 3   
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szövetkezetet arra kényszerítette, hogy árukészletét a vörös katonák hozzátartozóik számára a 

beszerzési áron alul adja el (8844 korona 60 fillér helyett 1992 korona 75 fillérért). De 

ugyanez történt akkor, amikor a Hangya szövetkezetet arra kényszerítették, hogy a 

kommunista családoknak ugyan ilyen módon adják el áruikat. Csaknem 10962 korona kárt 

okoztak ezzel.139 

 Akadt olyan, akit a hatalom a lovas fogatával együtt Márokpapiba rendelte, 2 napi 

munka után pedig nem hogy nem fizették ki, de még elvették tőle a 600 korona értékű 

vadászfegyverét is. A Bereg megyei Központi Takarékpénztárt is kár érte, 600.792 korona 97 

fillérben. Bartman Ferenc kereskedőtől 32 darab 7630 liter űrtartalmú üres hordót vettek és 

vittek el.140 A beregszászi Autóüzem r. t. – től  a kommunisták egy H.P. hatüléses csukott 

Puch autót, egy 38 lóerős hatüléses Benz típusú kocsit, egy Opel teherautót, egy Provodnik 

Treugelnik és Kisehlein köpenyt és tömlőt, különböző alkatrészeket, berendezési tárgyakat, 

pompát, forrasztó lámpákat, vulkanizáló gépet, nyers gumit, benzint, olajkannákat, szerelő 

vasakat, felniket, kulcsokat, szelepeket, csavarokat, stb. Schönberger Izidor beregszászi 

lakostól és kereskedőtől pedig cipő és bőr árukat vittek el, de mivel Schönberger ezt nem 

tudta bebizonyítani, ezért az ő kérelmét elutasították. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
139KTÁL.Fond 108. Op. 1. od.zb.57, f. 3 
140KTÁL.Fond 108. Op. 1. od.zb.57, f. 4 
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IV. 2. „Ínségek” 

Két fontos tényezőt kell megemlíteni ezzel a témával kapcsolatosan, amely úgy 

Beregszászban, mint Bereg vármegyében is jelent volt, ez pedig nem más, mint a lakásínség 

és a húsínség.  

1919. április 6-án megkezdődik a lakások államosítása. A lakóházaknak a Magyar 

Tanácsköztársaság tulajdonba vételéről szóló X. K. T. sz. rendelet 6. §. 3. bekezdésében nyert 

felhatalmazás alapján a szociális termelés népbiztosa 12—919. Sz. T. N. számú rendeletével 

annak hatályát Beregszászra is kiterjesztette. 141Az államosítás ekkor nem számított 

újdonságnak, hiszen Bereg vármegyében államosították az összes nagy és középipari 

vállalatot, bankokat, takarékpénztárakat, malmokat, mező –és erdőgazdasági ipari üzemeket 

stb.Ezeket a termelési népbiztosság által kinevezett termelési megbízott felügyelete alá 

helyezték. 142Államosították Schönborn gróf sörgyárát, bútor-, szesz- és téglagyárakat. A 

kormányzótanács 1919. április 3-án kiadott dekrétuma értelmében pedig a 100 holdnál 

nagyobb földbirtokot is. 143 

             Beregszászban számtalan olyan lakás volt, amely kisebb – nagyobb javítási 

munkálattal rendbe lehetett hozni, de ehhez idő és pénz kellett. A direktórium célja az volt, 

hogy mivel rövid időn belül nagyobb építkezésre nem lehet számítani a már előbb említett két 

tényező hiánya végett, ezért úgy gondolták, hogy a viszonylag kevésbé rossz állapotban lévő 

házakat, lakásokat teszik először rendbe. A költségeket majd a későbbi lakók béréből vonták 

volna le.  Úgy képzelték el, hogy szakszervezetek által kijelölt építőmestereket vonnak be, 

akik a lakásügyi népbiztos elképzelései és jóváhagyott terve alapján áll neki a 

munkálatoknak.144A munkálatokkal és az új építkezések lehetőségeinek tárgyalására Engel 

                                                             
141 Esztergom és Vidéke, 1919/4, 2. old.   
142KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.58, f.1    
143NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-Szatmár-

Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982, 420.old 
144KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.55, f.2    
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Zoltán építészt bízták meg.145Elsősorban az ehhez szükséges anyagokat kellett beszerezni, 

amit a városi pénztárból használtak volna fel, amelyet ugye később a lakó fizetett volna vissza 

lényegében köztartozás módjára. 146 

 A lakásínség enyhítésére Beregszászban több rendeletet is hoztak. A rendelet szerint 

például amennyiben a háztulajdonos a lakás vagy lakrészek lakhatóvá tétele érdekében a lakó 

által kért javításokat nem hajtja végre, abban az esetben az adott lakásban már élő személy, 

vagy épp oda kijelölt lakó jogosult volt arra, hogy a háztulajdonos akarata ellenért is rendbe 

tegye és az igazolt javítási költségeket a bérösszegből a háztulajdonos levonja. Ha a 

használaton kívüli lakáshelységeket rendbe kell hozni, abban az esetben ezeket a költségeket 

– ha a lakással rendelkező fél nem tudja fedezni – a lakáshivatal vezetője jogosult lakható 

