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Ez év január 14-én volt hetven éve annak, hogy a Budapest II. Bimbó út 14. számú 
házat ért bombatalálat következtében a ház egyik lakója, dr. Bertalan István 56 éves 
ügyvéd szörnyethalt. Közvetlen közelében tartózkodó családtagjai sértetlenek ma-
radtak. A holttestet előbb feltehetőleg a ház kertjében temették el, majd 1945 no- 
vemberében a Farkasréti temetőben helyezték nyugalomra, de nem végsőre, mert 
sírját 1971-ben felszámolták, és a hamvakat a temető Németvölgyi úti falában levő 
urnafülkék egyikében helyezték el. Halottak napján egy szál fehér szegfűvel tisztel-
gek az emléke előtt. 

Dr. Bertalan István ugyanis a nagyapám volt, pontosabban édesanyám nevelőap-
ja 1923-tól haláláig. „Igazi” nagyapámat, az 1921-ben elhunyt dr. Shik Elemér szat-
márnémeti ügyvédet éppen úgy nem ismerhettem, mint őt. Nekem tehát két anyai 
nagyapám is van, de egyikkel sem találkozhattam, mert születésem előtt meghaltak. 

Bertalan István 1920 és 1944 között egyike volt az erdélyi magyar irodalom leg-
tevékenyebb budapesti támogatóinak. Jogi és közgazdasági szakértelmével igyeke-
zett segítséget nyújtani a trianoni békeszerződés következtében „külföldivé” vált 
erdélyi magyar íróknak ahhoz, hogy újból elfoglalhassák az őket megillető helyet a 
magyar főváros szellemi életében, részt vehessenek a könyvnapokon, közös kiadás-
ban jelentethessék meg könyveiket budapesti könyvkiadókkal stb. Ezt a szervező-
munkáját az egykorú erdélyi irodalom legrangosabb képviselői (Kós Károly, Tamási 
Áron és mások) nagy elismeréssel és köszönettel fogadták, halála után azonban neve 
és munkássága majdnem teljesen feledésbe merült. Ezt a hallgatást szeretném most 
megtörni néhány családi emlék és dokumentum közreadásával. A „téma” feldolgo-
zásából megpróbáltam kirekeszteni minden családi elfogultságot és túlzást, ugyan-
olyan objektivitásra törekedtem, mint amikor nyelvészként a metaforával vagy vala- 
mely nyelvhelyességi kérdéssel foglalkozom. Hogy ez végül is sikerült-e, az olvasó 
megítélésére bízom. 
 

*** 
 
Bertalan István 1888. november 13-án született Felsőbányán (ez a kisváros az egy-
kori Szatmár vármegye keleti szélén, Nagybányától kilenc kilométernyire keletre fek- 
szik). Szülei Bertalan Miklós bányamérnök az itteni kincstári aranybányáknál és 
Kremniczky (Kremnitzky) Mária voltak. A gimnázium első öt osztályát a nagybá-
nyai állami főgimnáziumban végezte 1898 és 1903 között. Mindvégig, sőt már az 
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elemiben is osztálytársa és legjobb barátja volt Tersánszky Józsi Jenő, akivel a világ-
háborúban is egy időben, bár tudtommal nem ugyanazon a helyen harcolt. Ter-
sánszky dedikált példányt küldött neki Viszontlátásra drága… című első regényéből 
(„Pistának szeretettel 916. nov. 10. Jenő”). Később azonban eltávolodtak egymástól. 
Ez magyarázhatja, hogy évtizedekkel később oly fanyar távolságtartással írt róla em- 
lékirataiban (erre még visszatérünk). 

A gimnáziumi évek egyik érdekes dokumentuma egy csoportkép, amely a tollal 
fölébe írt szöveg szerint a nagybányai „Foott-ball Club” [így!] egyforma mezbe és 

A nagybányai áll. főgimnázium futballklubjának tagjai 1903-ban 
(Bertalan István az álló sorban jobbról a második) 

