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A Rendszerváltó Archívum 2017/4. számának szerzői

Giday András (1950)

Közgazdász� 1974-ben végzett a Közgazdaságtudományi Egyetemen� Pályája kezde-
tén a Pénzügyminisztériumban (1974-1982, illetve 1984-1990) és a Magyar Nemzeti 
Bankban (1982-84) dolgozott� 1990-ben a Miniszterelnöki Hivatal Gazdaságpoliti-
kai Titkárságán kormány-főtanácsadó, 1991-1994-ben a Privatizációs Kutatóintézet 
vezetője� 1994-95-ben a Kereskedelmi és Hitelbank cégvezető igazgatója� 1995-ben 
megkapta a kandidátusi címet a Piaci privatizáció Magyarországon című értekezé-
sére� 1999 és 2002 között a Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Elemző Központjának 
főtanácsadója, illetve főosztályvezetője� 2002 és 2015 között a Magyar Kereskedelmi 
és Iparkamara (MKIK) részére végzett szakértői tevékenységet� 2011 óta a Pénzügyi 
Szemle rovatvezetője�  

Izing Máté Antal (Bicske, 1995)

A Szegedi Tudományegyetem földrajz-történelem tanárszakos hallgatója� Négy éve 
foglalkozik a kárpátaljai magyarság témakörével� A Magyar Patrióták Közösségével 
több kutatóuton is részt vett, melynek célja a határon túli magyarság kulturális ér-
tékeinkek dokumentálása, örökségturisztikai beszámoló készítése volt� 2015-től az 
SZTE Gazdaság- és Társadalomföldrajz, illetve Természeti földrajzi és Geoinformati-
kai Tanszékén dolgozik demonstrátor hallgatóként, emellett a Móra Ferenc Szakkol-
légium tagja� 2016-ban a Tudományos Diákköri Konferencián második, 2017-ben a 
Fiatal Politolgusok Találkozóján első helyezést ért el� Kutatásának középpontjában 
Kárpátalja magyar fiatalságának kihívásai, jelen- és jövőképe áll�

Juhász György (Budapest, 1954–2017)

Hungarológus, irodalomtörténész� A pécsi tanárképző főiskolán szerzett diplomát� 
1977 és 1979 között az Újvidéki Egyetem magyarországi posztgraduális ösztöndíjasa, 
1981 és 1988 között a Ljubljanai Egyetem összehasonlító nyelvészeti és orientalisztikai 
tanszékének első magyarországi vendégoktatója, a magyar lektorátus alapítója� 1985-
ben elkészítette a Maribori Egyetem magyar tanszékének teljes oktatási programját� 
2004 és 2009 között az eszéki egyetem idegen nyelvi tanszékének vendégprofesszora, 
2007-ben közreműködött a magyar nyelv és irodalom tanszék létrehozásában� Élete 
utolsó éveiben elsősorban a határon túli magyar kisebbségek autonómiatörekvéseivel 
kapcsolatban végzett kutató tevékenységet� Rendszeresen publikált a Hitel, az Aracs, 
a Magyar Nemzet és a Magyar Hírlap hasábjain� 2013-tól haláláig a RETÖRKI tudo-
mányos főmunkatársa volt�

Mankovits Tamás (Hajdúdorog, 1955)

Iparművész, szerkesztő� 1984-től dolgozik szabadfoglalkozású iparművészként� 1989 
és 1991 között operatőr-szerkesztőként tudósította a Magyar Televízió külpolitikai 
szerkesztőségét a kárpátaljai, erdélyi és felvidéki magyarságról� 1990-től 1994-ig a 
Kárpátalja c� lap kiadó-főszerkesztője� 1991 és 1994 között emellett a külügyminisz-
ter megbízottjaként tevékenykedett� 1990-től 2000-ig a Kárpátalja Alapítvány ügy-
vezető igazgatója volt, 2002 óta a Magyar a Magyarért Alapítvány kuratóriumának 
elnöke� 2010-től a Tokaji Hírek c� lap szerkesztőbizottságának tagja� 

Szerzők
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Az egyéb írások szerzőinek életrajzai

Milován Sándor (Nagyszőlős, 1941)

