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A Rendszerváltó Archívum 2017/1. számának szerzői
Fricz Tamás (Budapest, 1959)

Politológus, a politikatudomány kandidátusa. 1981-ben végzett a Pénzügyi és Számviteli Főis-
kolán mint üzemgazdász, majd 1989-ben az ELTE-BTK filozófia szakán szerzett diplomát. 
1993-ban doktori címet szerzett közgazdaságtanból és politológiából a Közgazdaságtudományi 
Egyetemen. 1994-ben a politikatudomány kandidátusa lett. 1990 és 2012 között az MTA Poli-
tikatudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, 2000 és 2012 között a XXI. Század In-
tézet tudományos igazgatója. 1994 és 2013 között a Politikatudományi Szemle című akadémiai 
folyóirat ügyvezető szerkesztője, 2000-től a Central European Political Science Review angol 
nyelvű politikatudományi folyóirat nemzetközi szerkesztőbizottságának tagja. Tizenhárom saját 
kötet szerzője, mintegy száz tanulmányt jelentetett meg a magyar mellett angol, német és lengyel 
nyelven. 2013-ban a köztársasági elnök a Magyar Érdemrend tisztikeresztjével tüntette ki. 

Halmy Kund (Budapest, 1975)

Történész-politológus. 2001-ben végzett az ELTE politikaelmélet és a Károli Gáspár Református 
Egyetem történelem szakán. 2001 és 2012 között a Terror Háza Múzeum szakmai munkájában 
vett részt, 2004 és 2012 között a múzeum kutatási osztályvezetője volt. Számos időszaki kiál-
lítás anyagának gyűjtését koordinálta (Magyar Tragédia sorozat, kiállítások a hatvanas évek 
ifjúsági kulturális törekvéseiről, ill. az 1989-es határnyitásról, valamint a kommunizmus ázsiai 
hatásairól). Egyik legfontosabb munkája a Hódmezővásárhelyi Emlékpont Múzeum szakmai 
anyaggyűjtésének koordinálása volt. 2006-ban szerzett abszolutóriumot a PPKE Történelemtu-
dományi Doktori Iskolájában. 2012 és 2014 között ösztöndíjas kutató volt, az állampárt érvelés-
technikáját és kommunikációját kutatta a rendszerváltást megelőző és az azt követő években. 
2013-tól a RETÖRKI kutatója. 

Jónás Róbert (Csenger, 1978)

Történelem szakon szerzett diplomát 2015-ben a Kodolányi János Főiskolán, ahol jelenleg Nem-
zetközi Tanulmányok mesterszakos hallgató. A főiskola és a RETÖRKI közös kutatói ösztön-
díjpályázatának keretében 2016 júniusa és decembere között fél évet kutatói ösztöndíjasként 
töltött az Archívumban. 2017-től a RETÖRKI Archívum munkatársa. 

Kávássy János Előd (Vác, 1973)

Történész. Vácott érettségizett 1991-ben. Pályafutását operatőrként kezdte, majd a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett angol szakos bölcsész és törté-
nelem szakos tanári diplomát 2005-ben. Doktori disszertációjában Ronald Reagan két elnöki 
periódusának magyar-amerikai kapcsolatait dolgozta fel. 2008 óta számos tanulmánya, illetve 
publikációja jelent meg tanulmánykötetekben és folyóiratokban, miközben több angol nyelvű 
kötetet jegyez, részben vagy egészben szakfordítóként. 2015-ben Nyugati szélben címmel önálló 
tanulmánykötete jelent meg, emellett a Magyar Hírlapban is rendszeresen publikál. 2013 őszé-
től a RETÖRKI kutatója.

Kiss Gy. Csaba (Budapest, 1945)

Irodalomtörténész, művelődéstörténész. 1995-2010 között az ELTE Bölcsészettudományi Karán 
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a Művelődéstörténeti Tanszék docense. Több külföldi egyetemen is oktatott vendégtanárként, 
így a berlini Humboldt Egyetemen, a Zágrábi Egyetemen, a nyitrai Konstantin Filozófus Egye-
temen, a prágai Károly Egyetemen és a Varsói Egyetem Hungarológiai Tanszékén is. A Magyar 
Tudományos Akadémia doktora. Fő kutatási területei a közép-európai nacionalizmusok, a nem-
zet reprezentációja, magyar-szomszédnépi kapcsolatok és az irodalom szerepe a demokratikus 
átalakulásban. 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum alapító tagja.

Orosz Tímea (Budapest, 1974)

Nyelvész-politológus. 2000-ben nyelvész-német szakos középiskolai tanári diplomát szerzett a 
Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán, majd 2011-ben az Állam- és Jogtu-
dományi Karon végzett politológusként. Tanulmányokat folytatott a Bécsi Egyetemen. 2003 és 
2012 között a visegrádi országok európai integrációjával kapcsolatos politikatudományi kuta-
tásban vett részt az MTA-PTI-ben. 2013-tól a RETÖRKI kutatója. Kutatási területe: az MSZMP 
és az MSZP ideológiai változásainak és más baloldali pártok történetének vizsgálata. 

Az egyéb írások szerzőinek életrajzai

A szerkesztők

Diczházi Bertalan (Szalonna, 1957-2002)

Közgazdász. Középiskolai tanulmányait a kazincbarcikai Irinyi János Vegyipari Szakközépisko-
lában végezte, majd vegyészmérnök végzettséget szerzett. 1980-ban a 405-ös Társadalompoliti-
kai Kör megalapítója, így vált a magyarországi egyetemi, kollégiumi klubmozgalom egyik legki-
emelkedőbb alakjává. Később a politikai élet szervezésébe is bekapcsolódott: 1987-ben részt vett 
a lakiteleki találkozón, és tagja lett az MDF-nek. A következő évben a FIDESZ megalapításánál 
is jelen volt, bár a pártba nem lépett be, csak a gazdaságpolitikai bizottságban vállalt felada-
tot. A rendszerváltás idején kidolgozta a népi részvénygazdasági tulajdonforma-koncepciót, me-
lyet népszerűsített is. Az Antall-kormányban gazdasági kormány-főtanácsadó. Az MDF veresége 
után az Állami Vagyonügynökségnél és az ÁPV Rt-nél töltött be vezető pozíciókat, majd 1998-tól 
a Növekedéskutató Intézet igazgatóhelyetteseként dolgozott.

Házi Balázs (Budapest, 1987)

Levéltáros. A budapesti Toldy Ferenc Gimnáziumban érettségizett 2006-ban, 2013-ban a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett történelem mesterszakos 
diplomát. A Magyar Országos Levéltár több projektjében is részt vett segédlevéltárosként. Az Or-
szágos Széchényi Könyvtár munkatársa volt 2013-2014-ben, majd 2014 októberétől a RETÖRKI 
alkalmazásában áll.

Nagymihály Zoltán (Budapest, 1988)

Történész. 2012-ben szerzett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történelem szakán, 
ahol elsősorban a 20. századi magyar történelem és az emigráció kérdéseit kutatta. Szakdol-
gozata a Látóhatár c. müncheni lap történetét, a benne lezajló vitákat, azok következményeit 
elemezte az 1956-os forradalom hatásának tükrében. 2013-ban és 2014-ben a nemzetpolitikai 
államtitkárság Körösi Csoma Sándor-programjának ösztöndíjasaként kétszer fél évet töltött a 
németországi magyar diaszpóra közösségeiben. 2014-től a RETÖRKI munkatársa.
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