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bontani a képzés, a tanári vizsga, a 
tantervek, a munkahelyi struktúrák, 
az etikaifegyelmi viszonyok, illetve 
a bérek és a nyugdíjak elkülönített 
tárgyalására. Mint ahogy szerencsé
sebb lett volna a professzionalizáció 
fogalmának taglalása elé illeszteni az 
értelmiség–Bildungsbürgertum alfeje
zetet is.

A hivatkozásokat illetően megje
gyeznénk, hogy Keller nem tünteti 
fel a jegyzetekben Nagy Mária Tanári 
szakma és professzionalizálódás (OKI, 
Bp., 1994.) című munkáját. Pedig 
helye lenne, hiszen bár ez a munka 
nem történeti feldolgozás, de nem is 
hagyományos oktatástörténet, hanem 
széles körű szakirodalmi feldolgo
záson alapuló, „egyfajta politológiai 
megközelítésben” művelt „szakma
történet”. Számos figyelemre méltó 
fogalmi distinkciója közül itt a jóléti 
és szakmai érdekvédelmi jelleg meg
különböztetésére emlékeztetek: az 
előbbi a „klasszikus” szakszervezeti 
stratégia, melyet az ipari szervezeti 
kultúra determinál, és így a béralkura 
koncentrál; az utóbbi viszont lénye
gében a professzionalizmust jelenti, 
ahol a szakmai autonómia alapján a 
munkavégzés minőségének biztosítá
sa alkotja az érdekegyeztetés közpon
ti magvát. Az eltérő cselekvéstípusok 
különféle szervezeti formákat alakít
hatnak ki. Fontos Nagy Máriának a 
szakmai szervezeten belüli autonó
mia és a partnerség kettősségéről tett 
megállapítása is. Az egyiket a belső 
szakmai logika és értékrend vezérli, 
a másik viszont a külső szereplők
kel (szülők, iskolafenntartók, a gaz
daság képviselői) fenntartott vagy 
kialakítandó kapcsolatokra irányuló 
cselekvési típus. E szempontok jól 
segíthetik a szakmai „szervezkedés” 
típusainak megragadását. (Nagy 
Máriának később megjelent még egy 
cikke a témában: Tanítói és tanár
egyesületek Magyarországon. Új 
Pedagógiai Szemle, 1996. 7–8. szám, 
201–208. old.) 

Keller Márkus művének elméleti
fogalmimódszertani tudatossága, a 
kérdések ily módon koherens felvetése 
és megválaszolása inkább kivételnek, 
mint normának számít a társadalom
történetírásban. Ennyiben mintául 
szolgál a „partiképes” tudományos 
teljesítményhez: a könyv német nyel

vű változatával valóban bekerülhet a 
nemzetközi tudományos diskurzus
ba, ami a magyar társadalomtörté
net jelentős sikerét eredményezheti. 
Mindezen túl Keller Márkus könyve 
a mai magyar oktatás színvonaláért 
aggódóknak is megszívlelendő tanul
ságokkal szolgál – legyenek tanárok 
vagy éppen az ügyben érintett dön
téshozók.
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sallay dóra: 
raffaele Bertinelli 
és reneszánsz 
képtára
egy mûgyûJTemény úTJA rómáTól 
eszTergomIg

Keresztény Múzeum, Esztergom, 2009. 
180 old., á. n.

Az esztergomi Keresztény Múzeumé 
hazánk második legnagyobb olasz rene
szánsz gyűjteménye, amelyet a XIX–
XX. század folyamán olyan közismert 
egyházi férfiak gyarapítottak, mint 
Simor János hercegprímás és Ipolyi 
Arnold nagyváradi püspök. Magvát az 
a hatvan XV–XVI. századi itáliai fest
mény alkotja, amely egykor Raffaele 
Bertinelli (1802–1878) római kanonok 
gyűjteményéhez tartozott, és Simor 
szerzeményeként került Esztergomba. 

A Bertinelligyűjteményből ere
dő tárgyakat nagyrészt már 1960ban 
azonosították. Mi oka, hogy Sallay 
Dóra mégis évtizednyi munkát fek
tetett a Bertinelliképtár történetének 
feltárásába? A kérdésre kimerítő
en pontos és érdekfeszítően izgalmas 
választ ad a kötet. Nem csupán egy 
méltatlanul elfeledett gyűjtő életút
ját mutatja be, de eddig ismeretlen 
levéltári dokumentumok segítségével 
körvonalazza vásárlásainak mikéntjét, 
rajzolja fel tanácsadóibaráti kapcso
latrendszerét a XIX. század köze
pének szellemi közegében. Árnyalt 
képet fest a magyar katolikus klé
rus szerepéről és lehetőségeiről a 
pápai államban, így eredményei a 
magyar művelődéstörténet egy kevés
sé ismert vetületét is megmutatják. 

