
Pénzes sarok

Ötpeng�s 1938-ból
Az OTP Bank Pénzügytörténeti Gy�jteményéb�l

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

Gy�jteményünkben a pénzintézeti dokumentumok mellett számos hazai és külföldi 

fi zet�eszköz, bankjegy és érme is megtalálható.

Az alábbiakban az 1800-as évek elejét�l egészen napjainkig terjed�, teljesség igé-

nye nélküli kollekciónkból egy 1938. évi 5 peng�s érme el�- és hátoldalát mutatjuk 

be az olvasónak.

Az érme az 1938.évi IX. törvénycikk alapján került kibocsátásra Szent István király 

halálának 900. évfordulója alkalmából.

A 640 ezrelék fi nomságú ezüstb�l vert 600 ezer darab érme 1938. augusztus 

12-én került forgalomba.

Az érme súlya 25 g, átmér�je 36 mm, vastagsága 3 mm, pereme mintás.

Tervez�je a számos arcképplakettet, pénzérmét is készít� Berán Lajos éremm�-

vész, aki egy id�ben az Állami Pénzverde igazgatója volt.

A  rendkívül szép, aprólékos kidolgozású érme 1945. október 31-éig volt forga-

lomban.

Szlanka András

gy�jteményvezet�
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Ajándék, kedély

„Tudvalev�, hogy nálunk minden hír kiszivárog. / Tudta Matyink, mi az 

ábra, s nagy ravaszul kieszelte, / hogy’ fenyegethetné ama ütleg Döbrögit 

inkább, / semmint �t, aki mellett óvón áll az igazság.” (Gyárfás Endre)

„Felhasználónév: ide írd azt, hogy MICIMACKÓ!… jelszó: ide írd azt, 

hogy JELSZÓ! Nahát, negyvenkét levelet kaptam!” (Barok Márk)

„Made in China. Tartalmaz: * tehénistálló * József * Mária * Jézus * sza-

már * tehén” (Noth Zsuzsánna)

„»Szerjózsa még egy hír. Golyót röpítettem a fejembe. Maximillian.«” 

(Kornéli Bea)

„– Amint lehull az els� dara, én elmegyek – mondta akkor fontoskodva Be-

zeg, de azóta eltelt három darahullás, két kérgesedés, és most újra bogyó-

szikkadás van, Bezeg pedig, úgy t�nt, végleg ideszokott.” (Borbáth Péter)

„Pofozgatták a nénikét, belehallgatóztak, puha csirketollat tartottak 

az orra alá, különböz� rigmusokat mormoltak, masszázst alkalmaztak 

– de a nénike azt tette, amit általában a halottak tesznek: egyszer�en 

semmi sem izgatta.” (Siegfried Lenz)

„Közönyt vált ki a pátosz, az �szinte érzelem szintén. Az lesz a legna-

gyobb király, akié a nagyobb poén.” (Balogh Robert)

„A Nyugat, mint minden jelenség a Földön, nem azért érdekes valójá-

ban, ami lett, hanem ami – különböz� id�szakaiban eltér� hangsúlyok-

kal – lenni szeretett volna.” (Zsávolya Zoltán)

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

Irodalom, művészet,
környezet
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