
Pénzes sarok

Fiókról fiókra
Az OTP Bank Pénztörténeti Gyűjteményéből

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

Az itt látható dokumentumok aktualitását az a tény 
adja, hogy hazánk első bankja, a Pesti Magyar Keres-
kedelmi Bank 165 éve, 1842. augusztus 1-jén kezdte 
meg működését.
 A fi ókhálózat kiterjesztését hivatott érzékeltetni 
ez az 1901-ben kiállított Iparigazolvány, mely szerint 
Budapest II. kerület elöljárósága engedélyezte a bank 
Budai Fiókosztályának megnyitását.
 Lánczy Leó elnök-vezérigazgató 1902-ben kelt 
levele utasítást adott Községi kötvény kibocsátására, 
melyen a címletek részletezését is olvashatjuk.
 A csatolt anyagból láthatjuk a kötvény 200 koro-
nás címletének részletét is.

 A fenti dokumentumok megtekinthetők az évforduló kapcsán, a bank számos 
relikviájából rendezett időszaki kiállításon, augusztus végéig.

Szlanka András
gyűjteményvezető



Irodalom, művészet,
környezet

3.

„Valamikor, kicsinél is kicsinkébb koromban két Napom volt, mint a 
világvégi balladákban. Az egyik odafönn az égen, a másik itt lenn a 
földön, a fekete kútban. Soká tartott, talán már harmadik nyaram is 
elkezdődött, amire magam is elhittem, amit mondtak róluk, hogy a két 
nap egy és ugyanaz, bár mégis más.” (Bella István hagyatékából)

„A remíz mellett laktak évekig, hat gyerekéből az a négy, amelyik meg-
maradt, kenetlen nyikorgásban nőtt fel. Később gyakran vigyázott rám. 
A konyhában gáncát ettünk, fokhagymás pirítóst – képzelete ehető köl-
teményeit. Lassan fojtotta meg a szegények sorsa, előbb a térdéig, majd 
a szívéig ért a víz.” (Orbán Ottó hagyatékából)

„Kettejük számára a levelezés nem utolsósorban a hiányzó kritikai 
visszhang pótlása, a kölcsönös odafi gyelés jelzése, egymás megerősíté-
se az irodalompolitika és a kritika igazságtalanságaival szemben. Fodor 
kritikát írt az Ocsúdó évek című önéletrajzi versciklusról, bár nehezmé-
nyezték, hogy elfogadja és megmagyarázza Csorba pesszimizmusát.” 
(Csűrös Miklós – Fodor András és Csorba Győző levelezéséről)

„Emlékszel, a múltkor mondtam, hogy élni szeretnék és meghalni. Mind 
a kettőt teljesen. És nem lehet. Egyik kizárja a másikát. De csak azért, 
mert mind a kettő túl sok.” (Polcz Alaine–Ablonczy Anna leveleiből)

„A sok gyász és veszteség ellenére a háború után az élet újra megindult. 
Rendbe hoztuk mi is a lakásunkat, melyben 11 kisebb bomba robbant, 
ám olyan szerencsésen, hogy az egyik fal mindent betemetett. Mint a 
vajas kenyér, az egyik fele felfogta, a másik ráomlott és megvédte a 
középen maradt könyvtár minden kötetét.” (Köpöczi Rózsa – a Szőnyi–
Triznya-levelezésből)

Ára: 650 Ft. Előfi zetés: 5000 Ft.
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Levelek, faktumok

Folyóiratunk támogatói:

A Nemzeti Kulturális Alap ismeret-
terjesztés és környezetkultúra, va-
lamint közművelődési kollégiuma 
és a Nemzeti Civil Alapprogram


