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DÁNÉ VERONKA 

 

TUDOMÁNYOS ÖNÉLETRAJZ 

 

1993-ban nyertem felvételt a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem 

karára, ahol harmadévtől – mivel a román történeti periodizáció a kora újkor fogalmát akkor 

még nem ismerte, és ezt az időszakot a 19. század első feléig terjedő középkor foglalta magába 

– a középkori tanulmányok szakosodást választottam. Egyetemi éveim alatt érdeklődésem a 

fejedelemségkori és 18. századi művelődés- és református egyháztörténet felé irányult, elsőéves 

koromtól kutatásokat folytattam az Erdélyi Református Egyházkerület Levéltárában, 

szakdolgozatom témájául az erdélyi református népoktatást, és ezen belül a Hunyad-Zarándi 

Református Egyházmegye népoktatását választottam.  

Oklevelemet 1997-ben szereztem meg, s ugyanezen év szeptembere és a következő év 

augusztusa között, a hollandiai Professor Juhász István Stihting ösztöndíjasaként, 

gyakornokként az említett levéltárban dolgoztam, ahol az 1601–1800 közötti erdélyi református 

zsinati határozatok kiadására létrehozott munkacsoport tagjaként az említett források kiadásra 

való előkészítésén dolgoztam. (A négy kötetes forráskiadvány utolsó, időrendben első két 

kötete 2016-ban jelent meg.) 1997–2000 között a BBTE Könyvtár- és Levéltártudományi 

Főiskolai Szakán folytattam tanulmányaimat, 2000-ben szereztem abszolutóriumot. 

1998. augusztus 1.–2000. október 31. között az Erdélyi Múzeum-Egyesület könyvtáros-

kézirattárosa voltam. A fejedelemségkori vármegyei intézmény történeti kutatásaimat, Jakó 

Zsigmond professzor és Kiss András ny. főlevéltáros biztatására 1999-ben kezdtem el, elsőként 

a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrzésében lévő Torda vármegye 

közgyűlési- és törvénykezési jegyzőkönyveinek kutatásával. Ugyanebben az évben a Domus 

Hungarica Scientiarum et Artium egy hónapos ösztöndíjával lehetőségem nyílt a témámra 

vonatkozó, Országos Levéltárbeli források feltárására. 2000-ben Péter Katalin témavezetésével 

és Kiss András részvételével elnyertük az OTKA 3 éves támogatását az említett vármegye 

jegyzőkönyveinek kiadásra való előkészítésére.  

2000. november 1-től 2009 decemberéig az Erdélyi Református Egyházkerületi 

Levéltárban dolgoztam levéltárosként. A napi levéltári teendők ellátása mellett itt újra 

bekapcsolódtam a zsinati iratok kiadási munkálataiba, Sipos Gábor levéltárvezetővel közösen 

elkészítettük a Levéltár ismertető leltárát, amely 2002-ben jelent meg, majd ugyanebben az 

évben immár egyedül az erdélyi Református Főkonzisztórium levéltárának 1700–1750 közötti 

mutatóját. Itteni éveim alatt készítettem el a Ghillányi Gergely (Apafi Mihály fejedelem sógora, 
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tizedfőarendátor) hagyatékával az Egyházkerültre szállt, zömmel 16–17. századi, családi 

levéltár-töredékeket is tartalmazó iratok regesztáit. Közben természetesen folytattam a 

vármegyei témájú kutatásaimat is, amelyekből fokozatosan a Fejedelemség politikai 

berendezkedésére, országgyűlésére, központi kormányzatára vonatkozó vizsgálatok nőttek ki.  

2010 januárjától a Debreceni Egyetem BTK Történelmi Intézete Középkori, Koraújkori 

Magyar és Segédtudományi Tanszékén tanársegédként, majd adjunktusként oktatok. 

2002–2005 között a Debreceni Egyetem PhD képzésében vettem részt, témavezetőm 

Dr. Papp Klára volt. „Torda vármegye fejedelemségkori bírósági gyakorlata” c. értekezésemet 

2006 augusztusában védtem meg, summa cum laudae minősítéssel. Opponenseim Péter Katalin 

és Barta János voltak. Disszertációmmal 2006-ban a Debreceni Akadémiai Bizottság 

pályakezdő kutatói, 2007-ben pedig a Sahin-Tóth Péter díjat nyertem el. 

2008–2009-ben Habsburg Történeti Intézet/Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány 

ösztöndíjasa voltam, Az erdélyi református egyház bécsi ágenciájának kialakulása. Tarczali 

Zsigmond ágenssége (1690–1741) c. kutatási témával.  

2009–2012 között Bolyai János Kutatási Ösztöndíjban részesültem, a Torda vármegye 

birtokos társadalma a 17. század első felében (1603–1658) c. kutatásommal. Záró kutatói 

jelentésemet a Kuratórium kiemelkedő minősítéssel értékelte. (Az Ösztöndíj támogatásával 

elkészült kézirat 2016-ban jelent meg nyomtatásban az Erdélyi Múzeum-Egyesület Erdélyi 

Tudományos Füzetek sorozatában, „Mennyi jobbágya és mennyi portiója” Torda vármegye 

birtokos társadalma a 17. század első felében címmel.) 

2010-ben az előző évben megjelent Torda vármegye jegyzőkönyvei I. 1607–1658 c. 

forráskiadvány sajtó alá rendezéséért az Erdélyi Múzeum-Egyesület és a Gróf Mikó Imre 

Alapítvány Gróf Mikó Imre Díj-át nyertem el. 

2014-ben Jeney-Tóth Annamária témavezetésével, részvételével „Udvari társadalom 

és hivatalviselő nemesség a Rákóczi-kori Erdélyben” témájú pályázatunk az OTKA 4 éves 

támogatásában részesült (száma: K 112291). Ennek keretében egyrészt a központi kormányzat 

különböző szintjein tevékenykedő, megyei nemességből kikerült hivatalviselők társadalmi, 

vagyoni, hátterét, pályafutását vizsgálom, másrészt ennek a prozopográfiai kutatásnak az 

eredményei alapján az egyes „hivatalok” korabeli történetére, hatáskörére, működésére, a két 

Rákóczi fejedelem „személyzeti politikájára” vonatkozó ismereteink pótlását, részletezését 

kísérlem meg. Az első eredmények az EME és a MTA BTK Történettudományi Intézete 

szervezte hivatalnoktörténeti konferenciákon, ill. tanulmánykötetekben kerültek ismertetésre. 