jambósapkába öltözött tagjait ábrázolja. Az álló sorban jobbról a második Bertalan 
István, a sor túlsó végén öccse, Bertalan Adalbert (Berci) látható, aki – egyetlenként – 
nem néz a lencsébe, hanem zavartan maga elé mered, mintha érezné, hogy alig több 
mint tíz évvel később nagyon fiatalon el fog esni a háborúban. A kép 1903. augusz-
tus 7-én készült, vagyis néhány héttel azelőtt, hogy Bertalan István elhagyta a nagy-
bányai gimnáziumot, ahová egy hároméves katonaiskolai kitérő után már csak vizs- 
gázni és érettségizni tért vissza. Az 1903/04-es tanévet ugyanis a soproni honvéd 
főreáliskola növendékeként kezdte meg. Hogy ez személyes elhatározásból vagy 
szülői akaratból történt-e, nem tudjuk. Mindenesetre az ott töltött harmadik tanév 
vége felé, 1906. április 5-én Bertalan István „a katonai nevelésből ki nem elégítő 
magatartás miatt elbocsátatott [!], és így polgári pályára kénytelen lépni”. Az idézet 
abból a kérvényből való, amelyet az édesapa, Bertalan Miklós 1906. április 23-án a 
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vallás- és közoktatásügyi miniszterhez intézett azt kérelmezve, hogy fia a gimnáziu-
mi VI. és VII. osztályból összevont különbözeti magánvizsgát, a VIII. osztályból 
magánvizsgát tehessen, és ennek alapján az érettségi vizsgát letehesse. A kérésnek az 
akkor alig három hete hivatalba lépett második Wekerle-kormány kultuszminisztere, 
gr. Apponyi Albert helyt adott, így Bertalan István a különbözeti vizsgák letétele 
után június 16-án „megfelelő” minősítéssel sikeresen leérettségizett. Hogy a katona-
iskolából való kicsapatásnak (mert nevén nevezve a dolgot, ez történt) mi volt az 
oka, arról a családi emlékezet tapintatosan hallgatott, de Ottlik regényének ismere-
tében – bár az jó másfél évtizeddel később és egy másik katonaiskolában, a kőszegi 
alreálban játszódik – nagyjából el tudjuk képzelni a körülményeket. Az bizonyos, 
hogy ezek után nagyapám egész életében ellenszenvvel viseltetett az egyenruhások 
iránt, noha nem sokkal később újból mundérba kellett bújnia, hogy a világháború-
ban harcoljon. 

Közben azonban a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 1911. április 
1-jén jogi doktorátust szerzett, és a marosvásárhelyi ügyvédvizsgáló bizottság előtt 
1913. október 28-án az ügyvédi szakvizsgát is letette. Ügyvédi gyakorlatot azonban 
tudomásom szerint soha nem folytatott. 

Hogy a világháborúban mettől meddig és melyik hadszíntéren tevékenykedett, 
arról nincs adat. De fennmaradt egy ceruzarajz, amelyet katonatársa, Faber József 
készített róla 1915. július 29-én. A portré egy katonasapkás, rövid szakállt eresztett, 
mélázó tekintetű fiatal férfit ábrázol, aki láthatóan nem érzi különösebben jól magát 
ebben a helyzetben. A képaláírás szerint a rajz „Az 1914/15[. évi] világháború 
emlékeül” készült. Eszerint a művész nem tudta elképzelni, hogy a háború még 
1915 után is folytatódjék. Ezen a fényképek alapján igen jól sikerültnek mondható 
portrén kívül világháborús emlék még Bertalan István katonaládája és „dögcédulá-
jának” fémtokja, továbbá egy Tersánszky által készített grafika egy fogságba esett 
olasz hegyivadász katonáról (bersagliere). Ebből arra lehet következtetni, hogy vala-
hol az olasz fronton voltak. 

A háborúból hazatérve Bertalan István közgazdaságtudományi végzettséget is 
szerez, amint erről a Magyar Kir. József-Műegyetem 1919. július 8-án kelt oklevele 
is tanúskodik (a Kir. gondosan áthúzva). Ekkor tehát már a fővárosban él, és rövi-
desen álláshoz is jut a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamaránál, ahol körülbelül két 
évtizedig dolgozik, kezdetben előadói, később titkári minőségben. 1923. szeptember 
13-án feleségül veszi nagyanyámat, özv. dr. Shik Elemérné Fogarassy Annát, aki egy 
hét- és egy tizennégy éves leánygyermeket hoz magával a házasságba (közös gyer-
mekük nem született). Ez talán nem volt szerelmi házasság, de mind a két fél szá-
mára szerencsés döntésnek bizonyult: Bertalan István lelkiismeretes nevelőapja lett 
a két leánynak, Fogarassy Anna pedig nagyszerű háziasszonyként olyan otthont 
teremtett maga körül, amelyben olyan vendégek is szívesen megfordultak, mint 
Tamási Áron (de erről majd később). 

Valamikor az 1930-as évek végén vagy az 1940-es évek legelején (a pontos dá-
tum nem ismert) Bertalan István állást változtat: a GYOSZ-nak, a Gyáriparosok 
Országos Szövetségének igazgatója lesz, emellett a Magyar Bánya- és Kohóvállala-

88 



tok Egyesületének igazgatói tisztét is betölti. Feltehetőleg ekkor festeti meg portré-
ját Szabó Vladimirral. A kép munkahelyi szobájának falán függött, innen került a 
család birtokába. Ez tekinthető nagyapám leghitelesebb arcmásának. (A jeles erdélyi 
tájképfestő, a csíkzsögödi Nagy Imre két ceruzarajzot is készített róla, de egyik sem 
sikerült valami jól – a képet lásd az írásom végén.)1  

*** 

Bertalan István életének felvázolása után térjünk rá arra, ami ennek a cikknek a 
voltaképpeni tárgya: hogyan támogatta az erdélyi írókat, milyen kapcsolatot épített 
ki velük az 1930-as években és az 1940-es évek első felében? 

Dr. Bertalan István nevével 1930-tól találkozhatunk az Erdélyi Szépmíves Céh 
„külföldi tagjainak” névsorában, de a kapcsolat ennél jóval korábbra, az 1920-as évek 
első felére nyúlik vissza. Nagyapám könyvtárában az 1924-ben alakult Céhnek már a 
régebbi kiadványai is megtalálhatók gondosan beköttetve és ex librissel ellátva (Kós 
Károly: Varjú-nemzetség, Tamási Áron: Szűzmáriás királyfi, Sipos Domokos: Vajúdó idők 
stb.). Az 1929-től megrendezett budapesti könyvnapokon a Céh, illetve az 1926-ban 
létrejött Erdélyi Helikon írói közösség többek között az ő szervezőmunkájának kö-
szönhetően mutathatta be kiadványait. Az 1933-as könyvnapon, talán éppen az Erdé-
lyi Szépmíves Céh sátrában keletkezett Bartalis Jánosnak ez a dedikációja a Hajh, 
rózsafa című verseskötethez: „Budapest 933. VI. 1-én a Könyvnap emlékéül Bertalan 
István úrnak testvéri üdvözlettel: Bartalis János”.2 Az erdélyi írókkal fenntartott baráti 
kapcsolatának egy másik dokumentuma Dsida Jenő 1934. február 21-én a budapesti 
New York Szállodából Kolozsvárra küldött képeslapja, melynek aláírói között Ke-
mény János, Kós Károly és Nyírő József neve mellett az ő aláírását is megtalálhatjuk.3  

Bertalan István a Budapesti Hírlap cikkírójaként is népszerűsítette az erdélyi ma-
gyar irodalom ügyét. 1934 áprilisában hosszabb ismertetést közölt Kós Károly Az 
országépítő és Makkai Sándor Táltoskirály című regényéről. Méltatását abban összegezte, 
hogy ezek a művek „mint két frissen csiszolt drágakő gazdagítják a magyar történeti 
regényekből összerakható irodalmi násfát.”4 Kós Károly regényét fenntartások nél-
kül dicséri, Makkai munkájáról viszont megjegyzi, hogy helyenként az elsietettség 
jelei mutatkoznak rajta. Az írónak még dolgoznia, csiszolnia kellett volna ezen a 

1 Ezeken kívül is számos nyoma maradt a kortárs magyar képzőművészekkel fenntartott kapcsolatai-
nak. Buday György 1937-ben ezzel az ajánlással küldi el Rómából L’Annunziazione Romana című famet-
szetét: „Bertalan Pista bácsinak nagyon meleg szeretettel és hűséggel, Rómából – György”. Kádár 
Lívia Vörösmarty Csongor és Tündéjének általa illusztrált bibliofil kiadását és egy lombjukvesztett fákat 
ábrázoló csipkefinomságú rézkarcot dedikál „Annának és Pistának nagy szeretettel”. Gy. Szabó Béla és 
Szigethy István ex libriseket tervez neki. Boromisza Tibortól egy tempera, Szervátiusz Jenőtől és Zádori 
Oszkártól kisplasztikák jelzik Bertalan István jó ízlését, képzőművészeti érdeklődését. 
2 Bartalisról és ennek a dedikációnak a hátteréről vö. KEMÉNY Gábor, „Ne búsulj, Bartalis.”, Édes Anya-
nyelvünk, 2015/1, 15. 
3 A levelezőlap fakszimiléjét LISZTÓCZKY László publikálta: Emlékezések városában. Dsida Jenő életének 
főbb helyszínei régi képeslapokon, Dsida Jenő Baráti Kör, Eger, 2007, 58–59. 
4 BERTALAN István, A történeti regény reneszánsza, Budapesti Hírlap, 1934. április 22., 18. 
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művén. Egy másik cikkében az Erdélyi Szépmíves Céh megalakulásának tizedik év- 
fordulójáról emlékezik meg.5 Hosszan méltatja a könyvkiadó jelentőségét az erdélyi 
magyar szellemi élet fenntartásában és megszervezésében. Fejtegetését egy versidé-
zettel zárja: „… a nyelv ma szent kehely, / Ki borát issza: Élet borát issza, / Előre 
néz s csak néha-néha vissza – / S a kelyhet többé nem engedi el!” A vers szerzőjét 
és címét nem jelöli meg, hiszen az akkori érdeklődő olvasó enélkül is tudta, hogy 
Reményik Sándornak Az Ige című költeményéből idézett. 

