
„Animus noster ardet in 
Transsylvaniám

Beszélgetés Oborni Terézzel
A z Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudom ányi Karán 
végzett történelem—levéltár szakon. Ezt követően, 1983 és 1986 
között a  Nőgrád M egyei Levéltár (Salgótarján), m ajd 1986 és 1991 
között a M agyar Országos Levéltár munkatársa volt. A z utóbbi 
helyen az Erdélyi Korm ány hatósági Levéltárak referenseként tevé
kenykedett. 1991 és 1994 között az ELTE Történeti Segédtudo
m ányok Tanszékén tudományos Ösztöndíjasként a levéltár szakos 
hallgatókat tanította latin nyelvre, valam int közép- és kora újkori 
forrásszövegek olvasására. 1993-tól az akkori Janus Pannonius, ma 
Pécsi Tudom ányegyetem  Közép- és Kora Újkori Történeti Tanszék
ének oktatója, mára docense. 1995 és 1998 között a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének megbízott elő
adója is volt.

KD: A hazai történész-társadalom  Erdély-kutatóként tart számon. 
M ié n  és hogyan választottad ezt a pályát?

OT: Pályaválasztásom ban, ahogyan gondolom  sok mindenkinek, a 
középiskolai évek voltak meghatározóak. M ivel én Egerben jártam  
középiskolába, ami köztudottan az egyik leghíresebb történelm i 
városunk, részben ez határozta meg érdeklődésem et, részben pedig 
középiskolai történelem  tanáromnak, B án Péternek köszönhetem, 
hogy igen ham ar kiderült: valami történelem tudom ánnyal kapcso
latos pályát fogok választani. O, abban az időben, amikor én gim
názium ba jártam , pályát változtatott. Középiskolai tanárból levéltá
ros lett és elkezdett a  Heves M egyei Levéltárban dolgozni, ahová 
tanítványai közül sokakat, közöttük engem  is magával vitt o lykor
olykor. Az a csodálatos világ, am it abban a levéltárban m egism er
tem, és az a rendkívül m eghatározó kíváncsiság, amit ott éreztem, 
végül is oda vezetett, hogy 1978-ban, amikor érettségiztem  az EL- 
TE-re jelentkeztem  történelem —levéltár szakra. Egyetem i tanulm á
nyaim  alatt két szakom  közül, m eg kell mondanom, hogy a levéltár
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szak volt a meghatározóbb, és az ott tanultak döntő hatással voltak 
a m ost m ár célirányosan kialakuló érdeklődésem re. Levéltár szakon 
abban az időben, am ikor én jártam , '78 és '83 között, m ásodév után, 
talán kissé m ulatságos szóval nevezve, „bifurkálódni” lehetett. Ez a 
szó azt jelenti, hogy kettéosztható volt az évfolyam. Érdeklődés 
szerint, középkori speciális és újkori tanulm ányokat választottuk. 
K evesebben voltunk azok, akik a középkori speciális tanulm ányo
kat folytattuk, de sem miképpen sem  bántam  meg, mert ott tanultam  
meg azokat az alapokat, am elyek segítségével, azokat továbbfej
lesztve, m egtanultam  a forrásokkal bánni. M ég visszatérve az 
egyetem i tanulmányaimra: a levéltár szak utolsó három  évében 
azután, m eghatározóak voltak a középkori tanulm ányok, amelyeket 
elsősorban Gerics József professzor úrnak köszönhettünk, és né
hány olyan levéltáros tanárunknak, akiknek a hatása évekre kiható- 
an fontos volt az én életemben. Történelem  szakon nem  sok m in
denkit tudok említeni, aki igazán m eghatározó élm ényt jelentett 
volna. Egyedül Unger M átyás volt, aki — talán nem  annyira ism ert a 
mai hallgatók körében, mivel ő nem olyan sokat publikált, de -  
tanár egyéniségként felejthetetlen volt. M inket, akik hozzá jártunk, 
rendkívüli igényességre tanított. Ha m ár U nger tanár úrnál tartok, 
vagy őt említem, akkor semmiképpen nem  feledkezhetek m eg ak
kori és sok vonatkozásban m a is példaképem ről, Bak Borbáláról, 
akit persze mindannyian, akik hozzá jártunk, évtizedek óta csak 
m egpróbálhatunk utolérni, végül m ég Sinkovics István professzor 
urat említeném. M indenesetre talán ők voltak azok, akik az egyete
mi éveim et m eghatározták.

KD: 1983 és 1986 között a N ógrád M egyei, míg 1986 és 1991 kö 
zö tt a M agyar Országos Levéltár m unkatársa voltál. M i volt itt a 
fe ladatod?

