
Csilléry Edit: történész, szociológus –1981, Budapest. A Pázmány Péter 
Katolikus Egyetemen szerezte diplomáit, jelenleg az ELTE Történettudo-
mányi Doktori Iskolájának hallgatója a Gazdaság- és Társadalomtörténet 
Doktori Programon. Kutatási területe az 1938–1941-es terület-visszacsato-
lások következtében létrejövő társadalmi változások és a területek közigaz-
gatásának kiépítése.

Egry Gábor: történész – 1975, Miskolc. Doktori fokozatát az ELTE Tör-
ténettudományok Doktori Iskola Új- és Jelenkori Magyar Történelem Dok-
tori Programjának keretén belül szerezte. A Politikatörténeti Intézet tudo-
mányos főmunkatársa. A Múltunk felelős szerkesztője. Kutatási területe a 
nemzetiségi kérdés a 19–20. században.

Nagy József: történész-doktorandusz – 1986, Gyergyószentmiklós. 
2010-ben fejezte be a mesterképzést, az év ősze óta az ELTE BTK, Történe-
lemtudományok Doktori Iskola, Új- és Jelenkori Magyar Történelem Dok-
tori Program hallgatója. Disszertációja témája: Székelyföld második világ-
háborús hadtörténete 1940–1944. További kutatási területei: Székelyföld 
hadtörténeti vonatkozásai, oral history.

Sárándi Tamás: muzeológus-történész – 1981. Tanulmányait a Babeş–
Bolyai Tudományegyetem történelem szakán végezte 2005-ben, attól kezd-
ve a Szatmár Megyei Múzeum munkatársa. Jelenleg az ELTE Új- és Jelen-
kori Magyar Történelem doktori iskolájának hallgatója. Kutatási területei a 
nemzetiségpolitika Észak-Erdélyben 1940–1944 között, magyar és román 
nemzetiségpolitikák 1940–1944 között, az 1940-es évek társadalomtörténe-
te.

Szavári Attila: történész – 1980, Pincehely. 2005-ben végzett a Pécsi 
Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Történelem szakán, 
majd a PTE Interdiszciplináris Doktori Iskola Történettudomány Doktori 
Programjának hallgatója lett. Az 1940–1944 közötti Észak-Erdély politika-
történetét tanulmányozza, Teleki Pál viszonyát Erdélyhez. A Teleki utáni 
kormányok idejéből az Erdélyi Párt kormánytámogató erővé válásának kö-
vetkezményeivel foglalkozik: a párt vezető személyiségeinek a budapesti 
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nagypolitikában betöltött szerepével, az erdélyi reintegráció fontosabb kér-
désköreivel (állami segítségnyújtás vagy beavatkozás; beruházások; iparen-
gedélyek ügye; nemzetiségi kérdés), a zsidókérdés erdélyi kezelésével, to-
vábbá a háborús vállalásokkal kapcsolatban.

Tóth-Bartos András: történész – 1981, Kézdivásárhely. Tanulmányait a 
BBTE Történelem—Filozófia Karának Történelem szakán végezte 2004-
ben, majd ugyanitt magiszteri fokozatot is szerzett, 2005-ben. Doktori ta-
nulmányokat (abszolutóriummal) az ELTE-BTK, Társadalom- és Gazda-
ságtörténeti program kertében folytatott. Kutatási területe: birtokpolitika és 
földreformok a két világháború közötti Erdélyben, illetve Észak-Erdély 
reintegrációja és a magyar állam modernizációs politikája a második bécsi 
döntés után.


