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Noszogatott kötvényjegyzés
Az OTP Bank Pénztörténeti Gyűjteményéből

(Budapest, V. kerület, Vigyázó Ferenc u. 6. Telefon: 473-5617)

A pénzintézetek államosítását követően 1949. március 
1-jével a Gazdasági Főtanács megalakította az Országos 
Takarékpénztár Nemzeti Vállalatot. Egyik elsődleges cél 
a lakossági betétgyűjtés, és az ezzel összefüggő pro-
paganda volt. Az önkéntes megtakarításoknak ugyan 
a gazdaságpolitika sem tulajdonított különösebb jelen-
tőséget, hiszen a betétek összege is csupán néhány 
százmillió forintot tett ki.

 Az életszínvonal lassú emelkedése mellett a takarékosság elsősorban államköl-
csönjegyzésben nyilvánult meg. Az I. ötéves tervvel túlfeszített programot kívántak 
megvalósítani a népgazdaságban, előtérbe került a nehézipar fejlesztése. A nagyberu-
házások fi nanszírozására az állam 1949 és 1955 között minden év őszén hosszú lejá-
ratú államkötvényt bocsátott ki esetenként 1-1,5 milliárd forint értékben Tervkölcsön 
(1949), majd Békekölcsön elnevezéssel.
 A kötvényjegyzésekkel kapcsolatos mozgósításokat csak a sorsolásokat megelőző 
hírverés múlta felül, a műsorokkal egybekötött húzásokat az egész ország feszült fi gye-
lemmel várta. A kötvényjegyzések időszaka – a népszerűsítés érdekében – természete-
sen nem nélkülözte a korra jellemző politikai humort sem, mely jelezte a munkásosztály 
és a parasztság elszántságát, elkötelezettségét a szocialista szellemű országépítésére.
 Már régen tudjuk, a jövedelem meghatározott százaléka alapján történt kötvény-
jegyzés inkább volt kényszerű lemondás, mint önkéntes hozzájárulás az állami beru-
házásokhoz.

Szlanka András
gyűjteményvezető



„Böském az én üdvöském,
Forró szerelmem ő!
Lenkém, te kis mindenkém,
Huncut, de drága nő!
Zsuzskám, te drága fruskám –
Mindig a rím a fő!
A nóta főz, a nóta győz,
Tartalma bármi bamba, bősz,
Elkábít, mint a gőz.”

(Heltai Jenő–Louis A. Hirsch kupléja – Thuróczy Gergely gyűjtése)

„Satie egyik írásában arról tudósít, hogy »Szeretnék komponálni egy 
darabot kutyáknak, és megvan már hozzá a díszletem. A függöny fel-
emelkedik egy csontról.«” (Elek Szilvia)

„Sose tudják aktuális arcod „meghalt Isten írta Nietzsche
mi furcsát takar – Istent, lélek-falcot, többé már nem teremt semmit se
bolond-király vagy éppen ez évben,  Nietzsche fölött sírkő
netán magad csak álarc-idényben?”  akármit is írt ő
(Novák Valentin)(Novák Valentin) Istenből van még valamicske”
  (Fecske Csaba)(Fecske Csaba)

„– Nem fertőz az ügynökbetegségem – mondom, és hahotázni kezdek. 
A topügynök arcán döbbenet látszik.” (Kutszegi Csaba)

„Eltelt néhány hét, s malacka a gyerekek nagy csodálkozására már a te-
metőkapu fölötti felirat néhány betűjét is el tudta olvasni” (Lacza Éva)

„Legyenek nyugodtak: annyi év után nem vágyom viszontlátni szennyes 
alsóneműiket.” (Vincenzo Belano – Fordította: Nóvé Béla)
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