OT: Az egyetem  végeztével, '83-ban a Nógrád M egyei Levéltárba 
kerültem , ottani levéltár-igazgatóm , Á. V arga László m eghívására, 
ő je len leg  Budapest Főváros Levéltárának igazgatója. Közel három  
évet dolgoztam  Salgótarjánban, és ez arra volt jó , hogy egyrészt 
m egtanultam  azokat a feladatokat, azokat a m unkákat, amelyeket 
egy m egyei levéltárban kell végezni, tisztába jö ttem  az iratanyag
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általános jellegzetességeivel. Nógrád megyében a 17. századtól 
kezdve találhatók források. E lsősorban a 17. századi iratokkal fog
lalkoztam, de egészen a 20. századig, a  tanácsi iratok selejtezéséig 
m indent kellett csinálnom, és ez rendkívüli jó  iskola volt számomra. 
Egy egészen m ás és új korszak kezdődött az életem ben, amikor 
1986. szeptem ber 1-jén az Országos Levéltárba kerültem. Oda 
ugyanis volt egykori tanárom, Pap Gábom é hívott, m éghozzá nem  
akárm ilyen feladatkörre, hanem  az Erdélyi K orm ányhatósági L e
véltárak m egürült referenciájába. Ez borzasztóan nagy és félelm etes 
feladatnak tűnt szám om ra akkoriban, különösen azért, mert azután a 
Trócsányi Zsolt után kellett átvennem  ezt a referenciát, akinek a 
neve azt hiszem  nem  ism eretlen a hallgatók, a történelemm el fog
lalkozók és különösképpen az Erdély iránt érdeklődők körében. 
Szerencsém re Trócsányi Zsolt m ég egy évet élt azt követően, hogy 
odakerültem  a levéltárba, és bár ő a  N agykutatóba tette át székhely
ét, m egvolt az a lehetőségem , hogy bármikor, am ikor valam it nem 
tudtam , m árpedig nagyon sok m indent nem  tudtam, akkor lem e
hettem hozzá, és m egkérdezhettem  tőle, hogy „Jaj Istenem, most 
m it csináljak?". A levéltáros szakm a egy olyan m űvészet, egy 
olyan feladat, am elyet az em ber egy életen át tanul, és am it ráadásul 
könyvekből nem lehet megtanulni. Az egyetlen lehetőség, hogy a 
„régiektől” , az idősebb kollégáktól m indent m agunkba szívjunk, 
am it csak lehet. E zt m ár ott, nagyon rövid idő alatt felmértem, és 
tudatosan törekedtem  arra, hogy azoktól a nálam  nem  is sokkal 
idősebb kollégáktól, akik m ár néhány éve vagy évtizede levéltáro
sok voltak, m indent m egtanuljak, am it csak lehetséges. Nagyon 
nagy szerencsém  volt, ahogy azok az emberek, akikkel ott együtt 
dolgozhattam , — például az előbb em lített Trócsányi Zsolttal, akivel 
sajnos csak egy évig voltam  ilyen kapcsolatban, és az sem  volt 
olyan intenzív, m int am ennyire én szerettem  volna sokat átadtak 
nekem  tudásukból. K özülük néhányat név szerint is megemlítenék:
Ress Imre, aki az osztályvezetőm  volt, és akivel együtt dolgozni is/
nagyon szerettem; aztán N yulásziné Straub Éva, Bakács Bernadetté, 
Judák M argit, Érszegi Gézáné, V issi Zsuzsa. V elük m ég a raktárba 
bemenni is nagyon jó  volt, m ert ha csak a polcok között jöttünk- 
m entünk, akkor is olyan inform ációkat „csepegtettek” el, am elyek a 
későbbiekben rendkívül jó l használhatónak bizonyultak. Im m ár a
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feladatom ra rátérve. Az Erdélyi K orm ányhatósági Levéltárak az 
egyik legnagyobb iratanyagát alkotják az Országos Levéltárnak. 
Ebbe tartozik egyébként az előbb je lze tt címen kívül a B-szekció, 
tehát a Bécsi Erdélyi Udvari K ancellária Levéltára is. Ez kom plet
ten lefedi az Erdélyi Fejedelem ség történetét, sőt egészen a 19. szá
zadig az Erdéllyel kapcsolatos, M agyarországon fellelhető levéltári 
anyagot. Összesen m ajdnem  5000 irat-folyóm éternyi anyagot tesz 
ki. Egy kisebb fajta megyei levéltár iratanyaga sem  sokkal több 
ennél. E zt m egtanulni, az iratokat m egism erni, és egyáltalában 
olyan szinten kezelni, hogy arról felvilágosítást tudjak adni a hoz
zám  érkező kutatóknak, nem  egykönnyen m ent, és nem  rövid időt 
vett igénybe. Talán éppen addigra, m ire eljöttem  az Országos L e
véltárból, tehát ö t év elm últával m ondhattam  azt, hogy értek az 
anyaghoz, eligazodom  benne, tudom, hogy egy-egy kérdés felveté
sekor hová nyúljak vagy m it kell m egnéznem . M indenképpen egy 
m eghatározó korszaka volt az életem nek ez az O rszágos Levéltár
ban eltöltött öt év, m ár csak azért is, m ert ahogy szoktam  m ondani, 
ez az időszak még egy egyetem m el fölért. Tehát én úgy érzem, 
hogy annyit tanultam  ezalatt az időszak alatt, hogy az egyenértékű 
volt m ég egy egyetem i képzéssel. E nnek  azután hasznát is vettem  
későbbi kutatói és egyetemi oktatói pályám  során.

KD: M i m indent tanultál szerinted levéltárosi m unkád fo lyam án?