Ugyanebben az évben az a megtiszteltetés érte Bertalan Istvánt, hogy a Magyar 
Helikon kilencedik marosvécsi találkozójának június 23-i délelőtti ülésén Kós Ká-
roly a következő javaslatot tette: 

Pár évvel ezelőtt örömmel hoztuk itt azt a határozatot, hogy az Erdélyi Helikon, Erdélyi 
Szépmíves Céh és általában az erdélyi magyar irodalom nagy szlovenszkói barátjának vala-
milyen kedves formában kifejezzük hálánkat és szeretetünket.6 Most hasonló kötelességet 
érzünk az Erdélyi Helikon és Erdélyi Szépmíves Céh magyarországi barátja, dr. Bertalan 
István iránt, aki a maga körében csendben, nemes szerénységgel állott munkánk mellé, a jó 
ügy iránti szeretet természetességével jött mindig az erdélyi magyar írói munka segítségére. 
Indítványozza, hogy dr. Bertalan Istvánnak aláírásunkkal ellátott, pergamenre írott levelet 
küldjünk, kifejezve vele köszönetünket és szeretetünket.  

Az írók Kós Károly indítványát örömmel és helyesléssel elfogadják, a levél megszövegezé-
sével és grafikai kiállításával az Erdélyi Szépmíves Céhet, illetve Kós Károlyt bízzák meg.7 

Az oklevelet Kós Károly művészi gondossággal készítette el. A szöveget fekete és 
piros tussal, a középkori kódexmásoló barátok írására emlékeztető betűkkel írta 
pergamenre, és a két levelet (négy oldalt) finom szattyánbőrbe köttette. Az 1. olda-
lon a marosvécsi kastély stilizált képe látható, alatta ez a cím: Dr. Bertalan Istvánnak 
az Erdélyi Helikon. A szöveg a 2. oldalon kezdődik, és a 3. oldalon fejeződik be, a 
következőképpen (a központozást a mai helyesíráshoz igazítva): 

Az erdélyi magyar írók kilencedik baráti találkozójáról, a marosvécsi várból meleg hálán-
kat, tiszteletünket és szeretetünket küldjük dr. Bertalan Istvánnak, aki az erdélyi magyar író-
nak és az erdélyi magyar könyvnek sok és sokféle ügyét vette gondjába. Szerényen és 
ösmeretlenül jött felénk gondoskodásaival, és nőtt szemünkben napok és évek folyamán 
testvéri munkában erdélyi magyar ügyünk közös szolgálatában. 

Fogadja tőlünk ezért e sorokat, a testvériségnek e nemes-levelét, amelyet neki, az igaz 
embernek és igaz magyarnak szeretettel küldünk. 

Kelt Marosvécsen 1934. június 23-án” 

5 BERTALAN István, Tízéves az Erdélyi Szépmíves Céh, Budapesti Hírlap, 1934. november 18., 12; a leg-
utóbbi kerek évfordulóról, a kilencvenedikről lásd MÓZES Huba, 90 éve alakult az Erdélyi Szépmíves Céh, 
Hitel, 2014/10, 91–94. 
6 A „szlovenszkói barát” Schubert Tódor lévai bankigazgató volt, akinek 1931-ben „üdvözlő díszokle-
velet” küldtek az erdélyi magyar irodalom érdekében kifejtett tevékenységéért; vö. A Helikon és az 
Erdélyi Szépmíves Céh levelesládája (1924–1944), szerk. MAROSI Ildikó, Kriterion, Bukarest, 1980, I, 318. 
7 Az ülés jegyzőkönyvét közli MAROSI, i. m., II. 13–14; újabb hozzáférés: Erdélyi Szépmíves Céh Emlék-
könyv 1924–1944, 1990–1995, összeáll. TAR Károly, Erdélyi Szépmíves Céh, Kolozsvár, 1995 = 
https://www.google.hu/search?client=opera&q=eml%C3%A9kk%C3%B6nyv+1924-1944mek.oszk.hu/ 
01900/01926/01926.doc&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8&channel=suggest&gws_rd=ssl [2015. 01. 
14.] 
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Az Erdélyi Szépmíves Céh díszoklevele (1934) 
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Az oklevelet 20 erdélyi magyar író írta alá a következő sorrendben: Bánffy Mik-
lós, Makkai Sándor, Reményik Sándor, Karácsony Benő, Kovács László, Kádár 
Imre, Maksay Albert, Lakatos Imre, I. Szemlér Ferenc, Balázs Ferenc, Nyírő József, 
Ligeti Ernő, Ormos Iván, Császár Károly, Szántó György, Járosi Andor, Dsida 
Jenő, Kós Károly, Kemény János, Moldován Pál, Tamási Áron. 

A díszoklevél a 4. oldalon Erdély stilizált címerével és alul a K[ós] [19]34. szig-
nóval zárul. Sértetlenül átvészelte a bombatámadást, amely a vele kitüntetett sze-
mély életét követelte. 

Kós Károly baráti nagyrabecsülését az a képeslap is tanúsítja, amelyet négy évvel 
később a sztánai „Varjú-tanyáról” küldött. Ennek szövege a következő (a lap felső 
részén az író otthonának képe látható): 

Varjú-tanya, 1938. XI. 22. 
Édes jó Pista! Talán el sem búcsúztam úgy, ahogy illett és a szívem diktálta volna, de azért 
hidd el nekem, sokszor gondolok Reád sok-sok szeretettel itt, ebben a fennti [!] képben tö-
kéletlenül ábrázolt tanyámban és elgondolom, hogy milyen jól el tudnék Veled beszélgetni 
ebben az én hegyi magánosságomban. Szeretettel ölel 

Kós Károly 

Talán ennél is bizalmasabb baráti kap-
csolat alakult ki Bertalan István és Tamási 
Áron között, amit az is megkönnyített, 
hogy Tamási ezekben az években Buda-
pesten lakott. Több könyvét is dedikálta 
nagyapámnak, például a Jégtörő Mátyást így: 
„Bertalan Istvánnak, boldogan és testvéri 
szívvel adja Tamási Áron. Budapest, 936. 
jan. 19.” Vagy a Rügyek és reménység című 
novelláskötetet a következőképpen: „Ber-
talan Pistának, kedves testvérének szere-
tettel ajánlja Tamási Áron. Bpest, 936. XII. 
28.” A személyes kapcsolat oldottságát 
jelzi, hogy amikor egy ízben vasárnapi 
ebédre volt hivatalos nagyapám otthoná-
ba, a „rendelést” a Centrál Kávéház pa-
pírszalvétáján adta le: 

„Szépen kérjük alábbi vasárnapi táplálékot 
ebédre: / 1. Húsleves / 2. Paprikás csirke, 
uborka-saláta / 3. Fánk / 4. Egyéb semmi. / 
Tamási Áron. / Bertalan István” 

Dátumot, sajnos, nem írtak a szalvétára, de ez az ebédrendelés valamikor az 
1930-as évek második felében történhetett. 

Kós Károly levelezőlapja (1938) 
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A Tamási Áron-dokumentumok so-
rát egy tréfás üzenettel zárom, melyet az 
író egy nagyanyámnak, dr. Bertalan 
Istvánnénak küldött képeslapra írt 1940. 
szept. 25-én a „visszatért” Nagybányá-
ról: „Csókolom mindaháromnak [!] hat kezét: 
Áron.” A „mindahárom”: nagyanyám 
(Fogarassy Anna) és két leánya (Mária és 
Éva, nagynéném és édesanyám). 

Sok egyéb elfoglaltsága mellett Ber-
talan István a Révai Testvérek Irodalmi 
Intézet R.T. igazgatósági tagja is volt, 
és ebben a minőségében ellenőrizte az 
Erdélyi Szépmíves Céh és a Révai kö- 
zötti kiadói szerződések pontos betar-
tását.8 Marosi Ildikó Leveleskönyvében 
négy levél említi a nevét: Bókay János 
Kovács Lászlóhoz (1940. okt. 23.), 
Kovács László Illés Endréhez (1942. 
jan. 30.), Illés Endre Kovács Lászlóhoz 
(1942. febr. 7.), Bókay János Kovács 
Lászlóhoz (1943. márc. 27.). Minde- 

 
gyikben a Révainál megjelenésre 
váró erdélyi könyvek ügyéről van 
szó. Ifj. Bókay János a társaság 
ügyvezető igazgatója, Illés Endre 
a kiadó szerkesztője, Kovács 
László az Erdélyi Szépmíves Céh 
kolozsvári szerkesztőségének ve- 
zetője volt.9 Ezekből a levélrész-
letekből is látszik, milyen közve-
títő, segítő szerepet játszott Ber- 
talan István az Erdélyi Szépmí-
ves Céh és a Révai közötti kiadói 
tárgyalásokban. 

*** 

8 Vö. MAROSI, i. m., II. 444. 
9 Lásd az említett kötet jegyzeteit. 

Tamási Áron dedikációja (1936) 

Tamási Áron „ebédrendelése” (1930-as évek) 
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Bertalan István az erdélyi magyar írók kiadói 
ügyeinek intézésén és az erdélyi irodalom budapesti 
fogadtatásának megszervezésén kívül szerepet vállalt 
a tehetséges, de szegény sorsú erdélyi diákok ma-
gyarországi és külföldi tanulmányainak segítésében 
is. Ebben Barabás Endre tanítóképző intézeti igaz-
gatónak, később a Népies Irodalmi Társaság vezető-
jének, a külföldi diákok budapesti kollégiuma mega- 
lapítójának tevékenységéhez kapcsolódott.10  

Barabás Endréről, a „kálvinista pedagógusról” 
egy rá emlékező újságcikk azt állapítja meg, hogy 
„[l]egjelentősebb, humanista munkásságát az általa 
alapított Gyámszülő, Gondviselő és Támogató Tár-
saság megszervezésében és közel másfél évtizedes 
fenntartásában fejti ki. A két világháború közötti idő- 
ben ez a társaság mintegy ezerkétszáz pártoló tagot 

[…] fogott össze, olyanokat, akik anyagilag rendszeresen támogatták a szegény sor-
sú, főként nehéz nemzetiségi körülmények között élő fiatalok továbbtanulását”.11  

A cikkhez mellékelt fotón a „Csángó Társaság” vezetőségének tagjai láthatók, 
köztük dr. Bertalan István, dr. Mester Miklós és dr. Domokos Pál Péter. Mester 
Miklós később a Barabás alapította kollégium vezetője, 1944-ben a VKM államtitká-
ra – és ebben a minőségében származásuk miatt üldözött kiváló magyar értelmiségi-
ek egész sorának megmentője – volt. 1945-től a nyilvánosságtól elzárva, belső 
emigrációban élt 1989-ben bekövetkezett haláláig. Kéziratos emlékiratai csak 2012-
ben jelentek meg nyomtatásban.12 Mester Miklósnak Bertalan István iránti tisztele-
tét és rokonszenvét jelzi az a dedikáció is, melyet első (és egyben, sajnos, utolsó) 
történettudományi munkájának, az autonóm Erdélyről szóló értékes monográfiának 
a példányába írt: „Bertalan Pista Bácsinak eredményes buzdításáért hálával és szeretettel: 
Budapest, 1936. XI. 28. Mester Miklós”.  

A másik ismert név a csoportképen Domokos Pál Péter, a csángók történetének 
és kultúrájának kiemelkedő kutatója13, a nemrég elhunyt finnugrista irodalomtörté-
nész, Domokos Péter édesapja. Az ő részvétele indokolhatja a Csángó Társaság 

10 A Népies Irodalmi Társaságról lásd BÁRDI Nándor, „A Keleti Akció”. A romániai magyar intézmények 
anyaországi támogatása az 1920-as években. = http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/ 
2009/Magyarsag_kutatas_1995_96/pages/010_bardi.htm [2015. 01. 14.] 
11 HAJDÚ D. Dénes, Egy kálvinista pedagógus emlékére, Reformátusok Lapja, 1985. május 19., 4. 
12 MESTER Miklós, Két tragikus kor árnyékában, Bp., Tarsoly, 2012. – Ennek a vaskos kötetnek a 663. 
oldalán egy 1935-ben egy kiránduláson készült csoportkép látható, melynek központi alakja a turistaöl-
tözetet viselő Bertalan István, mellette balról Tamási Áronné, jobbról Kovács Lászlóné Kádár „Suli”. 
A felvételre dr. Del Medico Imre hívta fel figyelmemet. Bertalan István természetkedvelésére néhány 
turistatérképén és útikönyvén kívül a MUTE (Magyar Újságírók Turista Egyesülete) jelvénye emlékez-
tet a hagyatékban. 
13 A moldvai magyarság (Csíksomlyó, 1931) című könyve, mint a benne lévő ex libris is tanúsítja, megvolt 
Bertalan István könyvtárában. 

Az Erdélyi Szépmíves Céh ex librise a 
Bertalan István részére megküldött 

kiadványokban 

94 



elnevezés jogosultságát, bár ennek a névnek a szakirodalomban másutt nincs nyo-
ma. Bizonyosra veszem, hogy valójában a Gyámszülő Társaságról van itt is szó. 

A „Csángó Társaság”: dr. Mester Miklós, dr. Bertalan István, dr. Kozma Balázs, 
dr. Domokos Pál Péter, Bodó Lajos, elöl Barabás Endre 

A legsikeresebb „gyámfiúnak” a matematikus őstehetség, Kun-Kuti Márton bi-
zonyult, akinek képességeire huszonkét éves korában figyeltek fel, és akiből termé-
szettudományi doktor, több szakcikk szerzője és több fővárosi gimnázium mate- 
matika–fizika szakos tanára lett.14 De meg kell említenünk I. Tóth Zoltán törté-
nészt, a nemzetiségi kérdés kiváló kutatóját is, akinek párizsi ösztöndíját elsősorban 
a Népies Irodalmi Társaság, de kisebb részben a Gyámszülő Társaság fedezte, így 
tudóssá érlelődésében közvetve Bertalan Istvánnak is szerepe volt. 