állapotba tenni. Ebben az esetben a munkálatok költsége a városi népbiztos által a városi 

pénztárból kellett fedezni, és az azután már a lakásért fizetendő bért a városi pénztárba kellett 

befizetnie a lakónak. A lakások vagy lakrészek requirálása során csak a lakáshivatal vezetője 

és a mellé kirendelt emberek közreműködésével történhetett. Fontos és érdekes tényező, hogy 

a falusiakat a városba való költözéssel kapcsolatosan a lakáshivatal igyekezett 

megakadályozni, ezzel „csökkenteni” az amúgy is nagy lakásínséget, amennyiben mégis 

beköltözött egy falusi Beregszászba, abban az esetben valószínűleg különösen indokolt 

helyzetben történt meg. 147 

 A munkálatok igen lassan haladtak, és állandó volt az anyaghiány. Példának okáért 

:Feketeardó község néhány lakosa kérelmezte cserép fedőanyagok kiutalását, azonban ezt a 

direktórium megtagadta, mondván, hogy nem hogy kiutalni nem tudnak, de a tervbe vett 

beregszászi munkásházak fedésére sem tudnak szükséges mennyiséget előkeríteni. 148 

A másik nagy problémát a húsínség okozta. Beregszász közélelmezési népbiztosa a 

földművelésügyi népbiztos 2877.sz. rendeletére hivatkozva utasítást adott arra, hogy a 

vármegye területén lévő gazdaságokban a szállításra érett szarvasmarhákat és a juhállomány, 

és a bárányokat is ha kell, erőszakkal is de requirálják. Miután begyűjtötték ezeket, vagonba 

tették az állatokat, és útnak indították Budapestre. Lényegében a főváros kiszolgálására 

irányult az egész. 149 Megkezdődik az állatok kivitele Budapestre. Ez rövid időn belül komoly 

problémát, húsínséget okozott, minek hatására Beregszászban a városi és vidéki húsiparosok 

                                                             
145KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.56, f.11 
146KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.55, f.2    

 
147KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.55, f.1 
148KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.56, f. 7  
149KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.81, f. 7 
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lényegében összeültek egy tanácskozásra, értekezletre. Itt egyhangúan arra a megállapodásra 

jutottak, hogy a város és a megye húsínségén csak akkor lehet segíteni, ha a megye területéről 

az élő, illetve már levágott állatok kivitelét megtiltják.150 A direktórium ezt jelentette a belügyi 

népbiztosnak, minek hatására válaszolt is az akkor ezt a posztot (és kereskedelmi népbiztosi 

posztot is) birtokló Landler Jenő. Lényegében Landler megparancsolja, hogy senki se 

merészelje a Budapestre való állatszállítások megakadályozni, esetleg szabotálni. Ugyanakkor 

felhívja a direktórium figyelmét is arra, hogy a direktóriumnak kötelessége az, hogy a 

Budapestre való szállítást minden tőle telhető módon elősegítse, illetve arra is felhívja a 

figyelmet, hogy aki ezt a parancsot megszegi, az számolhat azzal, hogy azonnal a Forradalmi 

Törvényszék elég állítják. Tudjuk azonban, hogy ez a helyzet sokáig nem áll fenn, hiszen 

Landler a levelet április 12-én küldi, de ugyebár a hónap végére már a román csapatok 

bevonulnak. 151 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
150KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.81, f. 9 
151KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.81, f. 11 
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IV.3. Szociálpolitika és segélyezés a tanácsköztársaság ideje alatt 

 
  Az 1919/1227 sz. rendelet alapján a papok is jogosultak voltak a segélyekre. Nagyon 

érdekes, hogy Bereg megyében a papok részére kiutalt segélyezéssel kapcsolatos rendeletet 

több okból is betartatják. Egyrészt azért, mert a különféle helyi vallásfelekezetek egy része 

felvette ezeket a segélyeket, illetményeket, egy másik része pedig nem. Bereg megye 

közigazgatási megbízottjának indoka az, hogy „az egyenlő elbánás elve alapján mindenkinek 

azonos jogot akar biztosítani, és ebbe a segélyezés is beletartozik. De nem ez volt az egyetlen 

ok. A segélyek kiutalása által szerették volna elérni azt, hogy a „nagy részben proletárjellegű” 

lelkészek, illetve segédlelkészeknek ezzel segítség beilleszkedésüket az új társadalmi 

rendszerbe, és ez által biztosítsanak számukra biztos körülményeket, létfenntartásuk 

biztosított legyen. 152Természetesen, ez nem volt ilyen egyszerű. Több kritériumnak is meg 

kellett felelni ahhoz, hogy az adott lelkész, segédlelkész megkapja a neki járó segélyt, 

illetményt, természetesen az „egyenlő elbánás elve alapján”. Először is, csak azok kapták 

meg, akik az ellenség (románok, stb.) által meg nem szállt területen addig is rendszeres 

működést, munkát fejtettek ki, és nem a megszállott területekről érkeztek Bereg vármegyébe. 