OT: Elsősorban m egtanultam  a forrásokat m indenek felett tisztelni. 
Azt tanultam , am it m ár Gerics professzor úr és B ak B orbála tanárnő 
is „belénk vert” az egyetemen: a források tiszteletén túl a pontos
ságra és a precizitásra való törekvést, és azt, hogy a történelem hez, 
a m últ rekonstruálásához csak ez az egy és egyetlen egy út vezet. 
E z azért sem  volt nehéz, m ert -  am it m ár középiskolás korom ban is 
éreztem  -  m érhetetlen és olthatatlan kíváncsiság vezérelt engem  a 
források irányába. Hétköznapibb nyelven szólva, m indig érdekelt, 
hogy m it írtak azok az em berek, akik évszázadokkal ezelőtt éltek, 
hogyan fogalm aztak, m ire gondoltak és m ilyen volt az ő világuk. 
E zt pedig m áshonnan, m int a forrásokból m egtudni nem  lehet. 
A m ikor levéltáros voltam, akkor úgy éreztem , hogy ez a legcsodá
latosabb dolog, am it csinálhatok az életben, és a raktárban enyém  az
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egész világ és annyit olvasgathatom  ezeket a forrásokat a saját élve
zetem re és szórakozásom ra, am ennyit csak akarom. Tehát ez m in
denképpen nagyon érdekes m unka volt számomra.

KD: M ilyen hatással voltak ezek a levéltári évek későbbi kutatói 
pályádra?

OT: A forrásokkal való foglalatosságot a történész feladatai közül 
az egyik legfontosabbnak tartom éppen talán az indíttatásom ból 
fakadóan, és változatlanul úgy gondolom, hogy a források igényes 
és a tudom ányos követelm ényeknek m egfelelő publikálása az egyik 
legfontosabb feladatunk. M éghozzá azért, m ert nem csak a saját 
szem pontunkból, de a történettudom ány egésze szám ára is örök és 
m aradandó értéket je len t ezeknek a forrásoknak a m ásokkal való 
m egism ertetése.

KD: E bből is láthatjuk azt, hogy a forráskiadás m indig is központi 
szerepet já tszo tt az életedben. M i a vélem ényed a m odem  forrciski- 
adásról és annak módszereiről?

OT: Ú gy gondolom, hogy a forráskiadás m ódszereivel faló fogla
latosságom  m ellékterm éke eddigi szakmai pályafutásom nak. Azért 
„m ellékterm éke”, m ert az Erdélyi Fejedelem ség kutatását tartom  a 
fő szakterületem nek, de mivel ezt lehetetlen a forrásokban való 
elm élyedés nélkül kutatni, óhatatlanul szem betalálkoztam  azzal a 
problém ával, hogy hogyan lehet, kell és érdem es a forrásokkal 
foglalkozni. U gyanakkor ez az egyetem i oktatói pályafutásom nak is 
a következm énye, hiszen m ár m ondhatom , hogy ebben az évben tíz 
éve annak, hogy különböző egyetem eken tanítok, és m indenhol az 
egyik talán legfontosabb tantárgyam  a forrásszövegek olvasása és 
értelm ezése volt. Ebből fakadóan a források publikálásával kap
csolatos kérdések nagyon közelről érintenek. Term észetesen igyek
szem ebből is kivenni a részemet, és mivel m agam  is publikálok 
forrásokat, fontosnak tartom, hogy a régebbi forráskiadási m ódsze
reket m odernizáljuk és átalakítsuk. Lényeges az is, hogy m egtalál
juk  azokat a m ódszereket, amelyekkel elősegítjük, hogy az olvasó, 
tehát a forrást kézbe vevő olvasó a szövegekben a legkönnyebben
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és leggyorsabban el tudjon igazodni. Vagyis hadd em lítsek m ost fő 
alapelvként egy dolgot, am elyet persze nem  én találtam  ki, hiszen 
m ár a m últ század végén a Történelm i Társulat tagjaiban, majd e 
század elején Szekfű Gyulánál felvetődött, de m agam  is vallom  és 
ezzel értek egyet, hogy a forráskiadásnak az a célja és akkor a  leg
jobb, hogyha a kiadványt kézbe vevő olvasó úgy tud  a forrással 
szem betalálkozni, m intha azt m agában a levéltárban olvasná. Sőt, 
m ég ennél is továbbmenve, úgy kell találkoznia a forrással, hogy a 
közzétevő őt m egsegítse annyiban, hogy m inden olyan nehézséget 
megold, am ellyel a levéltárban az olvasónak kellene m egküzdenie. 
Vagyis: feloldja a rövidítéseket, a dátum okat, kitölti azokat a hiá
nyokat, am elyek a szövegből rekonstruálhatók, tehát a lehető leg
könnyebben olvasható módon, a lehető legteljesebben adja közre az 
adott forrást. Ezzel egyrészt védjük a levéltári anyagot, ami nem  
egy utolsó szempont, m ásrészt pedig m egkönnyítjük a kutatók 
m unkáját. Ebben látom  a forráskiadás lényegét, hozzátéve m ég azt, 
hogy sok olyan problém a van még, amely speciálisan a 16-17. szá
zadi iratoknál kerül elő.

K i): M ondhatjuk-e azt, hogy az Országos Levéltárban végzett m un
kád határozta meg kutatási témádat, azt, hogy figyelm ed  az Erdélyi 
Fejedelemség története fe lé  irányult?