Mivel a Bertinelliképtár a quattro
cento művészete iránti érdeklődés 
korai megnyilvánulásának tekinthető, 
figyelmet érdemel a magyar egyhá
zi személyeknek – elsősorban Barta
los Gyulának – a törekvése arra, hogy 
Magyarországra juttassák e művelő
déstörténeti jelentőségű gyűjteményt.

Sallay „rutinfeladatként” kez
dett foglalkozni a Bertinelligyűjte
ménnyel, mert darabjai eredetéről 
csak meglehetősen kevés és ellent
mondásos információ állt rendelke
zésre. Prokoppné Stengl Marianna 
1960ban közölt néhány, a vásárlás
ra vonatkozó dokumentumot, de ezen 
túl senki sem érdeklődött a műtárgy
együttes és egykori tulajdonosa iránt. 
Ezek a korábban fel nem tett, meg
válaszolásra váró kérdések indították 
Sallayt a gyűjtemény egészének vizs
gálatára. Szisztematikus kutatásainak 
hála, Bertinelli kanonok személyét és 
gyűjtésének indítékait ma már sokkal 
tisztábban látjuk, bár bizonyos doku
mentumok hiánya miatt a történet
nek még mindig akadnak fehér foltjai.

Kiderült, hogy Prokoppné több 
megállapítása korrekcióra szorul, 
Bertinelli életrajzi adatait, sőt még 
keresztnevét sem ismerte a szakma, 
és az egykori gyűjtemény történeté
nek rekonstrukciója mellett az Eszter
gomba került képek azonosítása terén 
is maradt tisztázandó kérdés. 

A kutatás vezérfonalához, vagyis 
az egykori gyűjtemény történetéhez 
számos mellékszál kapcsolódik. Sal
lay Bertinelli életútjának megrajzolá
sával kezdi kutatásait: milyen hatásra 
és mikor kezdett érdeklődni a „pri
mitívek” iránt? Milyen szellemi kör
nyezetben formálódott az ízlése, és 
honnan volt pénze a vásárlásokhoz? 
Hol helyezte el képtárát, s mi vezette 
a szeretettel összeállított gyűjtemény 
eladására? Kiknek a közreműködésé
vel jutott a gyűjtemény Esztergomba? 
Vajon a teljes gyűjteményt vásárol
tae meg Simor hercegprímás, vagy 
csak válogatott darabjait? És végül, 
mi a Bertinelligyűjtemény jelentősé
ge a magyar művelődéstörténetben? E 
kérdéseket megválaszolva Sallay Dóra 
bemutatja a XIX. század közepének 
izgalmas és tanulságos európai tör
ténetiszellemi közegét, amely szere
pet játszott abban, hogy ez a római 
műgyűjtemény magyar földre került.
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Sallay a képtár megvételéről tudósító 
Bartalos Gyula leveleiből kiindulva 
kezdte rekonstruálni Bertinelli kano
nok életrajzát a magyar, a vatikáni és 
az olasz levéltárak irataiból. Raffae
le Bertinelli az Urbino mellett fek
vő Fossombronéban született nemesi 
eredetű családban. 1820tól a római 
Sapienza Egyetemen folytatott jogi 
tanulmányokat, ahol jogászdokto
ri oklevelet szerzett. Ezután egy évet 
diplomáciai szolgálatban töltött Len
gyelországban. Visszatérve Rómá
ban telepedett le, ahol kapcsolatba 
került a korszak fontos irodalmáraival 
és műértőivel, és minden bizonnyal 
ekkor kezdte foglalkoztatni a képző
művészet is. Egyik fontos patrónu
sa, a szintén fossombronei születésű 
irodalmár és politikus, Francesco 
Maria Torricelli gróf maga is műked
velő gyűjtő volt. Bertinelli megis
merkedett Canova és Thorvaldsen 
magántitká rával, Melchiore Missi
rinivel, továbbá lelki vezetője, Piet
ro Ostini professzor közvetítésével 
a nazarénus festők vezéralakjával,  
Friedrich Overbeckkel (1789–1869) 
is. Bár nincs rá adat, vásárlásai azt 
jelzik, hatott rá a nazarénusoknak a 
„primitívek” iránti csodálata. Sal
lay joggal feltételezi, hogy ez a szelle
mi környezet indíthatta Bertinellit az 
akkoriban még meglehetősen isme
retlen és kevéssé becsült korai itáli
ai művek gyűjtésére, amely szemlélet 
egy szellemiségében, történeti érdek
lődésében és esztétikai jegyeiben is 
egységes kollekciót eredményezett. 