Azok, akik még nem vették fel az előző rendszerben kiutalt segélyeiket, azokat minden 

továbbiak nélkül a jelenlegi „rendszerben” ki kellett fizetni. Az előző rendszerből fennmaradt 

segélyeket tehát lényegében megörökölte a Tanácsköztársaság, pl. a ruházat-beszerzési 

segély, illetve az 1918.évi 5410/M.E.sz.r. alapján járó egyszeri rendkívüli segély, amelynek 

összege 600 korona volt. Továbbá kaptak drágasági segélyt és családi pótlékot is. 153A 

kongruát (a lelkipásztorkodó papság ellátásáról való gondoskodás olyan esetekben, amikor a 

lelkipásztori hivatallal nem jár együtt megfelelő javadalmazás154) és a korpótlékot az összes 

                                                             
152KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.101, f. 2  
153KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.101, f. 1  
154 Magyar Katolikus Lexikon  
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vallásfelekezet lelkészeinek és segédlelkészeinek részére 1919. júniusáig ki kellett fizetni. 

Utasították az Állampénztárt továbbá arra is, hogy a lelkészek és segédlelkészek részére 

egyszeri munkanélküli segélyt is utaljanak ki. Ennek összege 1000 korona volt, és minden 

további eltartott családtag után további 250 koronát is kapott. 155 Természetesen most jön a 

csavar : Bereg megye közigazgatási megbízottja felhívta a figyelmet arra, hogy fontos 

különös figyelni arra, hogy az engedélyezett összes segélyt csak olyan lelkész/segédlelkész 

kaphatta meg, akiket a helyi direktórium azt megfelelőnek, érdemesnek talált arra. Azaz, 

legyen proletár lelkületű, de legalábbis szimpatizáljon a jelenlegi rendszerrel, semmiféle 

ellenforradalmi tevékenységben ne vegyen részt, és ellenőrizni kell azt is, hogy egyáltalán 

eddig fejtettek –e ki hasonló tevékenységet a közelmúltban. 156 

 Felmerül a kérdés, hogy hogyan sikerült ellenőrizni azt, hogy ki lehetett jogosult akkor 

a segélyekre, és ki nem? A válasz nagyon egyszerű. Ahhoz, hogy valaki megkapja a 

segélyeket, először is igény-bejelentést kellett csinálnia. Ez egy igen komplex és minden 

pénzügyet és tevékenységet ellenőrző adatlap volt. Itt válaszolni kellett írásban olyan 

kérdésekre, mint hogy mennyi az évi kongruája a kérvényezőnek, kapott e évi korpótlékot, 

kapott –e ruházat-beszerzési segélyt, egyszerű rendkívüli segélyt, munkanélküli segélyt, 

drágasági segélyt,családi pótlékot, volt –e tábori lelkész, ha volt, mikor szerelt le,hány embert 

tart el, stb.  Az igény-bejelentési adatlap végén pedig felhívja a kérelmező figyelmét arra, 

hogy amennyiben hamisan válaszolt a feltett kérdésekre, és megkapja a segélyt, abban az 

esetben a tanácsköztársaság közvagyonát károsítja meg, ami miatt forradalmi törtvényszék elé 

állítják. Arról, hogy hányan kapták meg ezeket a segélyeket úgy Bereg vármegye, mint 

Beregszász területén, érdemi adatom nincs, a levéltári a forrásokban erről szóló iratot nem 

találtam.157 

 Segélyezés tekintetében beszélhetünk még a háborús segélyezésről. A háborús 

segélyek kifizetéséről konkrétan nem volt tanácsköztársaságbeli rendelet, így még a 

Monarchia idején a Belügyminisztérium által hozott 140.000/1917. sz. rendelet alapján 

osztották ki a segélyeket. A segélyek összege változó volt, 200 koronától kezdve egészen 300 

koronáig találhatunk adatok erről. 158Sok esetben találkozhatunk tragikus történetekkel, 

amelyeket egybefűznek a kérelemmel. Ilyen volt példának okáért Kosztel Izidorné kérvénye 

                                                             
155KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.101, f. 1  

 
156KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.101, f. 1 
157KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.101, f. 4 
158KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.103, f.13  
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is. A beregszászi direktóriumhoz írt kérvényező levelében taglalja, hogy 1914-ben férje már 

augusztusban a fronton volt és katonai szolgálatot teljesített. Rövid volt katonai szolgálata, 

ugyanis rövid időn belül orosz hadifogságba került, és 39 hónapig ez az állapot nem változott. 

1918-ban a világháború befejezésekor késő ősszel tért haza, de rögtön kórházba is került. Az 

asszony a továbbiakban leírja, hogy segélyt ugyan a katonai szolgálat kezdete óta kapott, de 

valaminek ez 1917-ben megakadt, és az utolsó segély 1917. februárjában kapta meg. 

Kérvénye lényegi tartalmában azt kéri, hogy utalják ki neki 1917 februárjától egészen 1918 

decemberéig meg nem érkezett hadisegély összegét, mivel a kérelem írásának időpontjában 

(is) nagyon szűkös életkörülmények között élnek, sem ingó, sem ingatlan tulajdona nincs, 

amitől megszabadulhatna, és mivel a férje is betegeskedik, és legyengült a szervezete, ezért az 

nehezebb munkát nem tud vállalni, ami ugye a nagyon nehéz megélhetést is eredményezi. 159 

Arról, hogy a kérvényező megkapta a segélyek összegét, adat nincsen. Mindenesetre sokszor 

előfordult nem csak 1917, de 1919-ben is, hogy egyszerűen azért nem kaptak a rá jogosultak 

segélyt, mert azt még az utalványi rendelet keretében nem érkezett meg, sokszor késtek az 

„utalások”, fennakadások jellemezték.160 

 A drágasági segélyről kevés adat van, mindenesetre körülbelül ezen az összegen (300-350 

korona) belül mozgott.161 

A nyugdíjasok háborús segélye átlagban 600 korona volt, míg az árvasági segély 450 korona 

volt.162 

Nem volt egyedi eset, amikor visszautasították a kérelmeket különböző okok miatt. Ilyen volt 

Framon Elek, vagy Baráth Miklós helyi lakosok esete, akik hadbavonultak, azonban amikor 

családjuk kérvényezte a segélyezést, azt visszautasították, sok esetben minden indok nélkül. 

Természetesen lehetett fellebbezni emiatt, sőt, a már említett Framon Elek családja meg is 

tette, mondván, „…a mai drágasági viszonyok között a hadisegély nélkül megélni teljes 

lehetetlenség.„ Ennél sokkal érdekesebb az, hogy volt olyan eset, amikor azért nem adták meg 

valakinek a segélyt/családi pótlékot, mert akkor még legalább 20 hasonló kérelem érkezett 

volna. Ilyen volt például a hetyeni Cselle Gyula esete, aki kérelemmel fordult a 

direktóriumhoz.  A belső levelezés információja szerint Cselle Gyulának azonban nem lenne 

túl jó ötlet kifizetni a segélyt, mert Hetyenben akkor legalább még 20 család fog jelentkezni, 

olyanok, akik sokkal jobban rá vannak szorulva a segélyre, mint a Cselle család. Így nagyon 

                                                             
159 KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.103, f. 22 
160KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.103, f. 25 
161KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.103, f. 14  
162KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.103, f. 25 
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valószínű, hogy ők emiatt nem kaptak támogatást. A szándék ezzel a lépéssel az volt, hogy 

egyrészt minél kevesebbet fizessenek, másrészt az, hogy ne kerüljenek konfliktusba a helyi 

lakosokkal. Amennyiben mégis kifizetnék a segélyt, úgy a levél írója felhívja az alispán 

figyelmét arra, hogy legalább 20 kérvényre számítson még, és az azokkal járó kifizetendő 

összegeket kerítse elő.  163 Tudnunk kell, hogy a családi pótlék helyzettől függően 750-800 

korona volt.164 

 Egyáltalán nem rendkívüli módon maguk a direktórium tagjai is kaptak segélyeket. 

Dr. Simon Mózes, Werner Ernő, és Szepesi László, továbbá Fábián László és Serbán János 

esetében segélyezésük már 1919. április 1-én megkezdődött. Ők havonta 1750 korona 

segélyben részesültek. 165 

Arról, hogy a különböző közszükségleti cikkek terén is próbáltak segíteni a lakosság 

helyzetén, levéltári forrásokat nem találtam.   

  Beregszászban az 1918-as és 1919-es év kapcsán egyértelmű, hogy az emberek itt is - 

mint Magyarország más régióiban, városaiban - rendkívül nehéz megélhetési viszonyok 

között éltek. Ennek ellenére a város segélyezés útján mindent megtett annak érdekében, hogy 

valamelyest javítani tudjon a rosszabb sorsban élők helyzetén. A leszerelt katonák segítését 

országos rendelet írta elő, Beregszászban sem volt ez másképp. A beregszászi hadiözvegyek, 

rokkantak és árvák segélyezésére különös hangsúlyt fektettek, és ezek mindkét évben 

elsőbbséget élveztek. Sikerült a közalkalmazottak segélyezéséről is némi adattal szolgálni, 

melynek során megtudhatjuk, hogy mekkora összeget kaptak és milyen formában, érdekes 

azonban, hogy ezek összege a tanácsköztársasági időszakban emelkedett a többi segélyhez 

képest. Továbbá jelentőségteljes információ, hogy Bereg megye közigazgatási megbízottjának 

szándéka az volt, hogy az egyenlő elbánás elve alapján mindenkinek azonos jogot akart 

biztosítani, - és ebbe a segélyezés is beletartozott - mégis, megjelenik a megkülönböztetés 

formája, például a papoknál. Az 1918-as évhez képest nem volt ilyen, itt azonban megjelenik 

az elv, miszerint az engedélyezett segélyt csak olyan lelkész/segédlelkész kaphatta meg, 

akiket a helyi direktórium azt megfelelőnek, érdemesnek talált.Ez természetesen nem csak a 

papokra értendő, hanem lényegében mindenkire, aki nem a helyi direktórium akarata szerint 

cselekedett. Tehát összességében az 1919-es év e szakaszára inkább a megkülönböztetés 

jellemző sok esetben.  

                                                             
163KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.103, f. 34  
164KTÁL.Fond709. Op. 1. od.zb.15, f. 10  
165KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.15, f. 9  
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IV.4. A beregszászi direktórium végnapjai  

  Bereg vármegyét a román csapatok támadták meg Máramarossziget—Huszt—

Nagyszőlős irányából. A székely hadosztály pedig Kratochvill ezredes vezénylete alatt 

Szatmár—Mátészalka körzetéből Beregszász irányában tört előre. Még a román megszállást 

megelőzően a székely hadosztály alakulatai 1919. április 21-én bevonultak a városba. Az 

ellenséges hadsereg közeledése aktivizálta az ellenforradalmi erőket Beregszászon, s amikor a 

direktórium és a városban levő Vörös Hadsereg alakulatai távozni kényszerültek, 

ellenforradalmi puccsot hajtottak végre és visszaállították a burzsoá uralmat. Hont százados a 

beregszászi ellenforradalmi erők egyik vezetője érintkezésbe lépett a székely hadosztály 

parancsnokával kérve őket, hogy maradjanak a városban a direktórium elvonulása után a 

rendet fenntartani. Azonban a székely hadosztály parancsot kapott a város elhagyására.166  

Ezután a puccs szervezői - Dercsényi Ferenc, Dercsényi Béla, Czeiner Nándor, Paksy 

Gyula - fegyvereket szereztek a csendőrlaktanya raktáraiból, és felállították a 

„polgárőrséget."Miután tudomásuk volt arról is, hogy a Bereg megyei direktórium a 

nyíregyházi parancsnoksághoz fordult segítségért, elhatározták, ha Nyíregyháza felől 

érkeznének, a Vörös Hadsereg alakulatait még az állomáson lefegyverzik. A fegyveres akció 

azonban kudarcba fulladt és az ellenforradalmi puccs szervezőinek egy része a románok által 

megszállt területekre menekült. Munkácson az ellenforradalmi tisztek egy csoportja támadta 

meg a városban lévő Vörös Hadsereg alakulatait, akik másnap kénytelenek voltak a túlerő 

miatt elhagyni a várost. Április 24-én mind Beregszászon, mind Munkácson visszaállították a 

tanácshatalmat. Szép Ervinnek — aki a Vörös Hadsereg budapesti kirendeltségének volt a 

parancsnoka — a vezetése alatt egy különleges ezred indult el Munkácsra és Beregszászba. 

                                                             
166 NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-

Szatmár-Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982421.old 
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Munkácson 80 ellenforradalmár tisztet és 50 hivatalnokot tartóztattak le és szállítottak 

Budapestre. 1919. május 15-én a katonai törvényszék tárgyalta a munkácsi ellenforradalom 

ügyét és 24 személyt különböző börtönbüntetésre ítélt. Beregszászon a sátoraljaújhelyi 

forradalmi törvényszéknek átadott 40 személyből 22-őt Serbán János politikai megbízott 

határozatára túszként Budapestre vittek. A Nagybánya c. lap hasábjain ez olvasható a 

konfliktus kapcsán: „Beregszászon az alispánt s meg több vezető egyént kivégeztek, sokakat 

inzultáltak, megsebesítettek, így állítólag Nagyiday Ferenc főszolgabírót is vállon lőttek; 

néhányan elhurcoltatásuk közben agyonlőttek magukat, hogy a továbbiaktól 

megmeneküljenek.”167 Tudjuk azonban, hogy ez nem igaz, hiszen az alispán is túlélte, ő 

börtönnel úszta meg a dolgot. A tanácshatalom visszaállítása nem volt tartós, a román és a 

cseh csapatok április végén fokozták támadásaikat, s a Vörös Hadsereg beregszászi és 

munkácsi egységeit a bekerítés fenyegette. Április 26-án Beregszász, 27-én pedig Munkács 

került a román csapatok kezére. Munkácson a románokat később a cseh csapatok váltották fel. 

1919 május elejére egész Bereg vármegyét elfoglalták a megszálló csapatok és megdöntötték 

a tanácshatalmat.                                                               168                                                  

  Beregszászban 1919. május 1-re hatalmas ünnepséget szerettek volna tervezni. 

Tekintve, hogy ekkor már megszállás alatt volt Beregszász, nincs sem levéltári, sem 

szakirodalmi, sem egyéb adat arról, hogy vajon sikerült –e megtartani ezt a nagy volumenű 

ünnepséget, főleg a levéltári források kutatása ebben az irányban nem volt eredményes, nem 

áll rendelkezésre semmiféle adat róla. Mint ugye tudjuk, május 1. a munka ünnepe, amely a 

nemzetközi munkásmozgalmak által kiharcolt ünnepnap volt, és amelyet 1890 óta 

ünnepelnek.169 

 1919. április 18-án egy levél érkezett a megyei direktórium részére Beregszászban. A 

levél aláírója ismeretlen, mivel név nincs hozzáfűzve a kérelemhez, az aláírás pedig egy 

Gambi vezetéknevű illetőre utal, aki párttitkári posztban volt. A továbbiakban az ő nevével 

egyszer sem találkoztam.  

