
Pénzes sarok

Az 1885-ben Kolozs-

vári Népbank néven 

alapított, majd 1887-

ben Kolozsvári Ke-

reskedelmi Bankká 

alakult intézet 1894-

ben kibocsátott 200 

korona névérték�, 

névre szóló részvé-

nye, és a még korona 

értékben nyomtatott, 

de 1928-ban leiben 

nyitott betétkönyve. 

Mindkét dokumentum a Czettel féle M�intézet bu-

dapesti nyomdájában készült

Kolozsvári dokumentumok
Az OTP Bank Pénzügytörténeti Gy�jteményéb�l

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

Az 1910-es években Kolozsváron 23 részvénytársasági formában m�ködött pénzinté-

zet állt a közel negyvenezres lakosság szolgálatában.

Válogatásunkban a város élénk pénzügyi életének néhány dokumentumát mutat-

juk be az együtt emlékez�knek.

Az 1895-ben alapított Mez�gazdasági Bank és 

Takarékpénztár 1929-ben kibocsátott, román–

magyar nyelv�, bemutatóra szóló, 5×100 lei 

névérték� részvénye. A díszes grafikai kivitele-

zés a „Lito Bernat, Cluj” nyomda munkája.

A több intézet fúziójával 1894-ben alapított Kolozs-

vári Takarékpénztár és Hitelbank 1912.évi t�ke-

emelése során kibocsátott 200 K névérték�, be-

mutatóra szóló 4000 darab részvényének egyike, 

mely Budapesten, a Grafikai Intézetben készült.

Szlanka András,

gy�jteményvezet�



Irodalom, művészet,
környezet

9.

Lászlóffy Aladár 70

„A kilencvenes évek Lászlóffy-lírájában az egyetemes emberi sorskérdések 

közegében feler�södtek a nemzeti létgondok és létparadoxonok, a meg-

maradás esélyeire vonatkozó aggodalmak kifejez�dései, s ezzel együtt a 

transzcendenciaélmény változatos megnyilatkozásai is.” (Bertha Zoltán)

„Jellemz� a sok m�fajú Lászlóffy Aladár szemléleti nyitottságára, hogy 

az avantgárd elemeket máig is szívesen alkalmazó költ� nagyszer� köny-

vet írt a Házsongárdról. Ez a kultúrtörténeti esszé és tanulmány Kolozs-

vár híres temet�jének a szakszer� és érdekes bemutatása, gazdag tárgyi 

ismeretet kamatoztató magyarságismereti m�.” (Görömbei András)

„Lászlóffy Aladár azáltal n�tt fel költészetében, hogy rá kellett jönnie: egy 

sokesélyes világban él, ahol naponta újra és újra kell tájékozódnia, állan-

dóan elemz� kritikával kell fogadnia mindazt, ami számára látszólag eleve 

elrendeltnek t�nt fel. Azt kellett végiggondolnia, és kérdésekkel szétbom-

báznia, ami akaratán kívül történt meg �vele.” (Kabdebó Lóránt)

„Életünk, indulásunk, kés�bbi jelenlétünk párhuzamos történetekként 

el�adható részét nem itt fogom elmondani – remélem, egyszer még sort 

keríthetek rá –, most csupán három Lászlóffy-verset akarok bevezetni, 

amelyek csak félig-meddig kerülhettek (volna) be a Lászlóffy-bibliog-

ráfi ába. Kétségtelenül családias hangulatuk-hangvételük ellenére, azt 

gondolom, megérdemlik a fi gyelmet.” (Kántor Lajos)

„A falak közeit s�r� folyadék tölti fel, növekv� közegellenállás,
fi lmszürke és anyagszer� csönd. Ha el�bbre akarsz jutni, költ�, dolgaidban,
medálként hordd, nyakadban, szíved fölött e képet.” (Prágai Tamás)
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