OT: Igen. E zt teljes m értékben így van. A m ikor egyetem ista vol
tam, akkor -  mivel Egerből jöttem  -  mi m ás érdekelhetett volna, 
m int a  végvárak. Ennek m egfelelően első m unkám at Érsekújvár 
történetéből írtam, szakdolgozatom  tém ája is ez volt. Akkor még 
úgy gondoltam, hogy a jövőben is a  végvárakkal szeretnék foglal
kozni. Am ikor azonban egy ilyen nagy referenciát m egkap az em
ber, m int Erdély, és nap m int nap ezzel kell foglalkoznia, ezt kell 
olvasnia, és az érdeklődő kutatók m iatt bele kell ásnia m agát m in
denféle kisebb-nagyobb tém ába a 16. századtól a 19. századig, elke
rülhetetlenné vált, hogy egyre jobban  érdekelni kezdjen Erdély 
története. A  korszakom  m aradt a 16—17. század, sőt, egyre inkább a 
16. század felé koncentrálódott. A zután teltek-m últak az évek, és 
való igaz, hogy az em ber annyira beleszeret az anyagába -  ezzel azt 
hiszem, nem  m ondok újat azoknak, akik levéltárosok, hiszen m in
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dannyiunkkal ez történik hogy teljes egészében Erdély felé for
dult az érdeklődésem . Nap m int nap Bethlen vagy Rákóczi György 
leveleket olvasva, vagy éppenséggel Szapolyai Jánostól vagy János 
Zsigm ondtól azt a m egm aradt, kevés m egm aradt oklevelet, a  téma- 
váltás elkerülhetetlen és végzetszerű volt, ha szabad így fogalm az
nom.

KD: A z erdélyi történelem  mely területe fe lé  kezdtél orientálódni, és 
m iért éppen ezt választottad?

OT: E lőször is szeretném  leszögezni, hogy az erdélyi történelem  
teljes egészében és m inden vonatkozásában érdekel. M ég m ielőtt 
ugyanis valaki a gazdaságtörténészek táborába besorolna, hiszen 
egyáltalán nem  érzem  m agam  annak, m indazok ellenére, hogy a 
kandidátusi disszertációm  és a nem régiben abból m egjelent kötet1 
cím ében és tartalm ában is gazdaságtörténeti kérdéseket fejteget. Ha 
m agam  fogalm azhatom  m eg az érdeklődési területem et, akkor ez 
inkább a fejedelem ség állam iságának fejlődését, korm ányzatát, 
korm ányzattörténetét és jogtörténetét érinti és fogja érinteni a kö
vetkezőkben. Az utóbbi kijelentésbe m ár egy kicsit terveim et is 
belefoglaltam. A  gazdaságtörténet ott csatlakozott be ebbe a képbe, 
am ikor 1993-ban vagy '94-ben, m ár nem  is em lékszem  pontosan, 
egy nem  is olyan hosszú kutatást folytattam  a bécsi Haus-, Hof- und 
Staatsarchivban,2 és ott, azt kell m ondanom , szerencsés kézzel -  de 
ahogy Gecsényi Lajos fogalm azott: „A szerencse is a jó  levéltáro
sokat kíséri. ”, és hadd legyek olyan szerénytelen, hogy azt higgyem  
m agam ról, hogy én jó  levéltáros v o lta m —, a H ofkam m erarchivban3 
egy olyan kézirathoz nyúltam , amely valóban kézirat volt, ameny- 
nyiben kézzel volt írva, de az adott gyűjtem ényhez sem mi köze 
nem  volt. Ebben m egtaláltam  az 1550-es évek H absburg adm iniszt
rációja által E rdélyben készített, illetve készíttetett gazdasági fel
jegyzések tömegét. Ez annyira érdekes volt, hogy az Erdély-kutató

1 Oborni Teréz: Erdély pénzügyei I. Ferdinánd uralma alatt, 1552—1556. Buda
pest, Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány, 2002. (FONS Könyvek l.)

2 Házi-, Udvari- és Állami Levéltár. Az osztrák állami levéltár elnevezése.
3 Finanz- und Hofkamtnerarchiv. Az osztrák állami levéltár pénzügyi iratokat őrző 

