Tisztelgő emlékezés
„Ez a munka nem egyszerűen egy fontos országos intézmény alapításáról és alapítójáról szól, hanem
elgondolkoztató bepillantást ad a 20. századi budapesti és magyar társadalmi középosztályának életébe. ...
… Elődeink életének megismerése segíti eligazodásunkat a jelenben és jövőnk terveiben. Köszönjük a
Bittermann család múltjának önzetlen nagy munkáját, önkéntes feltárását Turi Zsolt Úrnak.„
E sorokat dr. Andrásfalvy Bertalan professzor, a rendszerváltás utáni első kormány művelődési és közoktatási
minisztere írta Turi Zsolt pénzügyőr őrnagy hamarosan megjelenő könyvéről, amely bemutatja a magyar
pénzügyigazgatás meghatározó egyéniségét, a XX. század első felének egyik kiemelkedő alakját.
A könyv írását megelőző kutatások során fény derült Bittermann Béla pénzügyőri főfelügyelő születési
adataira, és a családdal történt egyeztetés után születésének 140. évfordulójára egy kis emlékünnepséget
szervezett március 25-ére a szerző a Farkasréti temetőben lévő sírnál. Szövetségünk maroknyi delegációját dr.
Balogh György nyugállományú pénzügyőr altábornagy, országos parancsnok vezette. Két csoport érkezett a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem ifjú hallgatói közül, dr. Szabó Andrea Phd. pénzügyőr ezredes tanszékvezető
egyetemi docens és dr. Szendi Antal pénzügyőr ezredes kíséretében.
Az ünnepi beszéd egy rövid részletével emlékezzünk mi is jeles elődünkre!
„1926-ban

visszakerült Budapestre, a Budapest Székesfővárosi Pénzügyigazgatóság, Pénzügyőrség
pénzügyőri előadója, parancsnoka lett. A pénzügyőrségi Szaklapban rendszeresen jelentek meg szakmai cikke
pl. a cukorgyártásról, a nem erjesztéssel előállított ecetsavról.
A Pénzügyőrségi Szaklap 1927. december 15-én megjelent száma arról ír, hogy a pénzügyminiszter javaslatára
Magyarország kormányzója, Vitéz Nagybányai Horthy Miklós 1927. december 1-vel pénzügyőr
főfelügyelővé nevezte ki.
Több éven keresztül az oktatás, a pénzügyőrök képzése terén is tevékenykedett, a magyar királyi pénzügyőri
újonctanfolyamok ellenőrzője volt.
Elnöki pozíciót töltött be a Budapesti Pénzügyőrök Társaskörében, a Magyar Királyi Pénzügyőrség Országos
Segélyegyesületének, a Mátyás utcai pénzügyőri laktanya parancsnoka, közreműködésével valósult meg a
Mátyás utcai pénzügyőri laktanyában az első világháborúban hősi halált halt 236 pénzügyőr nevét megörökítő
emléktábla 1926-ban, valamint tevékenyen részt vett a Hévízfürdőn létesített Pénzügyőrségi üdülő
létrehozásában 1927-28-ban.
Létrehozta a Magyar Királyi Pénzügyőrök Vívókörét, valamint alapítója a Magyar Királyi Pénzügyőrségi
Múzeumnak, mely 1930. október 4-én nyílt meg a Fiumei úti laktanyában.
Egy 1935-ös rangsorozati jegyzékben, amely a magyarországi pénzügyőri tisztviselőket rangsorolta, az első
helyen állt.
A pénzügyminiszter Bittermann Bélát saját kérelmére 1935. március végével helyezte nyugállományba,
egyben felkérte az általa létrehozott Pénzügyőrségi Múzeum további vezetésére, melynek vezetője volt 1943.
augusztus 12-ig.”
Az emlékünnepség végén minden résztvevő emléklapot vihetett magával a sírra helyezett régi, apró
bőröndből. Büszkeséggel tekinthetett le az egykori főfelügyelő kései kollégájára...
B. Gados Júlia
NEMZETI KÖZSZOLGÁLAT EGYETEM HONLAPJÁN:
https://rtk.uni-nke.hu/hirek/2019/04/02/penzugyor-szakmatorteneti-megemlekezes-a-farkasretitemetoben