1833tól Bertinelli húsz éven át 
a Sapienza Egyetem rektorhelyette
se. Az 1840es évek elején szentelték 
pappá, a római Sant’Eustachiokáp
talan kanonokja lett. Sallay a 
források, utalások és műtárgyak ere
detére vonatkozó kutatásai alapján azt 
a következtetést szűri le, hogy a gyűj
temény a XIX. század közepére már 
összeállt, jóllehet biztos jövedelméből 
Bertinellinek édesanyja és öt testvére 
eltartásáról is gondoskodnia kellett. 
Miután a vatikáni és lateráni gyűjte
ményekbe is az 1840es évekbe kerül
tek be korai itáliai táblaképek, nem 
kizárt, hogy Bertinelli a pápai udvar 
diktálta „ízlésváltozáshoz” igazodott 
vásárlásaiban. Sallay szerint Bertinelli 
nem tekinthető teoretikus gyűjtőnek, 
hiszen képtára szinte kizárólag olyan 

XV–XVI. századi művekből állt, ame
lyek egy különösen ájtatos „aranykor” 
megidézésével a vallási áhítat felkel
tését szolgálták. Éppen ezért érde
kesebb és értékesebb az együttes, 
mint egyes darabjai. Ezért is ragasz
kodhatott a gyűjteménye eladására 
kényszerülő kanonok ahhoz, hogy az 
lehetőség szerint egészében kerüljön 
olyan új tulajdonoshoz, akinek világ
nézete az övéhez közel áll. 

Bertinelli már az 1850es évektől 
fontolgatta a képtár eladását, mivel 
alapítványt kívánt létrehozni egy 
kegytemplom megépítésére a Gua
dagnolohegyen, a híres mentorellai 
zarándokhely közelében. A templom 
elrendezésére és díszítésére vonatkozó 
tervei már 1855ből ismertek, ekkor 
rendelte meg Overbecktől a tervezett 
santuario ikonográfiai programjának 
képét, egy Pietàt. E festmény alapján 
készíttetett el azután egy szoborcso
portot Ignazio Jacomettivel. Ekkori
ban tett kísérletei a képtár eladására 
azonban rendre kudarcba fulladtak. 
Ezért – legkésőbb 1862 körül – fel
kérte Overbecket és Tommaso Minar
dit, a római magángyűjtemények 
avatott szakértőjét, hogy méltatassák 
gyűjteményét. Az általuk készített, 
55 tételt tartalmazó lista a műveket 
témájuk szerint sorolja fel, a festő
ket egy külön lapon említve meg. A 
lista mellé a lehetséges vásárlók szá
mára Overbeck a gyűjteményt mél
tató leveleket is szerkesztett. Nem 
rajta múlott, hogy végül nem jött lét
re megállapodás sem Terray grófné
val, a kanonok jó ismerősével, sem 
Josip Juraj Strossmayer diakovári püs
pökkel, sem Gabriel García Moreno 
ecuadori elnökkel. Közben eltelt húsz 
év, és az idősödő Bertinelli megbízott 
egy közvetítőt, ajánlja fel gyűjtemé
nyét Magyarországon valamelyik gaz
dag püspöknek. 

A Rómában tartózkodó egri pap és 
régész, Bartalos Gyula, miután meg
ismerkedett a gyűjteménnyel, meg
próbálta megszerezni egyházmegyéje 
számára. Egyházi feljebbvalójához, 
Tárkányi Bélához intézett, sokszor 
szenvedélyes hangú leveleiből ismert 
a legtöbb adat a Bertinelliképtár tör
ténetéről, mivel Bartalos igyekezett 
minél több, vásárlásra ösztönző infor
mációt közölni Tárkányival. Levele
zésük 1875 őszén kezdődött. Miután 

Egerben nem sikerült előteremte
ni a gyűjtemény jelentőségéhez és a 
korabeli árakhoz viszonyítva cseppet 
sem magas vételárat, Tárkányi Simor 
János hercegprímásnak vetette fel a 
gyűjtemény megszerzésének lehető
ségét Esztergomnak. Simor érdeklő
dött ugyan a képtár iránt, de mivel az 
érsekség is anyagi gondokkal küzdött, 
komolyabb figyelmet csak az 1878as 
pápaválasztás idején szentelt Barta
los ügybuzgalmának. 1878 tavaszán 
végül a képtár megvétele mellett dön
tött, amit Bertinelli már nem érhetett 
meg. A képek az év nyarán kelhettek 
útra Esztergomba, ahol aztán a prí
mási képtárban „a keresztény művé
szet hathatós emeltyűjévé” (Bartalos 
Gyula levele Tárkányi Bélához, 1875. 
dec. 10., Adattár 15., 82. old.) váltak.