része.
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kapva kapott a témán. Ez az 1551 és 1556 közötti H absburg fenn
hatóság időszaka Erdélyben, am ikor H aller Péter az akkori kincs
tartó, aki ugyan csak egy évig viselte hivatalát, rendkívül átfogó és 
nagyon részletes jelentést készített Erdély akkori gazdasági és 
pénzügyi helyzetéről. A  gazdaságtörténeti tém a m aga után vonta, 
illetve m agába foglalta a korszaknak, ennek az öt-hat évnek a kor
m ányzattörténeti vonatkozásait is, hiszen m aguk a gazdasági, pénz
ügyi feljegyzések, adatfelvételek azért készültek, m ert I. Ferdinánd 
ekkor arra készült, vagy legalábbis azt tervezte, hogy Erdélyben is -  
M agyarország más területéhez, konkrétan a Pozsonyi Kam arához 
hasonlóan -  egyfajta kamarai igazgatást vezessen be. Ehhez pedig 
adatfelm érésre volt szükség, így születtek m eg ezek az előbb em lí
tett dokumentumok. M unkám  során a gazdasági kutatáshoz hasonló 
értékű és mélységű a korm ányzattörténeti átszervező kísértetekre 
vonatkozó kutatást is végeztem, és bizonyos következtetéseket is 
levontam . Tény, hogy L Ferdinánd m egkísérelte, m ajd úgy vélte, 
hogy nem célszerű Erdélyben bevezetni a kamarai igazgatást, meg
tartotta a kincstartói rendszert. M égis inkább azt m ondanám , hogy 
egyfajta átm enetet lehet itt észlelni, olyan átm enetet, amely az újko
ri korm ányzati szisztéma kialakítása felé vezet. Ez annyiban ritka, 
hogy m egm aradt ennek a félig kész vagy átm enetinek nevezhető 
fázisnak, és a történelem  alakulása m iatt nem  válhatott újkorivá az 
erdélyi közigazgatás. 1556-ban ugyanis visszatértek Izabelláék és 
egy egészen más fajta struktúra jö tt létre Erdélyben, illetve a hozzá 
csatolt tiszántúli várm egye töredékek területén. így  alakult első 
nagyobb m unkám , amelyet Erdély történetéből írtam, ezért em lí
tettem, hogy csak érinti a gazdaságtörténet területét.

KD: M ilyen kutatási eredmények voltak az elm últ tíz évben? Mi 
hiányzik esetleg a kutatásokból?

O T : A  m agyar történettudom ány utolsó nagyszabású vállalkozása a 
három  kötetes Erdély története volt, am ely 1986-ban je len t meg, 
illetve annak rövidített, idegen nyelvű változatai. Ez a m ű arra volt 
hivatott, hogy Összegezze a történészek akkori tudását Erdélyről. 
Á m  roppantul nehéz feladat valóban m indent egybefoglalni, és 
ezért van az, hogy kisebb-nagyobb fehér fo ltok is m aradtak a kötet
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ben. Úgy gondolom , azóta az volt, az lett volna a feladatunk, m ár
m int azoknak, akik Erdély történetével foglalkozunk, hogy kisebb 
résztém ákban alapkutatásokat folytassunk, és olyan újabb ism eret
anyagot halm ozzunk fel, ami majd jó l beépíthető lesz egy újabb 
nagy szintézisbe.
Szerencsére az elm últ évtizedben is folytak, és máig folynak ilyen 
kutatások. Budapesten kívül Szegeden is vannak kiváló, Erdélyt 
kutató kollégák, a M iskolci Egyetem en pedig jelentős, erdélyi vo
natkozású forráskiadás készül, igaz, ennek jelenlegi állásáról nincs 
inform ációm . M egpróbálom  követni, hogy milyen kutatások foly
nak, új disszertációk vagy könyvek születnek a fejedelem ségkori 
Erdéllyel kapcsolatban. Szerencsére általában ism erjük egymást, 
nem  is vagyunk olyan sokan, így nem  okoz gondot az azonnali, 
friss inform ációk beszerzése. Itt m ost nem szeretnék neveket felso
rolni, nehogy véletlenül is valakit kihagyjak a névsorból, de azt 
hiszem  a kutatások terén nem  rossz a helyzet. És hogy mi hiányzik? 
Az, hogy ennél rendszeresebben folyjanak a kutatások, jó  lenne 
elérni, hogy főként az alapkutatásokat és a forráskiadásokat össze
hangoljuk, és talán lehetne m ég jobb  a kom m unikáció közöttünk. 
B ár az is igaz, hogy jelenleg két—három  kom olyabb kutatócsoport 
dolgozik O TK A -tám ogatással erdélyi tém án, és jó  néhány olyan, 
pályája kezdetén álló fiatal kutató is van, aki Erdéllyel, a  fejedelem 
ség korával kíván foglalkozni. Őket bíztatnám, hogy bár a kutató
m unka lassú folyam at, és a m ai felgyorsult, produkció-orientált 
világban ezzel nem  lehet gyors sikereket elérni, de ne adják fel, 
m ert mi ugyanazt m ondhatjuk el, am it a Báthory István által E r
délybe hívott jezsuita  atyák egyike: Anim us noster arclet in 
Transsylvaniam.

KD: M ilyen kapcsolatai vannak a jelenlegi erdélyi és m agyarorszá
gi történetírásnak?

OT: H a valaki azt állítaná, hogy jó , azt a magam részéről erős tú l
zásnak tartanám ... M indenkinek személy szerint ugyan m egvannak 
a kapcsolatai az erdélyi kollégákkal, és ezeket igyekszünk a m axi
mális m értékben kihasználni, jönni-m enni konferenciákra itthon és 
odaát, beszélgetni, egyeztetni a kutatási témákat, de ez azért eléggé
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esetleges. Ezen a  téren nagyon sok volna a tennivalónk, bár — mint 
m ondtam  -  azt hiszem, egyénileg m indenki m egteszi azt, amit tud, 
Összehangolt együttm űködésről nem  beszélhetünk.

KD: Sokszor azt gondoljuk, hogy Erdély m int tém a igazából nem  
érdekel m ást csak a közép-európaiakat, ezen belül is leginkább a 
rom ánokat és a magyarokat. így  azt szeretném  megkérdezni, hogy 
m ilyen nemzetközi lehetőségek rejlenek az Erdély-kutatásban?

