
Pénzes sarok

Pestszenterzsébet 
pénzintézeti dokumentumai

Az OTP Bank Pénzügytörténeti Gy�jteményéb�l

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

A település Soroksár külterületeként Erzsébetfalva néven vált önálló, alig 1000 lakosú 

kis faluvá.

Az id�közben nagyközséggé n�tt település 1924-ben alakult Pesterzsébet rende-

zett tanácsú, majd kés�bb Pestszenterzsébet megyei várossá.

Az 1930-as években közel 70 ezer lakosú ipari településen több pénzintézet is 

m�ködött.

Az Ipari és Kereskedelmi Bank, Pestszenterzsébet betétkönyvével, valamint a 

Pestszenterzsébeti Hitelszövetkezet 1942-ben kibocsátott 10×40 peng� névérték�, 

névre szóló üzletrészjegyével és könyvecskéivel emlékezhetünk a város névadójára, 

Szent Erzsébetre.

Szlanka András,

gy�jteményvezet�



Irodalom, művészet,
környezet

6.

Égi jegyesség

„A nyolcszáz éve született magyar hercegn� máig a valóságos és ön-

feláldozó szociális gondoskodás rendkívüli személyisége. Alakja jól 

ismert Latin-Amerikában (Chilét�l Bogotáig, Brazíliától Kolumbiáig), 

valamint Észak-Amerika – s nemcsak a magyar kolóniák által ápolt – 

templomaiban is.” (Messik Miklós)

„Szent Erzsébetr�l 1808-ban 15 helynév volt elnevezve. Egy-egy szent-

nek nemcsak a nevéért, hanem születési, m�ködési helyéért is gyakran 

harcot folytattak egyes települések.” (Balázs Géza)

„Szent Erzsébet ünnepét kötelez� ünnepként ülték meg a pataki hívek 

a középkorban. Így �rizték a szent pataki születésének emlékét. Ebben 

az id�ben íródott a Laskai Osvát-m�.” (Hörcsik Richárd)

„Mária és az alakja körül felt�n�, máriás tulajdonságú n�i szentek fon-

tossá válásának bármelyik ered�jét tekintjük, mivel azok mindegyike 

antik keresztény el�zmények sorát hívta segítségül, mindig jelen volt a 

rózsa.” (Géczi János)

„Szent Erzsébet, Margit, Imre István és László tetteinek, csodáinak hírét 

az úgynevezett „énekes diákok” is terjesztették. Liszt Ferenc egyik leg-

monumentálisabb m�ve pedig a Szent Erzsébet legendája.” (Elek Szilvia)

„A  Habsburgok trónfosztását kimondó határozat után Árpád véréb�l 

származó utódok nemigen tolongtak a magyar látóhatáron belül. Rá-

kóczi fi ait kétségkívül ilyennek ismerték volna el, ha bárki emlékezteti 

a nemzetet e fényes genealógiára.” (Sz�cs Géza)
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