Prokoppné a Keresztény Múzeum 
anyagába betagozódott Bertinelli
képtár darabjait a prímási levéltárban 
fennmaradt Overbeck–Minardijegy
zék és a képek hátoldalán található 
egyéb dokumentumok alapján azono
sította. Sallay Dóra megtalálta Berti
nelli 1878as, teljes hagyatéki leltárát, 
amelynek alapján pontosította a listát. 
Mind a Prokoppné számára ismert 
Overbeck–Minardijegyzék, mind a 
hagyatéki leltár tartalmazott ugyan
is olyan, stiláris vagy tematikai 
szempontból a „keresztény klassziku
soktól” elütő festményeket, amelye
ket a kanonok nem tekintett a képtára 
részének, és részben attól elkülönítve 
kezelt. A vásárlással megbízott Tárká
nyi kanonok csak a szoros értelemben 
vett „Bertinelliképtárat” vásárolta 
meg Simor prímás számára, amely 
akkor 60 db festményből és egy gra
fikából állt.

Sallay szerint az igen egyenletes 
színvonalú gyűjteményt erős másod
vonalbeli mesterek művei alkotják. 
A csendes elmélkedést és magánáj
tatosságot segítő képegyüttes temati
kai középpontjában Mária, valamint 
Krisztus szenvedésének kultusza áll. 
Bertinellit vásárlásai során láthatóan 
nem elsősorban a kvalitás vagy a tör
téneti érték vezérelte, hanem a spiri
tuális tartalom. A képek viszonylag kis 
mérete arra enged következtetni, hogy 
otthonában helyezte el őket (erre – a 
szerző szóbeli közlése szerint – újab
ban bizonyíték is került elő egy 1870
es angol újságcikkben). A hagyatéki 
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leltár, amely a kanonok utolsó, rövid 
ideig használt lakásában készült, 
helyiségenként sorolja fel azok tar
talmát, de a képtárat a lakás tereitől 
függetlenül írja le. Ez arra is utalhat, 
hogy a képek a szobákat összekötő 
folyosó falain lehettek elhelyezve: „a 
korabeli szokásoknak megfelelően a 
képek több sorban, szorosan egymás 
mellé lehettek felfüggesztve, így egy 
tágas folyosón vagy – egyfajta szak
rális szalont alkotva – egy nagyobb 
teremben is elférhettek.” (67. old.) 
A képek felületén látható beavatkozá
sok arra engednek következtetni, hogy 
Bertinelli kanonok egy restaurátorral 
időről időre javíttatta őket a XIX. szá
zad közepének esztétikai igényei sze
rint. Az egyes darabok megítélését sok 
esetben megnehezítik az eredeti felü
letet elfedő „szépítések”.

Bertinelli vallásossága és ízlése, a 
középkor és a reneszánsz iránti von
zódása és gyűjtési koncepciója egy
bevágott a magyar katolikus klérus 
műgyűjtési szokásaival. Ezzel magya
rázható Bartalos Gyula, Tárkányi Béla 
és Simor János lelkesedése a római 
képtár iránt, amelynek anyaga művé
szettörténeti kuriózumnak számított a 
korabeli Magyarországon, noha Ipo
lyi Arnold már pár évvel korábban, 
1872ben odaajándékozta korai itáliai 
gyűjteményének válogatott darabjait 
a Pesten megnyitott Országos Kép
tárnak.

A festmények színes fotóival ellá
tott kötetet az eddig nagyrészt 
kö zöletlen forrásokat tartalmazó adat
tár, a képtárat alkotó művek legfonto
sabb adatait és teljes irodalmát közlő 
katalógus, rövid angol nyelvű össze
foglalás és bőséges irodalomjegyzék 
zárja. Bár Sallay Dóra nagy ívű átte
kintése egy római kanonok gyűjte
ményéről szól, alapos megfigyelései 
és mértéktartó következtetései fon
tos ismereteket nyújtanak az európai 
kultúrtörténeti összefüggésekről és a 
korabeli magyar viszonyokról is. 
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Tilcsik györgy: 
szombathely 
kereskedelme 
és kereskedelmi 
jelentôsége 
a 19. század elsô 
felében
Vas Megyei Levéltár, Szombathely, 
2009. á. n. [2000 Ft]
(Archivum Comitatus Castriferrei 3.)