OT: H a úgy gondoljuk, hogy Erdély csak m inket érdekel és a köz
vetlen környezetünket, akkor óriásit tévedünk. E hhez még hozzáte
szem, hogy ha így gondoljuk, akkor az kizárólag a mi hibánk. M ég
pedig azért, m ert rendkívül keveset publikálunk idegen nyelven. így 
nem  tesszük közzé a Nyugat-Európában Erdély, illetve a kelet
európai történelem  iránt érdeklődök szám ára azokat a kutatási 
eredm ényeket, am elyeket az utóbbi évtizedekben elértünk. Igaz, 
hogy az Erdély története4 rövidebb változata m egjelent nyugati 
nyelveken is, de ez még m indig kevés. Számos olyan helyen jártam  
az utóbbi időben Európában és az E gyesült Á llam okban is, ahol 
volt lehetőségem  végignézni a szabad polcos részeken a M agyaror
szág és Erdély történetére vonatkozó anyagokat, és rettenetesen 
kevés az, amit ebben a témában akár az egyetem eken, akár a 
könyvtárakban olvashatnak. M ég a washingtoni Kongresszusi 
K önyvtár polcai is igen hiányosak ebből a  szem pontból, úgyhogy 
feladatunk, hogy idegen nyelven m inél többet publikáljunk. A  nem 
zetközi lehetőségekről azt tudom  m ondani, hogy m ind O laszor
szágban, ahol szerencsém  volt többször járni és beszélni em berek
kel, m ind az Egyesült Á llam okban van érdeklődés Közép-Kelet- 
Európa és benne Erdély története iránt. A Pécsi Tudom ányegye
tem nek, és ezen belül is a Közép- és Kora Ú jkori Történeti T an
széknek, ahol én dolgozom, az utóbbi években szorosabb kapcso
lata alakult ki a washingtoni Georgetown University-vel. M ájusban 
a Georgetown-iakkal együtt, ahonnan négy professzor érkezett 
Pécsre, egy közös konferenciát rendeztünk, am elynek az volt a c í
me, hogy „Lirnits o f  A u thority" . Ez a különböző közép- és kelet
európai rendi m onarchiákban a rendiség és az állam hatalom , a ren-

4 Erdély története. Föszerk.: KöPECZiBéla. Budapest, Akadémiai, 1986. 
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diség és a  központi hatalom  kérdésével foglalkozott. A z előadások 
azért is voltak, nagyon érdekesek és sikeresek, mert bár a konferen
cia kifejezetten Közép- és K elet-Európa országait, területeit h e
lyezte a középpontba, mégis nagyon sokszor szóba kerültek a  nyu
gat-európai országok hasonló problémái. Végül is ez egy 
kifejezetten kom paratívnak m ondható előadásokból álló konferen
cia volt, és a nagy sikerre való tekintettel, és részben azért is, mert 
elég színvonalasnak találták az ottani kollégák a mi előadásainkat, 
jövőre  m eghívták a tanszékünk négy vagy öt oktatóját az ő egyete
m ükre egy hasonló konferenciára, illetve azért, hogy a hallgatók 
szám ára is tartsanak előadásokat. Ez m indenképpen azt jelzi, hogy 
érdeklődésükre szám ot tartanak ezek a témák, m ásrészt azt is jelzi, 
hogy a m i oktatói gárdánknak sem  kell szégyenkeznie. Kutatási 
területeink felkelthetik az érdeklődést és alkalm asak arra, hogy egy 
ilyan távoli és Európától m essze eső helyen is m eghallgassanak 
minket. Ezen felül persze -  m int em lítettem  -  nem zetközi folyó
iratokban is kell publikálnunk, és vannak is ilyen irányú terveim  
m ind az angol, m ind pedig a ném et nyelvterületen.

KD: Tíz éve dolgozol oktatóként előbb az ELTE-n, m ajd az akkori 
Janus Pannonius, m a Pécsi Tudományegyetemen. Hogyan tudnád  
jellem ezni az oktatói m unkát szépségeivel és nehézségeivel együtt?

OT: Az oktatói m unkának ugyanaz a szépsége, ami a nehézsége. 
Em lítettem  már, hogy am ikor levéltáros voltam, akkor azt gondol
tam, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, ami csak lehet a világon, 
m árm int, hogy én levéltáros vagyok, és ez nagyon nagy elégedett
séggel töltött el. M ígnem , a sors véletlenjei folytán, 1991-ben el
kezdtem  egyetem en tanítani, és akkor az én nagy hitem megdőlt. 
A zóta ugyanis azt szoktam  m ondani, hogy az is csodálatos dolog, 
ha az em ber levéltáros, ennél csak egy csodálatosabb van: ha az 
egyetem en oktat. Nagyon jó  érzés a hallgatók között lenni, azért 
m ert olyan friss, vidám, fiatal, szellemi kihívásokkal teli légkörben 
él az ember, ami m ellett egyszerűen nem lehet ellustulni és eltu- 
nyulni. Folyam atosan arra ösztönöz a tanítás, engem  legalábbis, 
hogy képezzem  m agam , hogy m indig és m indent tudnom  kell, am i
ről az egyetem istáknak be kell számolnom. Ez pedig állandó szel
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lem i izgalom ban tartja az embert, bár nem  tudom, mi történt volna, 
ha levéltáros maradok, valószínűleg akkor is állandó szellem i izga
lom ban éltem  volna, csak ném ileg m ás területen és m ás módon. 
M ásrészről, azt hiszem ezt nyugodtan m ondhatom , nagyon kom 
m unikatív szem élyiség vagyok, és szám om ra létkérdés, hogy az 
egyetem i légkörben éljek. Azt hiszem  elég türelm es is vagyok, és 
így nem  okoz az sem nagy problém át, ha a szakmai kérdéseken túl, 
ügyes-bajos dolgaikkal is hozzám fordulnak a hallgatók. Sőt, kife
jezetten m egtisztelőnek érzem az irántam  m egnyilvánuló ilyen irá
nyú bizalmat. Nagyon szeretem  a tanítványaim at. Azt hiszem, akik 
ezt közülük olvasni fogják, egyet is értenek ezzel. Az oktatói pálya 
nehézsége ugyanaz, amit csak ism ételni tudok, hogy rendkívül sok 
em berre kell odafigyelni, és ez nagyon-nagyon sok energiát igé
nyel. Ha ezt az energiát az em ber szívesen adja, akkor ezzel nincs is 
semmi problém a, és én igyekszem  m axim álisan odafigyelni rájuk. 
Ugyanakkor mindig a csúcson kell lenni, azaz m indent ism erni kell 
a szakm ában, nem csak a kifejezetten Erdély történetére vonatkozó 
szakmai eredm ényeket, hiszen az önm agában kevés lenne. A  tanítás 
a korszakban is m axim ális tájékozottságot igényel, sőt engem  kife
jezetten  érdekelnek a középkor-kutatás eredm ényei, így azt is elő
szeretettel olvasom, ugyanakkor tisztában kell lenni a korszak histo
riográfiájával és a történetfilozófia utóbbi időkben mindjobban 
előretörő és a hallgatók körében egyre nagyobb figyelem re számot 
tartó irányzataival is. Azt hiszem, hogy történetfilozófiai elm életi 
kérdésekkel ugyanúgy fordulnak hozzám  a hallgatók, m int ahogy — 
gondolom  -  m ás oktatókhoz is. Tehát az oktatói m unka olyan felké
szültséget igényel, ami sokszor nehézséget, de m indig rendkívüli 
élvezetet is okoz.

KD: A z ország két legnagyobb egyetemén tanítottál. M ilyen hason
lóságokat és különbségeket észleltél a két intézmény között?

O T : A  hallgatók között semmilyen különbséget nem  tapasztaltam. 
Itt is varrnak jó k  és rosszak, ott is vannak jó k  és rosszak. Ezen a 
téren m indkét helyen nagyon jó l éreztem  m agam , de valam it azért 
le kell szögeznem: én az ELTE-n csak levéltár szakos hallgatókat 
tanítottam. Ráadásul nekik is azokat a tárgyakat, am elyek a legkö-
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zelebb álltak a szívem hez. Tehát a 16—17. század latin nyelvű le
véltári forrásainak olvasását és értelm ezését. A  levéltár szakos hall
gatók pedig, az én tapasztalatom  szerint, egy egészen különös faj
táját jelen tik  az egyetem i hallgatóknak, m éghozzá azért, mert én 
tőlük sokkal többet vártam  el, és sokkal több terhet is róttam rájuk, 
m int azokra a hallgatókra, akiket később történelem  szakon taníto t
tam . Tőlük ugyanis ugyanazt az érdeklődést és kíváncsiságot vár
tam  el, am ellyel én is tanultam  ezen a  szakon és am ellyel később 
levéltáros lettem. M eg kell m ondanom , hogy nagyon-nagyon jó  
tapasztalataim  voltak. Az egyetem i oktatóként általam elsőként 
tanított évfolyam, akikkel 1991 szeptem berében kezdtem  el foglal
kozni, m eghatározó élm ényt jelentett számomra. Azt kell m onda
nom , hogy azóta m indannyian a barátaim  is lettek. Sokan közülük 
mára kiváló levéltárosok és történészek, akikkel együtt dolgozom. 
Kisebb-nagyobb kérdésekben egym áshoz fordulunk, és nem  szé
gyennel, hanem  inkább büszkén m ondom, hogy közöttük vannak 
olyanok, akikhez akár én is fordulhatok kérdésekkel és kérésekkel, 
m ert m ost m ár ők azok, akik nekem segíteni tudnak. K özülük név 
szerint is hadd soroljak fel néhányat: Kenyeres István, D reska Gá
bor, K ertész Botond, Toronyi Zsuzsa és Petrik István. Vannak, akik 
egy évfolyam m al feljebb jártak  ugyan, de azóta szintén 
kollégáim m á és jó  barátaim m á váltak, m int Pálffy Géza, N ém eth 
István és Sunkó Attila. Ez nyilvánvalóan egy olyan kicsi és válo
gatott köre volt az egyetem i hallgatóknak, akikről nem a „nagy 
átlagra” vonatkozó következtetéseket vonhattam  le. Ezért nekem  
csodás dolgom  volt az ELT E  Segédtudom ányi Tanszékén, amíg ott 
oktattam. A  történelem  szakos hallgatókkal kapcsolatos tapasztala
taim at a Pécsi Tudom ányegyetem en és a Pázm ány Péter Katolikus 
Egyetem en szereztem. Ez egy kicsivel m ásabb élm ényt és m ásféle 
feladatot je len te tt azért, m ert a történelem  szakon általánosabb, 
kevésbé speciális ism ereteket tanítottam . Olyan előadásokat tarto t
tam  a m agyar korm ányzattörténet, illetve az Erdélyi Fejedelem ség 
tárgyköréből, am elyek közül m indkettő egy nagyobb, átfogóbb 
téma, am elyet m inden lehetséges szem pontból meg kellett világíta
nom  a hallgatóknak. Éppen ezért m agam  is arra kényszerültem, 
hogy a speciális ism ereteken túl rendszerezzem  m agam ban azokat 
az ism ereteket, am elyek a nagyobb korszakra, tehát a 16-17. szá
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zadra vonatkoznak. Ezeket az ism erteket ráadásul úgy kellett össze
foglalnom  a m agam  szám ára is, hogy azokat el is tudjam  m ondani a 
hallgatóknak. Bfzom  benne és rem élem , hogy ezt sikerült m egta
nulnom  az utóbbi évek során. N yilvánvalóan érzékelem  én m agam  
is, hogy az em ber évről évre egy kicsit jobb  a tanításban, m ert ez is 
egy olyan foglalkozás, egy olyan szakma, am elyet nem  lehet 
könyvből m egtanulni. A gyakorlat nagyon sokat je len t, így azok az 
előadásaim, am elyeket az elm últ tanév során tartottam , m inden 
bizonnyal sokkal színvonalasabbak, k iérleltebbek és nagyobb rálá
tásról tanúskodóak voltak, m int azok, am elyeket öt évvel ezelőtt 
tartottam. Rem élem , hogy ez a javulási folyam at m ajd folytatódik.