A kérelemben egy május 1-i ünnepségre vonatkozó terv található, amelynek célja a 

„proletár népünnep előtti méltó tisztelet” elérése.  A terv megvalósítása érdekében a levél 

írója kéri, hogy a lehető leggyorsabban és az általa ajánlott elképzelések alapján minél 

                                                             
167 Nagybánya, 1919, 17. évfolyam, 19. szám, 3. old  
168 NÉMETH PÉTERNÉ: Adatok az 1918—1919- évi forradalmak beregi történetéhez, Szabolcs-

Szatmár-Beregi helytörténetírás 3-4., szerk.: Gyarmathy Zsigmond, Nyíregyháza, 1982, 421.old 
169 Mit ünneplünk május 1-jén? www.mult-kor.hu/mit-unneplunk-majus-1-jen-20150501?fbrkMR=detect 

http://www.mult-kor.hu/mit-unneplunk-majus-1-jen-20150501?fbrkMR=detect
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pontosabban és minél ünnepélyesebben tervezzék meg a napot.170Ötlete szerint a 

közoktatásügyi megbízottnak az lett volna a dolga, hogy rendeletileg intézkedjen arról, hogy a 

megye és városok területén lévő összes iskolában előadás keretében vagy nagyobb helyeken 

népünnepély keretében felvilágosítást kapjanak a diákok a  május elsejei ünnep történetéről, 

annak keletkezéséről, és jelentőségéről. (Itt nagyon röviden meg is említ egy két tényközlést) 

Továbbá a közoktatásügyi megbízottnak kötelessége lett volna azt is elrendelni, hogy a 

diákság körében és a népünnepély keretén belül szabadgyakorlatokat végezzenek, tehát 

munkásindulókat, énekeljék a marseillest, stb. gyakorolják és tanulják meg. Az össze 

hivatalos tanácsszervnek az lett volna a dolga, hogy idejében (az idejében ebben az esetben 

azt jelentette, hogy kötelezően fel kell készülni erre az ünnepre az esemény előtti 12-13 napon 

belül) a helyi pártszervekkel együtt meg kellett tenniük a szükséges előkészületeket a méltó 

ünneplésre, ezt pedig olyan módon, hogy szervezzék meg a délelőtti felvonulást, egészítsék 

ezt ki lelkesítő szónoklatokkal, majd délután következzen a népünnepély „megülése”.  

Nagyon érdekes, hogy emellett a levél írója azt kéri, hogy ezen a napon átkereszteléseket is 

végezzenek. Az átkeresztelés ebben az esetben azt jelentette, hogy az utcák és terek és a 

hivatalos középületek neveit megváltoztatták. Felhívja a figyelmet arra, hogy a beregi 

direktórium végezze el ezeket a szükséges lépéseket, mert a vidéki községek nem tudják ezen 

nevek (bár sajnos arról nem ír, hogy kikről nevezték volna el a tereket, utcákat, stb.) 

jelentőségét és így nem tudnak „megfelelő” neveket találni. 171 

 Levelét azzal fejezi be elvtársi tisztelettel a levél megfogalmazója, hogy a 

Beregszászra vonatkozó teljes programtervet április 19-én küldi el az ezzel megbízott 

hatóságok részére, és ajánlja, hogy Beregszászban mindenképp fontos lenne május 1-én egy 

toborzó délutánt rendezni. 172 

 Még ugyanezen a napon Bereg vármegye direktóriuma azonnal utasította a járási és 

városi politikai megbízottat hasonló megfogalmazásban. Tehát, a járási és politikai megbízott 

vezetésével mindent kövessenek el az iránt, hogy a munka ünnepe mindenütt igazán méltó 

proletár népünnepéllyel tartsák meg. Továbbá a direktórium elrendelte, hogy május 1. 

kötelezően munkaszüneti nap, minden községben ünnepelni kell a munka ünnepét, 

elengedhetetlen a nap jelentőségét méltatni.  További előírás szerint a középületek vörös 

zászlóval díszítendők. Ennek érdekében a hivatalnokok a pártszervezettel együtt csináljanak 

népünnepélyt, amely a már előbbi levél kérésére hallgatván délelőtt lehetőleg felvonulások 

                                                             
170KTÁL, Fond 709. Op. 1. od.zb.78, f . 1  
171U.o 
172KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.78, f .1 
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legyenek, délután pedig nagyobb ünneplés.  

 A tanügyi politikai megbízott részére pedig utasítást adtak arra, hogy a mivel ez egy 

proletárünnep, a tanügyi megbízottaknak adja azt az utasítást, hogy május 1. az iskolákban is 

szünnap legyen, és ezen a napon előadás keretében ismertessék a tanuló ifjúsággal a nap 

jelentőségét, ezzel elősegítve az ifjúság részvételével is  megtartandó népünnepélyeken való 

megfelelő hozzáállást. A városokban a tanügyi megbízottak a tanítókkal azonnal gyűlést 

hívjanak össze, és az ünnep megtartásának mikéntjét beszéljék meg. 173 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
173KTÁL.Fond 709. Op. 1. od.zb.78, f. 2  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Вченою радою ЗУІ 

Протокол № „3” від „20” квітня 2017 р. 

Ф-КДМ-2 

 
 

 

 

 

 

 

IV.5. Dr. Simon Mózes és személyének jelentősége 

 

  Simon Mózes 1890. november 17-én született Munkácson. Tanulmányait Budapesten 

folytatta, azonban megszakította a tanulást a háború kirobbanása. A frontra került, ahol több 

alkalommal is megsebesült. A háborús tapasztalatok komoly változásokat hoztak egyaránt 

személyisége és világnézetének kialakulása tekintetében. 1918 tavaszán jutott vissza a 

fővárosba, megszerezte jogi diplomáját, eközben próbált kapcsolatot teremteni a progresszív 

értelmiségi mozgalommal.A Kommunisták Magyarországi Pártjának megalakulásától kezdve 

tagja volt.174 Ilyen eszmei felfogással tért vissza Beregszászba, pontos adatot visszatérésének 

dátumáról nem találtam, mindenesetre az biztos, hogy 1919-ben Beregszászban élt és 

ügyvédként dolgozott, erről tanúskodik egy 1919-es járásbírósági ügy is, melyben neki is 

szerepe volt ügyvédként.175A Magyar Tanácsköztársaság megalakulásakor a beregszászi 

direktórium elnöke, küldöttként részt vett a Tanácsok Országos Gyűlésén. Később 

Kaposváron a 44-es vörös dandár politikai biztosaként tevékenykedett. A Tanácsköztársaság 

megdöntése után a Margit-körúti fegyházból sikerült megszöknie és kijutnia Bécsbe. 

Ugyanezen évben eljárást indítottak ellene emberölés176, izgatás és hatósági közeg elleni 

erőszak vádjával.177Bécsi tartózkodása után a párt utasítására visszatért az akkor már 

Csehszlovákiához tartozó Beregszászba, ahol 1939 márciusáig a Szovjetunió Kommunista 

Pártja illegális összekötője volt. Ügyvédi irodája ekkor a város munkásmozgalmának fontos 

bázisa volt.178Kárpátalja visszafoglalása után Nagy-Britanniába, majd 1943-ban az Egyesült 

Államokba emigrált. Londonban bizalmas szolgálatokat teljesített Károlyi Mihály körül. New 

                                                             
174 DOLGOZÓK LAPJA, 33. évfolyam, 261. szám, 1980. november 19.  1. old 
175 BUDAPESTI KÖZLÖNY, 1919 
176https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Bunteto/214433/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTWk89KFNpbW9uIE

1cdTAwZjN6ZXMpIn0 
177HUNGARICANA 

https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Bunteto/96672/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTWk89KFNpbW9uIE1cd

TAwZjN6ZXMpIn0 
178 DOLGOZÓK LAPJA, 33. évfolyam, 261. szám, 1980. november 19.  1. old 

https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Bunteto/214433/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTWk89KFNpbW9uIE1cdTAwZjN6ZXMpIn0
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Bunteto/214433/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTWk89KFNpbW9uIE1cdTAwZjN6ZXMpIn0
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Bunteto/96672/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTWk89KFNpbW9uIE1cdTAwZjN6ZXMpIn0
https://archives.hungaricana.hu/hu/lear/Bunteto/96672/?list=eyJxdWVyeSI6ICJTWk89KFNpbW9uIE1cdTAwZjN6ZXMpIn0
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Yorkban érkezvén a Amerikai Magyar Demokratikus Tanács főtitkára lett, és mint az 

Egyesült Államok Kommunista Pártjának tagja, a Magyar Jövő szerkesztőségében is 

dolgozott. 1947-ben tért haza: lényegében a pártvezetőség hazarendelte azután, hogy Simon 

Mózes a new yorki magyar főkonzuli állásra pályázatott. Magyarországon hazatérte utána 

megkapta a Kereskedelmi Bank jogtanácsosi címét, felesége pedig az Ibusz egyik vezetője 

lett. 1949-ben letartóztattak és koholt vádak alapján elítélték: érdemi információt még nem 

sikerült találni azzal kapcsolatban, hogy miért tartóztatták le és mi okból mozdították el 

magas állásából feleségét is, aki milliomos családból származott, de férjével együtt fiatal kora 

óta vett részt a kommunistamozgalomban. 1953-ban súlyos betegen szabadult; 1956-ban 

rehabilitálták. 1957-ben, 67 éves korában hunyt el Budapesten.179 Sírja a Fiumei úti Nemzeti 

Sírkertben található meg. 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
179 Dolgozók Lapja, 25. évfolyam, 259. szám, 1970. november 17,  1. old 

180 Grave Site of Dr. Mózes Simon -  https://billiongraves.com/grave/M%C3%B3zes-

Simon/14331280#/  

https://billiongraves.com/grave/M%C3%B3zes-Simon/14331280
https://billiongraves.com/grave/M%C3%B3zes-Simon/14331280#/
https://billiongraves.com/grave/M%C3%B3zes-Simon/14331280#/
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ÖSSZEFOGLALÁS 

 
A téma feldolgozásában elsődleges célom Beregszász és Bereg vármegye 

népköztársasági és tanácsköztársaságbeli történetével foglalkozni, illetve adalékokkal 

szolgálni ezen hónapok történetéhez különböző ágazatok tanulmányozásával.   

 Az őszirózsás forradalom mindenképp mérföldkőnek számított Beregszász városának 

életében. A város lakossága nyugtalanul élte meg a hatalomváltást, tüntetések és lázongások 

közepette, ami rövid időn belül ugyan megszűnt, de a szociáldemokraták újraélesztették a 

helyzetet. A direktórium megalakulásáig azt lehet mondani, hogy ez a korszak a 

szociáldemokraták komoly térnyeréséről szól, amely kikövezte az utat a későbbi 

tanácsköztársaságbeli váltáshoz. Beregszász ezt a hatalomváltást nyugodt körülmények között 

élte meg. A városi ügyek vezetésével 1919. március 23-án egy háromtagú direktórium lett 

megbízva Simon Mózes elnöklete alatt, másik két tagja Werner Ernő és Szepesi László . 

