Pénzes sarok

Nagyváradi
pénzintézetek
Az OTP Bank Pénzügytörténeti Gyjteményébl
(Budapest, V. kerület, Vigyázó Ferenc u. 6. Telefon: 473-5617)
Ha visszatekintünk 100 évet az idben, talán meglep, hogy a századfordulón 24
részvénytársasági formában mködött pénzintézetet találunk a mintegy 38 ezres lélekszámú Nagyváradon.
A történet viszont éppen 160 évre nyúlik vissza, hiszen a város els takarékpénztárát 1847-ben alapították.
Dokumentumválogatásunkban néhány nagyváradi bank és takarékpénztár részvényét, valamint betétkönyvét mutatjuk be.
1. Általános Takarékpénztár részvénye,
Nagyvárad, 1905. 200 K

A más intézetek részvényein is viszonylag gyakran látható allegorikus nalakok és
motívumok graﬁkusa ismeretlen, a nyomdai
munka viszont Helyﬁ László nagyváradi mestert dicséri

2. Nagyváradi Agrár Takarékpénztár
részvénye, 1910. 200 K
3. Egyesült Bank és Takarékpénztár
(korábban Egyesült Biharmegyei Kereskedelmi
Bank és Központi Takarékpénztár, Nagyvárad)
részvénye 1922. 10×200 lei
4. Nagyváradi Takarékpénztár részvénye,
1921. 2000 lei

Mind a négy részvény Sonnenfeld Adolf
nagyváradi nyomdájában készült.
Szlanka András,
gyjteményvezet

Partium
„A modern magyar irodalomnak Nagyvárad volt az els (a fvárost is
megelz) szellemi otthona és tzhelye. Ez a szerep azonban már a
tízes években – Ady Endre, Juhász Gyula és mások távozása következében – ersen megkopott, és az els világháború végére Várad jóformán
»beleszürkült« a vidéki nagyvárosok sorába.” (Pomogáts Béla)
„Madártávlatból látom a Várost, és lesek be a várfalak mögé. Az öt bástyájával teknsbékaként ötfelé terped váradi vár falain át belátok az
erdítmény szívébe, ahol a kéttornyú katedrális altemplomában Szent
László alussza nyugtalan örök álmát.” (Hubay Miklós)
„Ady városa, mondták a ~iak nekem, maguknak, mindenkinek, Pece-parti Párizs, tették hozzá, ha ettl nem hatódtál volna meg, olyan
emberrel takaróznak, gondoltam, akinek ~ vajmi keveset jelentett, nem
volt e város szerelmese, nem akart itt meghalni…” (Demeter Szilárd)
„Gyöngéden leemelik az »Édes«-t. A kapualjnál ideiglenes koporsóba
fektetik. Levett kalappal némán állunk… Feleségem lehajol s állát fehér
zsebkendvel felköti. A koporsófedelet reáeresztik… s megindul sebes
vágtában a fekete kocsi…” (Vincze Géza)
„Érdemes lenne talán górcs alá venni az ortodox egyház és a mindenkori román hatalom összefonódott viszonyát, ami talán segítene
megérteni azokat a politikai beidegzdéseket, reﬂexeket, amelyek a
történelemi tények alapján válnak elemezhetkké. Természetesen ez
a kérdés kellemetlen és sokak számára csupán kreált, álkérdés vagy
éppen provokáció. Ezért az alapvet tudományosság mellett a kell tapintatosságot is szem eltt kell tartani ahhoz, hogy ebben a kérdésben
valamire is jussunk.” (Sz. Horváth István)
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