KD: A közelmúltban je len t m eg könyved Erdély pénzügyeiről 
1. Ferdinánd ideje alatt, de úgy tudom, hogy egy újabb publikációra  
készülsz. M ilyen terveid vannak a  közelebbi és távolabbi jövőre  
n ézve?

OT: Éppen a napokban fejeztem  be egy m ásik  kötet kéziratát, 
am ely a m űvelt nagyközönségnek szól, és erdélyi fejedelm i életraj
zokat fog tartalm azni. T izenkét erdélyi fejedelem  életrajza kapott 
helyet benne, és az úgynevezett tudom ányos népszerűsítő irodalom 
kategóriába tartozik. Ezt én rendkívül fontosnak tartom. Szükség 
van arra, hogy a történettudom ány művelői ne csak a szőkébb 
szakterületről írjanak a m ásik tíz kutatónak, akik az ö szakm unkáit 
olvassák az országban, hanem  középiskolásoknak, középiskolai 
tanároknak, m indazoknak — és tapasztalataim  szerint sokan vannak 
ilyenek — akik érdeklődnek a történelem  és a történettudom ány 
legújabb eredm ényei iránt. É n úgy érzem , hogy ez is a történész 
kötelességei közé tartozik. Szívesen is teszem  ezt, m ert számos 
olyan visszajelzést kaptam  az elm últ évtizedben, hogy éppen azokat 
a kisebb-nagyobb cikkeimet, am elyek például a Rubiconban  je len
tek meg, olvasták a legtöbben. O lyan visszajelzéseket is kaptam, 
hogy sokan szívesen várják az ilyen jellegű  m unkák megjelenését. 
Term észetesen tervezek cikkeket a fejedelem ség történetére vonat- 
kozóan is. Szűkebb kutatási területem nek továbbra is a  16. századot 
tartom , de vissza fogok térni a gazdasági és pénzügyi tém ákra is. 
Éppen most, nem  olyan régen találtam  a levéltárban olyan 17. szá
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zadi dokum entum okat Bethlen Gábor idejéből, am elyek az ő 
kincstartójának, Kam uthy Farkasnak a feljegyzéseit tartalm azzák, 
illetve 1602-ből egy másik, nagyon érdekes dokum entum ot. Ezek a 
korábbi kutatásaim at vinnék tovább és egészítenék ki, feldolgozá
sukat és m egjelentetésüket is tervezem  a jövőben.
A továbbiakban m indenféleképpen az állam fejlődésének történetét 
és az erdélyi jogtörténetet szeretném  valam iképpen ötvözni. Legu
tóbbi tanulm ányaim  közül a gyalui szerződésről, erről a közjogi 
vagy állam jogi szerződésről írott talán már ezt az utat m utatja. Ezek 
m eglehetősen konzervatív szem léletre vagy érdeklődésre vallanak a 
történettudom ányon belül. Ez kétségkívül igaz, és ezt vállalom  is, 
hogy egy hagyom ányosabb, konzervatívabb kutatási irány felé ha
ladok, azzal együtt, hogy rendkívüli módon érdekelnek és komoly 
tanulm ányokat folytatok a m ai m odem , illetve posztm odem  törté
neti irányzatok körében. N em  tartom  kizártnak, hogy a közeli vagy 
távolabbi jövőben  m eg fogok próbálkozni valam ilyen más műfajjal. 
Ezek azonban egyelőre még csak titkos tervek.

készítette: Kerekes Dóra
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