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A Rendszerváltó Archívum 2018/4. számának szerzői

Bakos István (Bánfa, 1943) 

Művelődésszervező� Pályáját agronómusként kezdte, majd az ELTE Bölcsészettudomá-
nyi Karán magyar-népművelés szakán tanult� 1970-ig az Eötvös Kollégium diákja volt, 
azóta a hazai civil társadalom építésének aktív résztvevője� Pályája során tudományos 
kutatóként, kutatásszervezőként és köztisztviselőként dolgozott: a Magyar Tudományos 
Akadémia Tudományszervezési Intézetében (1970-73), a Termelőszövetkezetek Országos 
Tanácsában (1973-1975), a kormány Tudománypolitikai Bizottságában (1975-1978), az 
MM Tudományszervezési Intézetében, majd a Művelődési Minisztériumban (1979-1994)� 
1994-től 1999-ig a Magyarok Világszövetsége választott főtitkára, 1999-2004 között a 
Nemzeti Tankönyvkiadóban főosztályvezető, a határon túli magyar oktatás és tanköny-
vellátás menedzsere nyugdíjazásáig�

Dippold Pál (Székesfehérvár, 1954)

Író, újságíró. Magyar-történelem szakos tanárként végzett, ezen a pályán 1986-ig dolgozott. Ettől kezdve 
a magyar sajtó különböző orgánumaiban kapott és vállalt munkát. Vezető szerkesztőként, újságíróként 
dolgozott a Mozgó Világnál (1983-ig), a Hitelnél, az Új Magyarországnál, az Élet és Irodalomnál, 
a Magyar Nemzetnél, a Szabad Földnél, a Magyar Hírlapnál és az Új Embernél� Négy évig 
a Lyukasóra című irodalmi folyóirat főszerkesztője volt. Irodalmi pályafutásának eredménye néhány 
művészeti díj, egy avantgárd nagyregény és egy mozaikregény.

Jánosi Nikolett (Budapest, 1990)

Tervezőgrafikus� Az Eszterházy Károly Egyetemen szerzett alapszakos, majd a Soproni 
Egyetemen mesterszakos diplomát� 2014 óta Budapesten él és dolgozik� 2018 szeptem-
berétől a Hitel című folyóirat grafikai munkáit látja el. 

Jónás Róbert (Csenger, 1978)

Történelem szakon szerzett alapszakos diplomát 2015-ben a Kodolányi János Főiskolán, 
majd a Nemzetközi Tanulmányok mesterszakon szerzett abszolutóriumot� A főiskola és 
a RETÖRKI közös kutatói ösztöndíjpályázatának keretében 2016 júniusa és decembe-
re között fél évet kutatói ösztöndíjasként töltött az Archívumban� 2017-től a RETÖRKI 
Archívum munkatársa� 2018 szeptemberétől az Eszterházy Károly Egyetem történelem 
szakának mesterszakos hallgatója�

Kávássy János Előd (Vác, 1973)

Történész� Vácott érettségizett 1991-ben� Pályafutását operatőrként kezdte, majd a Páz-
mány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett angol szakos böl-
csész és történelem 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 folyóira-
tokban, miközben több angol nyelvű kötetet jegyez, részben vagy egészben szakfordító-
ként� 2015-ben Nyugati szélben, 2017-ben Mások szemével címmel önálló tanulmánykötete 
jelent meg, emellett a Magyar Hírlapban is rendszeresen publikál� 2013 őszétől a RETÖRKI 
tudományos munkatársa
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Kiss Gy. Csaba (Budapest, 1945) 

Irodalomtörténész, művelődéstörténész� 1995-2010 között az ELTE Bölcsészettudományi 
Karán a Művelődéstörténeti Tanszék docense� Több külföldi egyetemen is oktatott vendég-
tanárként, így a berlini Humboldt Egyetemen, a Zágrábi Egyetemen, a nyitrai Konstantin 
Filozófus Egyetemen, a prágai Károly Egyetemen és a Varsói Egyetem Hungarológiai Tan-
székén is� A Magyar Tudományos Akadémia doktora� Fő kutatási területei a közép-euró-
pai nacionalizmusok, a nemzet reprezentációja, magyar-szomszédnépi kapcsolatok és az 
irodalom szerepe a demokratikus átalakulásban� 1987-ben a Magyar Demokrata Fórum 
alapító tagja�

Mezei Emese (Kazincbarcika, 1989)

Művészettörténész, középkorász� A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett művé-
szettörténész mesterszakos diplomát, jelenleg doktori disszertációján dolgozik� Kutatási 
területe a késő középkori és kora újkori magyarországi művészet, különös tekintettel a 
profán ikonográfiára� 2016-tól CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Egyesület tu-
dományos titkára, 2018 szeptemberétől a Hitel folyóirat képszerkesztője� Számos tudo-
mányos ösztöndíjat nyert el, folyamatosan jelennek meg ismeretterjesztő és tudományos 
igényű publikációi� 

Szalai Attila (Budapest, 1950)

Újságíró, politológus, diplomata, a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. 1976 és 1990 között 
Varsóban élt, az Interpress külső munkatársaként tevékenykedett és különböző lengyel lapokban publikált. A 
rendszerváltás után a kilencvenes években az Új Magyarország és a Napi Magyarország munkatár-
sa, előbbinek főszerkesztő-helyettese, majd főszerkesztője, utóbbinak alapító főszerkesz-
tője volt� 1993 és 1995 között a Varsói magyar nagykövetség sajtótitkára, 2001 és 2005 
között a Varsói Magyar Kulturális Intézet igazgatója� 2005-től 2009-ig a Külügyminisz-
térium vezető főtanácsosa� 2009 és 2013 között a Varsói magyar nagykövetség sajtó- és 
kulturális tanácsosa, majd első beosztottja�

Tevelÿ Arató György (Budapest, 1986)

Történész-levéltáros� 2013 és 2016 között az ELTE TDI Művelődéstörténeti programjá-
nak ösztöndíjas PhD-hallgatója� 2011 májusától a Győri Egyházmegyei Levéltár levéltá-
rosa, 2011 decembere és 2013 februárja között az Eötvös József Collegium levéltárosa� 
A Mika Sándor Egyesület alapító tagja, 2014 és 2016 között a szervezet elnöke� Jelenleg 
a Nemzeti Emlékezet Bizottsága (NEB) Hivatalának kabinettitkáraként, valamint a Hitel 
szerkesztőjeként dolgozik�

Az egyéb írások szerzőinek életrajzai

Csurka István (Budapest, 1934 – Budapest, 2012)

Író, dramaturg, politikus. 1957-ben a Színház- és Filmművészeti Főiskola dramaturgia szakán diplomázott. 
Az 1956-os forradalom alatt a főiskolai nemzetőrség vezetője volt, ami miatt fél évre Kistarcsára internálták. 
Szabadfoglalkozású íróként dolgozott, eleinte prózai műveket alkotott, s csak később fordult a drámaírás 
felé. 1973-tól 1986-ig a Magyar Nemzetbe írt tárcákat� A rendszerváltás idején aktívan részt 
vett a monori, illetve a lakiteleki találkozó munkájában, a Magyar Demokrata Fórum 
egyik alapítója volt� 1988-tól a párt elnökségi tagja, 1991-1992 között alelnöke� 1993-ban 
kizárták az MDF-ből, ekkor megalapította a Magyar Igazság és Élet Pártját, amelynek ha-
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