
Pénzes sarok

Betétkönyv és účastina
Az OTP Bank Pénzügytörténeti Gy�jteményéb�l

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

Több tízezres tételszámú gy�jteményünkb�l az alábbiakban szlovák vonatkozású, ám 

hazánk területén m�ködött intézetek dokumentumait mutatjuk be az olvasónak.

A Szlovák Népbank somorjai fi ókja által 1935-ben, ko-

rona (Kc) értékben kiállított betétkönyvben valamennyi szö-

veg magyar nyelv�, míg a lapok alnyomatában „Slovenska 

Ludova Banka” körirat olvasható.

A  Wiesner Adolf malackai (Malacky, Pozsony megye) 

nyomdájában készült könyvecskében ma már a betev� 

neve is érdekesség: Dévény – nagybodaki halásztársaság 

„Vajka és somorjai halivartelep alapja”.

Az itt látható magyar–szlovák nyelv� részvény a Magyar–

Cseh Iparbankból 1941-ben alakult Szlovák Gazdasági Bank 

1942. évi, 15 peng� névérték�, budapesti kibocsátása.

Az intézet a megalakuláskor átvette a Bratislava Városi 

Takarékpénztár losonci fi ókjának, valamint a Slovenska Ban-

ka kassai, érsekújvári, losonci, huszti, munkácsi, beregszá-

szi, lévai és ipolysági fi ókjának üzletállományát.

A budapesti székhely� bank a pénzintézetek 1947–48. évi államosításakor fejezte 

be m�ködését.

Szlanka András

gy�jteményvezet�



Irodalom, művészet,
környezet

7.

Ej, otvárajte vráta!

„Az elmúlt évszázadok alatt létrehozott szlovák nyelv� értékekb�l a 

nyelvet még beszél�k sz�k rétege válogat és dönti el, mi az, amit a jöv� 

számára hozzáférhet�vé tesz (pl. archiválás, dokumentálás, digitalizá-

lás útján). Gyanítom, hogy minden jó szándék mellett tetemes mennyi-

ség� érték pusztul, vész el.” (István Anna)

„Alkotóelemeire bontották a ködmönök ornamentikáját, s az új funkció-

nak megfelel�en a régi hagyományok tiszteletben tartásával – folthatás, 

motívumok, színek – próbálták újrafogalmazni és a mai használatnak 

megfelel�en alkalmazni ezt a csodálatos mintakincset.” (Illés Károlyné)

„A  12 pontos követelés (ahogy írták, nagy vonalakban) els� pontja 

hangsúlyozottan követeli, hogy a szlovák néphez való tartozás, vala-

mint Szlovákia mint �shaza nyílt felvállalása ne lehessen oka bármine-

m� üldözésnek és rend�rségi, csend�rségi eljárásnak.” (Tóth István)

„Apai nagyanyám, aki nagyon er�sen lutheránus volt, és akit�l elsajátí-

tottam a házi áhítatosságot, megtanultam olvasni a nagyon nehéz gót 

bet�s és cseh nyelv� bibliát, el nem tudta volna képzelni, hogy szlovák 

ember katolikus is lehet.” (Gyivicsán Anna)

„A pilisi falvak szlovák lakosságának etnikai tudata szorosan köt�dik a Pi-

lishez mint földrajzi területhez, s identitásuk egyik meghatározó alkotóele-

meként szlovákságuk is e sz�r�n keresztül fejez�dik ki.” (Szabó Orsolya)

„A magyarországi szlovák irodalom magának okozott kárt azzal, hogy se 

a magyar irodalom mikszáthi szlovák hagyományával, se önmaga alapvet� 

egzisztenciális kérdéseivel nem rendezte a viszonyát.” (Karol Wlachovský)

Ára: 650 Ft. El�fi zetés: 5000 Ft.

El�fi zethet� személyesen valamennyi postán és a kézbesít�knél, a Magyar Posta Zrt. 

(1) 303-3440-es faxszámán, a hirlapelofi zetes@posta.hu e-mail-címen,

A Napút elérhet� az interneten: http://www.napkut.hu

Számlaszám: OTP 11713005-20381185

Folyóiratunk támogatói:

A Nemzeti Kulturális Alap ismeret-

terjesztés és környezetkultúra, va-

lamint közm�vel�dési kollégiuma 

és a Nemzeti Civil Alapprogram