Politikus, jegyzetíró� 1957-ig a nagyszőlősi magyar iskola tanulója volt, ekkor – mivel 
iskolatársaival a magyar forradalom és szabadságharc, illetve a nemzeti összetar-
tozás melletti röplapokat terjesztett – 4 év börtönbüntetésre ítélték „szovjetellenes 
tevékenység” vádjával� 1959-ben szabadult� 1962-ben elvégezte a Munkácsi Kereske-
delmi Technikumot, majd kereskedelmi cégeknél dolgozott� 1972-ben csatlakozott a 
Fodó Sándor nevével fémjelzett, az SZKP vezetőinek címzett Beadványhoz� 1989-ben 
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alapító tagja, 1992 és 2011 között 
alelnöke, 2014 óta tiszteletbeli elnöke� 1990-től több cikluson keresztül a Kárpátaljai 
Megyei Tanács képviselője� 2016-ban Magyarország köztársasági elnöke a Magyar 
Érdemrend Tisztikeresztjével tüntette ki�

Rieger Tibor (1940, Gyálliget)

Szobrász� Fiatal gyermekkorát a Csallóközben, Alistálon, majd Királyfiakarcsán töl-
tötte, ám 1946-ban családjával együtt áttelepítették Levélre� A győri Bencés Gimná-
ziumban érettségizett, majd 1966-ban a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végzett� 
Kezdetben kisplasztikákat, majd a ’80-as évektől monumentális, megbízásra készí-
tett, köztéri műveket és középületbe elhelyezett domborműveket alkotott� Nagyjából 
ötven köztéri, illetve középületben található műve született� Kiemelkedő jelentőségű a 
pannonhalmi apátság millenniumi kapuja, a mosonmagyaróvári ’56-os emlékmű és a 
kecskeméti második világháborús áldozatokra emlékező dombormű� Képzőművészeti 
munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el�

Zeman Ferenc (Orosháza, 1981)

Történész� Felsőfokú tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudomá-
nyi és Természettudományi Karán folytatta� Egyetemi szintű történelem tanári, tör-
ténészi, földrajz tanári, valamint terület- és településfejlesztő geográfus diplomával 
rendelkezik� A Szegedi Tudományegyetem Történelemtudományi Doktori Iskolájában, 
2017-ben szerzett PhD fokozatot� Disszertációja a két világháború közötti hódmező-
vásárhelyi politikai küzdelmek és közéleti mozgalmak történetét dolgozza fel� 2015 
óta az Emlékpont történész-kutatója� Fő kutatási területe Hódmezővásárhely két vi-
lágháború közötti közélete, párt- és választástörténete, társadalmi egyesületei, demo-
gráfiája, illetve az 1956-os forradalom és szabadságharc Csongrád megyei és hódme-
zővásárhelyi vonatkozásai, valamint az ezt követő kádári megtorlások�

Demszky Gábor (Budapest, 1952)

Szociológus, politikus� 1979-től, a Szegényeket Támogató Alap (SZETA) megalapítá-
sától részt vett a demokratikus ellenzék munkájában� 1981-ben Rajk Lászlóval és 
Nagy Jenővel létrehozta az AB Független Kiadót, majd a Hírmondó c� szamizdatot� 
Részt vett a Beszélő, a Máshonnan Beszélő és a Magyar Zsidó c� szamizdatok kiadásá-
ban is� 1988-ban a Szabad Kezdeményezések Hálózata, majd a Szabad Demokraták 
Szövetségének alapítója� Tagja az SZDSZ Országos Tanácsának és ügyvivői testületé-
nek� 1990-ben egy rövid ideig országgyűlési képviselő, majd október 31-étől Budapest 
főpolgármestere� A tisztséget 2010-ig töltötte be� 2000 decembere és 2001 júniusa 
között az SZDSZ elnöke volt�
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Szerzők

Házi Balázs (Budapest, 1987)

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

Nagymihály Zoltán (Budapest, 1988)

Történész� 2012-ben szerzett diplomát a Pázmány Péter Katolikus Egyetem tör-
ténelem szakán, ahol elsősorban a 20� századi magyar történelem és az emig-
ráció kérdéseit kutatta� Szakdolgozata 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 munka-
társa�

A szerkesztők életrajzai
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Tájkép a Vereckei emlékmű tövéből.
Fotó: Magyar Patrióták Közössége (Izing Máté Antal)