A Dunántúl várostörténete nem 
bővelkedik alapkutatásokon nyug
vó, egyszerzős monográfiákban, ami 
pedig van, témájában jobbára a dua
lizmus korára fókuszál. A Nyugat
Dunántúlról ráadásul a XIX. század 
első felére vonatkozó történeti isme
reteink a dunántúli, sőt a magyaror
szági állapotokat illető tudásunknál 
is szegényesebbek. Balázs Péter jó 
negyedszázada megjelent kötete (Győr 
a feudalizmus bomlása és a polgári forra-
dalom idején. Akadémiai, Bp., 1980.) 
óta a gazdaság és vállalkozástörténet 
kutatójának egyegy tanulmánnyal 
kell beérnie. Kivételnek számít Kapo
si Zoltán friss monográfiája (Kanizsa 
gazdasági struktúrájának változásai 
[1743–1848]). Czupi, Nagykanizsa, 
2009.) és Benda Gyula posztumusz 
munkája (Zsellérből polgár – társadal-
mi változás egy dunántúli kisvárosban 
[Keszthely társadalma 1740–1849]. 
L’Harmattan, Bp., 2008.).

Vas megyéről, de általában is, 
jobbára csak „várostörténeti tanul
mányok” jellegű kötetek láttak napvi
lágot. Szombathelynek az átlagosnál 
is mostohább sors jutott, miután 
„semmilyen fontos, megünneplendő 
országos eseménynek sem volt a hely
színe” (Feiszt György: Szakmai, lokál
patrióta és politikai érdekek ütközése 
a várostörténeti monográfiák készí
tése során. In: Vonyó József [szerk.]: 
Várostörténet, helytörténet. Elmélet és 
módszertan. Pécs Története Alapít
vány, Pécs, 2003. Tanulmányok Pécs 
Történetéből 14. 125. old.). Tilcsik 
György művének megjelenése már 

ezért is örömteli esemény. A szer
ző nemcsak megtörte a régió múlt
ját övező eddigi hallgatást, egyúttal 
valamit törlesztett is a Szombathellyel 
szemben a társadalom és várostör
téneti kutatások oldalán felhalmozott 
adósságból. Komoly történeti alapku
tatáson nyugvó, fontos művet tett le 
az asztalra, amely nemcsak az adott 
város történetének a helytörténészei 
számára jelent a továbbiakban biz
tos kiindulópontot, de az egyetemes 
magyar várostörténet szempontjából 
is jelentős teljesítmény.

A kötet kilenc, nagyobb fejeze
te közül az első négy felvezető jellegű, 
a további öt szól közvetlenül a témá
ról. Tilcsik meggyőző érvelése sze
rint az idővel Kőszeg fölébe kerekedő 
Szombathely fejlődése a vasúti csomó
pont kiépülésével meglódult ugyan, de 
nem akkor és nem általa indult meg. 
A megyeszékhely, majd püspöki mező
város igazgatási, kereskedelmi funk
cióinak növekedése, polgárságának és 
tőkeerejének erősödése a XVII. század
tól kimutathatóan már előrevetíti azt a 
súlyponteltolódást, amely máig hatóan 
rögzíti a két város helyét a településhi
erarchiában. A szerző az 1407es első 
– később számtalan alkalommal meg
erősített – szabadalomlevél váltóállító, 
egyszersmind a struktúrát alakító jelen
tőségét felismerve, a rendi viszonyok 
talaján keletkezett strukturális alapokra 
vezeti vissza a későbbi polgári, tehát a 
rendiségen túlhaladó fejlődést. A kötet 
egyik erőssége a privilégiumok által biz
tosított kereteknek a mezővárosi minő
ség vizsgálatába ágyazott áttekintése és 
a városi hivatalszervezet bemutatása – 
anélkül, hogy közben beleesne az ere
det folyton kísértő csapdájába, amitől 
Marc Bloch is már annyira óvott (A tör-
ténész mestersége. Történetelméleti írások. 
Osiris, Bp., 1996. 27. old.).

A problémacentrikus vizsgálat fényt 
derít a kereskedelmet szabályozó váro
si közigazgatás intenzív jelenlétére a 
hétköznapokban, amely pedig valódi 
hatalmi jogosítványok híján nem min
dig tudott érvényt szerezni rendelke
zéseinek. Kirajzolódik az is, hogyan 
működött a város mint közösség, 
amely a városi tanácsban - az egyé
ni és a kollektív érdekek viaskodásá
ban - egészen az 1830as évekig meg 
tudta védeni érdekeit. A nagykereske
delmet feltételező terménykereskedel