Hatalomra kerülésük után első törekvéseik között megtalálható egy egész sor intézkedés a 

mezőgazdaság fellendítésére, a földművelési munkák időben való elvégzésére, ezen felül 

központosításra és konszolidálásra törekedtek. Betiltják a szesz termelését és árusítását, 

emellett tilos volt a katonai felszerelések árusítása is. Megkezdődnek a requirálások, a 

fegyverek, katonai felszerelések begyűjtése, illetve a hivatali visszaélés állandó jelleget ölt. 

Olyan problémákkal is találkozhatunk úgy Beregszászban, mint Bereg vármegyében, mint a 

lakásínség és a húsínség. 1919. április 6-án megkezdődik a lakások államosítása, majd a 

használaton kívüli lakások felújítása, vagy legalábbis az arra való törekvés. Húsínség 

tekintetében Beregszász közélelmezési népbiztosa utasítást adott arra, hogy a vármegye 

területén lévő gazdaságokban a szállításra érett szarvasmarhákat és a juhállomány, és a 

bárányokat is ha kell, erőszakkal is, de requirálják. Az állatokat útnak indították Budapestre. 

Lényegében a főváros kiszolgálására irányult az egész. Megkezdődik az állatok kivitele 

Budapestre. Ez rövid időn belül komoly problémát, húsínséget okozott a városban. 

  Segélyezés tekintetében elmondható, hogy a város segélyezés útján mindent megtett 

annak érdekében, hogy valamelyest javítani tudjon az arra rászorulók életszínvonalán. A 
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beregszászi hadiözvegyek, rokkantak és árvák segélyezésére – melyben az illetékes az utaló 

adatmennyiség is hatalmas és terjedelmes, ennek köszönhetően igen sok adat szolgált a téma 

kikutatására.  A tanácsköztársasági időszakra ugyan az egyenlő elbánás elve alapján 

mindenkinek azonos jogot akartak biztosítani, - és ebbe a segélyezés is beletartozott - mégis, 

megjelenik a diszkriminatív hozzáállás e téren is.   

  Április 26-án Beregszász, 27-én pedig Munkács került a román csapatok kezére. 

Munkácson a románokat később a cseh csapatok váltották fel. 1919 május elejére egész Bereg 

vármegyét elfoglalták a megszálló csapatok és megdöntötték a tanácshatalmat. 

  A témában való elmélyülés szempontjából a források mennyisége igen kevésnek 

mondható, így behatóbb vizsgálatához még több forrás felkutatása szükséges, amennyiben ez 

egyáltalán lehetséges.  
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РЕЗЮМЕ 
 

Головною метою дослідження являється розкриття історії Радянської Республіки 

у Берегові та у Березькому комітаті, а також характеристика системи субсидування 

1918-го року, який надає порівняльну основу щодо берегівської системи субсидування 

радянських часів.  

 Зміна влади у Берегові відбулося спокійно. 23 березня 1919-го року для 

управління містом було призначено директорія, керівником якого був Мозеш Шімон, а 

два інші його члени – Ернест Вернер і Ласло Сепеші. Одразу після їхнього призначення 

вони мали рішучі наміри щодо підсилення сільського господарства, вчасне виконання 

землеоброблюючих робіт, крім цього вонипрагнули консолідації та централізації. Вони 

забронили виготовлення та продаж спиртних напоїв і торгівлю військовим 

обладнанням. Почалося реквірація, а також збір зброї та військового обладнання, 

зловживання владою набуло постійного характеру. Ми зустрічалися з проблемами 

нестачі житла та м’яса, як у Берегові так і у Березькому комітаті. 6 квітня 1919 року 

почалася націоналізація квартир, а також були ініціативи щодо ремонту занедбаних 

квартир. У зв’язку з нестачею м’яса, нарком громадського харчування Береговавіддав 

наказ про примусовий збір корів та ягнят селянських господарств комітату, які вже 

були у віці для можливого пересування. Тварини були направлені до Будапешта. За 

короткий проміжок часу цей процес створив великі проблеми, а конкретно, нестачу 

м’яса в місті.  

 Про субсидування можемо стверджувати, що керівництво намагалося 

покращувати життєві умових тих, для кого це було необхідно. Субсидування 

берегівських вдов військових, інвалідів та сиріт мало постійний характер. Про ці 

відомості збереглося чимало документів, тому у цьому аспекті дослідження ми мали 

чимало інформації. Хоча період Радянської Республіки ознаменувся рівністю всіх 

громадян, до цього належала і системи субсидування, але бували і випадки 
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дискрімінативного характеру.  

 26 квітня Берегово, а 27-го Мукачево перейшло до рук румунських військ. У 

Мукачеві румунів замінили чехословацькі війська. На початок травня 1919 року війська 

окупантів захопили Березький комітат та повалил радянську владу.  

 Джерел для глибокого дослідження теми небагато, тому для подальшого 

дослідження цього напрямку потрібний пошук нових джерел, звісно якщо це можливо.  
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