*** 

Amikor Bertalan Istvánt 1945. november 20-án a Farkasréti temetőben eltemették, 
sírjánál két búcsúztató hangzott el, az egyik a Gyáriparosok Országos Szövetsége, a 
másik a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara nevében. E beszédek kézirata 
fennmaradt, mert a temetés után átnyújtották vagy később elküldték az özvegynek. 

14 Kun-Kuti Mártonról vö. MESTER Miklós, i. m., 418–419, 521; FILEP László: Magyar matematika 
Erdélyben a két világháború között. Magyar Tudomány, 2001/5, 607 (keresztnevét tévesen Sándor-nak írja); 
egy bulvár jellegű korabeli riport: DIÓSZEGHY Miklós, Hat budai kisasszony taníttatja egy székely falu 
zseniális tanulóját. Beszélgetés a kőműveslegényből lett matematikussal, akiben a Bolyaiak lángelméje éledt fel. Buda-
pesti Hírlap, 1934. november 25., 13. 
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Nem egyértelmű, hogy a két búcsúbeszédet ugyanaz a szónok tartotta-e, mert csak 
az utóbbi van aláírva. Ezt dr. Székely Artúr, a Kamara ekkori mb. főtitkára jegyzi. 
De a két szöveg papírjának és gépelésének azonossága elképzelhetővé teszi, hogy az 
előbbi búcsúztatót is ő írta és olvasta fel. Ha mégsem ő volt, szóba jöhet Knob 
Sándor vezérigazgató, az intézmény akkori vezetője is. 

Úgy gondolom, nem érdektelen ezekből a búcsúztató beszédekből néhány gon-
dolatot idézni, mert – a műfajból és a történelmi helyzetből adódó arányeltolódások 
ellenére – jól mutatják, mit érzett fontosnak egy közvetlen munkatárs és barát Ber-
talan István személyiségében és munkásságában. 

A GYOSZ nevében tartott búcsúztató lényegi mondatai a következők: 
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok Egye-
sülete nevében búcsúzok dr. Bertalan Istvántól, ki öt esztendőn át igazgatója volt ezeknek 
az intézményeknek. […] Búcsúzok a ritka tehetségű s munkaerejű férfiútól, […] és búcsú-
zok a leghívebb baráttól; a nemes patriótától, kinek izzó magyarsága azzal a kristálytiszta 
humanizmussal párosult, mely csak a régi nemzedékek nagyjaiban volt feltalálható. Emlé-
kezem […] a zavartalan közös munkában eltöltött évekre s a közös tépelődésre, mely szag-
gatott bennünket, midőn tehetetlenül kellett szemlélnünk, hogyan viszik vesztébe népünket 
elvakult vezetői. 

A másik búcsúbeszéd, illetőleg a búcsúztató második fele, amely a korábbi, sok-
kal hosszabb időn keresztül betöltött munkahely búcsúját tolmácsolja, személye-
sebb jellegű: 

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarában hosszú időn át közvetlenül szemlélhettem 
munkádat. […] hivatásbeli munkádon kívül két szerelmed volt: az irodalom és Erdély. [Új 
bekezdés.] Kevés közgazdasági szakembert és gazdasági írót ismerek […], akinek oly mér-
tékben lett volna életeleme az irodalom és a költészet, mint Neked, aki annyira tudott volna 
lelkesedni egy Ady-versért vagy Móricz-könyvért, mint Te. Erdély pedig lelkednek szünte-
len gondja és fájdalma volt. Nagybánya szülöttének tekintete a Duna tájáról is állandóan a 
Maros vize és az Erdélyi-Kárpátok felé fordult, és álmatlan éjszakákon figyeltél arra, mi tör-
ténik Szatmáron és Kolozsváron. 

Néhány hónappal később a Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.T. rendkívüli 
közgyűlése is megemlékezett Bertalan Istvánról, és érdemeit jegyzőkönyvben örökí-
tette meg: 

Dr. Bertalan István, társaságunk igazgatóságának tagja, a főváros esztelen védelmének ál-
dozata lett. Egy becsapódó lövedék kioltotta életét. Bertalan István lelkes barátja és támo-
gatója volt vállalatunknak, az erdélyi magyar irodalom szerelmese, aki a szó nemes értelme 
szerint európai szemszögből tekintette át az egész irodalmi és gazdasági életet. Őszinte, 
humanisztikus érzéseitől áthatva iparkodott felvilágosító munkával, éles elméjű okfejtéssel, 
szeretettel, jogászi, gazdasági és irodalmi felkészültséggel, bátor kiállással védelmezni fon-
tos állásában a magyar szellem és szabadság, az erkölcs, a magyar vagyon biztonságát azok-
ban az időkben, amikor ezeket a javainkat az államhatalom könnyelműen tékozolta 
kilátástalan politikája érdekében. Bertalan István nyitott szemmel járt, tisztán látta, hová 
vezetik ezt a nemzetet, és mindent megtett, ami tőle telt, nem törődve a leselkedő veszély-
lyel, hogy gátat vessen a lavinának. Voltak is eredményei, de a katasztrófa mégis bekövet-
kezett, és őt is magával sodorta. Távozása az élők sorából súlyos vesztesége az egész 
magyar közéletnek, intézetünk életében pedig pótolhatatlan űr tátong utána. Őrizzük meg 
emlékét soha el nem múló kegyelettel. 
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Az elnök, akinek szavait a jegyzőkönyv fenti részlete rögzítette, ha jól olvasom az 
aláírást, Voinovich Géza irodalomtörténész, a jeles Arany-kutató volt. 

Kivonat a Révai Testvérek Irodalmi Intézet R.T. rendkívüli közgyűlésének jegyzőkönyvéből (1946) 

A „soha el nem múló kegyelet” aránylag rövid ideig tartott. Igaz, rövidesen olyan 
idők következtek, amelyekben nem volt ajánlatos egy GYOSZ-igazgató emlékét 
ápolni. A régi barátok, pártfogoltak nem tartották az ismeretséget az özveggyel, még 
azok az erdélyiek sem, akik Budapesten éltek, mint Tamási Áron vagy Kovács László. 

Sok évi mellőzés, elhallgatás után Tersánszky emlékirataiban tűnik fel ismét Ber-
talan István neve.15 De ebben sem volt sok köszönet. Az ekkor már idős író érezhe-
tő távolságtartással, a szöveg mögött bujkáló iróniával idézi fel az ifjúkori barát 
alakját. Ennek alapja az a világnézeti fenntartás lehetett, hogy a Tersánszky szerint 
„szélsőséges szocialista elveket” valló fiatal Bertalan István később – tegyük hozzá: 

15 TERSÁNSZKY Józsi Jenő, Nagy árnyakról bizalmasan, Bp., Magvető, 1962, 28–29. 
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több mint harminc évvel később – a GYOSZ igazgatója lett. Az emlékezés utolsó 
sorai különösen bántók:  

Sosem is bírt összehozni valamirevaló irodalmi művet. Újságírásnál feneklett meg pályája, 
főleg társadalomtudósi síkon… Azonban a Gyáriparosok Országos Szövetsége Fenyő Mik-
sa helyébe dr. Bertalan Istvánt hívta meg igazgatójának, tehát nem lehet állítani, hogy tudá-
sával alulmaradt… Gondolom, éppen közgazdasági cikkei a legmagvasabbak.16 

Tegyük hozzá, hogy tárgyi tévedés Tersánszkynak az a rosszhiszemű megjegyzése, 
hogy Bertalan Istvánt Fenyő Miksa helyére (értsd: a „zsidótlanítás” jegyében!) hívták 
meg a GYOSZ igazgatójának. Fenyő ugyanis ügyvezető igazgatója (vezérigazgatója) 
volt a szövetségnek 1917 és 1938 között, vagyis nem az ő helyére került Bertalan 
István, aki csupán igazgató volt. Fenyő Miksa utóda a már említett Knob Sándor 
lett 1938-ban, azaz két évvel azelőtt, hogy nagyapám a Kamarától a GYOSZ-hoz 
került. Nagyanyám szegény még éppen megérhette ennek az emlékezésnek a megje-
lenését, és nagyon rosszul estek neki a fiatalkori barát elmarasztaló sorai. 

Cikkem figyelmes olvasói emlékezhetnek, hogy 1980-ban, 85-ben, 95-ben, 2007-
ben és 12-ben előfordul egy-egy morzsányi említés Bertalan Istvánról. De ebből az 
ötből csak az 1980-as és 95-ös tekinthető relevánsnak, a másik három fotó, illetve ké-
peslap-fakszimile, amelyeken csak mellékesen tűnik fel nagyapám alakja, illetve névalá-
írása. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy az életrajzi lexikonok sem közlik 
Bertalan István adatait. Ezért tartottam indokoltnak, hogy – halálának 70. évfordulóján 
– ennek a néhány dokumentumnak a közreadásával felidézzem anyai nagyapám, dr.
Bertalan István fakuló emlékezetét. Még mielőtt én magam is fakuló emlékké válnék. 

Nagy Imre tollrajza Bertalan Istvánról (1937) 

16 I. m., 29. 
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