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A Rendszerváltó Archívum 2018/1. számának szerzői

Dippold Pál (Székesfehérvár, 1954)

Író, újságíró� Magyar-történelem szakos tanárként végzett, ezen a pályán 1986-ig dol-
gozott� 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 főszer-
kesztője volt� Irodalmi pályafutásának eredménye néhány művészeti díj, egy avantgárd 
nagyregény és egy mozaikregény�

Duray Miklós (Losonc, 1945)

Politikus, író, geológus� 1971-ben szerzett geológusi diplomát a pozsonyi Comenius Egye-
temen� A Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kulturális Egyesületében (Csemadok) kezdett 
politizálni, 1968-ban a szervezet elnökségi tagja lett� Ugyanebben az évben alapítója volt 
a csehszlovákiai Magyar Ifjúsági Szövetségnek, amelyet azonban betiltottak� 1978-ban 
alapítója és egyben szóvivője lett a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságá-
nak� 1982-ben, majd 1983-ban is letartóztatták – többek között a Charta 77 nyilatkoza-
tának aláírása miatt –, összesen tizenöt hónapot töltött börtönben� 1990 és 1998 között 
a (cseh)szlovákiai magyar Együttélés Politikai Mozgalom elnöke, 1999 és 2007 között a 
Magyar Koalíció Pártjának ügyvezető, 2007 és 2010 között stratégiai alelnöke� 1990 és 
2010 között a csehszlovák, majd a szlovák parlament tagja�

Földesi Margit (Budapest, 1961 – Budapest, 2016)

Történész, újságíró� A középiskolát Budapesten végezte, majd 1986-ban történelem, va-
lamint történeti muzeológia diplomát szerzett az ELTE-n� Később, 1989-ben ugyanott 
politológiából is diplomát szerzett� Történettudományból 1989-ben doktorált, 1994-ben 
kandidátusi fokozatot szerzett, majd 2004-ben habilitált� 1998-tól volt a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Történettudományi Intézetének docense, 2013-tól a Károli Gáspár 
Református Egyetem  habilitált docense� Fő kutatási területe Magyarország 20� századi 
történelme, azon belül a koalíciós időszak volt� Tudományos munkássága mellett televízi-
ós műsorvezetőként és szerkesztőként is tevékenykedett, az Echo TV-n többek között az 
Elátkozott szabadság című műsort vezette�

Jónás Róbert (Csenger, 1978)

Történelem szakon szerzett diplomát 2015-ben a Kodolányi János Főiskolán, ahol jelen-
leg Nemzetközi Tanulmányok mesterszakos hallgató� A főiskola és a RETÖRKI közös ku-
tatói ösztöndíjpályázatának keretében 2016 júniusa és decembere között fél évet kutatói 
ösztöndíjasként töltött az Archívumban� 2017-től a RETÖRKI Archívum munkatársa�

Juhász-Pintér-Pál (1979)

Történész� A kecskeméti piarista gimnáziumban érettségizett, majd a szegedi egyetem 
magyar-történelem szakán szerzett diplomát� A 2000-es évek elején dolgozott tanárként 
és jogászként is Zsombón, Városföldön és Szegeden, majd a kiskunmajsai 56-os Történel-
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mi Alapítvány intézményvezetőjévé választották� Ezt követően a Kormányzati Ellenőrzési 
Hivatal jogászaként, majd a Nemzetgazdasági Minisztérium jogi referenseként, főosztály-
vezetőjeként, később a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara projektvezetőjeként tevé-
kenykedett� Jelenleg a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum tudomá-
nyos segédmunkatársa�

Kozma Huba (Budapest, 1943)

Muzeológus, politikus� A nyolcvanas években a kiskunmajsai helytörténeti múzeum ve-
zetője volt� Az MDF egyik alapítója, és 1991-ig országos elnökségi tagja� Lakásán rendez-
ték meg 1988 márciusában az MDF első vidéki fórumát� 1990-től négy éven át az MDF 
országgyűlési képviselője� Még ebben az évben közreműködésével megalakult a Magyar-
országi Gazdakörök Országos Szövetsége, melynek elnökévé 1991-ben választották meg� 
2003-tól 2007-ig a Magyar Televízió Közalapítvány kuratóriumának elnökhelyettese� Poli-
tikusi pályájának befejezése után nyugdíjba kerüléséig a kiskunmajsai helytörténeti mú-
zeum és a Pongrátz Gergely által létrehozott – az országban mindmáig egyetlen – ’56-os 
múzeum és középiskolás nyári diáktábor szervezője-vezetője�

Kukorelli István (Tét, 1952)

Jogtudós, egyetemi tanár, az MTA doktora, volt alkotmánybíró� A Pannonhalmi Bencés 
Gimnáziumban érettségizett 1970-ben, majd 1976-ban szerzett jogi diplomát az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen� 1988-ban kandidátusi fokozatot szerzett, 1991-ben az Al-
kotmányjogi Tanszék vezetője lett� 1998-ban habilitált, 1999-ben egyetemi tanár lett, 
2010-ben akadémiai doktori címet szerzett� Több köztestületnek és szervezetnek is tagja, 
vezetője volt� 1988-ban a Független Jogász Fórum alapító tagja, 1989 és 1990 között a 
Hazafias Népfront országos tanácsa ügyvezető elnökségének elnöke� A harmadik oldal 
képviselőjeként részt vett a Nemzeti Kerekasztal-tárgyalásokon� 1990-ben az Országos 
Választási Elnökség titkára, 1994-ben az Országos Választási Bizottság tagja, 1997-ben 
elnöke lett� 1999 és 2008 között alkotmánybíró volt� Fő kutatási területe az alkotmányos 
alapjogok és az ellenzék jogai az Országgyűlésben�

Madácsy Tamás (Szeged, 1974)

A Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, majd 2001-ben a Károli Gáspár Református Egye-
tem történelem szakán szerzett diplomát� Részt vett a Terror Háza Múzeum állandó kiál-
lításának létrehozásában, megnyitása után pedig az időszaki kiállításokhoz kapcsolódó 
kutatómunkában� Dolgozott az újonnan létesülő hódmezővásárhelyi kiállítóhelyek – a 
Holokauszt Emlékhely, Emlékpont Múzeum: Fél Évszázad Vásárhelyen – tartalmi össze-
állításán, melyeknek 2006-tól igazgatója lett� Oral history kutatásokat folytatott a szovjet 
munkatáborok és a vészkorszak túlélőivel, 2014-től pedig a RETÖRKI munkatársaként a 
rendszerváltást követő földkárpótlás, a borsodi nehézipar csődjének és privatizációjának 
kortanúival, valamint a rendszerváltás fontos helyi szereplőivel rögzít interjúkat�

Szerencsés Károly (Prága, 1960)

Történész, író� Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerzett történelem-orosz szakos 
tanári diplomát� 1996-ban a történelemtudomány kandidátusa, majd 2009-ben habilitált 
egyetemi docens lett� Az ELTE Új- és Jelenkori Magyar Történeti tanszékének tanára, a 
történeti doktori iskola alapítója� Történész szakértőként közreműködött a Terror Háza 
Múzeum létrehozásában� Szűkebb kutatási területe a választójog, az 1945 utáni politikai 
küzdelmek és a Kádár-rendszer története� Nagy sikerű televíziós műsorok szerkesztője és 
résztvevője� Rendszeresen publikál többek között a Magyar Hírlap és a Rubicon hasábjain�




