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ÁTALVETŐ REPERTÓRIUM 

1991- 2020 

Összeállította: Spaller Árpád 
 

1991 /1 
Szerkesztőbizottság: Orbán László főszerkesztő; Dr. Kövesdy Pál; Kese Ferenc; 

Tövisháti Béla grafikai szerkesztő. 

Kiadja: az EMTE elnöksége, Kiadásért felel: az EMTE elnöke, 

Készült a Szekszárdi Nyomdában. 

8 old. (A/5) 

 

1. ERDÉLY – Bencze Mihály verse 

2. Hírek: Főleg egyesületi hírek 

3. Orbán László: Beköszöntő –  

Egy új lapot tartasz a kezedben, kedves Barátunk! Hogy milyen lesz 

külalakjában, szinte lényegtelen, mi a belső mondandóra figyelünk. Amennyiben 

tőlünk telik... 

Átalvető...Anyaországi testvéreink legtöbbjének nem sokat mond ez a szó. 

Hanem odaát a Királyhágón igen gyakori használatú. Közérthetően kétszájú 

tarisznya lenne,  

iszák, de mert a székelyek a vállukon átalvetve hordják, hát átalvető a neve. 

Eleje a mellet, hátulja a hátat nyomja – így oszlik meg a sokszor keresztsúlyú 

teher, így könnyebb azt viselni-hordani. 

Mi, akik szűkebb hazánkat, Erdélyt hagytuk oda, akarva-akaratlan átalvetőket 

cipelünk. Hátunkon Erdély és népének sorsa a maga összetettségében, 

mellünkön az Anyaország sorsa s benne természetesen a mienk is. Van ennek az 

átalvetőnek egy mihaszna része is, melynek csak egy alacsony rangú szerepe 

van: összetartja a két tarisznyát, de ez a rész az, amelyik nyomja a vállunkat. Ez 

az összefogó így lesz a legnehezebb súlyt is elbíró. Talán mi vagyunk ez a rész. 

Nehéz, de csodálatos érzés két Hazát „cipelni”. Annyira szeretjük az egyiket, 

hogy nem tudunk elszakadni a másiktól. S jaj annak az erdélyinek, aki felégette 

maga mögött a visszavezető hidakat. Bizony nem boldog ember az ilyen! 

Egy új lap van előtted Barátunk. Nem akarunk döngetni általa, csak 

kopogtatunk, hogy ezáltal is nyíljon a magyar értelem. Úgy érezzük, itt és most 

erre is szükség van: lassan elhalt a mosoly az anyaországiak orcáján, bajaikat, 

kétszer-domború lencsén át figyelik. És torz ez a kép... 

Valahogy meg kéne érteni mindannyiunknak, hogy még göröngyös az út az 

elképzelt Magyarországig. Tamási Áron mondta: „Minden élet jajjal kezdődik.” 

A mi új életünk is.  Jobban kéne bízni egymásban: mindenkiben legelőbb az 
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embert meglátni, csak azután a pártos hovatartozását. Elképesztő, hogy 

mennyire nagy a szakadék a mai magyarban, ha a pártokról  esik szó! Mintha ki 

kellene irtani a másikat, hogy én győzedelmeskedjem, függetlenül attól, hogy 

végső fokon egyet akarunk! 

Mi, az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete távol tartjuk magunkat 

minden politikai küzdelemtől. Úgy véljük, szinte hasonlóak a mostani 

viszálykodások, párharcok Attila fiainak testharcával. Csak azt nem tudni előre, 

ki lesz Csaba királyfi és népe... 

Az EMTE kultúr- és érdekvédelmi egyesület. Kultúr-, mert úgy tapasztaljuk, 

anyaországi ifjaink százezrei, de a felnőttek milliói is mit sem tudnak Erdélyről, 

az ott élő két és félmillió magyarról. 

Tudjuk: nem az ő hibájuk, hogy teljesen üres a tarisznyájuk, ha Erdélyről esik 

szó. Egy – hála a jó Istennek – letűnt embertelen „szocialista nemzetköziség” 

felfogás szomorú áldozatai. 

Tudjuk: nem az ő hibájuk, amikor nem is egyszer lerománoznak minket... Mi 

szeretnők, ha felmutatnánk valamit Erdély jellegzetes kultúrájából, hiszen az 

egyetemes magyar kultúra sajátságos része az. Ezért rendezünk művészeti 

kiállításokat, ezért szorgalmazzuk erdélyi értelmiségiek: írók, művészek, 

lelkészek, tanárok itteni előadásait. Hogy minden magyar beleláthasson abba a 

gazdag kincstárba, amely Erdély is adhat, és magáévá is tegye azt. 

Ugyanezt tesszük mi is itt. Szinte egy éve már, hogy az EMTE megalakult és hogy 

havonta minden második szombat délelőttjén, tíz órakor találkozunk a 

Szekszárdi Babits Mihály Művelődési Központban, ahol az ott dolgozók igazán 

meleg otthont adtak nekünk. Ezeken a találkozásunkon egy-egy anyaországi 

előadó a vendégünk s a sokoldalú előadások bizonyítják, hogy igazán 

megismertük újabb Hazánk egy-egy számunkra fontosnak vélt történelmi, 

földrajzi, jogi stb. kérdését. 

Mi azt akarjuk, hogy az idelátogató erdélyiek itt otthon érezzék maguk – s ebben 

legtöbbet az itteniek tehetnek, - miként tehetnénk, ha az anyaországiak 

Erdélyben éreznék magukat otthon. Ebben az Erdélyben lakók tettek és fognak 

tenni – ezt sok odautazó tapasztalhatta az elmúlt évek során, ha arra járt. 

Érdekvédelmi céljaink is vannak. Nehéz, nagyon nehéz a gyökérszakítás Erdély 

sziklás földjéből és nehéz megcsonkított gyökereinket Anyaország porhanyós 

földjébe mélyeszteni. Sajnos sok nehézséggel kell megküzdenünk. De egymásra 

találva, ragaszkodva egymáshoz könnyebb a sorsunk. A sok jóindulatú, 

segítőkész barát könnyebbé teszi beilleszkedésünket. 

Ezek az eszmék vezérlik lapunk szerkesztőit. Tükör lesz ez a lap, ahol az 

egyetemes magyar magára ismerhet. És nyitott ez a lap minden jóakaratú ember 

előtt, aki szeretettel nyúl a közös ügy felé. Csak most érezzük át Erdély 

halhatatlan fia szavainak mélységét, amikor itt vagyunk: „Azért vagyunk a 

világon, hogy valahol otthon legyünk benn.” 

Mi erdélyiek itthon vagyunk. 

Orbán László 
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4. Bartis Ferenc: Világrengető nap – századunk legszebb ünnepe  ( A cikk Bartis 

Ferenc 1956-ot megelőző erdélyi eseményeit, konkrétan a kolozsvári 

eseményeket írja le. (érdekes) 

 

5. Bemutatjuk az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete vezetőségét: 

elnök: Orbán László; Társelnök: Kese Ferenc; ügyvezető. Köpenczei István; 

elnökségi tagok: Kiss Géza, Dr. Kövesdy Pál, Osztrovszki Mihály, Vargyasi 

Dávid Mózes, Felügyelő etikai bizottság: elnök: Miklós Lajos, tagok: András 

Gézáné, Zsidó Attila; pénztáros: Tóth János. 

6. Dávid Ferenc (1510 – 1579) – (életének ismertetése.) 

 

(Megjegyzés: Tipikus egyesületi lapnak indul. Két A4-es lap vagyis A5-ös 

formátumú 8 oldalas lap.) 

 

ÁTALVETŐ/2 

1991/2 
 

 

Szerkesztőbizottság: Orbán László főszerkesztő; Dr. Kövesdy Pál; Kese Ferenc; 

Tövisháti Béla grafikai szerkesztő. 

Kiadja: az EMTE elnöksége, Kiadásért felel: az EMTE elnöke, 

Készült Szekszárdon a Babits Mihály Művelődési Házban 

Igazgató: Bonfig Ágnes 

8. old. (A/5) 

 

Tartalom: 1. Karácsonyi vers 

2. Híreink: (Főleg helyi az egyesülettel kapcsolatos hírek) 

3. K (övesdi) P (ál): Karácsonyi emlékek „hazulról” 

4. Ady Endre: Karácsony 

5. Ady Endre Krisztus-kereszt az erdőn 

6. Orbán László: Szerény karácsony 

7. Levelek Erdélyből és erdélyiektől az országban 

8. Darabon János /Bonyhád/: Gondolatok karácsony szent estéjén  

9. János Zsigmond (rövid történelmi ismertető) 

10.  Humor 

 

ÁTALVETŐ /3 

1992/3 
Szerkesztőbizottság: Orbán László, Dr. Kövesdy Pál, Kese Ferenc 

Kiadja: az EMTE elnöksége, Kiadásért felel: az EMTE elnöke, 

8. old. (A/5) 
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1. Fedőlap: Mózsi Szabó István illusztrációja 

2. Híreink 

3. Dr. Kövesdi Pál: Gondolatok az Erdélybe néző magyar Tv-műhold 

kapcsán (A Duna TV gondolati elődje) 

4. Zsigmond Zoltán: Tapasztalás (vers) 

5. Fuggerth Endre: „...és akkor jöttek a románok...” 

6. Bocskai István (rövid történelmi ismertető) 

7. Fejfák humora Erdélyben 

 

ÁTALVETŐ/4 

1992/ május 
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete kislapja 

Szerkesztőbizottság: Orbán László, Dr. Kövesdy Pál, Kese Ferenc.  

Kiadja az EMTE elnöksége. Kiadásért felel: az EMTE elnöke 

8. old (A/5) 

 

1. Fedőlap : Állati.../Gelu Pateanu verse/: „Állati, hogy idejön – 

tányérmosogatónak – két ember, akit én nagyrabecsülök. És még ott a 

csizmájukon az erdélyi sár – a drága erdélyi sár – és miután ők elmentek 

tányérmosogatni (a Budakeszi Fenyőbe) én, aki ismerem őket – nem vagyok 

képes felmosni a sarat amit a csizmájuk itthagyott, hiszen az a sár: Erdély. 

(Budapest, 1990. XII. 22.) 

2. Híreink (Főleg egyesületi hírek).  

3. Dr. Módi Jenő verse: Sóhajtás, idegenből... (Dr. Módi Jenő marosvásárhelyi 

orvosprofesszor; Nagyon szép és igaz vers): Nem raboltál, nem is öltél/ mégis 

futva menekültél,/ mert azt súgta a józan ész, / úgyis mindegy bármerre mész,/ 

ha már itthon nincs otthonod, az is mindegy, merre fogod/ felverni a sátorfádat/ 

köd előtted, köd utánad.../ Azt is súgta a józan ész,/ hogy az emlék majd ködbe 

vész,/ rozsdás tengelyén csikordul,/ lassan visszájára fordul,/ mindaz, mi volt, 

porként málik,/ omló romhalmazzá válik,/ mi volt, mi van, foszlik, bomlik/ 

dübörögve összeomlik,/ marad csak az őszi avar,/ amit a szél fel-felkavar/ s 

porfelhő, amit támaszt,/ halott s süket csendet áraszt,/ mint rossz álom torz 

lidérce,/ mi csak ármány foszló férce,/ mégis övé, rögről rögre,/ már az Ország, 

mindörökre/ s a Hatalom s a Dicsőség,/ mindörökre, semmi kétség.../ S nemcsak 

a mád ily mostoha,/ hiszen múltad sem volt soha/ várfalakról lekaparják,/ 

sírhantokból szerteszórják,/ kódexekből kiszakítják,/ otthonokból kitaszítják,/ 

hogy nyomot már sohse hagyjon/ és írmagja se maradjon,/ hogy ha egyszer 

visszamennél,/ soha többet ne kapj ennél,/ s maradj már örökre ennek:/ 

idegenben, idegennek.../ Bár nem loptál, nem is öltél,/ mégis egyszer útrakeltél, 

/s megérkeztél aztán, végre,/ egy új világ peremére,/ ahol úgy majszolsz 

kalácsot,/ hogy már nem látod a rácsot,/ tenyérbe nem mászik képed, / eltűrik a 

létezésed,/ körülötted rend van s Béke,/ még sincs semminek se vége,/ maradsz 

ott is mindig ennek:/ idegenben idegennek...  
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4. Dr. Kövesdy Pál: Köszöntő – a tanulmányi versenyre érkezett erdélyi 

iskolásokhoz. 

5. Búcsúztató 

6.  Orbán László: Tamási Áron Kézmíves Emléktábor, 1992;  

7. Zsigmond Zoltán: A golgotán (Tőkés Lászlónak) (vers) 

8. Balló Osvát Ágnes: Levélféle Sz. Józsefhez, egy utat tévesztett erdélyi 

reformátushoz, aki magyar szeretne maradni, de nem ismeri ennek mikéntjét... 

(Részlet: Magyarságunkat úgy kell magunkban hordoznunk, mint 

emberségünk természetes velejáróját. És magyarságunkkal mindenképpen 

együtt kellene járjon, nemzeti kultúránk teljes ismerete.) 

9. Gyallay Pap Sándor: Udvarhelyszék üzeni (vers) 

10. Bethlen Gábor (1613 – 1629) (rövid történelmi ismertető);  

11. Gyerekszáj, gyerekész (Tanulók dolgozataiból) 

 

ÁTALVETŐ/5 

1992. december 
 

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete kislapja 

Szerkesztőbizottság: Orbán László főszerkesztő, Dr. Kövesdy Pál, Orsós István 

Zoltán műszaki szerkesztő.  

Kiadja az EMTE elnöksége.  

Kiadásért felel: az EMTE elnöke 

12. oldal (A/4) 

 

1. Fedőlap: Jakab Zsigmond metszete és a kopjafa 

2.  Üdvözlünk karácsonyi Átalvető. Tetszhalálodból ébredsz, mert akadtak 

segítőkész barátok a szekszárdi Polgármesteri Hivatalban... 

3. Híreink  (Többek között az, hogy október 10-én Orbán László lemondott 

az EMTE elnöki tisztéről, helyette Dr. Kövesdy Pált választották meg.)  

4. Miatyánk 1914 (vers);  

5. Jézus tanítása (vers);  

6. Dr. Kövesdy Pál:  Hogyan tovább? … (Az EMTE további sorsáról szól a 

cikk. Új elnökség választása...érdekes, elgondolkodtató cikk.) 

7. Zsigmond Zoltán: Kit a szülőföld hív (vers);  

8. Negatív Úrfelmutatás (Szász Ferenc unitárius lelkész verse) 

9. Balló Osvát Ágnes: Lehetséges és lehetetlen életemből... (nagyon szép 

vallomás a szülőföld szeretetéről) 

10.  Levelek... (Válasz Bokor András a Bihari Napló főszerkesztője cikkére) – 

írta Orbán László 

11.  Uram, Bokor András! (Dr. Kövesdy Pál válaszcikke Bokor András 

cikkére.) 

12.  Kedves Barátom! (írta: Sándor Gyula Mátyás unitárius segédlelkész, 

Budapest) 
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13.  Korondi cserép, szekszárdi sár! (Levél a táborból) (Nagy Tünde és Antal 

Ibolya tanítónők, Korond);  

14.  Kányádi Sándor: Jó szánút, jó fejsze (vers) 

15.  Apáczai Csere János (rövid ismertető );  

16.  Humor. 

 

ÁTALVETŐ /6 

1993. március 
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete kislapja 

Szerkesztőbizottság: Orbán László főszerkesztő; Dr. Kövesdy Pál; műszaki 

szerkesztés: Betű Bt. 

Kiadja: az EMTE elnöksége,  

Kiadásért felel: az EMTE elnöke, 

12. old. (A/4) 

 

1. Fedőlap: Petőfi portré 

2. Híreink: (Amiben olvashatunk az 1993. január 23. megrendezett batyus 

bálról; Az EMTE vezetőségének két tagja részt vett az Erdélyi Világszövetség 

magyarországi tagozatának ülésén; Orbán László cikke Iuliu Furoról, etc..) 

3. Arany János: Rendületlenül  (vers) 

3. Bemutatjuk Tagságunkat (A Darabont házaspár) 

4. Márciusi töprengéseim (Aggódás, vélemény és tanács a közelgő 

alapszerződés megkötéséről – jogos meglátások és félszek, - nem véletlenül. A 

magyar – román alapszerződést 1996. szept. 16-án írták alá. Megj.: az erdélyi 

magyarságnak ma sincs autonómiája) Aláírás: ÉN (Feltételezhető, hogy 

Kövesdy Pálról van szó) 

5. Zsigmond Zoltán: Március (vers) 

6. Szebeni kérés.(egy műholdvevő rendszert kérnek) 

7. Balló Osvát Ágnes: In memoriam Varró Ilona... 

8. Varró Ilonáról 

9. II. Gyimesi tánctábor (programajánlat) 

10.  Hirdetés 

 

ÁTALVETŐ/7 

1993. július 
 

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete kislapja 

Szerkesztőbizottság: Orbán László főszerkesztő; Dr. Kövesdy Pál; műszaki 

szerkesztés: Orsós István Zoltán 

Kiadja: az EMTE elnöksége,  

Kiadásért felel: az EMTE elnöke, 

12. old. (A/5) 
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1. Kopjafa és egy metszet, melynek címe A Hargita felé. (Jakab Zsigmond, 

1991.) 

2. Híreink;  

3. Szövegtervezet az Erdélyi Körök Országos Szövetsége számára a Duna 

TV ügyében történő felszólaláshoz 

4. ZÁRONYILATKOZAT az erdélyi Körök Országos Szövetsége április 24-

25-én tartott konferenciájáról. Dr. Búzás Gábor elnök;  

5. Gyallai-Pap Sándor.: Uram, közeledek feléd (vers) 

6. K.P. (Kövesdy Pál): Rövid beszámoló az EKOSZ soproni konferenciájáról 

/április 24-25./ 

7. Antal Ibolya /Korond/: Lélektől – lélekig  

8. Köpenczei István: Határtalan (tanulmányi verseny Sepsiszentgyörgyön) 

9. O.L.: Együttélés kopjafája Mözsön 

10.  Kiss József: Erdélyi imaórán a Simmeringer Hauptstrasse-n 

11. Kommentárunk /A Romániában bebörtönzött magyarokért indított 

aláírásgyűjtés és az erre adott, sokszor érthetetlen reakciókról. Pl. az Élet 

és Irodalomban Andrassew Iván írása/ 

12.  Gyallai-Pap Sándor: Erdély (vers) és a költő életútjának rövid ismertetése 

 

ÁTALVETŐ/8 

1993. december 
Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete kislapja 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő; Zsigmond Zoltán 

szerkesztő, Kiadja az EMTE elnöksége 

(16 oldal) 

 

1. Fedőlap: Kopjafa, Karácsonyi üdvözlet. 

2. Nagy Károly református lelkész: In memoriam Orbán László 

3. Kedves Laci! (Az EMTE képviseletében Dr. Kövesdy Pál elnök.) 

4. Balló Osvát Ágnes (Marosvásárhely): Karácsonyi levél mindenkinek! 

5. Gelu Pateanu: Levél egy amerikai magyar asszonyhoz (Bp. 1991. 07. 11.( 

/vers/ 

6. Módy Jenő: Erdélyi életérzés anno 1993 karácsonya. (vers és próza) 

7. Balló Osvát Ágnes: Hova vezet a fasor? /próza/;  

8. Jánosházi György: Kolozsvári elégia (vers) 

9. Kiss József : „Életet és hitet üzen egy halott”(Emlékezés Adyra és az 

emlékekre. 

10.  Talentum alapítványról 

11.  Dr. Kövesdy Pál: Volt egyszer egy egyetem (Emlék-reflexiók a 

Marosvásárhelyi Orvostudományi és Gyógyszerészeti Intézetről  

12.  Zsigmond Zoltán: Homokeső permetez (Egy barátomnak) (vers) 

13.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek (János Zsigmond) 



8 

 

14.  B.O.A. (Balló Osvát Ágnes): Variációk nemzeti gőgre  

15.  Humor 

 

ÁTALVETŐ/9 

1994. március 15. 
 

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete kislapja 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő; Zsigmond Zoltán 

szerkesztő, Kiadja az EMTE elnöksége 

16. oldal 

 

1. Kopjafa; Mit kíván a magyar nemzet (a 12. pont) 

2. Híreink: 1993. december 4-5-én került sor az EKOSZ éves közgyűlésére 

Debrecenben. Az EKOSZ eddigi elnöke Dr. Búzás Gábor lemondott az 

elnökségről, mert képviselő jelöltséget vállalt. Helyette: Körmendiné 

Lakatos Mária lett az elnök.  

3. Szív, ész és haza (Ünnepnapra egy örök témáról) – írta Helmeczy József, 

Debrecen;  

4. Zsigmond Zoltán: Március 15. (vers) 

5.  Dr. Kövesdy Pál: Figyeljünk a táblákra! (Ünnepvárón a választásokról – 

erdélyi szemmel) (4, 5, 6, 7 old.) 

6. Adomák 

7. Kiss József író – újságíró: Taps a székelyeknek 

8. Balló Osvát Ágnes: Megváltanak-e valamikor ? (Tipikus marosvásárhelyi 

vagy erdélyi hangulatú írás) 

9. Bartis Ferenc: Székely csűrdöngölő (vers)  

10.  Bartis Ferenc: Romániai történet.(próza) 

11.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek (somlyai Báthori István) 

12.  Adomák 

13.  BOÁ: Variációk nemzeti- és egyéb gőgre (folytatás az előző számból 

Megj.: Nagyon jó szösszenetek, érdemes olvasni) 

14.  Közös Nyilatkozat  (1993. december 4. Az EKOSZ közgyűlésén 

Debrecenben fogalmazták meg.) 

15.  Levél Erdélyből 

16.  G.M. Liberós világ; 

17.  48-as adomák 

 

ÁTALVETŐ/10 

1994. június. 
 

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete kislapja 
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Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő; Zsigmond Zoltán, Nyéki 

István szerkesztő, Kiadja az EMTE elnöksége  

A lap 16 oldalas. (A/4) 

1. Fedőlap; Kopjafa; Medgyes városerődítés bástyája (grafika) 

2. Híreink: Többek között a lap egy szélesebb réteg vagyis a többi kör 

érdeklődését is kiváltotta. Szerkesztők szándéka, hogy TESTVÉR 

KÖRÖK HÍREI címmel egy új rovatot indítsanak. 

3.  Köpenczei István: Határtalan – '94 (3. tanulmányi verseny) 

4. Egy visszalépés és ami mögötte van (Interjú dr. Búzás Gáborral, az 

EKOSZ tiszteletbeli elnökével. Lejegyezte I.F.) (B.G. Indulni akart a 

következő választásokon, mint a Nemzeti Demokrata Szövetség 

képviselője. Sem a párt sem Búzás nem jutott be a parlamentbe. Búzás 

lemondott mert nem az első helyek egyikére, hanem  csak a 20. helyre 

tették.) 

5. Az Átalvető kommentárja – írta K(övesdy) P(ál) 

6. Híradás Medgyesről (Szabó M. Attila az RMDSZ Szeben megyei elnöke) 

(Kitűnő tanulmány Medgyes múltjáról és jelenéről) 

7. Levelek:  (Egy írás visszhangjáról; Utólagos tisztelgés) 

8. Balló Osvát Ágnes: Sötét vizek alján, hínárok... (Marosvásárhely)  

9. M.J. (Módi Jenő): Egyetlen egy szó...(vers) 

10.  Banner Zoltán. A palackból kiszabadult szellem (Krupitzer Antal 

szobrászművész magyarországi pályaszakasza)  

11.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek (Báthori Zsigmond)  

12.  Bartis Ferenc: Menekül a „pogány” család... (próza) 

13.  Bartis Ferenc: Protokoll fogadáson a börtönben.(vers) 

14.  Szemelvények Orbók Attila: Erdély mosolya c. könyvéből. A csodálatos 

recept; a gondos gyermek; A paradicsom; Ki tudja?  

 

 

ÁTALVETŐ/11 

1994. szeptember. 
 

Az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete kislapja 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő; Zsigmond Zoltán, Nyéki 

István szerkesztő, Kiadja az EMTE elnöksége  

A lap 20 oldalas. (A/4) 

 

1. Fedőlap: Kopjafa és Paulovicz László: Szent Mihály templom (Kolozsvár) - 

metszet 

2. Híreink: A nyár elején (1994), A Bonyhádi Székely Körrel együtt a 
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Komlói Erdélyi Kör vendégei voltunk Sikondafürdőn. Köszönjük a 

vendéglátóknak és személy szerint Dr. Tamás Attilának a kedves, meleg 

és vidám fogadtatást. Jövőre rajtunk a sor.; A Pécsi Erdélyiek Klubja 

aktívan részt vett a szeptember 14 – 23 között Pécsett megrendezett 

„Magyar-Román Kulturális Napok” rendezvényein. Az EKOSZ 

megbízásából 1994. október 7 és 9  között Brassóban, a második Magyar-

Román Polgárfórum munkálatain a Pécsi Erdélyiek Klubjának elnöke, 

Bandi András is részt vesz. 

Ebben a számban először megjelennek AZ EKOSZ HÍREI. Pl. Szeptember 10-

én Budapesten ülést tartott az EKOSZ elnöksége – napirend: az magyar -román 

alapszerződéssel kapcsolatos vélemény kialakítása. Az EKOSZ-vezetőség 

határozatban fogadta el a zárónyilatkozatot és kimondta az EKOSZ 

csatlakozását a Magyarság Nemzetstratégiai Bizottsághoz, ahova Dr. Kövesdy 

Pált delegálta. Ugyanakkor az EKOSZ határozatban csatlakozott Dr. Eva Maria 

Bárki (Bécs) kezdeményezte AUTONÓMIA MOST mozgalomhoz, ide 

képviselőnek Dr. Búzás Gábort delegálta.; Társköreink és az EKOSZ 

figyelmébe. Előző lapszámunkban hasonló cím alatt közölt felhívásunknak volt 

ugyan visszhangja, de nem  a remélt mértékben. Mivel az EKOSZ-HÍRADÓ  

(sic!)  /helyesen EKOSZ-értesítő/ újabb megjelenése kilátástalan, továbbra 

is az ÁTALVETŐ  marad a körök egyetlen fóruma. Ezért továbbra is 

várjuk társköreink részéről a híreket, írásokat, valamint némi anyagi 

támogatást az EKOSZ részéről. 
3. Protestul; Erdélyi Körök Tiltakozása Mátyás szobrának ügyében. 

4. Szent István 94. A határon túli magyarság tanácskozásának 

zárónyilatkozata: Részletek: Az alapszerződések megkötésének 

feltételeiről: „Alapvető előzetes követelménynek tartjuk, hogy az érintett 

országok – az európai normákkal egyezően – valósítsák meg országukban 

a magyar nemzeti közösségek önrendelkezését, és annak maradéktalan 

tiszteletben tartását: a tömbben élő magyarságnál a területi autonómiát...” 

Budapest, 1994. augusztus 19.; A MAGYARSÁG 

NEMZETSTRATÉGIAI BIZOTTSÁGÁNAK FELÁLLÍTÁSA: 

Ideiglenes elnök: dr. Marácz László. Székhely: Bp. Belgrád rakpart 24. 

Résztvevők: Együttélés politikai mozgalom (Szlovákia); Szlovákiai 

Magyar Néppárt; Szlovákiai Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom, 

Beregszászi Önkormányzat; beregszászi Magyar Kulturális Szövetség; 

Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ – platform; Romániai Magyar 

Kisgazda Párt; Romániai Magyar Kereszténydemokrata Párt;  

Horvátországi Magyarok szövetsége, Vajdasági Magyarok demokratikus 

Közössége; Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári párt; Hollandiai 

Magyarok Szövetsége; Svájci Magyar Munkavállalók Érdekvédelmi 

Szervezete. 

5. Az Átalvető kommentárja: Jótanuló vagy hülyegyerek? K(övesdy) P (ál): 

Érdekes írás az alapszerződések megkötésének feltételeiről. 
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6. Szép vagy gyönyörű vagy...- Kiss József (Esztergom) 

7. Bartis Ferenc: Őszi kikelet (vers) 

8. Levelek: B.G. (Búzás Gábor): Az elmúlt négy évről és az elmúlt negyven 

évről rajzol nagyon igaz és keserű kilátásokkal kecsegtető képet. 

9. Megjelent könyv. 1994. május 31-re megjelent a Bonyhádi Székely Kör 

kiadásában László Márton (Pintyer Marcika) 1919-ben írt halottas 

könyve. 

10.  Ígéretföldje (novella) – írrta Barbi András (Pécs) 

11.  Átéltük – Túléltük (írta Mayer Lajos orvos) Önvallomás és 

kordokumentum. Nagyon érdekes és tanulságos írás a negyvenes évektől 

napjainkig) 

12.  M.J. (Módi Jenő - Marosvásárhely): Egy mondat, egy kívánságról (vers) 

13.  Bartis Ferenc: Cirkuszi történet (vers) 

14.  Nevessünk 

15. Vázlat – a Romániában elvett vagyonok kárpótlása ügyében 

16.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek (Báthori András bíboros; Mihály 

vajda) 

17.  Tözsér Mária: Otthon voltunk Erdélyben (nyári élmények) 

18.  M.J.: Szonett (vers) 

19.  Illyefalvi felhívás 

 

ÁTALVETŐ/12 

1994. Karácsony  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének lapja 
Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő; Zsigmond Zoltán, Nyéki 

István szerkesztő, Kiadja az EMTE elnöksége  

A lap 24 oldalas. 

1. Egy hír kapcsán az olvasóhoz: „...az erdélyi körök, az EKOSZ 

országos lapja lett az ÁTALVETŐ. Az EKOSZ vezetőségének 

november 12-i ülésén (Sarród, Győr-Sopron megye) született az 

egyhangú döntés, majd az EMTE vezetősége, mint a lap kiadója, 

november 28-i ülésén jóváhagyta ezt, azzal a megjegyzéssel, hogy 

lapunk természetesen elsősorban az EMTE lapja marad... Kézbe véve 

az első, botladozó szerény lapszámokat, óhatatlanul Orbán László 

alakja bukkan fel, az ő lelkesedése és hite, ami létrehozta a lapot....” 

2. Híreink. Új rovat: Társköreink híreiből: Szeged: Új otthonban az Erdélyi 

Kör: Meghitt bensőséges ünnepségen avatták fel október 21-én a Szegedi 

Erdélyi Kör új székházát, a Kálvária sugárút 14. sz. alatti egyesületi 

otthont...Szakács Attila a Szegedi Erdélyi Kör elnöke üdvözlő beszédében 

emlékeztetett a 6 évvel ezelőtti indulásra, majd felvázolta a kör eddigi 
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tevékenységét.... 

3. K.P. Az  Átalvető évfordulós kommentárja „Boldog ünnepeket – 

ötödször” A romániai helyzetkép és kisebbségpolitika tömör és valós 

megfogalmazása.  

4. Szabó Sándor Miklós: „Kilátás”, „Visszarendeződés” valamint „Erdély” 

című verse 

5. EKOSZ értekezlet – Sarród: Felvetett kérdések Magyarországon élő 

erdélyiek jogi helyzete (kettős állampolgárság kérdése); a romániai 

kárpótlási ügyek rendezése; civil szervezetek szerepe a magyar 

közéletben; anyagi támogatásuk; a Magyarországon működő erdélyi 

szervezetek tevékenységének összehangolása. (Saját megjegyzésem: Ez 

lett volna az EKOSZ  feladata, de amikor én mondtam az egyéni ambíciók 

ezt elnyomták.) 

6. Szakács Attila az EKOSZ alelnöke: Utógondolatok Egy értekezlet 

kapcsán... 

7.  Magyar-román polgárfórum Brassóban (Bandi András (1994. okt. 27.) 

/Érdekes a beszámolót író véleménye/ 

8. Visszatekintés a Magyarok Világszövetségének küldöttgyűlésére (dr. 

Búzás Gábor az MVSZ Kisalföldi Társaságának elnöke. /Részlet: 

...legmegrázóbb felszólalása Király Károly erdélyi küldöttnek volt, aki 

kendőzetlenül kiáltotta világgá azokat a jogtalanságokat és 

elpusztításunkra megtett lépéseket, melyeket nap mint nap tapasztalhat az 

erdélyi magyarság.../ 

9. Balló Osvát Ágnes: A kék madár (Gyönyörű karácsonyi üdvözlet – tessék 

elolvasni) 

10. Sas Erzsébet: Az én karácsonyom 

11.  Réti Árpád (színész): Feljegyzések az „aranykorból” /erdélyi 

naplórészletek/ - (most is szívesen olvasom, mert már nagyon 

megfeledkeztünk arról, hogy ez is volt és a mi életünk a mi ifjúságunk 

volt ez is.) 

12.  N.N.: Újévi köszöntő, 1992-re 

13.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek: Székely Mózes; kismarjai 

Bocskai István 

14.  Levelek 

15.  Zsigmond Zoltán: Szülőföldem (vers) 

16.  Mikó István . Erdélyi úton... útfélen (Az ortodoxia terjedéséről szól az 

írás – fontos) 

17.  Bartis Ferenc: A Vasgárda nem rozsdásodik 

18.  Halállistán a bécsi ügyvédnő (Dr. Éva Maria Bárkiról van szó) 

19.  Farkas Árpád: Alagutak a hóban 

20.  G.M. Egy gyimesi nótára. 

21.  Erdély mosolya 
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ÁTALVETŐ/13 

1995. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének lapja 
Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő; Zsigmond Zoltán, Nyéki 

István szerkesztő, Kiadja az EMTE elnöksége  

A lap 20 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa és Buzás András grafikája: „Ne hagyd elveszni Erdélyt 

Istenünk!” címmel. 

2. Híreink: III. soproni erdélyi bál – 1995. február 11.; Bonyhádi Székely 

Kör Bálja – 1995. február 25.; Az EMTE hagyományos batyus-bálja 

január 21-én volt.; Január 28-án került sor a Marosvásárhelyi Baráti Kör 

(Budapest) rendezésében a Marosvásárhelyi Találkozóra; Helmeczi 

József (Debreceni Erdélyi Kör) indítványozta, hogy az Átalvető az 

EKOSZ lapja legyen a sarródi EKOSZ értekezleten (Sarród (Győr – 

Sopron megye) , 1994. november 28.). 
Elhunyt Vékás Domokos volt kolozsvári főkonzul (nekrológ) 

3. Czire Dénes: Az 1848-49-es forradalom és szabadságharcra emlékezünk 

4. MEMORANDUM Tabajdi Csaba államtitkár úrnak címezve; Tárgya: A 

megkötendő magyar-román alapszerződés. - Írta Búzás Gábor a 

Magyarok Világszövetsége Kisalföldi Társaságának elnöke, az Erdélyi 

Körök Országos Szövetségének tiszteletbeli elnöke. Kiegészítés Szakács 

Attilától. 

5. Az Átalvető kommentárja: Aláírás előtt (Magyar-román alapszerződés) – 

írta Kövesdy Pál 

6. Gelu Pateanu: Erdélyi ballada (vers) 

7. Metz Katalin: Vajdahunyadvári farsangolás (A Marosvásárhelyi Erdélyi 

találkozóról írt beszámoló) 

8. Bartis Ferenc: Politika és köntörfalazás (esszé); /Részlet: Ha tetszik, ha 

nem, de köntörfalazás nélkül végre meg kell fogalmazni, és ki kell 

mondani: a világ két legszétszórtabb és (önhibáján kívül) legtöbbet 

szenvedett nemzete a magyar és a zsidó.  Jó volna kölcsönösen tanulni 

egymás történelmi tapasztalataiból és jó volna összefogni.../ 

9. Nagy Zoltán Mihály (Kárpátalja): Hűség (vers) 

10. Az összmagyar testület (Kihelyezett irodáinak a felsorolása) 

11. Kiss József: Gondolatok a Kócsagvárban (az írás a Sarród-i EKOSZ 
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találkozó kapcsán született) 

12.  Balló Osvát Ágnes: Iskola a szent-Miklós hegyen (A székelyudvarhelyi 

római katolikus Gimnázium története) – iskola és helytörténet. 

13. Sebestyén Mihály. Erdélyi fejedelmek: Rákóczi Zsigmond 

14. Bandi András: Csemete (Emlékek Farkaslakáról) 

15. Veress Zoltán: Levél Stockholmból: Kedves Barátaink! (1994. október) 

/Bemutatja az Erdélyi Könyv Egylet eddig megjelent kiadványait/ 

16.  Nagy Zoltán Mihály (Kárpátalja): Jegyzék a csendben (vers) 

17.  Erdély mosolya 

 

ÁTALVETÓ/14 

1995. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének lapja 
Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Nyéki István megbízott 

technikai szerkesztő,  

Kiadja az EMTE elnöksége  

A lap 24 oldalas. 

 

1. Híreink: Társköreink hírei: Pécs – pályázat az erdélyi magyar kulturális 

értékek megőrzésére és videók, fényképek segítségével azok feltérképezésére, 

dokumentálására 

Szeged: Megbeszélés a szegedi polgármesteri hivatal és az erdélyi kör között 

Salgótarján: Könyvadományokat gyűjtenek és juttatnak el Szovátára 

Budapest: Az EKOSZ elnöksége és Tőkés László közötti megbeszélés. Részt 

vettek: Szakács Attila (Szeged)? Helmeczy József (Debrecen), Valiskó Ferenc 

(Salgótarján), Bandi András (Pécs), Pintye Tamás (Győr) Úri Előd (Sopron). 

Tőkés többek között kifejtette, hogy foglalkozni kell a hazatérés gondolatával.

  

„Tisztelt olvasónk: Lapunk örömteli gyarapodása terjedelemben és tartalomban 

egyaránt fokozatosan növeli ismertségét, keresettségét. Ugyanakkor a 

rendelkezésünkre álló eszközök most sem teszik lehetővé a nyomtatásos 

sokszorosítást és a hivatalos terjesztést, miközben eredeti céljainknak 

megfelelően ezután is szeretnénk megtartani a lap ingyenes jellegét. (Szerzők és 

szerkesztők továbbra sem  részesülnek semmilyen juttatásban. Az igényeknek 

megfelelni igyekezve mindenképpen növelnünk kell a fénymásolt példányok 

számát. Úgy ennek mint a postázásnak a költségei állandóan nőnek. Mindezeket 

figyelembe véve két irányban teszünk felhívást: Aki csak teheti másolja tovább és 

így terjessze a lapot; minden olvasónak belátása szerint – az impresszumban 

szereplő bankszámlaszámra – bármely pénzintézetnél feladhat egy általa 

méltányosnak ítélt összeget.” 
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2. Gelu Păteanu (1922 – 1995) – nekrológ 

3. Bandi András: Gyalu (emlékezés) 

4. Üdvözlet: Gyökereink (a bajai székhelyű Erdélyiek Dél-magyarországi 

Egyesületének lapja (1995. február I. évf. 1. szám (megj.: csak ez az 

egyetlen szám jelent meg) 

5. Magyarság Nemzetstratégiai Bizottság III. Konferenciája 

6. Gyenis-Kézdy Gabriella: Fájdalom (vers) 

7. Közlemény – Marácz László 

8. Alapítólevél:  Magyarság Nemzetstratégiai Bizottság 

9. Az EKOSZ ELŐTERJESZTÉSE (Dr. Kövesdy Pál) : Részlet: „...Az 

EKOSZ az országszerte működő erdélyi köröket képviseli és fogja össze 

tevékenységüket, alulról építkezve és különösebb megszorítások nélkül. Az 

EKOSZ mint olyan t.k. Nem más mint a körök összessége, tagjai csak 

egyesületek lehetnek, egyéni belépés nincs. A körök teljes jogú autonómiát 

élveznek, munkájukat saját maguk irányítják, az EKOSZ-t erről legfeljebb 

értesítik. Az EKOSZ feladata, egyben létének értelme is: a körök 

tevékenységének koordinálása, ügyünk képviselete bármilyen irányban, 

rendezvényeinkkel országos, esetenként nemzetközi (mindenek előtt 

peremmagyarsági) vonatkozásban biztosítani az áttelepültek szerepét az 

egységes magyarság eszméjének éltetésében....” 

(Megjegyzés: Az EKOSZ bár a szervezeteket igyekszik jól-rosszul összefogni 

bizonyos mértékig a vidék szervezeteinek képviselője marad. Nem vesz rész 

olyan országos megmozdulásokban mint a három ergi találkozó vagy az erdélyi 

kongresszus. Ezek nagyon fontos megnyilvánulások mert ezeken keresztül lehet 

észlelni azokat a különbségeket melyek az áttelepült (menekült ) erdélyiek és az 

otthon maradottak elképzeléseit tükrözik, de akár egy-egy ismert politikus legyen 

az erdélyi vagy anyaországi, elképzelésit az erdélyi kérdésről.) 

10.  Katona Ádám, Dr. Mester Zsolt: Jelentés az erdélyi magyarság 

helyzetéről 1995-ben. 

11.  A (szlovákiai) Magyar Néppárt Országos vezetősége állásfoglalása a 

magyar - szlovák alapszerződés ügyében. 

12.  Most búcsúzom (G.M.) 

13.  Kiss József: Magányban (vers) 

14.  Sebestyén Teleki István (Zürich): Euroszkeptikus Bizottság 

15.  Dr. Szász István Tas: Az erdélyi orvosok hívatlan vendégek?  – Nem 

ártana újraolvasni és eddigi tevékenységünket újragondolni. /Részlet: 

„Marad a nagy sivár valóság, a csalódások sivataga és az az 

ürességérzés, amikor arra gondolunk, hogy sem ott sem itt nem 

kellünk. Vészesen fogy a nemzet, de ittlétünk mégis nyűgnek 

deklaráltatik. Jöttünkkel s főleg utánunk következők esetleges 

jöttével lobbyk ijesztgetik egymást, s a NEMZET szót is már-már 

csak mi merjük kiejteni. Pirul a modern honpolgár kozmopolita 
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himpora ha e szót kell kimondja és pláne ha azt, hogy MAGYAR. 

Ha pedig „rólunk” beszél – így emleget ma is „románok”!  (…) 

Elsőként az örök kérdés merül fel: jogosan hagytuk-e el 

szülőföldünket, ha pedig elhagytuk helyes volt -e idejönnünk? 

Erre a kettős kérdésre már van kikristályosodott  válasz. Az 

áttelepüléseket nem lehet együttesen, csak egyenként megítélni és 

semmiképpen sem lehet elítélni. Vannak a legkritikusabb 

véleményeket is meggyőzően indokló helyzetek, és vannak 

természetesen olyanok, akik csak a nagyobb karéj kenyér miatt 

jöttek át. Nem vagyunk egyformák. Anyaországi nemzettársaink 

sem azok. Innen is volt kivándorlás (amelyet messze nem pótolt a 

mai napig is sokkal kisebb számú bevándorlás – lásd 

munkaképes lakosság folyamatos csökkenése!). A kérdés 

második részének megválaszolása azonban a „gazdasági 

menekültek” esetében is eligazítást ad és így hangzik: amikor 

egy 15 milliós nemzet a szétszórattatás és a belső demográfiai 

katasztrófa évszázadát éli, nem lehet irányadó a nemzettudatától 

megfosztott és így eltorzított nemzetrész saját véleménye sem. 

(…) A felelet tehát: IGEN! Ide kell jöjjön az, aki máshol nem 

bírja már (akár mert túl nagy a nyomás, akár mert nem oly 

ellenálló), mert ez az általánosan még fel nem ismert érdek. (…) 

Mire ez a nemzet felismerné, hogy ezt kellett volna tegye – ha 

közben az ideigyekvőket tovariasztják, megkétszereződne 

széthullásunk irama.” 

Megjegyzés: Mintha Kányádi Sándor versét hallanám:  
„nem kellünk mi testvér 

sem itten sem ottan 

a nemkellésekbe 

beleszomorodtam”  ( A bujdosni se tudó szegénylegény éneke, 1985) 

16. Gyenis-Kézdy Gabriella: Száguldás (vers) 

17.  Balló Osvát Ágnes: A rét kapujában 

18.  A sírkert és krónikása (Metz Katalin) 

19.  Kiss Jenő: Sütő András a világban 

20.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek. /Somlyai Báthori Gábor) 

21.  Gyallai Pap Enikő erdélyi beszámolója 

22.  Gyallai Pap Sándor: Nevetve hinni (vers) 

23.  Felhívás az Erdélyi Szépmíves Céh támogatására 

24.  Humoros székelyek  
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ÁTALVETŐ/15 

1995. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének lapja 

 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes 

(gyermekoldal) Nyéki István technikai szerkesztő, Alapító főszerkesztő: Orbán 

László 

Kiadja az EMTE elnöksége  

A lap 24 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Molnár Dénes grafikája; Tartalomból... 

2. dr. Kövesdy Pál: Magyarországi Erdélyi Párt; Ezzel kapcsolatos kérdőív. 

Megjegyzés: Már 1995-ben (15, 16, 17,) felvetődik egy erdélyi párt 

létrehozásának gondolata. (Ennek az igénye többször és több szervezetben is 

megfogalmazódik. A kilencvenes évek elején Miskolcon működött egy 

egyszemélyes erdélyi párt. Később Budapesten – nevezetesen Lipcsey Ildikó mint 

az Erdélyi Szövetség elnöke fogalmazza meg ehhez hasonló gondolatait. A 

gondolattól a párt alapításáig nagyon hosszú az út és eddig még nem sikerült 

bejárni). A gondolat azért kerül terítékre időközönként, mert a civil szervezet 

anyagi támogatása kormányoktól és elképzelésektől függő. Sokszor 

fogalmazódik meg az a nevetséges kijelentés, hogy finanszírozásukat tagdíjakból 

kell megoldani –. Több alkalommal megtörtént, hogy elküldtek pályázni egy-egy 

határon túli szervezethez.  Természetesen onnan csakis az elutasítást kapjuk. Itt 

pedig azt mondják, hogy nincs pénz. A párt egy stabil formáció amelyet 

folyamatosan finanszírozni kell. Az előnyök mellett ugyanakkor számtalan 

hátránnyal is jár.  

3. „Újítási javaslatok” (Részlet: „...Az EKOSZ tevékenységét, céljait a körök 

kell meghatározzák, tennivalóját a körök tennivalóihoz kell igazítani, így 

nyilvánvaló, hogy az EKOSZ szerepe is változáson ment és megy át. A 

változó szerephez új gondolatokra, esetleg bizonyos változtatásokra, 

mondjuk úgy, hogy „újításokra” van szükség. Az újítások egyrészt 

tartalmiak, másrészt formaiak kell legyenek. Ami a tartalmat illeti, az 

véleményem szerint az itt élő erdélyiek „gondolati összefogására” kell 

irányuljon. E gondolati összefogást, a gondolatok összességét, végső 

soron, politikának is lehet nevezni, magyarán szólva az EKOSZ.nak 

politikai tartalmat kell adni. Ez a – és most már nevezzük annak – politika 
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viszont, megfogalmazásomban, erdélyi politika kell legyen. Erdélyiségünk, 

erdélyi szellemiségünk, gondolataink összefogása, gyökereink ápolása, 

önmagunkban való tudatosítása és felelős megtartása mindannak, ami a 

jó értelemben, és nem kirekesztő módon, de megkülönböztet bennünket – 

erdélyi magyarokat (s tovább „finomítva, Magyarországon élő erdélyi 

magyarokat) az egységes magyar nemzeten belül – ez nevezhető saját 

erdélyi politikánk eszmei alapjának. Tartalmaznia kell e politikának 

viszonyunkat hazai és óhazai honfitársainkhoz, az összmagyarsághoz és 

végül, de nem utolsó sorban önmagunkhoz....” (Helmeczy József) 

4. Tökés László levele az Átalvetőhöz 

5. Gyallay Pap Sándor: Védd a sírig (vers) 

6. A magyar nemzet egy és oszthatatlan (Czire Dénes a Bocskay Szövetség 

ügyvezető alelnöke) 

7. Jánosházy György: Lucifer prédikál az ebeknek (vers) 

8. Beszéd a magyar-szlovák alapszerződés vitájában (Kávássy Sándor 

FKGP) 

9. Dr. Újvári Ferenc ügyvéd: Nyílt kérés Ion Iliescu elnök úrhoz 

10.  Kiss József: Búcsú egy jóbaráttól (Páskándi Géza emlékezete) 

11.  Metz Katalin: Szabálytalan sirató (Páskándi Géza emlékezete) 

12.  Drága Gézám (Barátod, Helmeczy József) 

13.  Bartis Ferenc: Isten veled, Géza! 

Megjegyzés: Elhunyt Páskándi Géza, de minden mondata itt remeg a fülünkben 

mint a hangvilla hangja. Bár továbbra is figyelhetnénk a szavaira. 

14.  Gyurkovics Tibor: Macera a Tordán (novella) 

15.  Kiss Jenő: Marosvécs '95 

16.  Kincses Elemér: Drága Árpád (Nekrológ, Kemény Árpádnak) 

17.  Lászlóffy Csaba: A marosvécsi kaland (vers) 

18.  Egy színészpálya töredékei (Lejegyezte: Kiss Éva) /Lohinszky Lóránd 

színészről van szó./ 

19.  Szabó Zoltán (Linköping): Egy este Barbican (vers) 

20.  B. Osvát Ágnes: Ne bántsátok a kiszolgáltatottakat 

21.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek (Bethlen Gábor.) 

22.  Kedves gyermekek! Kedves eljövendő kis Olvasóink! (indul a 

gyermekrovat) 

23.  Legendás kis magyar történelem 

24.  A marosvásárhelyi vártemplom 

25.  Módy Jenő: Őszi szonett (vers) 

 

ÁTALVETŐ /16 

1995. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének lapja 
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Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes 

(gyermekoldal) Nyéki István technikai szerkesztő, 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EMTE elnöksége  

A lap 28 oldalas. 

 

Kezdőlap: Kopjafa Decsi János grafikája; A tartalomból 

2. Karácsonyi levél olvasóinkhoz 

3. Híreink; u.a. oldalon: Balási András: És ketten... című verse 

4. Kántor Lajos: Karácsonyi üzenetül 

5. Kántor Lajos: Vagyunk, akik voltunk...? /Érdekes cikk, szó van a lapról 

és a Transsylvania lapról is)/: Részletek: „(...) E jegyzet írójának nem 

szándéka, hogy érdemjegyeket osszon ki a lapoknak és szerkesztőiknek, 

mégsem teheti meg, hogy ne nyugtázza különösen jó érzéssel a New 

Yorkból nemrég érkezett küldeményt, a Transsylvania 1995. évi második 

számát. Erdélyi tájékoztató ez is, mint említett laptársai illetve – érthető 

módon – többségében tallózó folyóirat. Az Amerikai Erdélyi Szövetség 

negyedévi tájékoztatója mindenekelőtt magyar nyelvű (és magyar 

vonatkozású) sajtóközlemények – kolozsvári, sepsiszentgyörgyi, 

nagyváradi, székelyudvarhelyi, bukaresti, budapesti folyóiratok újságok – 

igényes válogatásával foglal állást, s ez a főszerkesztő Cseh Tibor 

problémaérzékenységét és tárgy (hely) ismeretét dicséri. A friss hírek 

(köztük persze „saját” amerikai magyar vonatkozásúak) egy reális 

történelmi-kulturális összefüggésrendszerbe épülnek, amelyben fény vetül 

az 1918. decemberi gyulafehérvári nyilatkozatra csakúgy, mint Tamási 

Áron hitvallására az 1937-es vásárhelyi találkozón, vagy Babits Mihály 

figyelmeztetésére „én hiszek a testvériségben: a színek együtt adják ki a 

képet a hangok együtt adják a koncertet. Nemzet ne a nemzet ellen 

harcoljon, hanem az ellen, ami minden nemzet nagy veszélye: az elnyomás 

és rombolás szelleme ellen. Micsoda leckét kaptunk ebből mi magyarok!” 

Aki a Transsylvania e számát olvassa, talán nem is érti, miről beszél a 

kereszténydemokrata nemzeti parasztpárt méltán köztiszteletben  álló 

román elnöke, Corneliu Coposu egy minapi levelében (Evenimentul Zilei, 

1995. aug. 31.), amelyben a jelenkori Románia rossz külföldi image-áért – 

a mai politikai vezetés s a román diplomácia mellett – jelentős mértékben 

az amerikai magyar diaszpóra románellenes tevékenységét teszi felelőssé 

(a szerző lábjegyzete: A nemrég elhunyt neves politikus azon kevesek 

közül való volt, kivel fenti nyilatkozatához hasonló vélekedések ellenére – 

az erdélyi magyarság mégis szót tudott érteni) Szintén nem feladata e 

sorok írójának elemezni a nyugati, az amerikai magyar vagy román lobby 

politikai szerepét, ám joga, sőt kötelessége regisztrálni, hogy korábbi 

évtizedek, előző évek rosszindulatúan vagy akár jószándékúan naiv 
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tájékoztatásával szemben, szélesebb körben érvényesül már a pontos 

információ, a mai valóság tudomásul vétele. Természetesen nem lehet azt 

állítani, hogy az Egyesült Államok magyar (egyházi vagy világi 

szervezettségű) közösségeiben megfordulva – de akár Dunántúli vagy 

Duna–Tisza közivé lett erdélyiekkel kerülve kapcsolatba nem hall az 

ember múlt századi vagy még előbbi tényanyagra, hajdani demográfiai 

adatokra vagy éppen mitologikus ködbe vesző álmokra épített 

véleményeket, elképzeléseket.” 

6. A magyarországi Erdélyi Párt alapításának lehetőségéről (Szűcs Lóránd) 

7. Alapítsunk-e pártot (G.M.) 

8. Az Átalvető kommentárja „Civil erdélyiek vagy MEP? (K.P.) 

9. „Ez általában így van a zárt, archaikus társadalmaknál” Bíró A. Zoltán 

csíkszeredai társadalomkutatóval beszélget Szikra Zsuzsa (Élet és 

irodalom, 1995. aug. 11.) 

10.  Levél Göncz Árpádnak, a Magyar Köztársaság Elnökének 

11.  Kiss József: Örömkönnyes szomszédolás (Gyergyószárhegyen az 

EKOSZ) 

12.  Kunther Edit: Szekszárdiak Dél-Erdélyben 

13.  Erdélyi körúton a győriek 

14.  Kész Csaba Levente: Márton Áron Erdély őrtálló püspökének emlékére 

15.  B. Osvát Ágnes: Az a keserédes R. utca 

16.  Balázs Imre: Vízbetemetett erdélyi falu 

17.  Balási András: Strófák (vers) 

18.  Papp József: Hazai tájakon... 

19.  Gyallay Pap Enikő: Ipó László gyűjteménye kiállítása Marosvásárhelyen. 

20.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek: Brandenburgi Katalin; Bethlen 

István; felsővadászi I. Rákóczi György 

21.  Mese, amiből megtudhatjátok, hogy a krokodilbőr mégiscsak 

spenótfőzelék 

22.  Legendás kis magyar történelem 

23.  Székely ember humora 

 

 

ÁTALVETŐ /17 

1996. március 15. 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének lapja 

 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes 

(gyermekoldal) Nyéki István technikai szerkesztő, 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EMTE elnöksége  
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A lap 24 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Petőfi Sándor: Élet vagy halál! 

2. Híreink: Az EMTE, EKOSZ és a Társkörök hírei 

3. C.D. (Czire Dénes): Zúgtak és dörögtek a székely harangok 

4. Mikó István: Még egyszer a MEP-ről (Magyarországi Erdélyiek Pártja) 

5. Kérdőíves felmérésünk eredményeiről 

6. Varga Dalma (Pécs): Hétköznapi töprengések egy levélben 

7. Székely -Magyari Ferenc: Hazalátogatóban (vers) 

8. Dr. Úry Előd: A Soproni Erdélyi Kör felhívása (az Erdélyi Ház építése 

érdekében) 

9. Felhívás Stockholmból 

10.  Tóth Pál Péter: Harcban az élet méltóságáért (Nagyon fontos írás): 

Többek között a cikk felhívja a figyelmet: Nem lehet számítani az egykori 

békediktálók és határmeghúzók önkritikájára, de arra sem, hogy Európa 

országai és a nagyhatalmak segítségével olyan korrekció valósul meg, 

melynek következtében a környező országokban élő magyarok korlátozás 

nélkül élhetik meg magyarságukat. Nem számíthatunk arra, hogy a 

környező országok – Izrael példáját követve – önként lemondanak a nem 

is harccal szerzett, hanem ajándékba kapott területeknek azon részeiről, 

ahol a magyar nemzetiségűek még ma is többségben élnek. De nemcsak, 

hogy erre nem lehet számítani, hanem még arra sem, hogy magyarellenes 

politikájukat feladva lemondanak nemzetállami törekvéseik 

megvalósításáról. Nyugodtan megfogalmazhatjuk, ezek előtt az országok 

előtt társadalmi berendezkedéstől, hatalmi-politikai konstellációtól 

függetlenül egyetlen cél lebegett és lebeg ma is: saját nemzetállamuk 

területi veszteség nélküli létrehozása, megvalósítása. Nem szabad 

számítani arra, hogy a nemzeti kisebbségek sorsa, a többség által 

veszélyeztetett léte Európát vagy a nagybetűvel írt Világot valójában a 

beavatkozás igényével érdekli....” (Magyar Nemzet, 1996. január 29,  

11.  Avar János: trianoni tévutak 

12.  Az Átalvető kommentárja. Útvesztő trianoni palesztinok (K.P.) 

13.  Metz Katalin: László János, az utolsó erdélyi magyar orvosrektor a 

jogokról és a törvényekről 

14.  Dr. Imreh Ernőnek a marosvásárhelyi rádióban elhangzott  kommentárja: 

„Annyi balszerencse közt, oly sok viszály után” 

15.  Czire Dénes: Diszkriminációs iskolatörvény Romániában 

16.  Kiss Jenő (1912 – 1995. december) – nekrológ 

17.  Kiss Jenő utolsó útjára /Dávid Gyula/ 

18.  Csak álom? ; A kíváncsi (Kiss Jenő utolsó verseiből) 

19.  Tófalvi Zoltán: Tíz éve halott Visky Árpád 

20.  Metz Katalin: Szabó Ernő, a Székely Színház lelke 

21.  Papp József (Baja): Egy konok kisember 
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22.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek (II. Rákóczi György) 

23.  Hogy akarta mama megtréfálni Micikét?  

24.  Legendás kis magyar történelem 

25.  Góbéságok. 

 

Az ÁTALVETŐ első melléklete: Spielmann Mihály: Erdélyi zsidók a 

reformkortól napjainkig; B. Osvát Ágnes: Rekviem az emberért (1996. március 

15.) 

 

 

ÁTALVETŐ /18 

1996. június. 

 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes 

(gyermekoldal) Nyéki István technikai szerkesztő, 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOS és az EMTE elnöksége  

A lap 28 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Wass Albert: A láthatatlan lobogó 

2. Híreink: 1996. május 4-én volt az EKOSZ közgyűlése, melyen új 

vezetőséget választottak: Búzás Gábor (tiszteletbeli elnök), Dr. Kövesdy 

Pál – az EKOSZ új elnöke, Szakács Attila – alelnök; Elnökségi tagok: Dr. 

Dániel Tibor (Pannonhalma), Helmeczy József (Debrecen, Kocsis István 

(Budapest), Tóth László (Pécs), Valiskó Ferenc (Salgótarján); 

Hangsúlyosan szerepelt a többi erdélyi szervezettel való kapcsolatfelvétel. 

Hírek Szegedről:  A SZEK vezetőségének, tagjainak aktív részvételével 

alakult meg az Ötágú Síp Kulturális Egyesület Szeged... 

3. Az Átalvető kommentárja: Megújuló EKOSZ? (Részlet: „Lassan elül a 

pártalapítási vitánk keltette kavargás...Ennek felismerése (is) vezette az 

ország nyolc (plusz két szavazati jog nélküli) erdélyi körének küldötteit a 

május 4-i EKOSZ közgyűlésre, hogy a két és fél évi pangás után új 

vezetőséget válasszanak. A bírálatok elhangzottak a szájtátiság és a 

határozatlanság, erélytelenség késleltette a tévesen megválasztott előző 

vezető leváltását....Mindenek előtt Szövetségünk fő célját kell tisztázni 

ami nem más: Az EKOSZ fő célkitűzése az Erdélyben élő magyarság 

ügyének támogatása kell legyen. Gyakorlati szempontból a legfontosabb 

kérdés  ami az EKOSZ lényege, viszonyulás az egyes körökhöz. Miről is 

van szó? A rendszerváltózással számos erdélyi szerveződés alakult 

országszerte, többnyire hasonló szándékokkal, elképzelésekkel. Néhányuk 
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életképtelennek bizonyult és megszűnt, néhányan igen sikeresen 

tevékenykednek ma is, de szinte mindegyik szükségét érezte valamilyen 

összefogásnak. Sajnos az ilyen irányú kísérletek steril óhajok, vagy igen 

rövid életűek maradtak, egyedül az EKOSZ bizonyult némileg sikeresnek, 

dacára a budapesti (nevében ezt a jelzőt megtévesztő módon nem viselő) 

Erdélyi Magyarok Egyesülete kiválásának. (Megjegyzés: A miértről 

hallgat a fáma!!!). Így az EKOSZ ma a vidéki egyesületeket fogja össze, 

töretlenül hagyva a tagszervezetek önállóságát, kezdeményezéseit, sőt – 

elsősorban ezekre támaszkodik. (K.P.) 

4. Aszalós Árpád: A vita folytatódik /hozzászólás a pártosodáshoz/; „Részlet: 

„keresni kell azon román értelmiségieket, akik megértéssel viseltetnek a 

magyarság ügye iránt. Az egyszerű embereket talán még most sem sikerült 

fanatizálni, köztük nem kevés barátunk akadhat. Részünkről nagy 

önmérsékletre van szükség túlzásaik és mítoszokra épülő 

történelemszemléletük elviselésére....stb. (Baromság) 

5. Kárpótlás a Romániában állami tulajdonba került lakásokért (Ménesi 

Tibor ügyvéd, Nagyvárad 

6. Kocsis István: A trianoni pszichózis szorításában (Sorskérdéseink rovat) 

(Nagyon fontos írás, mely nemcsak az Aszalós -féle baromságokra, 

hanem Európa mai helyzetére, az ázsiaiak és afrikaiak beözönlésére  is 

választ ad.) Részlet: „Nem tudunk a Trianon óta eltelt hét és fél évtized 

egyetlen olyan román kormányáról sem, amelynek nem a 

Magyarországtól elvett területek magyartalanítása lett volna a legfőbb 

célja. Számítanunk kell arra, hogy a jövendőben sem lesz olyan román 

kormány, amelynek nem ez lesz az elsőrendű feladata.” 

 

7. Sebestyén István (Zürich): Az európai kultúra geopolitikai kisugárzásának 

megkopása (Az első világháború utáni békediktátumok) Részletek: „ Az 

első világháború  kirobbantásáért elsősorban a nyugat-európai országok 

mohó gyarmatosítása és kizárólagosan érdek-orientálttá tett politikája 

felelős. Az első világháború utáni győztesek bosszúszomja rányomta 

bélyegét a Versailles-i békeszerződésekre és vezető politikusainak euró- 

illetve geopolitikai rövidlátásához, a békeszerződések békediktátumokká 

deformálásához vezetett. A népek önrendelkezési jogát semmibe véve – de 

arra hivatkozva – az ezeréves történelmi Magyarországot feldarabolták. 

Több mint három millió magyart mesterségesen kreált és automatikusan 

erőszakos homogenizáló politikát kezdő és folytató utódállamok 

sanyargatásának vetettek oda, nem biztosítva számukra az alapvető 

egyéni és kollektív emberi jogokat garantáló társnemzeti státuszt.(...) A 

Kárpátmedence észak-keleti, keleti és délkeleti részét, vagy Kárpátalját, 

Erdélyt, a magyar Délvidék egy részét (Vajdaság) a keleti kultúrkörhöz 

csatolták, kiszolgáltatva a magyarságot nemcsak a nemzettudatuk, hanem 

metafizikai tudatuk megsemmisítésére, alakítására törekvő utódállamok 
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kormányainak – Ukrajnának, Romániának, Szerbiának. A bécsi 

területrendezések a térség stabilitásának valódi megteremtésére törekedve 

– Magyarország esetében igyekeztek tekintetbe venni az etnikai határokat. 

Általánosan elfogadott tény, hogy elsősorban az első világháború utáni 

teljesen igazságtalan és ezért a vesztes fél számára elfogadhatatlan 

békediktátumok vezettek a második világháború kitöréséhez.(...) A 

Kárpátmedence európai jelentőségű gazdasági erejét tönkretették, 

jelentéktelenné gyengítették. A keleti kultúrkörhöz csatolt katolikus, 

protestáns, evangélikus, görög katolikus magyarokat, németeket, 

románokat stb. az ortodox egyház államilag is támogatott expanziós 

politikájának vetették oda szabad prédául.” 

8. Szőcs Kálmán: Cseresznyevirágok éneke (vers) 

9. Wass Albert: Szedjük hát össze magunkat! /Azzal kezdődik az írás: Az 

erdélyi irodalom Dél-Amerikában (sic!) szakadt nagy alakja, az utolsó élő 

„Helikonos” - Wass Albert – január 8-án töltötte be 88. életévét./ 

10.  boa: Régi köntösök felújított fazonokban (I):  Részlet: „ Ide szúrnám be 

Ion Brăteanunak a román parlamentben 1920-ban tett kijelentését, 

miszerint: „Romániában nem léteznek etnikai kisebbségek”, amire egy 

jobb érzésű honatya megkérdezte: „S ha netalán mégis léteznének?” 

„Úgy meg kell szüntetni őket!” - hangzott a frivol válasz. S, hogy 

minderre mi volt a szenátorok és képviselők reakciója? Pontosan az ami 

manapság szokott lenni: taps, mégpedig hosszan tartó....Ne szépítsünk: a 

románok a legrosszabb esetben is mindenféle szélsőséges megnyilvánulást 

(már ami a nemzeti érdekeiket érinti) csak egészséges nemzetféltésnek 

becéznek. Mert ugye minden nemzet a saját morális vagy civilizációs 

színvonala alapján ítéli meg a maga szélsőségeit. Ugyanakkor ennek 

megfelelően kezeli a nemzetiségi kérdést is. S talán nem járok messze az 

igazságtól, ha azt mondom, hogy mivel a politika a legrondább 

foglalkozás ezt legsikeresebben mindig a kevésbé civilizált népek tudták 

művelni. Ezeknél ugyanis nem működik olyan erősen a morál fékező 

hatása. Magyarán: gátlástalanabbul tudnak hazudozni.” 

11.  Hevesi József, (Ágya): Fiam, Egon ... 

12.  Olosz Lajos: Utolsó hit 

13.  Irodalom rovat: Nyári elégia (négy vers: Szilágyi Domokos: 

Napraforgók; Tóth Árpád: Harangvirág (részlet); Diego Valeri: (nincs 

címe); Reményik Sándor: Mezők virágai;  és négy festmény) 

14.  B. Osvát Ágnes: Bolondnak lenni jó (?) 

15.  Babits Mihály: Intelem vezeklésre; Vallomás helyett hitvallás 

16.  Metz Katalin: A Székely Színház ötvenéves jubileuma 

17.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek: kisrédei Rhédei Ferenc; 

nagybarcsai Barcsai Ákos 

18.  Balási András: ahol (vers) 

19.  Gyerekoldal: Miért kiabál annyit Manci néni? 
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20.  Legendás kis magyar történelem: Könyves Kálmán; Eperjes története 

21.  Erdélyi Könyvegylet: Győzni humorral 

22. Tisztelt Olvasóink! /Részletek „Jelen számunk – a lap történetében 

először – nyomtatással készült, 700 példányban... Általános vélemény 

szerint igen nagy kár lapunk értékes tartalmát az eddigi 400 

példányba zárni. Következő szeptemberi számunkat szeretnénk 

legalább 1000 példányban kinyomtatni.” 

 

 

 

ÁTALVETŐ /19 

1996. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

ésgyermekoldal) Nyéki István technikai szerkesztő, 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 32 oldalas. 

 

1. Kövesdy Pál elnök az EKOSZ elnöksége nevében: Az Erdélyi Körök 

Országos Szövetségének állásfoglalása a magyar-román alapszerződés 

ügyében. 

2. Híreink: Az EKOSZ  elnöke választmányi gyűlést hív össze 1996. október 

5. (szombat) d. e. 10 órára....Szövetségünk előző leváltott elnöke a 

sajtóban puccsal vádolta meg az 1996. május 4-i közgyűlésünket. 

Válaszunkat a Magyar Nemzet belpolitikai rovata – ahol a rágalmazó 

kijelentés megjelent – nem közölte le, végül a Tisztelt Szerkesztőség 

rovatban jelent meg a szövetség elnökének leveléből egy töredék. Az 

eljárást a sajtóetikával összeegyeztethetetlennek tartjuk. * A leváltott 

elnöknő a sorozatos felszólítások ellenére a mai napig nem hajlandó a 

szövetség dokumentációját átadni, az anyagiakkal elszámolni. * Hírek 

Debrecenből, Sopronból, Salgótarjánból és Szegedről, Szekszárdról, 

Komlóról. 

3. D. Szabó Lajos (Komló) : Tűnődés című verse és dr. Király József  által 

készített kopjafa 

4. Az EKOSZ üzenete a III. Református Világtalálkozó résztvevőihez 

5. Kocsis István: A Szentkorona – tan és jogfolytonosság 

6. Román-magyar alapszerződés – avagy a nemzetárulás magasiskolája 

(Búzás Gábor elnök, Magyarok Világszövetsége Kisalföldi Társasága) 
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7. Székely-Magyari Ferenc: Ha folyóvíz volnék (vers) 

8.  boa : Régi köntösök felújított fazonokban (II.):  

9. boa : Régi köntösök felújított fazonokban (II.): Részlet: Világos, hogy a 

demokrácia fogalma egészen mást jelent egy nyugati ország 

állampolgárának és megint mást egy kelet-európai posztkommunista 

állam lakosának, ahol inkább csak amolyan demokráciásdit próbálnak 

játszani az országvezetők, azt is csak kifelé a világnak: Mert „a 

kommunizmus hiába bukott meg mindenféle értelemben, a 

kommunistáktól nehéz lesz megszabadulni, mert senki nem olyan konok 

és veszedelmes mint egy bukott eszme haszonélvezője, aki már nem az 

Eszmét védi, hanem meztelen életét és főleg a zsákmányt.” - írja Márai 

Sándor. 

Majd így folytatja: „...S a legtöbb igazságot valószínűleg nem az írók, 

politikusok, egyszóval a „hozzáértők” magyarázatai hordozzák magukban, 

hanem úgy nekik, mint akár a nép valamelyik fiának egy.-egy elszólása. Ezek az 

elszólások tartalmazzák azokat a valóságelemeket, amik legjellemzőbbek az 

adott népfajra, felfogására, érzelmeire, meggyőződéseire. Amin a világ összes 

békeszerződése sem fog változtatni soha. Pl. A múlt század vége felé, egy román 

pópa a következő mondattal zárt le egy vitát, amikor szájtátva hallgató hívei 

megkérdőjelezték a dáko-román mítosz valódiságát: „Fiaim, aki elszaporodik 

egy földön, annak mindig igaza van. S főleg igaza lesz! És az a nép azt is el 

tudja hitetni a világgal, ami sohasem történt meg” A pópának igaza volt. Ez az 

elv, - ezt alaposan megtanulhattuk – napjainkban is kifogástalanul működik. 

Más: Ion Slavici az 1887-es év elején – valamilyen sajtóper eredményeként – a 

váci államfogház „vendégszeretetét” élvezte néhány hónapig. Ott mosolyogta le 

egy magyar író naivságát aki a nemzetiségek kibékülésének lehetőségeiről 

beszélt neki, hogy azt mondja: „Ne higgyje, hogy minket okossággal vagy 

jósággal meg lehet nyerni. Mi nem is akarjuk, hogy a magyar kormány jól 

bánjon  a román néppel, jobban szeretnők, ha minél kegyetlenebbül elnyomná. 

Mert mi nem a megegyezést keressük, nekünk a jövőnk érdekében viszályra van 

szükségünk.” Nem mondom, ez az elmélet is tökéletesen működőképes maradt.  

Ehhez hadd jöjjön még hozzá Ion Brateanu megdöbbentő kijelentése, amit 1920. 

június 1-jén tett, a román képviselőházban: „Nem nyughatunk addig amíg a 

magyar népet gazdaságilag és katonailag teljesen tönkre nem tesszük, mert 

mindaddig míg Magyarországban az életképességnek szikrája is van  mi 

magunkat biztonságban nem érezhetjük” Bizonygathatták és bizonygathatják a 

mindenkori magyar kormányok vagy akár az erdélyi magyarok a jószándékukat, 

süketek párbeszéde maradt ez mindenkoron. Hát akkor mit is érnek az alap- és 

békeszerződések? Hiszen legyenek bármilyen precízen is megfogalmazva, két 

nép a maga kibékíthetetlen ellentéteivel a háta mögött, soha nem fogja 

egyformán értelmezni azokat. 

Részlet Bethlen György és Titulescu vitájából, a képviselőház 1935-ös ülésén. 

Bethlen György: A romániai magyarság nem kíván magának kiváltságokat, nem 
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kér semmi egyebet, mint a törvényekben biztosított egyenlő jogokat, a teljes és 

tényleges egyenjogúságot. Természetes emberi jogainkat és azok megsértése 

ellen a törvény egyenlő védelmét igényeljük. 

Titulescu: Önök, akik azt mondják, hogy nem követelnek privilégiumokat, a 

legkisebb vélt jogtalanságért és minden semmiségből (?) általánosságban 

vádakat emelnek egy nemzet ellen, amelynek csak egy vétke van (sic! , illetve 

szerintem az, hogy létezik) az, hogy nemzeti egységét csak ezelőtt 17 évvel 

szerezte vissza. Önök nem akarnak egyenlőséget velünk. Önök krónikus 

recehártya gyulladásban szenvednek és azt hiszik, hogy az ezeréves 

Magyarország fel fog támadni. De sohasem fog ez megtörténni. Nem, nem, 

soha! Sem revízió, sem túlzások, egy szerződés alapján, aminek sohasem volt az 

az értelme, amit önök a múlt uralmi képzeteivel követelnek!” 

Itt van a kutya eltemetve. A szerződések értelmezésében. Most 1996-ban is 

ugyanazok a kifogások hangzanak el, az 1201-es ajánlással kapcsolatban. Adrian 

Nastase szerint: Az 1201-es ajánlásoknak nincs jogi ereje. Ilyen körülmények 

között egyszerűen kimondhatjuk, hogy nem fogjuk jogi erőre emelni a román-

magyar szerződésben. Amikor az 1201-es ajánlás jogi szabályozásnak számít 

európai szinten, majd figyelembe vesszük – akkor is bizonyos fenntartásokkal!” 

S most lássunk néhány mondatot egy 1996-os hivatalos kormánypropaganda-

anyad videofilmjéből: „Az alapszerződés ügyében Románia ugyanazokkal a 

nehézségekkel áll szemben, mint Szlovákia. A magyar kisebbség bármely 

országban bármennyi jogot kaphat, az a magyar revizionizmusnak soha nem lesz 

elegendő.” „A magyar revizionizmus 75 éven keresztül szüntelenül zavarta 

Közép- és Kelet-Európa országainak békés együttélését!” 

Iliescu elnök: Magyarország egy olyan ország, amely egész történelme alatt 

semmi mást nem tett csak asszimilálta a kisebbségeket!” 

Ezek a részletek 1996-ban fogalmazódtak meg. Ma sem változott semmi. 

10. Jánosházy György: Idillek Ahrimán (vers) 

11.  Mítosz vagy történelem ('56-ra emlékezünk – 40 év erdélyi távlatából) 

/Tófalvi Zoltán/ - nagyon fontos és érdekes visszatekintés. Részlet: Átélt 

történelem az 1956-os forradalom adta ürügy címén megtorlások a 

magyarok ellen. Tófalvi Zoltán cikkéből csak egy mondat: „Kolozsváron a 

hatalom hamar bevetette a legsikeresebb diverziós fegyvert: a magyarok 

Erdélyt akarják. Ennek híresztelésében a Babes egyetem akkori rektora, 

Raluca Ripan akadémikusnő járt az élen. Balázs Imre és Tirnovan Vid 

letartóztatása után őrizetbe vették Várhegyi Istvánt, Kelemen Kálmánt, 

Koczka Györgyöt, Nagy Benedeket, 1957 márciusában Páskándi Gézát. 

Ugyancsak 1957-ben tartóztatták le Dávid Gyulát, Bartis Ferencet, Varró 

Jánost és Lakó Elemért, valamint  Vastagh Lajos, Páll Lajos és Péterffy 

Irén egyetemi hallgatókat... 

12.  Bolyaiak tere /Nagy Pál/ 

13.  Sütő András: Volt egyszer egy magyar egyetem 

14.  Bölöni Domokos: Hová lettek az aranykalász koszorúink?  
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15.  Dr. Mester Zsolt: Az ilyenség védelmében 

16.  Kosztolányi Dezső: Szeptember elején (vers) 

17.  Egy kiállítás megnyitójára 

18.  Irodalmi rovat - B. Osvát Ágnes összeállítása : Benne: Sebestyén Mihály: 

Szokványos történet ismert szereplőkkel; 

19.  Gábor Edit /Szeged/: Köss (vers) 

20.  Konsztantyin Fofanov: Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy (részlet) /vers/ 

21.  B. Osvát Ágnes: Napfoltok – Búcsú a nyártól és egy szerelemtől 

22.  Irodalom: Őszi muzsika: Tóth Árpád, Ady Endre, Áprily Lajos Radnóti 

Miklós, Ines Roth egy-egy verse. 

23.  Irodalom: Hatvan éve távozott Kosztolányi Dezső; A szegény 

kisgyermek panaszai 

24.  Képzőművészet: Kékek és Orange: - /Szotyori Edit képei alá/; Kántor 

Lajos: Balázs Imre kettős évfordulója – Vásárhely sokat köszönhet neki; 

Balázs Imre: „Életem egyik legszebb élménye marad”  

25.  Képzőművészet: Kié vagy Nagybánya? (Jakabovits Miklós) 

26.  Balási András: Vers /ez a címe/ (vers) 

27.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek: gyerőmonostori Kemény János 

28.  Kedves Gyermekek! 

29.  Kis magyar történelem 

30.  Az EKOSZ felhívása az anyaországi erdélyiekhez (A felszólítás 

összefogásra és csatlakozásra szólít fel – immár számtalan próbálkozás 

után újra.) Egyben felsorolja az aláíró köröket, amelyeknek egy része  az 

EKOSZ – hoz tartózik. : Ceglédi Erdélyi Kör /Kovács László/; Erdélyiek 

Délmagyarországi Egyesülete  Baja /Ferencz Ildikó/; Erdélyi Magyarok 

Tolna megyei Egyesülete (Szekszárd) /Kese Ferenc Antal/; Győr-Moson-

Sopron Megyei Erdélyi Kör (Győr) /Dr. Nagy S. Zoltán; Hajdú-Bihari 

Erdélyi Egyesület (Debrecen) /Helmeszy József; Komlói Erdélyi Kör /Dr. 

Tamás Attila/; Mezőberényi Erdélyi Kör (Mezőberény) /Kajlik Péter/; 

Orbán Balázs Erdélyi Kör (Vecsés) /Hompoth Zoltán/; Pécsi Erdélyi Klub 

(Pécs) /Bandi András/; Salgótarjáni Erdélyi Kör (Salgótarján) /Valiskó 

Ferenc/; Soproni Erdélyi Kör (Sopron) /Dr. Úry Előd/; Szegedi Erdély-

Kör (Szeged) /Kovács Zoltán/;  
 

 

ÁTALVETŐ /20 

1996. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal) Nyéki István technikai szerkesztő, 
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 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 31 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Módi Jenő: Karácsonyi fohász (vers) 

1. Híreink: EKOSZ hírek: A Szövetség felveszi a kapcsolatot a Magyarok 

Világszövetségével, akinek elnökhelyettese Patrubány Miklós.;  

Körmendyné Lakatos Mária volt elnöknő a legfelső bírósághoz fordult 

igazáért. Hírek Bajáról (a kör nem akar egyöntetűen az EKOSZ-hoz 

tartózni.); Győrből (taglétszámuk 81-ről 120-ra nőtt); Pápatapolca (A 

Pápai Erdéyi kör is jelezte belépési szándékát az EKOSZ-ba); Vecsés – 

beadták szándéknyilatkozatukat, hogy belépjenek a Szövetségbe. A 

bukaresti HÉT-ben részletes ismertető jelent meg az ÁTALVETŐ-ről;  

2. Hívó Szó – A Világszövetség Erdélyi Társasága 

3. Szeretett sorstársaim – Patrubány Miklós 

4. Az Átalvető adventi kommentárja: Részlet az EKOSZ alapszabályából: a) 

A Szövetség célja: Az EKOSZ-ba tömörült áttelepült erdélyiek, mint a 

változatlanul erős erdélyi magyar nemzettudat hordozói, kötelességükből 

eredő céljuknak tekintik az anyaország segítségére sietni a hanyatló 

magyar nemzettudat végett. A Szövetség célja továbbá. b) a távozásunkkal 

odahagyott erdélyi magyar nemzetközösség ügyének támogatása; c) az 

áttelepültek körében az erdélyi szellemiség frissen tartása, erősítése, 

kopásának megelőzése; d) Hozzájárulni a megbékélés az együttműködés 

eszméjének megvalósulásához a magyarság és a vele szomszédos 

nemzetek között. 

5. K.P. : Lelkiismeretünk szava 

6. Sorskérdéseink rovat: Kocsis István: Ha az erdélyi magyarságot nem 

sikerül megmentenünk, az egész magyar nemzet elvész; ,(Nagyon 

fontos és aktuális írás): Induljunk ki abból, hogy az egynemzetű Nagy-

Románia hívei nem az erdélyi magyarságot tekintik első számú 

ellenségeiknek, hanem az egész magyar nemzetet. Hisz ők – igen helyesen 

– azt vallják, hogy ők, illetve elődeik, elődeik érdekében Trianon alkotói 

az egész magyarságot semmizték ki. Lelkiismeret-furdalásuk, azaz 

agresszivitásuk, azaz félelmük csak akkor szűnik meg, ha már nem létezik 

az a nemzet, amelyet kisemmiztek.” 

7. Sorskérdéseink: Páskándi Géza: Író és külpolitika – avagy a realista 

illúzió.(Kitűnő írás újra meg kellene jelentetni) Részletek: „Az első tehát 

amire nemet mondanék a mindenkori külpolitikában, az, hogy vigyázni 

kell a hóhérok „mimózaságára”. Szobruk elé áldozattal menni. S ez 

annyiban külpolitika is, hogy az etnikai kisebbségben élőknek kettős 

elnyomás alatt kellett élniük. Igenis: Kötelességünk figyelmeztetni a 

győzteseket, a mindenkoriakat, hogy jobb egyszer győzni, békét hosszú 

időre kötni, termékenyen, mint rövid idő alatt több győzelmet is 
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magunkénak tudni. Trianon győzelme éppúgy elkábította őket, mint 

Párizs. De milyen rövid békességek voltak! Már '56 körül lehetett volna 

harmadik világháború. Valóban közel volt, és még az atomnál is többet 

nyomott a latba: a társadalmi, belső robbanásoktól való rettegés. Már ami 

a szovjet felet illeti. De milyen győzelmek és milyen békességek azok, 

melyek közül az első Hitlert juttatja hatalomra, a második Sztálint erősíti 

meg, kiterjesztve hatalmát. Ott gazdagabb lesz a demokrácia, itt meg 

szegényebb – a diktatúra is. És milyen Európa lenne az, amelyben a 

magyarság ismét a legdrágábban fizetne, csak most épp a demokráciáért 

és úgy maradna Versailles lépcsőin, mint egy nyomorék koldus..... 

Birodalmakban  sosem lehet demokrácia, mint ahogy soknemzetiségű államban 

sem, ha nincsenek belső határok és nincs olyan alkotmány, amely a 

legszigorúbban szavatolja az egymás  mellett, és nem együttélésüket. Tán e 

hamis analógia tobzódásában, amely a magyar közéletet és sajtót mindmáig 

jellemezte, nem szólt senki nékik: Kanada, Svájc vagy Belgium azért „Működik 

jól”, habár nem koccanások nélkül, mert belső határok vannak! Ugyanis olyan 

többnemzetiségű állam, amely se nem föderatív, de még egyszerű belső 

határokkal rendelkező autonóm területeket sem ismer el és enged, az Ab ovo 

nem lehet demokratikus, hiába van úgymond „szabadon választott” parlamentje. 

Hiába van egy országban több párt, akár száz is, ha azok mindegyike ugyanarra 

az álláspontra helyezkedik a nemzeti kisebbség kérdésében, amely végül is – 

hangsúlyozom, egy többnemzetiségű országban – a demokráciának alfája és 

omegája lesz. Nem szorul, nemcsak elméleti, hanem gyakorlati bizonyításra 

sem, hogy senki nem lehet szabad egy másik ember hátán. Senki nem lehet 

szabad, ha hátán egy másik embert cipel. Ilyen értelemben Romániában 

mindaddig nem lehet demokrácia, amíg nem ismeri el a benne élő, több mint 

egyharmados etnikai kisebbségnek körülhatárolható föderatív létezhetőségét. 

Úgy érzem, a mindenkori külpolitikának tudatosítania kell azt is, belül – kívül s 

főként kompetenciális fórumszinteken, hogy bár nemes és javallható, de a 

viszonzásra alapozó politika csak csődöt mondhat különösen, ha az egyik 

oldalon mamutkisebbség él, míg a másik országban maroknyi.. (Lásd: Romániai 

magyarok , magyarországi románok esete)...a viszonzáspolitika halálra ítélt. /Ezt 

a politikát csak lemosolyogják – saját megj./. E mosoly épp a realitásérzéknek 

szól, a hibásnak és tegyem hozzá nem minden alap nélkül. Arról nem is szólva: 

sose hiszik el, hogy nincsenek követelésink, mert hiányzik a bizonyosságon 

alapuló birtoktudatuk. Lásd: hogyan jutottak Erdélyhez, mely sosem volt 

(Trianonig) román korona alatt. Azt is tudják: a magyarság történelmi 

invesztíciója – vagyis a históriai időkben ontott vér, a gazdasági – kulturális 

építés stb. - sokkalta nagyobb mint az övék. Ráadásul ehhez a históriai 

befektetéshez csakis az erdélyi románságnak van köze, és nincs a többi 

részének, amely legfönnebb csak haszonélvezője a hozzácsatolt országrésznek. 

Agresszivitásuk fő oka tehát az, hogy érzik, amit birtokuknak mondanak, 

érvekkel el is vitatható. 
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A mindenkori külpolitikának arról sem kell szakmányban beszélnie, ha csak be 

nem vallható okból, hogy nekünk nincsenek területi követeléseink. Részint 

mondottam, úgysem hiszik el. Fölös időpazarlás. Az idő pedig nem vár. 

Másrészt elegendő az ilyet egyszer mondani és akkor is úgy, ahogy olykor 

manapság szokás: nem törekszünk a határok erőszakos megváltóztatására. 

Vagyis legalább annyit hangsúlyozzunk, amennyit Helsinki is megenged. 

Másfelől – épp Jugoszlávia esete a példa – mekkora hibája a Párizst kicsit 

kopottabb és csúszkáló indigóval lemásoló Helsinki Okmányoknak, hogy 

egyoldalú. Mert azt is ki kellett volna kötnie: a határokat erőszakos úton 

megtartani sem szabad. Ezt vajon mikor tudatosítjuk egyszer? 

A magyar külpolitikának el kell gondolkodnia azon, hogy mitől van egy 

véleményen például Romániában lényegében az egész románság – ideértve az 

ellenzéket is – Erdély ügyében, és miért nincs konszenzus a magyar, illetve 

magyarországi lakosság körében. Csak a két háború okozta szorongás az oka? 

Az a nevelés amely szentesítette volna a birodalmi leigázottságot? Vagy a nyárs  

polgári kérdező apró javakat féltő rövidlátása, akit nem világosítottak fel soha: 

mekkora gazdagság, ha nem csonka a nemzet. Anyagiakban is, de főképp 

energiában, lelkiekben. Mennyire okai e konszenzushiánynak a mai pártok? És 

mire használják épp most és itt a demokráciát? Épp arra, hogy az 

összmagyarságot érintő dologban széthúzást indítsanak?...Van aki konszenzus 

helyett azt javasolja: kimaradni. Ez viszont ön- és közveszélyes vélemény. Adut 

kínál tálcán a sovén erőknek. Lám csak, ők maguk beismerik! Nem mi mondtuk! 

Annak kimaradni nem lehet, akinek tetemes számú nemzettagja határokon kívül 

él. Ez a túlfűtött közömbösség, e harcias szkepticizmus legalább olyan kóros és 

káros lehet, mint az internacionalista nevelés. S részint azzal rokon, hogy az 

önmagunk iránti érzéketlenség átcsoportosítása a más népek sorsai felé fordul. 

Kimaradni – nyilván a más országok belügyeiből, ezt sugallja. Nem véve észre, 

hogy számunkra régóta nem külügy belügy, és viszont. A mindenkori 

külpolitikának látnia kell, hogy Románia épp azért folytat nagyon dúrván 

destruktív prevenciós politikát, mert nincs birtokában nemcsak történelmi 

jognak, hanem a demokrácia garanciáinak sem, a gazdaságiakról nem is szólva. 

Mi ez a prevenció? Még mielőtt tisztességes, jogos, méltányos és némileg 

igazságos úgymond alkura kerülne sor, ő elrettenteni akar a merészebb 

igényektől. Lefegyverezni. Marosvásárhely csak egy volt a sok közül, igaz 

eleddig a legdurvább....A romboló román megelőzés (megfélemlítés) ama 

bölcsességen alapul: nyújtod a kisujjad, kell az egész kezed....legyen világos: 

garanciák itt nem lesznek soha. S ha bárki lemondana az észérvekről, 

hivatkozási alapjainkról – bármikor – az végzetes. ...” 

8. Sorskérdéseink rovat: Szatmáry F. Péter: Cím nélkül (egy szülész 

gyermekáldáshoz és névadáshoz kapcsolódó gondolatai). 

9. Lugosi Mihály előadó tanácsos: A Magyar reformátusok III. 

Világtalálkozójáról 

10.   A Marosvásárhelyi Baráti Társaság felhívása, Tőkés Béla révén egy 
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Címtár kialakításához, szerkesztéséhez. 

11.  Székely-Magyari Irén: A másság adventi fohásza 

12.  Tompa László: Magányos fenyő (vers) 

13. . Füzesi Magda: Dagerrotípia a századvégi homo sapiensről /Kárpátaljai 

keserves/ 

14.  Székely-Magyari Ferenc: Csillagos ég, merre van a magyar hazám? 

(népdal) 

15.  Dsida Jenő: Hideg téli est (vers) 

16.  Murádin Jenő: Tájak, hangulatok (Jánossy László  festőművész 

emlékére) 

17. . Metz Katalin: Kisebbség, magyarság, európaiság. (Szabó Csaba 

zeneszerző számvetése 60. születésnapja alkalmából) 

18.  Tófalvi Zoltán: „Boldogság-ország. Hol lehet vajon a boldogság-ország?” 

(Báró Kemény János emlékezete) 

19.  Maros megyei kulturális körkép: Irodalmi tallózás: Balási András: Vérző 

angyal (vers) ;  

20. Tófalvi Zoltán: Hátra szorítanak egyre hátrább, s amit meghagynak egyre 

kevesebb! 

21.  Szabó Zoltán: Valamikor (vers) 

22.  Irodalom rovat: B. Osvát Ágnes: Az anyák örökéletűek... 

23.  Téli rege: Versösszeállítás Dsida Jenő, Áprily Lajos Radnóti Miklós, 

William Henry Davies verseiből 

24.  Irodalom: Vajda János Száz éve távozott: Magány (vers) 

25.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek: apanagyfalusi Apaffi Mihály 

26.  Gyermekoldal: Mese három jó gyermekről, mamáról és a barátságról. 

27.  Kis magyar történelem  

 

ÁTALVETŐ /21 

1997. március 15. 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal)  

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 32 oldalas. 

1. Fedőlap: Kopjafa és Kossuth Lajos képe. 

2. Híreink: A Szövetség hírei: 1997. április 19-re összehívják a közgyűlést.; 

Baja, Mezőberény Komló Szekszárd-i hírek. Megjelent a 

marosvásárhelyiek cím és adattára; Bemutatkozik a Bocskai Szövetség 

(Dr. Kreczinger István elnök) – és meghívó a Bocskai Díj átadására. 

3. Kocsis István: Ezernyolcszáz-negyvennyolc és ezerkilencszáz-



33 

 

kilencvenhét 

4. Ady Endre: Elhanyagolt, véres szívünk 

5. Prof. dr. Kindler József (Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem: 

Autonómia: elvek, lehetőségek, realitás  

6. Wass Albert: Dalol a honvágy (vers) 

7. Sütő András: Közelítő messzeségek 

8. Horváth Arany: Tűszúrás 

9. boa: Régi köntösök felújított fazonokban (III) 

10.  Keszegh Tibor: Néhány gondolat a”Hívó Szó”-ig (Reflexió a 

Világszövetség Erdélyi Tagozatának lapunk előző számában közölt 

felhívására) 

11.  Levélváltás -aktuális (rovat) (Főleg a Duna TV adásait érintő levelek 

12.  Hely és kordokumentumok: Maros Tibor;  

13.  Dr. Maros Tibor: Visszapillantás Erdély nagy orvosára, dr. Mátyás 

Mátyásra. 

14.  Magyarnak – magyar nevet 

15.  Erdélyi Könyv Egylet: Levél Stockholmból 

16.  Rémy Belleau: Április (vers) 

17.  Ines Roth: Mediterrán esők 

18.  Tompa László: Tavaszi eső zenéje 

19.  Tavaszi szimfónia: Nicolaus Lenau, Juhász Gyula, Radnóti Miklós versei 

20.  60 éve távozott Juhász Gyula (Boa) 

21.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek: Thököly Imre 

22.  A hóvirág születése (Szilágyi Rozália meséje) Weöres Sándor: A medve 

töprengése; Tekereg a szél (vers) 

23.  Legendás kis magyar történelem. 

24.  Székely-Magyari Ferenc: A fenyő balladája (vers) 

 

ÁTALVETŐ /22 

1997. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 32 oldalas. 

 

Fedőlap: kopjafa. Egy régi Ház (Székely János verse) 

2. Híreink: EKOSZ – 1997. április 19-én felvételt nyertek: a szegedi Ötágú 

Síp Kulturális Egyesület, a vecsési Orbán Balázs Erdélyi Kör és a 

Szentlőrinci Erdélyi Kör. Ezzel 12 szervezet alkotja az EKOSZ-t. A Körök 



34 

 

életéből: Győr, Mezőberény, Ötágú Síp kulturális Egyesület, Salgótarján, 

Jánoshalma; 

3. Prof. Dr. Kindler József : A gazdaságkor kihívásai (Távlatok, lehetőségek, 

realitás) 

4. A romániai magyar nemzeti közösség igényei és elvárásai a demokratikus 

román kormány iránt, INDÍTVÁNY” - Tőkés László püspök az RMDSZ 

tiszteletbeli elnöke 

5. Zsehránszky István: Békéljünk meg valóban! 

6. Székely-Magyari Ferenc: Szégyelljem-é?(vers) 

7. Helmeczy József (Debrecen): Magyar – magyar két jó barát? 

8. Márton Ferenc_ Szekszárd: Ez a Magyarország, nem az a Magyarország... 

9. G.M. Írásai: Paraszt Biblia 

10.  A legnagyobb város 

11.   Keresztesné Várhelyi Ilona (Debrecen): Jelkép és valóság 

12.  Szabó Zoltán: Kis Pacsirta (vers) 

13.   A VET a Bolyai Egyetemért 

14.  Vásárhelyi anatómusok 

15.  Dr. Maros Tibor: Egy volt kolozsvári medikus emlékei Haynal Imre 

orvosprofesszorról. 

16.  Mikó István: „Azok elmentek, s ezek nem jöttek” 

17.  In memoriám...Dr. Nüszl László búcsúztatója (Prof: Seres Sturm Lajos) 

18.  Szakács Attila: Elment egy testvérünk... 

19.  Gutai István (Paks): „Talán a vízözön” - Beszélgetés Réti Árpád 

színművésszel 

20.  Irodalom (Rovat): Öt éve távozott: Székely János 

Székely János: Amikor nyakon öntöttek. Galambok c. verse 

21.  Tóth István: SÍR (Székely János emlékére) (vers) 

22.  Tóth István: Könyörgés Szent Lászlóhoz (vers) 

23.  A szülőföld vonzásában: Áprily Lajos, Tompa László, Radnóti Miklós 

verse 

24.  Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek: II. Rákóczi Ferenc 

25.  Micike nyaral 

26.  Legendás magyar történelem 

27.  Tunyogi Csapó Gábor: Hazám (vers) 

28.  Péterffy Gyöngyi: Magyar vagyok (vers) 

 

ÁTALVETŐ /23 

1997. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 
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 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 28 oldalas. 

 

1. Hírek: EKOSZ – a bíróság jóváhagyta az új elnök Dr. Kövesdy Pál, 

megválasztását. A régi elnök: Körmendyné Lakatos Mária fellebbezését 

elutasította. Az EKOSZnak szándékában áll kapcsolatot teremteni a 

Bocskai Szövetséggel. További hírek: Salgótarján, Tolna: A Tolnai és 

Mözsi Székelyek Baráti Köre; Szekszárd erdélyi köreinek hírei. 

2. Sorskérdéseink (rovat): Bakk Miklós:  Esélyrajzok egy fordulathoz;  

3. Tunyogi Csapó Gábor: Mártának huszonöt év után (vers) 

4. Dr. Maros Tibor: Egy volt kolozsvári medikus emlékei Haynal Imre 

orvosprofesszorról; 

5. Georg Trakl: Tündöklő ősz (vers)  

6. Történelem: Czire Dénes: A légionárius mozgalom (A vasgárda története 

és szerepe a román társadalomban) 

7. Mikó István: Apám – ismét – a hadak útján (Kordokumentum) 

8. Csiki László: „Erdélyi alkotók Magyarországon” 

9. Márton Ferenc: Madéfalva – 1764 január – Bonyhád – 1997. augusztus... 

10.  Székely Magyar Ferenc: Indián sirató (vers) 

11.  Bölöni Domokos: Lelkünkre forrott álarcok 

12.  G.M. Gumírozott hazaszeretet;  

13.  Áprily Lajos: Kolozsvári éjjel (vers) 

14.  TRANSSYLVANIA, Az Amerikai Erdélyi Szövetség Negyedévi 

Tájékoztatójának bemutatása – inkább ízelítő: Cseh Tibortól. 

15.  Könyvismertető: Marácz László: A magyar fordulat” - ismerteti dr. 

Palotás Zoltán 

16.  Irodalom: Negyven éve távozott Szabó Lőrinc: két verse: Isten békéje; 

Omló szirtről (vers);  

17.  Szerelem a nők költészetében: Hajnal Anna: Tegnap anyám előtt 

dicsértelek; Elizabeth Barrett-Browning: Hogy szeretlek?  (két vers) 

18.  Hova tűntek a tarajos gőték az uborkásüvegből? (Gyermekeknek); a 

Szent Anna-tó legendája; 

19. Wass Albert: A gyökér megszólal 

20.  Csinos: Tallózó egy aktuális témában;  

 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /24 

1997. december 
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Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 32 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Reményik Sándor: Magunkba le 

2. Híreink. EKOSZ, Ötágú Síp kulturális egyesület Szentlőrinc, Sopron, Komló 

Győr, Salgótarján, Szekszárd, Székely Szövetség – Bonyhád 

3. Erdély Honlap (Szűcs Tamás) 

4. K.P. Karácsonyi gondolatok – magyar szívünkért 

5. Ady Endre: Karácsony (vers) 

6. B. Osvát Ágnes: Erdélyi karácsony;  

7. Reményik Sándor: Imádság (vers) 

8. Szakáts Mara: A Magyarországra áttelepült erdélyiek szerepkészletei 

(Nem kell vele mindenben egyet érteni) 

9. Bartis Ferenc: Útravaló egy hópehelyhez 

10.  Sütő András: „Emberek! Mind magyarok vagyunk!” (Tamási Áron 

emlékezete) 

11.  Szőcs Kálmán: Fohász 

12.  -dagatt - . Az erdőn túl 

13.  D. Szabó Lajos: Talpig fehérben (vers) 

14.  Dr. Maros Tibor: Szemelvények a Marosvásárhelyi Orvostudományi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE)  krónikájából - „Az Andrásofszky – 

éra” 

15.  Dr. Komjátszegi Sándor: Halottak napi rekviem egy orvosnemzedékért 

16.  Levélváltás Dr. Búzás Gábor levele Dr. Gönczöl Katalinhoz, 

Visszapillantó;  

17.  Dr. Szász T. István: Emléktöredékek a gyökerek körül 

18.  Gyallay  Pap Sándor: Könyörgés szeretet után. (vers) 

19.  Kolozsvár 

20.   Dr. Nagy Kamilla – Cegléd: Erdély – tiszta forrás (Orvoskongresszus 

Tusnádfürdőn) 

21.  Nagy Pál (Marosvásárhely): História mezején 

22.  Fodor Sándor: Hogyan lett Marosvásárhely iskolaváros 

23. Várkonyi László: Magyar szavak (vers) 

24.  Ines Roth: Ha karácsony, akkor mindenkinek ünnep 

25.  Székely-Magyari Ferenc: Magas fenyő áll a hegyen 

26.  Irodalom: Ünnepi áhítatban: József Attila: Karácsony, Tél (vers), 

Reményik Sándor: János evangéliuma (vers) 

27.  Hatvan éve távozott József Attila 
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28.  Braiwish Brigitta: Decemberi mese 

29.  Mátyás király és a kolozsvári bíró 

30.  Patrubány Miklós: Székely csillag 

31.  Tájékoztató a Szent László Alapítványról. 

 

ÁTALVETŐ /25 

1998. március 15. 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 36 oldalas. 

 

Fedőlap. Kopjafa, Kosztolányi Dezső: A magyar romokon 

2. Híreink: EKOSZ, Vecsés, Salgótarján, Szekszárd, Sopron, Ötágú Síp 

Kulturális Egyesület, Szeged, Vác, Mezőberény erdélyi köreinek hírei, 

Erdélyi Orvosok-Gyógyszerészek második találkozója. Marosvásárhely: 

Az utóbbi egy és negyed évben lapunk keresettsége és olvasottsága 

Marosvásárhelyen látványosan emelkedett, amihez jelentősen hozzájárult 

Kelemen Ferenc, marosvásárhelyi rádióriporter is, akinek 1996. 

december 5-i műsorában hosszabb interjú hangzott el B. Osvát Ágnessel. 

Ezt a marosvásárhelyi rádió december 8-án  megismételte, majd Kelemen 

Ferenc hozzájárulásával 1997. augusztus 22-én a bukaresti rádió magyar 

adásában is sugározták. 1996. december 19-én Kelemen Ferenc szép 

karácsonyi műsorában felolvasták  BOÁ Az anyák örökéletűek c. lapunk 

azévi karácsonyi számában közölt írását. 1997 novemberében szintén 

Kelemen Ferenc volt az a műsorvezető, aki a Hitvilág c. műsorához a 

szellemi útravalót az Átalvetőből választotta. Ekkor újból méltatta 

lapunkat, majd kollégája Csifó János a lapból kölcsönzött Magas Fenyő 

áll a hegyen c. Székely-Magyari írással nyitotta műsorát. 

3. 1848 – 1998.: boa: 1998. március 15. 

4. Dr. Bíró Zoltán: Magyar márciusok 

5. Elmer István: Séta közben.  

6. Dr. Lakatos István: Mit kíván a magyar nemzet? 

7. Egyed Ákos: A hihetőség határai: Hány román halt meg 1848-49-ben? 

(Nagyon fontos történelmi tanulmány, melyben a román történelem 

kitalációit, hazugságait cáfolja.) 

8. Kövesdy Pál: Az EKOSZ körkérdése a parlamenti pártokhoz 

9. Hompot Zoltán: Mit várok az 1998-as évtől? 

10.  Szentmihályi Szabó Péter: Térdre, Magyar  
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11.  Az Átalvető választási kommentárja: Aktuális félelmeim (K.P.) 

12.  Bedő Árpád: Hol vannak határaink? 

13.  Seszták Ágnes: A címzettek mi vagyunk 

14.  Katona Szabó István ügyvezető elnök: A Romániában maradt javaink 

visszaigényléséről. 

15.  dr. Elek Barna: A Földtörvény módosításának lényegesebb rendelkezései 

16.  Dr. Maros Tibor: Szemelvények a Marosvásárhelyi Orvostudományi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) krónikájából. A Csőgör – éra” 

17.  Akik három tábornokot adtak az 1848-as magyar szabadságharcnak /az 

erdélyi örményekről/ - írta: Márton Ferenc 

18.  Czire Dénes A légionárius mozgalom (A vasgárda története és szerepe a 

román társadalomban) 

19.  Szatmáry Lajos: Trianon – világa. 

20.  Levél Kanadából, Kedves Magyar Testvéreim! - írta Horvát Lóránd 

21.  Horváth Lóránd: Predesztináció (vers)  

22.  Wass Albert (1908 – 1998) 

23.  Wass Albert: Átkeringünk egy magosabb világba...?  

24.  B. Osvát Ágnes: Döbbenetek idején:  

25.  65 éve távozott Krúdy Gyula 

26.  Irodalom (rovat) Versek Tóth Árpád: Március; Március;  Juhász Gyula: 

Békét;  

27.  Banner Zoltán: Balázs Imre vándorfestő arcképcsarnokában 

28.  Gyermekoldal: Mese a virágokat fakasztó kislányról; Lászlóffy Aladár: 

Kicsi köszöntő (vers), Weöres Sándor: Buba éneke 

29.  EKOSZ választási felhívása. 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /26 

1998. június 

 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Választottunk... 

2. Híreink: Monor: 1998. április 19-én megalakult Monoron a Bethlen Gábor 

Erdélyi Kör. A megválasztott elnökség: Dr. Farkas Szabolcs elnök, 
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Kozákné Székely Ildikó alelnök, Benedek István, Papp Béla és Jakóczi 

Iván elnökségi tagok; Új erdélyi egyesület a fővárosban alakult: 

Gyöngyfűzér Egyesület néven. Elnöke Bedő Árpád. Jelentkezett az 

EKOSZ-ba. Hírek: Szekszárd, Salgótarján, Bonyhád. 

3. Az Átalvető kommentárja: K.P.: Ahogy mi látjuk... 

4. ifj. Koszorús Ferenc: Elválaszthatatlan érdekeink (Magyar Nemzet, 1998. 

június 6.) 

5. A Magyar Érdekvédelmi Szövetség Állásfoglalása a Kárpát-medence 

országaiban a kommunizmus által jogtalanul elkobzott magyar egyházi 

intézményi és magánvagyonok ügyében 

6. Szász István T.: Emléke is emlék 

7. Menni vagy nem lenni! (írta Márkó Imre, Sepsiszentgyörgy) – 

(Megjegyzés: A kérdés újra és újra feltevődik és beszéd tárgya. Pedig azt 

hinnénk, hogy már lecsengett. Szerintem sem az otthon maradottak, sem 

akik eljöttek (Magyarországra) vagy elmentek (Nyugatra) nincs miért 

szégyenkezzenek és hátrányos helyzetben érezzék magukat. Ismertem 

olyant, aki a visszatérést választotta a román változás után, de ott is azt 

kapta, hogy minek jöttél? Elfoglalod azt a kevés helyet ami még nekünk 

maradt. Ugye ez sem a legrózsásabb helyzet. Erre mit lehet mondani?) 

8. Exkluzív riport Dr. Bárányi Ferenccel, Románia Egészségügyi 

Miniszterével (Készítette: Szász István T.) 

9. Dr. Maros Tibor: Szemelvények a MOGYE krónikájából: „A Puskás-éra” 

10.  Somkuti Gabriella: Egy lebontott templom a főtéren (vers) 

11.  Módy Jenő: Huszonkét sor a Tao-ról (vers) 

12.  Mikó István: A bevonulás (Marosvásárhely, 1940. szeptember 11.) 

13.  Czire Dénes: A légionárius mozgalom. 

14.  Tőkés László püspök: Építsük fel a templomot 

15.  Szabó Csaba A dési örökség (megjelent a Szabadság, 1998. február 17.) 

16.  Neves désiek I. 

17.  Marton Lili dési beszélgetése Huber András dési íróval (részletek) 

18.  Neves désiek II. 

19.  Huber András: Fehércsíkos éjszaka 

20. Testvérvárosi kapcsolat: Szekszárd – Lugos 

21.  Beszámoló a Pilvaxból – Szász István T. 

22.  Tóth Zoltán Róbert: Paksi diákok Erdélyben 

23.  Remény (Kiadja az Apáczai csere János Baráti Társaság)Benne: A Farkas 

utcai Manó – írta Lőrinczi László 

24.  És újból nyár! Versösszeállítás: Elindulok (Szergej Jeszenyin); Boris 

Pasternak: Július; Paul Verlaine: Allegória 

25.  Hatvan éve távozott Dsida Jenő 

26. . B Osvát Ágnes: Akkor is március volt 

27.  B. Osvát Ágnes: Színek... 

28.  Bartis Ferenc: A helytálló 
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29.  Bartis Ferenc: Fohász 

30. A róka meg a tüskésdisznó;  

31.  Mátyás király és a varga. 

32.  Unitárcoop alapítvány  

 

ÁTALVETŐ /27 

1998. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Gy. Szabó Béla metszete (Szeptember c.) 

1. Híreink: 1998. június 27- EKOSZ tisztújító közgyűlése. Bemutatkozott a 

Bethlen Gábor Erdélyi Kör – Monor és az Erdélyi Baráti Kör – Csongrád. 

Megválasztották az új elnökséget: Tb. Elnök Búzás Gábor, Elnök: dr. Kövesdy 

Pál, alelnök: Szakács Attila; Elnökségi tagok:  Dr. Dániel Tibor, Helmeczy 

József, Hompoth Zoltán, Székely Magyari Ferenc és Valiskó Ferenc. 

Hírek: Csongrád – Erdélyi Baráti Kör Csongrád Egyesület bemutatkozása. 

Elnök: Losonczi Zoltánné, alelnök Kovács Dezsőné;  Ötágú Síp kulturális 

Egyesület Szeged, Komlói Erdélyi Kör, Paks, Bonyhád-ról szóló hírek. EMTE – 

Szekszárd – új elnököt választott: Dr. Márton Ferenc, társelnök Kese Ferenc. 

2. Tudósítás (lejegyezte: Szász István T.) Martonyi János külügyminiszter 

sajtóértekezletéről. 

3. Sorskérdések (rovat): Bíró Béla: Mítosz és Politika /Átvétel a 

Népszabadságból/ 

4. Beke György: Önrendelkezési törekvések a Kárpát-Medencében 

5. Erdélyi magyar író Svédországban (Veres Zoltán íróval beszélget Beke 

György) (Részlet: Rossz közérzetet ad viszont az, hogy sehol a világon, 

így Svédországban sem tudja értelmezni majdnem senki az „erdélyi 

magyar” fogalmat. Erdélyt, Transsylvania néven Drakula országaként 

tartja számon a művelt Svéd közvélemény is. Bram Stoker egyetlen rossz 

regénye több „ismeretet” terjesztett róla, mint a külföld magyarság-képét 

formálni hivatott összes magyar tényezők legalább egy fél évszázada. Ez 

az utóbbi fél évszázad magyar kormányainak bűne, de lassan a felelős 

erdélyi magyar intézmények, pl. az RMDSz, az EMKE, az EME 

mulasztásául is felróható lesz. Az embernek néha úgy kell magyaráznia az 

identitását, mint Karinthy nebulójának a bizonyítványát, s ez nem 

kellemes feladat. Nem sokat segít az sem, ha az ember azt mondja, hogy a 
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romániai magyar olyan mint a finnországi svéd, sok évtized 

szociáldemokrata oktatáspolitikája az átlagos svéd köztudatban nagyrészt 

elmosta a „kultúrnemzet” fogalmát és az ezen belüli, számunkra 

természetes összetartozás-érzést és szolidaritást. 

Nagyon keveset tudnak rólunk, még kevesebbet nem túl gyakori 

„találkozásainkról”. Ez egyrészt a már említettekből ered, másrészt abból, hogy 

a svéd átlagember egyszerűen nem fogékony a történelem iránt, a sajátja iránt 

sem. A sok évtizedes szinte megszakítatlan szociáldemokrata kormányzat 

oktatás- és neveléspolitikája kilúgozta belőle a történelem, a nemzeti múlt a 

nemzeti identitás, a vallás, a hagyományok iránti érdeklődést. Egy afrikai 

állatfaj kipusztulásának, egy dél-amerikai őserdő kivágásának veszélye sokkal 

inkább lázba hoz egy svéd átlagembert, mint egy etnikai tisztogató akció valahol 

Európában. Ezzel nagyon veszélyes helyzet teremtődött, mert a felvilágosult, 

toleráns de szilárd nemzeti identitástudat hiánya olyan szellemi vákuum, 

amelybe nagyon könnyen nyomulhatnak be szélsőséges rasszista, újnáci 

ideológiák. 

(…) Svédország humánus és okos kisebbségi politikája jobban tetten érhető a 

lappok esetében. A lappoknak szinte teljes körű az önkormányzatuk, közös 

dolgaikat a lapp parlament, az ún. Sameting intézi, természetesen a svéd 

alkotmányosság keretei között, és senkinek nem jut eszébe lapp szeparatizmust 

vagy éppen lapp „veszélyt” emlegetni. 

Az igazi gondot a svéd társadalomban a bevándorlók jelentik, akik együttesen 

valószínűleg sokkal többen vannak, mint az itt őshonos lappok, vagy finnek. Az ő 

integrálásuk jelenleg a „munltikulturalitás” jegyében zajlik, amit én – nem 

egyedül – jó szándékú, de téves jelszónak tartok, valami olyan tartalmatlan, 

szervetlen, művileg létrehozott „izének”, amilyen a szocialista realizmus volt az 

irodalomban. A fogalom gyakorlati értelmezése (…) az, hogy ki kell alakulnia 

egy új kultúrának egyrészt a svédek, másrészt a bevándorolt népcsoportok 

művelődésének elemeiből. Amiből nem lesz semmi, ahogyan a szocialista 

realizmusból sem lett.”  (Megjegyzés: Veress Zoltán még nem ismerte a mai 

helyzetet, ami Svédországban van, de tökéletes rálátása volt a közel húsz évvel 

ezelőttire, amiből a mai is fakad.) 

6. (Könyvismertető). Az egyetem értelme (Erdély magyar egyeteme c. 

könyv bemutatója) 

7. Somkuti Gabriella: Légiveszély 1994, Erdély (vers) 

8. Sándor Lajos: Kettős állampolgárság 

9. Nyilatkozat (A balkáni háborúban elpusztult árpádkori település 

újjáépítését célozza. (Segítenek az egyházak, aláírták a püspökök) 

10.  Nyilatkozat: A Magyarok Világszövetsége Kisalföldi Társasága segíti 

Szentlászló újjáépítését. (Dr. Búzás Gábor MVSZKT elnök.  

11.  Dr. Maros Tibor: Szemelvények a MOGYE krónikájából  „A László-éra” 

12.  Kicsengetési kártya MOGYE 1998 

13.  Sütő András: Hazanéző szomorúság 
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14.   Szabó Zoltán: Lírai napló skandináv tájban (négy vers) 

15.  Mikó István: A bevonulás (Marosvásárhely, 1940. szeptember 11.) 

16.  B. Osvát Ágnes: Egyetlen törvény van: az Istené! 

17.  Székely Magyari Ferenc: Az ötödik sas (vers)  

18.  Metz Katalin: Páskándi-abszurd Szatmárhegyen 

19.  Szabó M. Attila: Iskola-névadó ünnepség Medgyesen 

20.  Tófalvi Zoltán: Fergeteges siker, újabb meghívás. 

21.  Szakács Attila: Vajdaságban, magyarok között 

22.  Tóth Zoltán Róbert: Paksi diákok Erdélyben 

23.  Ynes Roth: XIII. fejezet 

24.  Henri Viscardi belga költő: Meghallgatott imádság 

25.  (Irodalom): 70 éve távozott Tóth Árpád 

26.  Ősz illatú szerelmek: Bartalis János: Emlékezés; Jékely Zoltán: Lehullt a 

levél; , Bözödi György: Piros levelet kerget a szél; című verse. 

27.  Tárlatnyitó Komlón (Dr. Tamás Attila megnyitóbeszéde Bálint Ferenc 

kiállításán)  

28.  Bartis Ferenc: A fölfuvalkodott író és a becsületes könyvterjesztő meséje 

29.  Gyermekoldal: A róka, a kismadár és az agár 

30.  Egy édesapa intelmei iskolás fiához 

31.  Tarbay Ede: Dagadj Dunna (vers) 

32.  Károlyi Amy: Arany ablak (vers) 

33.  Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /28 

1998. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

Fedőlap.Kopjafa; Karácsonyi kép. 

1. Híreink: A Mezőberényi Erdélyi Kör lesz az EKOSZ választmányi 

gyűlése, 1998 december 12.; Soproni, Komloi, Mezőberényi, Salgótarjáni 

Zalaegerszegi körök hírei. Zalaegerszeg:  Egy éve alakult az MDF 

Zalaegerszegi Erdélyi Tagozata, Paks, Szekszárd, Bonyhád; Az Erdélyi 

Könyvegylet felhívása; Orbán László öt éve nincs közöttünk; Kádár 

István : 56-os ünneplés Érsekcsanádon; Dr.Nagy Katalin: Udvarhelyiek 

Siófokon; 

2. K.P. A 7 éves ÁTALVETŐ ünnepi köszöntője: Részlet: „...Úgy vélem 
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viszont – az élet realitásai szorítanak ennek kimondására, - hogy a 

szeretet csak a mellérendelt rend fogalmával együtt értelmezhető. Az isteni 

szeretet mellett isteni rendet fedezünk fel a makro-  és mikrokozmoszban 

egyaránt, és rendnek kell érvényesülnie az emberek közötti viszonyban is. 

Akik eszmei és politikai alapelvüknek a mindenáron való szabadságot 

tekintik, azoknak látniuk kéne, hogy a  szabadosság önmagában pusztító 

és csak a rend tisztelete és elfogadása hozza meg az igazi szabadságot. 

Továbbá: az évszázados rend sunyi, aljas, kirekesztést célzó bomlasztása 

is destruktív és kiuttalan, elsősorban gyakorlói számára. Ilyen 

körülmények között nincs szeretet sem, hisz a szeretet egyben harmóniát is 

jelent. Ezért érezzük jelenvalónak a szeretettel egylényegű Urat az ember 

teremtette harmónia legmagasabb rendű megnyilvánulásaiban, egy Bach-

fúgában vagy egy leonardói mosolyban. 

A szeretet és harmónia hiánya pedig maga a halál. A megváltás lényege talán 

éppen ezért a szeretet, a benne való hit és bizakodás...Egyéni sorsunkon 

túlmutatóan, nemzeti létünk súlyos problémáinak megoldásában is mindennek 

felismerése és az ennek jegyében történő cselekvés jelentheti a kiutat. A rend 

pedig a mi oldalunkon van. Erdély földjének évszázados rendje a mi igazságunk! 

Higgyünk ebben, ez adjon erőt és bizodalmat határainkon innen és túl...”.” 

3. Kalász László: Áhítat kéne (vers) 

4. Buksa Zoltán (Zalaegerszeg): Jézuska csokija 

5. Módy Jenő. Búcsú 1998-tól (vers) 

6. Király Károly: Fertőzött elittel háborút nyerni nem lehet (lejegyezte: 

Csutak István. (nagyon fontos) (Részlet: A magyar kártya 1997-ben 

megint teljesen kijátszatott. Éppen úgy mint 1990-ben. '97 tavaszától 

reneszánszát élte az ortodox román idegengyűlölet. Csupán a pogrom 

maradt el. De túl sok ehhez sem hiányzott... 

Ami pedig minket illet: az erdélyi magyar nép ügyét nemzetközi fórumok nem 

támogatják, ha az RMDSZ a román kormánykoalíció tagjaként szerepel. A 

(román) kormányfő, joggal ellenzi a „kormányban lévő tökös ellenzékiség” 

képletét....A román hatalom magyarellenes politikájának élessége mindig a külső 

tényezők függvénye. A „magyar kapcsolat” alfejezet alatt a következőket 

állapítja meg Király Károly: „Nem elhanyagolható a magyarországi politika 

káros, közvetlen beavatkozása az erdélyi magyar politikába. A magyarországi 

politikusok nem az egészséges, önállóságra törekvő, megmaradásért kűzdő 

trandek hívei, hanem a lemondásban realizálódó ú. „kompromisszumokat” 

támogatják. Három kiemelkedő példával szolgálnék: 1. A román Alkotmány 

ügyében, nem más mint az akkori magyar külügyminiszter, Jeszenszky Géza 

ellenezte a leghangosabban – és írásban – kivonulást. 3. Talán a legsúlyosabb a 

kollektív jogok és területi autonómia lábjegyzetté szublimálása a román és 

magyar állam közötti Alapszerződésben.    Bátran kimondható: ezek a 

beavatkozások nem az erdélyi magyar nép érdekeit szolgálták. Továbbra is az a 

véleményem, hogy kollektív jogok nélkül pusztulásra vagyunk ítélve.”  
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7. Beke György: Önrendelkezési törekvések a Kárpát-medencében (Érdekes 

és hasznos írás) 

8. Dr. Szász István T. : Gondolatok Lippa vára és az amerikai ügyvivő 

ürügyén 

9.  Pál Vilmos-Barna: Óradna ébredezik „csipkerózsika álmából” 

10.  Romániai sajtófigyelő (Kiadja az RMDSZ sajtóiroda) 

11.  Réti Árpád: Erdélyi naplójegyzetek;  

12.   Székely-Magyari Ferenc (Szentlőrinc): Adventi bánat 

13.   Dr. Maros Tibor: Szemelvények a MOGYE) krónikájából (A magyar 

nyelvű oktatás felszámolásának utolsó felvonása a nemzeti exkluzivitásra 

törekvő diktatúra idején): A Bancu-éra” 

14.  Metz Katalin: A szellemi Magyarország – interjú Marosi Barnával (Napi 

Magyarország) (fontos) 

15. „Ebből nem szabad kimaradni (rövid beszélgetés Kovács András 

karnaggyal...) - lejegyezte: Bölöni Domokos 

16.  Balogh Zoltán: A negyedik nagyhatalom (Könyvismertető: Százarcú 

nagyhatalom – Huber András könyve) 

17.  Dr. Búzás Gábor a MVKT elnök: A Csíksomlyói Búcsú jelentősége az 

összmagyarság és az ökuménia szempontjából az ezredfordulón 

18.  Szomszédolás Szlovéniában: legkisebb szomszédunknál (Szűcs Lóránd 

(Siófok) 

19.  Ismét egy Kárpát-medencei diáktalálkozó (Póta Gábor igazgató) 

20.  Paksi diákok Erdélyben (III. rész) 

21.  Gyallay Pap Sándor: Mindennek célja van...(vers) 

22.  Tóth István 75 éves (B. Osvát Ágnes). Előhang; Vadrózsa (két vers) 

23.  B. Osvát Ágnes: Két karácsony 

24.  80 éve távozott: Kafka Margit és Ady Endre 

25.  Milan Rakie: Téli éj;, Heinrich Heine: Áll egy fenyő;  Apollon Majkov: 

Téli reggel; , Fjodor Tyutcsev: Téli erdő c. versei 

26.  Gyermekoldal: Hogyan húzta magára Pipike a karácsonyfát 

27.  Gazdag Erzsi: Szűkesztendő – Bőesztendő (vers) 

28.  Tisztelt Főszerkesztő Úr, az „Átalvető” c. folyóirat Szerkesztősége! 

(Marosvásárhelyi Unitárius Nőszövetség bemutatkozása) 

29.  Szilánkok 

30.  Felhívás: A Petőfi szobor felállítására 

 

 

ÁTALVETŐ /29 

1999. március 15. 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 



45 

 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 44 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Gábor Áron, Petőfi Sándor: Két ország ölelkezése (vers 

részlet) 

2. Híreink: EKOSZ – Mezőberényben megrendezett fórumon felszólalt 

Halász János, Dr Kövesdy Pál, Szakács Attila: Szekeres Sándor (a monori 

Bethlen Gábor Erdélyi Kör elnöke); Paks, Monor, Mezőberény, 

Salgótarján Szekszárd köreinek hírei. 

3. A Magyarországon élő erdélyi orvosok és gyógyszerészek figyelmébe: 

Országos találkozó 1999. április 24-én. 

4. Czire Dénes: 150 éves az erdélyi magyar szabadságharc 

5. Tóth Árpád: Szent nyomorék, riadj! (vers) 

6. Erdélyi Önrendelkezési Charta (Szerkesztette: Király Károly) 

7. Beke György: Önrendelkezési törekvések a Kárpát-medencében (folytatás 

az előző lapszámból) 

8. Szász István T.: Erdély (vers) 

9. Mogyoródy Szabolcs (Kanada): Etnikai határok vagy autonómia 

10.  Király Károly: Koncepciós per Erdélyben – Állásfoglalás 

11.  Dr. Kövesdy Pál: Mezőberényi Fórum – 1999. december 12. (Az EKOSZ 

elnökének beszéde – részletek) 

12.  Dávid Gizella (Bonyhád): Igaz történet (Egy áttelepedett története) 

13.  Székely-Magyari Ferenc: Néhány gondolat a mezőberényi EKOSZ 

fórumhoz 

14.  Megkezdődött volna Románia föderalizálása? 

15.  Az alábbiakban Sabin Ghermant Szabó Csaba kérdezi.  

16.  Dr. Szász István T.: Felháborító 

17.  Tájékoztató az Erdélyi Gyülekezetről 

18.  Gréczy Zsolt: Feledy beolvasztaná a Duna Tv-t 

19.  Nyilatkozat a Duna televízió működésének szükségességéről 

20.  Dobos László: Felesleges luxus?  (A Duna Tv:) 

21.  Dr. Kövesdy Pál: Az EKOSZ elnökének kommentárja 

22.   Aniszi Kálmán: Magyar oktatás Erdélyben – Sorsát eleve megírták 

(Negyven éve szüntették meg a Bolyai Tudományegyetemet. 

23.  Fodor Sándor: Iskolaszervezés és tanítóképzés Maros megyében 

24.  G.M. Üzenet régi iskolámba 

25.  Gazda Ferenc: Magyar oktatás a Kárpát-medencében 

26.  Szekeres Sándor: Az elfeledett székely hadosztály (Megjegyzés: Fontos 

dolgokat tár az olvasó elé. Jó volna részletesen feldolgozni a történteket. 

(Részletek: (…) A szocialista táboron belül a magyar történészek vezetnek 

az internacionalizmus szellemében kreált írásaikkal, melyet oly buzgón 
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tettek, hogy ez példa nélküli az egész szocialista táboron belül. A 

magyarság nemzeti tudatának tönkretétele egy olyan céltudatos és előre 

megtervezett felfogást szolgált , melynek eredményeképpen a győztesek 

remélték a magyarság gerincének végleges megroppanását. 

Ebbe a folyamatba tartozik a székely hadosztály története is. Tankönyveinkben a 

mai napig szinte teljességgel hiányzik a székely hadosztály megalakulásával 

harcaival kapcsolatos események leírása, mint ahogy a mai napig az 1918. évi 

ún. őszirózsás forradalom még mindig úgy van beállítva, mint egy haladó 

polgárosodás elindítását létrehozó mozgalom, közben mélyen elhallgatják azt a 

tényt, hogy az 1918. őszén kirobbant anarchikus mozgalom belülről tette tönkre 

Magyarországot. A mai napig nem hangsúlyozzák a történelemkönyvek, hogy az 

I. világháború befejezésekor 1918. november 3-án Páduában megkötött 

fegyverszüneti egyezmény Magyarország határait garantálta és az egyezmény 

megkötésekor az ország határain belül idegen csapatok nem álltak. (...) 

27.  Csángó magyarok (rovat): Szentséges Atyám! 

28.  Számadás – Számvetés (A Moldvai Magyarság c. lap bemutatása) 

29.  Dr. Búzás Gábor MVSZKT elnök: Válaszok és viszontválaszok 

30.  Gutai István: Könyvismertető (Varga E. Árpád: Fejezetek a jelenkori 

Erdély népesedéstörténetéből, Püski, 1998.) 

31.  Dr. Maros Tibor: In memoriam Haynal Imre 

32.  Búcsúbeszéd Haynal professzor ravatalánál 

33.  Kocsis Gábor: A háromszázegyes parcellánál (vers) 

34.  Dr. Maros Tibor: Szemelvények a MOGYE krónikájából 

35.  Prof. dr. Gyéresi Árpád: Búcsúztató Fülöp Lajos gyógyszerész, ny. 

egyetemi adjunktus temetésén 

36.   Kocsis Gábor: Utolsó kép Krisztusról (vers) 

37.  Mikó István: Nyugati tömkeleg 

38.  Szilánkok 

39.  Irodalom (rovat): Tavaszi versek: Tompa László: Hosszú tél után; 

Tavaszváró ének (vers) 

40.  35 éve távozott Tompa László 

41.  40 éve távozott Szabédi László 

42.  Szabédi László: Önéletrajz (vers) 

43.  Szabédi László: Táltos koromban (novella) 

44.  Kányádi Sándor: In memoriam Sz. L.  

45.  Seprődi Kiss Attila: 50 éves a Színház! 50 éves a Sepsiszentgyörgyi 

Tamási Áron Színház 

46.  Szilánkok 

47.  Gyermekoldal: Nyusziországban 

48.  A Kőrös eredete 

49.  Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /30 
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1999. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Hegyi István: Esdeklés az életért 

2. Híreink. Dunaújváros: 1999.  március 11-én megalakult a Wass Albert 

Erdélyi Kör; Maglódon 1998. szeptemberében megalakult  a Tamási Áron 

Erdélyi Kör; Kecskeméten 1999. május 8-án alakult meg az Erdélyi Kör, 

melynek elnöke Dr Jankó Z. István, Kerényi György a Deus Providebit 

Alapítvány kuratóriumi titkára és a Köztér c. helyi lap alapítója (a lap 

szinte minden száma tartalmaz erdélyi vonatkozású írásokat); Deus 

Providebit – Missziós Alapítvány célja: segítségnyújtás a marosvásárhelyi 

egyházközségben megépítésre kerülő Katolikus Ifjúsági Központ 

kialakításához és működtetéséhez; Salgótarján, Komló, Sopron, 

Szekszárd, Bátaszék 

3. Erdélyi Szervezetek egyezsége: Június 12-én Budapesten az Erdélyi 

Magyarok Egyesülete székházában az EKOSZ sokévnyi ez irányú 

próbálkozásai után egy asztalhoz ültek a meghatározó hazai erdélyi 

szervezetek képviselői (az említetteken kívül: Erdélyi Szövetség, Bocskai 

Szövetség, Erdélyi Magyarságért Alapítvány, Budakörnyéki Székely Kör, 

Hunyadi János Magyar-román kör) Megegyezés született, hogy nevezett 

egyesületek kapcsolataikat intézményesítik, e célból rendszeresítik 

talákozásaikat, egymás rendezvényein kölcsönösen részt vesznek. 

Amennyiben további jelentkezők is akadnak, az együttműködés 

lehetősége számukra is adott. 

4. Beke Mihály András: A nemzetpolitika jelentősége az ezredfordulón 

 

Részletek: „A magyarok zöme tudomásul vette, hogy a történelmi Magyarország 

területe több utódállamra bomlott s belenyugodott abba az igazságtalanságba, 

hogy a magyar etnikai határok nem esnek egybe a magyar államhatárokkal – 

látja Füzes Oszkár Budapestről.”  

Én azonban – erdélyi emberként – óvatosabban fogalmaznék. Úgy gyanítom, 

hogy a fenti állítás az ebben hinni akarókra, a magyarországi közvélemény 

nagyobbik részére jellemző inkább. A székelyföldi magyarok körülbelül annyira 

nyugodtak bele a történelmi igazságtalanságba, mint mondjuk az északírek, a 

korzikaiak, a bretonok, a baszkok – hogy csak az Európai Unión belüli 

példákkal éljek. Az aktuálisabb koszovói példát már nem is merem említeni, 
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hiszen a kísérteties hasonlóságtól hideglelést kapnak Bukarestben és 

Pozsonyban. Talán Budapesten is sokan. 

Trianonnal együtt lehet élni. És együtt is élünk vele, következményeivel 

mindannyian, ha nem is mindig tudunk róla. (Például amikor az ország 

„vízfejűségéről”, főváros-központúságáról beszélünk – megfeledkezve róla, 

hogy történelmi magyar nagyvárosok kerültek az utódállamokba...). A szeretett 

rokon halálával, hiányával is tovább lehet élni, de lélekben belenyugodni 

nagyon nehéz. Viszonyulunk hozzá: akár bevalljuk, akár tagadjuk a hiányt. Akár 

beszélünk róla, akár nem. De talán önmagában mégsem számít 

revizionizmusnak, ha sokan nemigen képesek lélekben is belenyugodni, elfogadni 

Trianont. Bármennyire is félrevezető lehet a tény, hogy a határon túli 

magyarság, közelebbről az erdélyiek körében – leszámítva néhány 

artikulálatlan, magányos megnyilvánulást – nincs hagyománya az erőszakos 

jogérvényesítésnek. Megkockáztatom a feltevést: az erdélyi magyarság 

olyannyira igazságtalannak tartja a trianoni döntést, hogy mindmáig leginkább 

morálisan tiltakozik ellene. Olyan letaglózó csapásnak érzi, amelyet saját erőből 

orvosolni sohasem remélt, mindig is a történelemtől, a nagyhatalmaktól várt 

elégtételt... 

A „beletörődöttség” ugyanis nem jelenti azt, hogy az erdélyi magyar kisember 

ne a maga (bizonyára „korszerűtlenül nemzetállaminak” minősíthető) 

szemléletével kötődjék nemzetéhez és annak anyaországához, és hogy – kollektív 

megoldás híján – ne keressen egyéni kiutat helyzetéből. Ebben az 

összefüggésben figyelemre méltó, hogy növekvőben van az utódállamokból, 

különösen az Erdélyből áttelepülők száma... Talán nem számít revizionizmusnak 

az aggodalom: aki nem számol a határainkon túli magyarok valódi érzelmeivel, 

azt váratlanul érik az egyébként „érzelmi logikával” kiszámítható fejlemények. 

(mint amiként olyan váratlanul érte a nyolcvanas évek végén a késő kádári 

rendszert az erdélyi menekültek áradata, hogy befogadni nem, csak 

továbbengedni volt képes őket. Minek folytán Európa ma tele van a szándékuk 

ellenére az anyaország helyett valahol nyugaton kallódó magyar értelmiségi 

fiatalok ezreivel...) 

 

(Észrevétel és kommentár az íráshoz: „Mint az MVSZ Sajtószolgálatának 

július 19-i közleménye is beszámolt róla, Füzes Oszkár bukaresti magyar 

követ júniusi, botrányt okozó kijelentése újra a közfigyelem középpontjába 

került, sőt immár nemzetközi hullámokat keltett. Füzes Oszkárnak a román 

sajtóban megjelent kijelentéseit az Origo tudósításában idézzük: "Húszezer 

magyarországi idiótát leszámítva, senki sem gondol arra, hogy 

visszavehetjük Erdélyt vagy Erdély egy részét" - jelentette ki a ziare.com 

román internetes oldal szerint Magyarország bukaresti nagykövete. Füzes 

Oszkár a lapnak adott interjúban kitért arra, hogy a két ország között 

hétszáz évig nem volt baráti viszony, a magyaroknak "nagyon-nagyon 
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nehéz" volt elismerni, hogy elveszítették az Erdélyért folyó harcot, de 

tudomásul vették ezt, Magyarország pedig "már százszor elismerte, hogy 

nincs többé területi követelése".  2011. július 22. 
 

5. Bakk Miklós: A kivételesség és a szerencse aporiái 

6. Gaudeamus Alapítvány- Segesvár 

7. Csíksomlyói Búcsú (rovat)Nemzeti öntudatot erősít, hitet, reményt ad a 

csíksomlyói búcsú (Búzás Gábor) 

8. Czirják Árpád: Az égen nagy jel tűnt fel  

9. Szesztay Ádám: Románia válaszút előtt (A bukaresti pápalátogatás 

dilemmái) 

10.  Hajdú Demeter Dénes: A pápa téved 

11.  Márton Ferenc: Habemus papam...? 

12.  Válaszolt a Belügyminisztérium 

13.  Nagy Major Gábor: „Igaz történet” 

14.  Bogáti Ákos: Károli kamarakórus 

15.  Székely Magyari Ferenc: Hívógató (vers) 

16.  Levél az MVSZ küldötteihez (Patrubány Miklós) 

17.  A VET (Világszövetség Erdélyi Társasága) és a Házat-Hazát Alapítvány 

„Reményforrás) 

18.  Hogyan gondolkodjunk a világról és egymásról? (Kerényi György 

beszélgetése Sütő Andrással, hogy végre jól értsük egymást, mi magyarok 

is 

19.  Dr. Timaffy István: Román nyelv az Észak-Erdélyi magyar iskolákban 

(1940-1944) 

20.  Dr. Maros Tibor: Szemelvények a MOGYE krónikájából 

21.  Dr. Ábrám Zoltán: Hármas orvostudományi tanácskozás 

22.  1999. április 9-én a Székely Házban (1074 Budapest, Csengery u. 15. sz.) 

több mint száz érdeklődő jelenlétében Szentegyházi Napra került sor. 

Ábrám Zoltán mutatta be Szentegyháza c. monográfiáját) 

23.  Dr. Székely Zsolt régész: Dél-Kelet Erdély honfoglalás- és Árpád-kori 

emlékei 

24.  Új sorozatunk: Székelyföldi várak: Csókás vára (Székely Zsolt) 

25.  Somkuti Gabriella: Kisebbségben (vers) 

26.  Irodalom (rovat) Eleven hagyomány. (A Zord Idő lapról van szó) /B. 

Osvát Ágnes/ Részletek a folyóiratból. 

27.  B. Osvát Ágnes: Figyelj, ha a kutya vonít! 

28.  Tunyogi Csapó Gábor: Add a kezed (vers) 

29.  65. éve távozott Móra Ferenc 

30.  Radnóti versek: Kora nyár, Június, Július, Augusztus 

31.  Murádin Jenő: Incze János emlékezete 

32.  Kónya Ádám: Búcsú Plugor Sándortól (Föl-földobott kő...) 

33.  Ködöböcz Gábor: A versekben élő ember 
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34.  Gyermekoldal: A hangyabirodalom; Felhőcskék 

35.  Legendás magyar történelem 

36.  Átalvető és az Erdélyi Magyarság: Közös üzenet olvasóinkhoz (Kövesdy 

Pál, és Atzél Ferenc 

ÁTALVETŐ II. melléklete 1999, júniusi 30. számának melléklete: Erdélyi 

orvosok és gyógyszerészek II. országos találkozója, Budapest, 1999. április 24. 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /31 

1999. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Ady Endre: Az ősz dicsérete (részlet) (vers) 

1. Híreink:  Erdélyi szervezetek újabb találkozása lesz 1999. október 2-án az 

EME székházában. /És egy érdekes megjegyzés: Hompoth Zoltánnak 

kulcsszerepe volt az erdélyi szervezetek tanácskozásának létrehozásában./. 

EKOSZ, hírek, valamint a vecsési, soproni a szekszárdi, bátaszéki erdélyi 

körök hírei. 

2. Borbély Imre: A nemzet hiányzó paradigmája (A Magyar Kisebbségben 

megjelent tanulmány) 

3. Péterffy Gyöngyi: Riadó (vers) 

4. Lukács Csaba újságíró, Székelyudvarhely) A Tőke új vasfüggönye 

5. Helységnévhasználat, diplomák, állampolgárság (Az EKOSZ beadványa 

(Az EKOSZ elnökség nevében Dr. Kövesdy Pál elnök. Támogatják még: 

Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány, Magyar Érdekvédelmi Szövetség, 

Nemzeti Tájékoztatási Alap, Erdélyi Magyarok Egyesülete, Hunyadi 

János Magyar - Román Kör;) 

6. Kersák József: Szívetcserélőknek (vers) 

7. Ajánlás: Gyurich László főtitkár (Hunyadi János Magyar - Román Kör) 

8. Révffy László: „Ne magyarkodjunk...” 

9. Ungváry Zsolt: Kluj és társai 

10.  Sebestyén Béla: Töredék szavak halottak napjára 

11.  Reményik Sándor: Halotti beszéd a hulló leveleknek (vers) 
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12.  Gaál György: Egyetemfoglalás 80 évvel ezelőtt 

13.  Dr. Szász István T.:1919 – 1959 – 1999 In memoriam Csendes Zoltán 

14.  Mikó István: Szálva – Visó (1948 nyarán „önkéntes munkán”) 

15.  Kilyén Attila: Ma is lármafa (Tíz éve árasztották el Bözödújfalut) 

16.  Levél Vásárhelyi Lászlónak (A Szentlőrinci Erdélyi Kör nevében Székely 

Magyar Ferenc) 

17.   Dr. Nagy Katalin (Cegléd): Fehéregyháza, július 31. 

18.  Sz.M.F.:Mezőségi bánatos (vers) 

19.  Tóth Zoltán: Erdővidék az én hazám...(Gondolatok a baróti 

kórusfesztiválról) 

20.  A Marosvásárhelyen végzett gyógyszerészek világtalálkozója a 

Gyógyszerészeti Kar fennállásának 50. évfordulója alkalmából (1999. 

március 26.) 

21.  Gyógyszerész eskü 

22.  A MOGYE történetéből: Dr. Maros Tibor: Száva János professzor 

23.  In memoriam: dr. Hadnagy Csaba 

24.  In memoriam: Dr. Pálffy Olga 

25.  Nincs más választás; Tófalvi Zoltán stockholmi beszélgetése Veressné 

Telegdi Magdával és Veress Zoltánnal 

26.  Székely Zsolt: Székelyföldi várak 

27.  Irodalom: Eleven hagyomány: Bölöni Domokos: Wass Albert tanusága: 

Alamizsna helyett - igazságot 

28.  Istenközelben – szeretteinkkel (rovat) Reményik Sándor: Az én őszöm; 

Család-fa, és  Ines Roth: memento című verse 

29.  55 éve távozott Radnóti Miklós 

30.  70 éve távozott Osvát Ernő 

31.  B. Osvát Ágnes: Ami azáltal van, hogy nincs, mert éppen a hiány élteti 

32.  Gyermekoldal: Egy édesapa intelmei iskolás fiához 

33.  Pósa Lajos versei: A kis Örzse; Az apuka órája 

34.  Őseink nyomában 

35. Mesél a föld (gyermekeknek) 

36.  Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /32 

1999. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 
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Fedőlap: Kopjafa; Reményik Sándor: A „Hontalan versek”-ből 

2. Híreink: 1999. 10. 17-én Budapesten – éves közgyűlés: Tagszervezetek 

felvétele: Erdélyi Magyarok Bácsmegyei  Egyesülete – Kecskemét, 

Tamási Áron Erdélyi Kör – Maglód, Bethlen Gábor Erdélyi Kör – Monor; 

Wass Albert Erdélyi Kör – Dunaújváros; A Soproni Erdélyi Kör 

segítségével – elkészült az EKOSZ honlapja, rajta keresztül elérhető 

lapunk tartalma is. Sopron: 10 éves a Soproni Erdélyi Kör!, 10 éves a 

Győri Erdélyi Kör!; Hírek a kecskeméti, szekszárdi, Szegedi, paksi, 

mezőberényi, Salgótarjáni kör és a Reménység Szigete erdélyi körök 

hírei. Az EKE (Erdélyi Könyv Egylet) felhívása. 

3. Kövesdy Pál: Bízó jelentés a 2000. év küszöbén; 

4. Juhász Gyula: Magyar... (vers) 

5.  B. Osvát Ágnes: Ezredvégi profán ima /nagyon szép írás/: Részlet: „ S 

bár tudjuk, érezzük, hogy az igazi érték sohasem piacosodik, sem nem 

eladható, sem pénzzel meg nem vehető ez a századvég mégis egész 

egyszerűen szellemi környezetszennyezést művel. Ez a század mérte 

népemre, a magyar népre is, minden csapások közül talán a 

legnagyobbat: országunk értékeinek darabkákra (f)oszlását, ami 

mérhetetlenül fájdalmas, tehetetlenül nézzük nemzeti létünk sorvadását a 

leszakított területeken, míg idegen „történészek” önelégülten hirdetik, 

hogy a magyar nép arra ítéltetett, hogy eltűnjön Európa térképéről. Mi az 

ami hiányzik ebből az egyébként nagyszerű népből és mi az ami egy 

sokkal tehetségtelenebb fajtában mégis megvan? Erre mindannyian 

ismerjük a feleletet csak nem merjük kimondani. Vagy az a bizonyos 

„valami” csak a mindenkori vezetőinkből hiányzana? „Nemcsak az a 

szélhámos aki sikkaszt, kihasznál és fogható dolgokban becsap, hanem az 

aki eszmékkel üzletel, árfolyamom alul, ahogy a piac diktálja. Aki híg 

szappanléből fúj gyémántbuborékot....” (Jókai Anna) ...Az utolsó 

évtizedek óta tartó, lidérces álmú koromsötét éjszakákat  követő, szürke 

nappalok során, idegen országok állampolgáraiként is, magyarok tudtunk 

maradni. Ez viszont ma már csak akkor igaz, ha megértjük végre, hogy 

nem az ilyen olyan nyilatkozatokból fogunk továbbra is megmaradni, 

hanem a kultúránkon és értékeinken keresztül, amiket, ha jó 

értékrendszerbe ágyazva művelünk, talán továbbmenthetünk. Mert akkor 

ez az értékrend tovább élteti az utánunk jövőket, és ebből az értékrendből 

kell megtanulniok, hogy milyen az a világ ami éppen most körülveszi őket. 

Amiből középszerű demagógiákkal semmiképpen nem lehetséges kitőrni.... 

És az írónő egy nagyon szép vallomása önmagáról: „Azért hiszek az 

alkotásban, mert az mindenkor a lélek kifejezési eszköze, s az írás 

számomra földi létem számtalan feladatának egyikét jelenti. 

6. Király Károly. Az 1989-es rendszerváltás Romániában, az erdélyi 

magyarság jelene és jövője /fontos/ 

7. Király Károly: Király Károly levele a szerkesztőhöz 
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8. Ady Endre: Virágos karácsonyi ének 

9. Szilveszter Lajos: Mit terem a türelem?  

10.  Ady Endre: S ha Erdélyt elveszik? 

11.  László György: A személytelen nacionalizmus 

12.  Adorjáni Nagy Aranka: Új karácsonyt 

13.  Patrubány Miklós: Napi politika és nemzetpolitika 

14.  Patrubány Miklós: Külhoni állampolgárság 

15.  Az EKOSZ elnöke: Nyilatkozat és Állásfoglalása 

16.  Szűcs Lóránd: Néhány megjegyzés a MÁÉRT üléséhez. 

17.  Egyed Emese: : Könyörgés (vers) 

18.  Erdélyi Körök Országos Szövetsége: NYILATKOZAT az október 6-i 

aradi események kapcsán 

19.  Kovács András Ferenc: Matutinum (vers) 

20.   Válaszolt a hivatal /Határon Túli Magyarok Hivatala/ (Szabó Csaba) 

21.  Somkuti Gabriella: Két nemzedék (vers) 

22.  Kövesdy Pál: Szubjektív megjegyzések a HTMH válaszához 

23.  Bölöni Domokos: „Most itt várjuk a harsonát...” 

24.  Patrubány Miklós: Reményforrás – 1999. október 6. 

25.  K. P.: Az EKOSZ elnökének beszéde. 

26.  Délvidéki Magyarok Közössége, Programnyilatkozat (Andrási Attila: A 

Délvidéki Magyarok Közösségének Elnöke 

27.  Szakács Attila /Szeged/: Emlékképek a Bolyai Egyetem utolsó napjairól 

28.  Dr. Szekeres Sándor: Erdély Magyar Egyeteméről 

29.  Dr. Szekeres Sándor: Kolozsvári székely tánccsoport 

30.  Tallózás a romániai magyar sajtóból 

31.  Nemes László: Nemzetállam, nemzetvallás! 

32.  Serdültné Benke Éva tanár: A magyar golgota városában, Aradon 

33.  Dr. Nagy Katalin: 70 év betiltott, elhallgatott Trianon-versei 

34.  Bernád Zoltán tanár, Sárpilis: Testvérkapcsolatok kis települések között 

35.  Szász István T.: Először elénekeltük a himnuszt 

36.  Székely Magyari Ferenc: Gyergyó felé (vers) 

37.  Póla Károly igazgató: Cseppben a tenger 

38.  K.P. In memóriam Módy Jenő 

39.  Seres-Sturm Lajos rektorhelyettes: Dr. Módy Jenő egyetemi tanár; 

Gyászbeszédek Módy Jenő sírjánál – 1999. október 2. 

40.  Imre Ernő: Meggyőztél Öcsi, 

41.  Irodalom (rovat): Bogdán László.  Eleven hagyomány: Benedek Elek. 

42.  Ki angyalszárnyon érkezett. Három karácsonyi vers  

43.  55 éve távozott Szerb Antal 

44.  BOÁ. Éjjeli silbakolás, Tojáslopás 

45.  Gyermekoldal: A kápolna harangja 

46.  Endrődi Sándor: Az igaz szó,  

47.  Istené a szállás 
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48.  Szigorúan bizalmas! (levél egy testvérvárosba) 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /33 

2000. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Reményik Sándor: Templom és iskola  

1. Híreink: EKOSZ; Salgótarján, Vecsés, Mezőberény, Monor, Szeged, 

Szekszárd, és Soproni hírek. 

2. Kápolna a Gyilkostónál 

3. Döbrentei Kornél: Betilthatatlan szívdobogás 

4. G.M. Lobogónk Petőfi 

5. Péterffy Gyöngyi: Könyörgés (vers) 

6. Réti Árpád: A példaadás erkölcse 

7. Harrach Gábor: Kisebbségi politika és európai normák 

8. Ugró Miklós: „Az Ő XX. századok” 

9. Szász István T. Századváltó (vers) 

10.  Szász István T. : Meggyőzhetünk-e egy csendes amerikait arról, hogy 

okkal nem megy a magyar román iskolába? 

11. 1990 szomorú márciusa (Részletek Király Károly könyvéből) 

12.  M. F. :Egy szemtanú naplójából... 

13.  Király Károly levele Kincses Elődhöz 

14.  Az EKOSZ javaslata a Magyarok Világszövetsége elnöki tisztére 

15. Tokay Rozália elnök: Magyar Mozgáskorlátozottak Társulata, Kolozsvár 

16.  Patrubány Miklós: Olyan szegények sohasem lehetünk, hogy valamit ne 

adhassunk 

17.  Toró T. Tibor és András Imre: Tájékoztatás 

18.  VET Magyarok Világszövetsége Erdélyi Társasága (Patrubány Miklós): 

Részlet: Az MVSZ Erdélyi Társasága szándékszik létrehozni a VET 

Világtanácsát (Mi lett a kezdeményezéssel?) 

19.  Krónika (Kovács Ilona) 

20.  Nyilatkozat 
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21.  A MOGYE történetéből:  Dr. Maros Tibor: Az erdélyi sebészet „Nagy 

Öreg”-je 

22.  Nagy András László: Tízéves a Segítő Jobb Alapítvány 

23.  Im memoriám: Dr. Ádám Lajos (Dr. Tőkés Béla) 

24.  Csirák Csaba: X. Gellért Sándor vers- és prózamondó verseny 

25.  Farkas Tibor /Szeged/: Csángók Szegeden; Mit ér a magyar ha csángó? 

26.  Szabó Piroska: A mórt menesztették... (Beszélgetés Kiss János Botond 

környezetvédelmi államtitkárral) 

27.  Erőss István: Hunyadi János származása és Csíksomlyó 

28.  dr. Timaffy István: A háborúk mélységeiből, avagy egy rohamkés 

története. 

29.  Székely Zsolt: Székelyföldi várak 

30.  Gaál Árpád: Nem feledem én... (vers) 

31.  Délvidéki S. Attila: Az 1848/49-es délvidék lakosságának nemzetiségi 

összetétele 

32.  Irodalom (rovat): Eleven hagyomány: Bolyai János  

33.  Wessely Tibor: Bolyai János utolsó hajléka 

34.  Benkő Samu: Bolyai János  

35.  90 éve távozott Petelei István 

36.  Petelei István: Mezőségi út. 

37.  Ivan Bunyin, Stephen Spender és Radnóti Miklós versei 

38.  Gyermekoldal: Szabadság madara 

39.  Jánki Béla versei. 

40.  Válasz egy bánsági városba. 

 

ÁTALVETŐ /34 

2000. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Nyolcvan éve szabdalták szét (1920 – 2000. június 4.) 

2. Híreink: Tisztújító közgyűlés: Tiszteletbeli elnök: dr. Búzás Gábor; elnök: 

Dr. Kövesdy Pál; Alelnök: Dr. Úry Előd; Elnökségi tagok: Helmeczy 

József, Hompoth Zoltán; Dr. Márton Ferenc; Dr. Szekeres Sándor;  

Újabb két erdélyi szervezet csatlakozott az EKOSZ-hoz:  Teleki Erdélyi Kör- 

Gyömrő, valamint a Bolyai Farkas Erdélyi Barátok Köre – Recsk. Hírek: 

Debrecen – A Hajdú- Bihar Megyei Bírósághoz, 2000. 05. 17-én kérvényezték a 
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Szülőföldem Erdély Alapítvány bejegyzését. A kuratórium elnöke Csíki József.; 

Komlói, Szentlőrici, Maglódi Szegedi, Salgótarjáni hírek. Nekrológ: Dukász 

Anna érdemes művész halála. 

3. gki.: A huszonegyedik Hiszekegy 

4. Kocsis István: Trianon felfoghatatlansága 

5. prof. Szabó T. Attila: Magunktól vagyunk-e ennyire ostobák? Avagy Hol 

van ma valódi szerepzavar? /Az MVSZ botránya/ 

6. Máté Zsófia: Megosztott a Magyarok Világszövetsége (Egység helyett 

csonka elnökség) 

7. Általános körlevél (Az MVSZ elnöki kollégiuma) 

8. Nyilatkozat 

9. Az Átalvető kommentárja: Anarchia vagy kiút? (K.P.) 

10.  Nyilatkozat Atzél Ferenc, dr. Búzás Gábor, Helmeczy József, dr. Kövesdy 

Pál az Anyaországi régió tagjai. 

11.  G.M. Ugatás és farkcsóválás 

12.  Dr. Szász István T. Millenniumi gondolatok /Részletek: (…) - Mi 

történt ezzel szemben az 1000 év során a Szent Korona védelme 

alatt élő Magyarországon? Az európai történelemben példátlan 

módon, ebben az elnyomónak titulált országban nemhogy 

eltűntek volna a nemzetiségek, a kisebbségek, hanem épp 

ellenkezőleg új kis népek szülőhazája lettünk. Különböző szláv 

elemekből itt alakult ki a szlovákság (nyelvüket még az elmúlt 

században „választották” hosszú viták után), itt jöttek létre a 

ruszinok és az erdélyi szászok, akik különféle telepesek 

összeolvadásából itt alakították ki azt az egyedülálló európai 

kultúrát, mely 800 évig virágzott és melyet a saját maguk által is 

választott román bekebelezés 70 év alatt letörölt Európa 

térképéről. Ez egyébként szerintem kontinensünk egyik 

legnagyobb újkori etnikai katasztrófája, melyet úgy sikerült 

+lebonyolítani”, hogy nem dördült el egy ócska flinta sem, mi 

több fizettek érte.  

De a magyar korona védelme alatt alakult ki a románok kultúrájának 

európai, nyugatos, latin, tehát ma is domináló szárnya, erdélyi 

abszolút többségüket az irgalmatlan kizsákmányolást meghonosító 

fanarióta uralkodók (trónjukat a portán „tender” útján néhány évre 

megvásároló görög kereskedők) elől ide betóduló tömegeik 

megtelepedése garantálta, itt leltek menedéket a török elől menekülő 

rácok, gazdagságot a betelepített svábok és nem utolsó sorban itt 

voltak a legtoleránsabb törvények a zsidókkal szemben is. Galíciából 
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történő beáramlásuk nem volt a véletlen műve. (...)” 

13.  Péterffy Gyöngyi: Nehogy elhiggyed azt! (vers) 

14.  Dr. Szász István T.: El nem hangzott köszöntő, az elszármazott 

kolozsváriak találkozójára 

15.  Szász István T. versei: Tér-idő; Zavaros álom. 

16.  Mikó István: Hurrá! - (Restitutio), Restitúció (in) ad integrum! (Újabb 

földrendelet Romániában) 

17.  Sike Lajos: Nem hagyhatjuk szó nélkül 

18.  Gaál Árpád: Nem feledem én... (vers) 

19.  Dr. Kiss Botond: A ciános ár tanulságairól 

20.  Len Emil polgármester: Gyergyószárhegyi levél 

21.  Sokadszor Erdélyről, nemcsak a „szomorú március” tízéves évfordulója 

kapcsán! (Dr. Nagy – Major Gábor) 

22.  Megemlékezés Mezőzáhon (Felsőbükky Horváth Anna) 

23.  Fenyegetik a moldvai csángókat. 

24.  N. Tóth Ida: Kalokagathia-kör 

25.  Sárközy Csaba Néhány szó a Kalokagathia Körről 

26.  Csirák Csaba: Otthonom Szatmár megye 

27.  Székely-Magyari Ferenc: Széltől kérdező (vers) 

28.  A MOGYE történetéből: Megemlékezés negyedszázaddal halála után: 

vendég Vince (1903 – 1974) (dr. Maros Tibor) 

29.  Gellért László: Hozzászólás Pápai Zoltán portréjához 

30.  prof. dr. Gyéresy Árpád: In memoriam diákéveink 1959 – 1964 

31.  Volt egyszer egy Kemény Klió (Imreh Ernő) 

32.  Szakács Attila: Hová menjünk, mit nézzünk meg Erdélyben? 

33.  Székely Zsolt: Történelmi várak 

34.  Irodalom – rovat: Apáczai Csere János emlékezete születésének 375. 

évfordulóján  

35.  Áprily Lajos: Tavasz a házsongárdi temetőben 

36.  Versek: Czóbel Minka, Ines Roth, Garay Gábor 

37.  Boá: Márai Sándorról (1900 – 1989), az író születésének 100. évében. 

38.  Ines Roth: Amitől félünk az többnyire bekövetkezik 

39.  Boá: Mitől fél a FÉL? 

40.  Székely mondák a hún birodalom feloszlásáról 

41.  Tóth Kálmán: Árpád sírja 

42.  Hiszi a piszi 

43.  Jaj hogy szeretnék... 

44.  Megjelent: Czire Dénes: Állítsunk lármafákat. 

 

ÁTALVETŐ /35 

2000. szeptember 
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Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

Fedőlap: Kopjafa; Hagyományőrző Torockó 

2. Hírek: EKOSZ, Vecsés, Paks, Szeged, Szekszárd egyesületeinek hírei. 

3. Keserű szembesülés (Trianon a magyar közgondolkodásban a két 

világháború között (Szarka László, Magyar Nemzet) 

4. Székely- Magyari Ferenc: Kesergő (vers) 

5. Péterffy Gyöngyi: Mártír nemzetem! (vers) 

6. (Szász István T.): Naplójegyzetek /Részlet: Az Unióba való belépés 

előestéjén született gondolatok, dilemmák: Mi vár ránk ebben a 

túlglobalizált közösségben, Megtarthatjuk e tiszta magyar 

arcunkat vagy egy arctalan tömeg részeseivé válunk? A szerző 

válasza: „Őrizzük meg önmagunkat, önbecsülésünket. 

Eldobásra  szánt értékeink lehetnek a legkelendőbb áruink az 

új közösségben. Ezt a kelengyét őrizzük meg lelki és szellemi 

szuszékjainkban.”/ 
7. Szösszenet (SZIT) 

8. Szász István T. Szülőföldem (vers) 

9. Szemecskey Attila (Brassó): Van-e mégy Magyarok Világszövetsége? 

10.  Molnár Gergely: Így láttam a Magyarok Világkongresszusát 

11.  Patrubány Miklós a Magyarok Világszövetségének elnöke: Szent István 

napi levél a világ magyarjaihoz 

12.   Köszönetnyilvánítás 

13.  Törvénytervezet a külhoni magyar állampolgárságról 

14.  Sz.K. Két szék közt a pad alatt?  

15.  Magyarországon élő erdélyiek NYILATKOZATA (Bp. 2000. július 15 – 

16. (aláírták: Erdélyi Gyülekezet. EKOSZ (19 tagszervezet nevében), 

Erdélyi Magyarok Egyesülete, Erdélyi Szövetség, Az Erdélyi 

Magyarságért Alapítvány, Magyar Érdekvédelmi Szövetség, Magyar 

Nemzeti Tájékoztatási Alapítvány-Gróf Wass Albert Társaság, Bolyai 

Egyetem Barátainak Egyesülete  

16.  Az Erdélyi Magyar Civil Társadalomért Polgári Tömörülés 

Állásfoglalása a nemzet egységesülésének ügyében 

17.  Mindenki „ÖSSZMAGYAR” (Bartis Ferenc elnök, Dr. Molnárfi Tibor 

főtitkár, Dr. Kosztin Árpád alelnök, Katona Szabó István elnök-helyettes) 

18.  Szász István T. Magyarország Európai Uniós csatlakozási folyamatának 
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értékelése, a portugál elnökség után és a francia elnökség előtt. 

19.  Szász István T.: feledékeny Európa (vers) 

20.  boa: Milyen ma egy átlagos erdélyi magyar közérzete? 

21.  Dr. Búzás Gábor: Megkésett köszöntés (dr. Dóczy Pál professzor úr 90 

éves) 

22.  Dr. Nagy Katalin: Verecke híres útján... 

23.  Tóth Zoltán: Erdővidék mindig énekelj... 

24.  Helmeczy József: Előszó a szép akarásához 

25.  Iszlai Sándor: Szülőföldem Erdély (Közhasznú Alapítvány) 

26.  Gellért László: Mindszenty József és Márton Áron találkozása – közvetve 

bár, de ilyen is volt. 

27.  Három találkozás boldog Apor Vilmossal – Győr vértanú püspökével. 

28.   Váradi Mária: Húsz évvel ezelőtt júliusban, pokoli éjszaka Tusnádon a 

Szent Anna tónál 

29.  Dukász Anna halálára: A Kő marad (Helmeczy József) 

30.  Péterffy Gyöngyi: Megérett a kalász (vers) 

31.  Imre Ernő: Csidey József (ne várjátok a doktor bácsit!) 

32.  Czire Dénes – Tófalvi Zoltán: Önkivégző magyar politika (Megjegyzés: 

Fontos írás abból a szempontból is, hogy rámutassunk a mi hibánkra is, 

amikor Trianonról, a románság erdélyi történetéről értekezünk.) 

33.  Szász István T: Moulin Rouge (vers) 

34.  Megjelent (Könyvismertető, Molnár H. Lajos: Volt egyszer egy udvar  

35.  Megjelent: Papp Kincses Emese: Virrassz velem c. könyve. 

36.  Kindler József: Szembenézés _ a kommunizmus fekete könyve -  

37.  Banner Zoltán: Századvégi festői összefoglalás – Kozma István 

művészetéről 

38.  Irodalom (rovat): Teleki Sámuel (Deé Nagy Anikó) 

39.  Reményik Sándorról (BOÁ) 

40.  Áprily Lajos versei 

41.  B. Osvát Ágnes: Mint nagy, fehér madár 

42.  Nagy Zoltán: Századvégi kis erdélyi álomfilozófia 

43.  Reményik Sándor: Halotti beszéd a hulló leveleknek (vers) 

44.  Gyermekoldal: Magyar mondák 

45.  Pósa Lajos: Gondoljatok őseinkre 

46.  Markó Béla: Karikázó idő 

47.   A lusta diák álma 

48.  Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /36 

2000. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
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Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

Fedőlap: Kopjafa; Correggio: A Szentséges éj. 

2. Híreink: Ekosz: 2000. november 25-én Budapesten a reménység szigetén 

a Magyarországon működő erdélyi szervezetek második találkozója: 

Erdélyi Gyülekezet, EKOSZ, Erdélyi Magyarságért Alapítvány,  Erdélyi 

Magyarok Egyesülete és a budapesti Székely Ház; Az EKOSZ újabb 

tagszervezete a Nagyatádi Erdélyi Kör. Hírek: Komló, Mezőberény, 

Salgótarján, 10 éves a Salgótarjáni Erdélyi Kör, EMTE, Paks, Sopron, 

híreiből, valamint az MVSZ forrongó híreiből; Kegyelemdöfés: A Magyar 

Országgyűlés megvonta az anyagi támogatást az MVSZ-től 

3. K.P. Az Átalvető ünnepi kommentárja: Pilléreink 

4. L. Németh Erzsébet: Dalban, szóban, békességben (vers) 

5. Beke György: „Arad, örök magyar gyász szép arája” 

Részlet: (...)Nemzeti tragédiánk közül – sajnos volt belőlük elég, kijutott minden 

nemzedéknek – október 6-a maradt meg legélénkebben közös emlékezetünkben. 

Ennek a makacs emlékezés-kényszernek van egy érzelmi magyarázata. Soha 

ártatlanabb embereket nem juttattak bitóra, állítottak puskacső elé, mint ama 

tizenhármat, Aradon. Az ellenük hozott ítélet nélkülözte a jog és igazság minden 

elemét. Haynaut és a bécsi császárt, a fiatal Ferenc Józsefet egyedül a féktelen 

bosszú  vezette.” (Nagyon fontos írás, mert sok olyan tényre világit rá amit 

eddig másképpen értékeltünk, tudtunk, beleértve a Trianoni diktátumot is.) 

6. Király Károly levele: Részlet: „Könyvemnek egy erdélyi, romániai 

kiadása politikai kérdés. Az RMDSZ  cenzúrázta, ellenszenve abban 

nyilvánul meg, hogy nem támogatja a kiadását és a forgalmazását sem, 

aminek nemcsak politikai, hanem anyagi következménye is van. Tudniillik 

minden gazdasági, anyagi támogatás a magyar és a román kormány 

részéről csak az RMDSZ-en keresztül élvezhető. A klasszikus hatalmi 

gyakorlat ebben az esetben is sorsdöntő. Az erdélyi magyarság szenvedő 

alanya a totalitárius koncepción, egypártrendszeren nyugvó gyakorlatnak. 

Ez így kényelmesebb a román és a magyar kormányzatnak is.... Érdekes és 

érthetetlen, hogy a magyarországi politikai elit sincs elragadtatva az én 

alkotásaimmal. Különben személy szerint velem sincsenek elragadtatva. 

Még a mai FIDESZ – polgáriaknak sem vagyok szimpatikus. Helyesebben 

fogalmazva nem a személyi antipátia a döntő, hanem az, amit én 

képviselek. Egyfelől azért mert nem csatlakoztam le egyetlen párthoz sem, 

nem vállaltam a feltétel nélküli szekértolást. Ez érvényes Romániában is. 

Másfelől nem kedvelik az írásaimat, mert erkölcsi és politikai töltetűek, a 

megújulást, a múlttal való szembenézést szorgalmazzák, ostorozzák az elit 

azon neves képviselőit, akik a múlt rendszer kisebbségellenes politikájára 
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rájátszottak és nemegyszer cserbenhagyták, elárulták az erdélyi magyar 

népet, s jeles haszonélvezői  a '89 utáni korrupt reform korszaknak. 

Társulnak azokkal a politikai erőkkel, amelyek a mindenkori 

magyarellenes román politikát folytatják ma is” 

7.  dr. Timaffy István: Népességért területet 

8.  B. Osvát Ágnes: Fekete karácsonyfát 

9. Magyarok Világszövetsége Elnöki Kollégium: Közlemény.  

10.  Magyarországon működő erdélyi szervezetek Nyilatkozata 

11.  Dr. Búzás Gábor: Az arcátlanság csimborasszója (válasz Pálfy G. István 

vádjaira) 

12.  Atzél Ferenc: Dunamenti bennszülöttek  

13.  Magyari Lajos: Újmagyar Mária – siralom (vers) 

14.  Mentsük meg a bodvaji vashámort! 

15.  Nagy M. Gábor, Nyírbátor: Erdélyországból elindult magyar 

honfitársaimhoz! 

16.  Nagy M. Gábor: „Másság”??! (vers) 

17.  Helmeczy József: Interjú Halász János országgyűlési képviselővel 

18.  Bemutatkozik az Erdélyi Magyarok Bács Megyei egyesülete (Részlet: 

1999. május 8-án Kecskeméten megalakult az E.M.B.M.E.: Dr. Jankó 

István elnök, Kovács Levente alelnök, Kishonti Zoltánné, Kövesdi Judit, 

Nagy János elnökségi tagok.  

19.  Sebestyén-Spielmann Mihály: S akkor értünk jöhet a stráfszekér? 

20.  Varga László: Stráfszekér? Talán mégse! 

21.  Filep Emőd: Stráfszekér 3.  

22.  B. Osvát Ágnes. Egyszer vége... (vers) 

23.  Nagy Pál: Forró nyár volt 

24.  Imreh Ernő: Tiszta beszéd 

25.  Jakabffy Attila: Négy gondolat Király Károlyról 

26.  Szász István T.: Kristófi János Leányfalun 

27.  Balázs Imre: A holnap városának festője 

28.  Dr. Zelen Béla: Tisztelt Orvoskongresszus! 

29.  Dr. Szász István T. (Egészséges) haza a magasban 

30.  Dr. Réti Miklós köszöntő beszéde 

31.  Benke Éva tanár, Paks: Vendégünk volt Benkő Samu művelődéstörténész 

Kolozsvárról 

32.  Kolozsvári református öregdiákok felhívása 

33.  Székelyföld képekben /Serdültné Benke Éva/ 

34.  Dr. Timaffy István: Millenniumi harangláb avatás Komlón 

35.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

36.  Irodalom – Misztótfalusi Kis Miklós 

37.  Dán M. Éva versei 

38.  Vörösmarty Mihály két verse 

39.  Nagy Zoltán: Öreg fiúk turista klubja 
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40.  Gutai István: Beszél a Sóvidék (könyvismertető) 

41.  Mese a kék hegyekről (Wass Albert) 

42.  Végh György: Három csöndes őzikéről 

43.  Az EKOSZ felhívása 

44.  Patrubány Miklós: Biztató felkérés 

 

 

 

ÁTALVETŐ /37 

2001. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

Fedőlap: Kopjafa; Petőfi Sándor: Nemzeti Dal (vers) 

2. Híreink:EMTE – új elnökésget választott: Tiszteletbeli elnöok: Kövesdy 

Pál; elnök: Dr. Madarassy Ágnes; alelnök:  Boross Tibor. Egyéb hírek: 

Kecskemét, Komló, Nagyatád, Salgótarján, Sopron, Szekszárd erdélyi 

köreiből. Az MVSZ hírei – tiltakozások a költségmegvonás miatt; Tőkés 

László nem volt ügynök; Szélsőséges nacionalista támadások 

Romániában; Az Erdélyi Könyv Egylet hírei 

3. Utassy József: Zúg március 

4. B. Osvát Ágnes: Ne hagyj elveszni, istenünk! 

5. Király Károly: Az erdélyi kérdés 

6. Király Károly: Márciusi vének 1948 – 1998 (vers) 

7. Dr. Nagy-Major Gábor, egykor volt kolozsvári Nyírbátor, 2001. február 

14.: Ezredév eleji levél 

8. Nagy M. Gábor: Opus III.; Opus V... (vers) 

9. Az MVSZ jelenség 

10.  Atzél Ferenc: Kik belőled éltek szent Világszövetség  

11.  Simon Tamás: Az MVSZ kivégzésének okáról 

12.  Szemecskey Attila: Tabula rasa 

13.  Kállai Eszter: Kérdés a Magyar Nemzet újságírójához, Gulyás J. 

Attilához 

14.  A „Bíró Lajos” Ökológiai Társaság állásfoglalása és felhívása a 

Magyarok Világszövetségének támogatására 

15.  Tisztelt Elnök Úr! - Dr Kindler József levele Patrubányhoz. 

16.  Székely Magyari Ferenc: Hazavágyás (vers) 

17.  Péterffy Gyöngyi: Hálatétel 
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18.  Szent-Györgyi Albert Társaság: Nyílt levél a világ magyarjaihoz, a 

Magyarok Világszövetségéért 

19.  Gazda József: Palackból a szellem... 

20.  Bíró Béla: Elv és gyakorlat 

21.  Erős s István: Földvár, fellegvár és a többi 

22.  Dr. Mester Csaba (Pázmándfalu) -Tisztelt Dobai István nemzetközi jogi 

doktor úr! 

23.  Szász István T. kitüntetése 

24.  Dr. Búzás Gábor: Mars Málta, Mars! 

25.  Fábián Tibor: Cinkos aki néma... 

26.  Prof. dr. Maros Tibor: Visszaemlékezések a háborús Kolozsvárra  

27.  Dr. Ábrám Zoltán: EME Orvostudományi Értesítő  

28.  Cselényi László: Tavaszi mámor... 

29.  Papp kincses Emese: Virrassz velem 

30.  Kese Edit (Szekszárd) : Artista Ungaresa 

31.  Dr. Kiss J. Botond: Sasos történetek 

32.  L. Német Erzsébet: A Hargita tövében (vers) 

33.  Kovács Zsolt írásai: Tiszta szívvel; Elmerengve; 

34.  A segesvári óratoronyban, avagy miért nem állítunk ma obeliszkeket? 

35.  Székely-Magyari Ferenc: A véresfarsang kísértete Erdély felett 

36.  Irodalom – Báró Wesswlényi Miklós 

37.  Bajza József: Jóslat (vers) 

38.  Victor Hugo és Nicolaus Lenau versei. 

39.  10 éve távozott Bajor Andor 

40.  Bajor Andor: Főúr írja a többihez! 

41. BOÁ: Tanulság nélkül 

42. Gyermekoldal: Dorka és a zöld nyúl, meg a többiek 

43.  Csorba Piroska: Mesélj rólam (vers) 

44.  Anyák napjára: Mándy Stefánia: Anyáknak szóló 

45.  Szilánkok 

 

 

 

ÁTALVETŐ /38 

2001. JÚNIUS 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 
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1 Hírek: EKOSZ, Nagyatád, Kecskemét, Szekszárd , Komló erdélyi egyesületek 

tevékenységéről, valamint az MVSZ-hírek: Kizárások és újabb döntések. 

Forrong az MVSZ;  

2. Kocsis István: A második ezredfordulóból visszatekintve Trianonra 

3. Dr. Padányi Viktor: Emlékezés Trianonra 

4. Bartis Ferenc: Trianoni látomásom; Hajléktalan székely (két vers) 

5. Magyarok Világszövetsége elnök: Válaszúton /nyílt levél Tőkés 

Lászlóhoz/  

6.  A szerkesztő levele Tőkés Lászlóhoz....Amiben felajánlják a 

viszontválasz lehetőségét 

7. Szemecskey Attila:  Egységben a Szövetség 

8. Atzél Ferenc: A hajtóvadászat folytatódik 

9. Lukács Csaba: Újra mernek jövőt álmodni a határon túli magyarok 

(Magyar Nemzet) 

10.   Dr. Szász István T.: Forródrót (Státusztörvényre várván, avagy egy 

kényes kérdésről) 

11.  Dr. Szász István T.: Barátok (vers)  

12.  Dr. Nagy-Major Gábor: Státusztörvény, közeljövő-mondás, MVSZ – és 

mások! 

13.  Szász István T: Hírekről – rémhírekről, fájó góljainkról és öngóljainkról. 

(Okosan szól hozzá az akkor amikor azt rebesgették szakmai berkekben, 

hogy össze kell vonni a Duna TV és a  közszolgálati Tv2-t. Az indok a 

nézőszám csökkenése és a pénz megtakarítás. Másról nem szólhat egy 

ilyen „agyament” elképzelés   /Részlet: „Adva van egy globalizációt 

szolgáló, kultúrát romboló TV közeg. Nekik sok pénzük van és hogy még 

több legyen, a nézőt lesüllyesztik – a fizikai mellett a szellemi 

rabszolgaság állapotába is. Saját nézőszámuk magas, mert ez elbutított 

tömeg az ö könnyű és ártalmas , még további szellemi süllyedést okozó 

műsorukat nézi. Kell tehát egy magyar, kultúrát sugárzó, közönségét – ha 

sziszifuszi munkával is – magához felemelő égi csatorna. Ezt kell 

támogatni minden áron, a pillanatnyi veszteségekkel nem törődve, a jövőt 

és a magyarság szellemi felemelkedését szolgálva, minden ügyes 

műsorpolitikai és egyéb eszközt felhasználva, e feladat ellátását a 

mesterség, mi több a művészet szintjére emelve” 

14.  Dr. Nagy -Major Gábor: Napló oldal 

15.  Dr. Szász István t. Kertben (vers) 

16.  Kövesdi Kis Ferenc: Kandikálnak a rügyecskék 

17.  Kállai Eszter: Tanya 

18.  N.M.: „...És mesélt a szerzetes 

19.  Prof. Dr. Maros Tibor: Visszaemlékezések a háborús Kolozsvárra (II. 

Kolozsvár megszállása – az Interregnum) 

20.  Új CD bemutatása: Szent Kinga gyűrűje 
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21.  Papp József: Egy álom vált valóra 

22.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem (folytatás) (Fontos anyag) 

23.  Péterffy Gyöngyi: PROMETHEUS (vers) 

24.  Kocsis István: Püski Sanyi bácsi és Ilus néni köszöntése 

25.  Irodalom (rovat): Molter Károly: Az elnyomás szótára (Érdekes anyag) 

26.  Versek: Georg Trakl: gyermekkor; Tóth Árpád: Esti sugárkoszorú 

27.  Gyermekoldal: Hogyan lettem Tv-maci?  

28.  Both vára (írta: Székely Magyari Ferenc) 

29.  Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /39 

2001. Szeptember  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

1. Híreink: EKOSZ, Vecsés Szekszárd,  Salgótarján, Komló hírei; MVSZ 

hírei. 

2. Király Károly: Ki váltja meg az erdélyi magyarságot? /Érdekes és 

nagyon fontos tanulmány! Részletek: „Az erdélyi kérdés csak részben 

román és magyar kérdés. Lényegét tekintve nemzetközi probléma, 

nagyhatalmi döntés szükségeltetik rendezéséhez. Történelmi és jogi 

probléma. Bukarest az erdélyi kérdés kezelésében csődöt mondott. Az 

általa  érvényesített politika bizánci- ortodox, kizárolagos, egyneműsítő, a 

kényszer, a jogfosztás, a gazdasági kisemmizés, a megfélemlítés, a lelki és 

karhatalmi terror alkalmazásában merül ki. 1989 után lényegi változás 

nem állt be – ellenkezőleg. A mostani politika rafináltabb, körmönfontabb, 

a demokrácia szabályait sajátos módon értelmezi és alkalmazza, az 

etnikai megbékélés helyett a feszültséget mérhetetlenül kiélezi. (…) az 

RMDSZ és környezete az erdélyi magyar elit 1989 után, az új történelmi 

helyzetben nem igazán töltötte be hivatását, a szűklátokörűség, a 

hatalomcentrikusság fátylai, a múulthoz és a szekuhoz való kötődése, az 

önzés és a kishitűség szekértolói szerephez juttatta. Az úgynevezett 

kislépések politikája a román hatalommal való kacérkodást fedik. 

Románia euroatlanti csatlakozásának bajnokaként az RMDSZ tagadja az 

autonómia-koncepciót, nem tűzte ki célul az önrendelkezés jogának 

kivívását az erdélyi magyarság jövőjét alárendelte a bukaresti román elit 

érdekeinek. Az RMDSZ korifeusai, visszaélve a magyar szavazók 
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bizalmával, az RMDSZ-t, mint érdek- és közképviseleti szervezetet 

kisajátították és ugródeszkának használják a jól fizetett pozíciók és 

posztok megszerzésében és megtartásában. (…) A célirányos tevékenység 

hiányán kivül azt rovom fel a jelenlegi vezetésnek, hogy az erdélyi 

magyarságot, a felelős és tettrekész, öntudatos, magyarságukat vállaló 

embereket, a tagságot kiiktatták a politikából.” 

3. Fábián Tibor: Trianon van 

4. Csíki Sándor: Új magyar Erdély-sirató 

5. Az EKOSZ állásfoglalása a státustörvény romániai fogadtatása kapcsán 

6. Dr. Eöry Karácsony, Sz.K.Sz. Főtitkár: A Szent Korona Szövetség levele  

7. Szabó Mayer Attila: Az EKOSZ-állásfoglalás margójára 

8. Nits Árpád: Kisantant-csatlósok 

9. Vészjelzés: Erdélyi Magyarság (Önmagunkkal és rajtunk kívül álló 

erőkkel szembesülve (Az Erdélyi Magyarság c. lapról van szó) 

10.  Patrubány Miklós: Általa és ővele /Gondolatok a Magyarok 

Világszövetsége legfőbb céljairól/ 

11.  Emberséget! - Alapítvány 

12.  Dr. Szász István Tas: Az orgazda kezelhetetlensége (Avagy a rejtőzködő 

Kisantant felbukkanásai) 

13.  Szász István T. A miértekről (Egy erdélyi értelmiségi töprengései) 

14.  Dr. Serdültné Benke Éva, Paks: Barangolások múltban, jelenben 

15.  Balási András: Halottaim előtt 

16.  Máthé Éva sajtóreferens: Tudománytörténeti szenzáció (a Bolyaiak 

hagyatékáról) 

17.  Dr. Szentkirályi István: Múzsák fellegvára (könyvismertető) 

18.  Túnyogi Csapó Gábor: Gyújtsd meg a fáklyát (vers) 

19.  Szász István T. Augusztusi éj (vers) 

20.  Dr. Búzás Gábor: Visszapillantás (Emlékezésem vitéz nagybányai Horthy 

Miklósra) 

21.  Balás Piri László: Az egyetem udvarán temettek (1956-os emlék) 

22.  Prof. Dr. Maros Tibor és Dr. Nagy András: Kelemen László professzor 

emlékezete (1907 – 1979) 

23.  Balási András: Vers (vers) 

24.  Prof. dr. Száva János (nekrológ) 

25.  Farkas Sándor zenetanár: Kodály és Bartók művészetének visszhangja 

Székelyudvarhelyen 

26.  Az élet kenyere (Győri beszélgetés Illyés Kingával) 

27.  Tompa László: Ősz jötte elé (vers) 

28.  Varga Viktória: Egy színésznő leveleknek Tunyogi Csapó Gábor: Utolsó 

kép Krisztusról (vers) 

29.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

30.  Irodalom /rovat/: Báró Kemény János (1901 – 1971) – Írta Sebestyén 

Mihály 
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31.  Kemény János: Kakukkfiókák 

32.  Tompa László: Őszi siralom (vers) 

33.  Három vers: Dsida Jenő: Te harangozol; Meredtszemű ősz; Szemlér 

Ferenc: Udvarhely 

34.  Balázs Ferenc (1901 – 1937) – BOÁ 

35.  Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /40 

2001. december  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

1: Híreink: EKOSZ: 2001. nov. 17-én Közgyűlés. Felvételét kérte: Siófok és 

Környéke Erdélyi Baráti Kör, valamint a debreceni Szülőföldem Erdély 

Közhasznú Alapítvány; Hírek: Nagyatád Salgótarján; Mezőberény, Komló, 

Szekszárd, Csongrád erdélyi körök hírei. Az MVSZ híreiből; Az Erdélyi Könyv 

Egylet közleménye 

2. Szász István Tas: Adventi levél a várakozókhoz 

3. K.P. Az EKOSZ Tiltakozó Nyilatkozata 

4. Sipos Domokos: Két tűz között (vers) 

5.  Az EKOSZ állásfoglalása a Tőkés László által képviselt politikai 

irányvonallal kapcsolatosan 

6. Az EKOSZ fenti állásfoglalása nyomán Király Károly az alábbi 

válaszlevelet küldte 

7. A terror bugyrai, avagy a demokrácia hatásköre (Aláírták: Csép Sándor; 

Csíki Boldizsár, Egyed Ákos, Kántor Lajos, Lászlóffy Csaba, Péntek 

János, Sütő András, Tonk Sándor, Lászlóffy Aladár, Farkas Árpád  

8. Prof. dr. Pungur József: Alternatív stratégia Erdélyre 

9. Csíki Sándor: Európa magához ölel 

10.  Kabos Éva: Csak levegőt (vers) 

11.  Kiss Irén: Jézusra mondom 

12.  Székely- Magyari Ferenc: Végy karodra Csíksomlyói Szűzmária 

13.  Szőcs Kálmán: Csöndes kiáltvány (vers) 

14.  Böjte Csaba, ofm: Mária földje: Olyan csodálatos élni az evangéliumot! 

15.  Böjte Csaba: Segíts a reménynek! 

16.  Bartis Ferenc: A nagy havazások idején (vers) 

17.  Dr. Madarassy Ágnes (EMTE elnök): A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 
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tevékenységéről 

18.  DR. Serdültné Benke Éva: A máramarosszigeti magyar iskola rövid 

krónikája 

19.  Szász István Tas: Végre 

20.  Szász István Tas: A bennünk élő turulról 

21.  Szász István Tas: Novemberi napfény (vers) Szász István Tas: 

Szocdemek egymás közt 

22.  Nagy – Major Gábor: Nyílt levél több kedves, volt erdélyi Barátomhoz! 

23.  Nagy-Majos Gábor: Évnyitó az Erdélyi Magyar Magánegyetemen! 

24.  Nagy Pál: Lelkendezés, de miért?  

25.  Lukács Csaba: A nuncius és a csángók 

26.  Magyari Zsigmond Zoltán versei: Hol a hurok szorul, Útelágazás, 

Visszatérő álom; Téboly- világ 

27.  Ion Iliescu Elnök Úrnak 

28.  Az Európa-Tanács döntése a csángók védelmében 

29.  Dr. Serdültné Benke Éva: A kitartás forrásai 

30.  Páskándi Géza: Nem igaz (vers) 

31.  Patrubány Miklós: A költő halála: Moyses Márton emlékére. 

32.  Október 23 emlékfutás – Salgótarján  

33.  Csirák Csaba: Hajnal akar lenni – tizenegyedszer 

34.  Fülöp Zoltán: Huszonkét szál virág 

35.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

36.  Nagy Pál: Búcsú Tóth Istvántól 

37.  Tóth István posztumusz verseiből 

38.  Dr. Buzás Gábor: In memoriam Mikó István 

39.  Dr. Pungur József: A nemzeti kisebbségek teológiája 

40.  Szász István Tas: Egy orvos – két országgyűlés Balogh László: Részletek 

az ELŐSZÓ-ból 

41.  Serdültné benke Éva: Azért vagyunk a világon...(könyvismertetők) 

42.  Irodalomn: Molter Károly (Nagy Pál) 

43.  Erőss Attila: Monológ (vers) 

44.  Szilágyi Domokos versei. 

45.  25 éve távozott Szilágyi Domokos 

46.  Válogatás Osvát Kálmán: Följegyzések múló és nem múló dolgokról 

című publicisztikai munkáiból 

47.  Nagy Zoltán: fagyos táj vadkacsákkal 

48.  Gyermekoldal: A hóember álma, Karácsony az erdőben Szilánkok 

49.   Az Erdélyi Magyarság c. lapról 
 

 

 

ÁTALVETŐ /41 

2002. március 
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Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

1. Hírek: EKOSZ hírek; Mezőberény – 10 éves az Erdélyi Kör (1992 – 

2002); Hírek még Salgótarjánból és Paksról. 

Hírek az ERDÉLY MÚZEUM EGYESÜLET tevékenységéről – főleg ami az 

orvosi és gyógyszerészeti szakosztályt illeti. A legtöbb hírt: Dr. Ábrám Zoltán 

küldi; 

Stockholmból Veress Zoltán küldött hírt: A SMOSZ és a Magyar Köztársaság 

Stockholmi nagykövetsége  kezdeményezésére értelmiségiek és írók találkoztak 

és ismerkedtek egymással. 

Az MVSZ hírei. 

(Megjegyzés: Az EKOSZ kapcsolatot épít az Erdélyben működő 

szervezetekkel valamint a más országokban élő magyarsággal. ) 

2. Dr. Serdültné Benke Éva: „Avagy virág vagy te, hazám ifjúsága?” 

3. Pápaffy Endre (Arad): A státustörvény színe és fonákja (Megjelent a 

Kapu, 2002. januári számában.) 

4. Bágyoni Szabó István: Vissza 

5. Nyílt levél Günter Verheugenhez, Aláírók: Patrubány Miklós, Király 

Zoltán, Borbély Imre, Léh Tibor 

6. Benesi Dekrétumok – A Magyarok Világszövetsége Szlovákiai Országos 

Tanácsának Közgyűlése 

7. Petíció a Román Nagykövetségnek (Bp. 2001. december 14. (Váci 

nemzeti Kör, EKOSZ, EMTE, Erdélyi Szövetség, Lakatos Demeter 

Csángó-magyar Kulturális Egyesülete, Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom; ) 

8. Vizsgázik a Státustörvény – Katona Szabó István a Nemzeti tájékoztatási 

Alapítvány ügyvezető elnöke 

9. Lászlóffy Aladár: Az egyetemes herma (vers) 

10.  Szűcs Lóránd (Siófok): Rendezni végre közös dolgainkat; 

11.  Kercsó Attila: Választás (vers) 

12.  Dr. Szőcs Károly: A terror anatómiája 

13.  Király László: Ne akkor (vers) 

14.  Szász István Tas, Leányfalu: Emészthetetlen gondolatok; /Részlet:  (…): 

Amikor az átlag nyugati velünk kapcsolatos tájékozatlanságával 

találkozom, első gondolatom az országimázs körül motoz. Pár éve még 

nem ismertük ezt a ma oly sokat vitatott definiciót, csak azt tudtuk, hogy 
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szomszédaikkal ellentétben nálunk nagyon hiányzik valami Erdélyben azt 

mindenki tudta, itt viszont mindenkinek magyarázni kellett. Mekkora 

öröm volt, mikor először hallottunk az ezzel foglalkozó hivatalról. 

Mekkora felháborodást kelt bennünk az, aki ennek fontosságát 

megkérdőjelezi. 

(...)Mindjárt itt van a mai vendég. Lelkesen beszél arról, mennyire szeretik és 

tisztelik Németországban  a romániai ortodox szellemet., s hogy ezzel 

kapcsolatos információkból tudják, miszerint az erdélyi magyar türelmetlen, és 

sajnos nem hajlandó integrálódni a román államba. Sok gondja van velük 

Romániának. Lelkes németünk csak néz nagyokat amikor elmondom neki 

tantörténetemet. Imigyen: Tudja-e, hogy Trianon előtt nyolc, kilencszáz ezer 

szász élt a később Romániához csatolt területeken? Tudja-e, hogy ezeknek a 

szászoknak egyedi és Európában megismételhetetlen kultúrája volt. Melyet az 

annyit szidott nyolcszáz év alatt a magyar korona védelme alatt ötvöztek és 

fejlesztettek ki csudamódon? Tudja-e, hogy miután elégedetlenségükben 

kijelentették óhajukat, hogy Romániához tartozzanak hetven év után már csak 

húszezer öreg, tehetetlen szász maradt szülőföldjükön, s úgy tették ki a szűrüket, 

hogy még pénzt is kaptak érte a nagynémet  „kohótól”? Üres házaik és 

templomaik, Európa legsikeresebb – vértelen – etnikai tisztogatásának 

emlékművei. Előtte a gyűlölt erdélyi fejedelmek csak sérthetetlen autonómiájuk 

kegyes engedélyével léphették át városkapuikat. 

A vendég erre kerekedő szemekkel hallgat. Aztán az ökumené szelleméről akarna 

felvilágosítani. Már csak apró adalék, hogy a vallásszabadság eszméje kapcsán 

a genfi emlékmű feliratát és Tordát említve – ismét csodálkozik.  Szóba kerül 

Várad is, mit sem tud a megújuló Európa  első lovasszobrairól, a magyar szent 

királyokról. 

A moldvai kolostorokat menne megcsodálni s fogalma sincs, hogy azok egy 

részének helyén már előbb gótikus magyar kolostorok álltak. Faragott köveiket 

az ortodoxia világhírű emlékeinek falai rejtik, itt-ott láthatóan. (…) 

Nyugaton most divat őket csodálni. Nem a sokat szenvedett , a vértanúságig hű 

román görögkatolikusokat s pláne nem a magyar kisebbség szolgálatában 

görnyedező magyar egyházakat. És különösen nem a román változásokat 

elindításában oroszlánrészt vállaló Tőkés Lászlót és egyházát. 

A jól menedzselt ortodoxia misztikuma a vonzó, a balkáni hangulat némi 

ördögűzéssel, Drakulás beütéssel, és ejnye – bejnye jár az ebbe integrálódni 

nem akaró ázsiaiaknak. (…) 

Eszembe jut az erdélyi származású könyvtárosnő, aki a román látogató távozása 

után belekíváncsiskodott a kikért és helyben „átolvasott” könyvbe. A románokra 

nézve kellemetlen oldalak zsilettpengével voltak kivágva. Az ilyen ügynökök ezrei 
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járják a világot. A világ nagy könyvtáraiban nő a hazug román dokumentációs 

anyag és a gyér magyart tovább tizedelik. (…) 

Nincs szükségünk országimázsra, nem kell erre pazarolni, nem kell a 

kedvezménytörvény, csupa veszedelmet tartalmaz ránk s a kinti magyarokra is, 

hallgassuk meg szomszédainkat, figyeljünk érzékenységükre stb, stb. szól az 

imamalomszerű fülbemászó szöveg. 

15.  Szász István Tas: A Szent Korona utaztatásáról 

16.  Szász I.T. Évforduló (vers) 

17.  Szász István T. Már megint a jövevény orvosokról 

18.  Balási András: Hálavers (I) (vers) 

19.  Nagy-Major Gábor: Naplórészlet 

20.  Emberséget! - Alapítvány felhívása 

21.  Áprily Lajos: Tavaszt hozok (vers) 

22. . Bacher Iván: A Téka és őrei 

23.  Sebestyén Mihály: Gemma 

24.  Átányi László: Bedőlt falú házban, éhezve, fázva 

25.  Átányi László (Budapest) Gyermekáldás és áldatlan állapotok 

Kárpátalján! 

26.  Dr. Papp Attila, a Siófok és környéke Erdélyi Kör tagja: Salgótarján – 

1956 december 

27.  Olvasói levél – melyben Szűrős Mátyás független képviselőjelölti 

támogatását kérik 

28.  Szalontai János: Markáns szereplői a vecsési közéletnek – részletes 

beszámoló a kör megalakulás óta eltelt öt éves tevékenységről- 

29.  Péterffy Gyöngyi: Húsvéti üzenet (vers) 

30.  B. Tóth Éva: Sitke: a doni áttörés évfordulójára emlékeztek 

31.  B. Tóth Éva: Benn vagyunk a fősodorban (beszélgetés Tempfli Józseffel) 

32.  Balási András: Hálavers (2) – vers 

33.  Gondolatok az erdélyi Kalevaláról (dr. Serdültné Benke Éva) 

34.  dr. Székely Zsolt (Sepsiszentgyörgy). Posta Béla szellemi öröksége a 

Székelyföldön 

35.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött (Emlékek a Bethlen Gábor 

Kollégiumról) 

36.  Nagy Major Gábor: Képzelt levél egykori osztályvezető főorvosomhoz 

37.  Kincses Papp Emese: Virrassz velem 

38.  Banner Zoltán: Az angyal értünk van (Balázs Imre 70 éves) 

39.  Irodalom /rovat/: Az utolsó erdélyi polihisztor – Brassai Sámuel – írta 

Kozma Dezső 

40.  Áprily Lajos versei. 

41.  B. Osváth Ágnes: Amikor hontalanná válik az emlékezet (nagyon szép 

írás) 

42.  Babits Mihály: Húsvét előtt (vers) 

43.  Gyermekoldal: „Akik a természet nyelvén szólnak” és „Nagylelküség” c. 
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mesék Emil Gîrleanutól 

 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /42 

2002. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

1. fedőlap: Kopjafa; Szilágyi Domokos: Magyarok 

2. Híreink: EKOSZ: 2002. március 23-án tartott közgyűlésen felvették 

soraikba a Siófok és Környéke Erdélyi Baráti Kört. Ezzel az EKOSZ-ba 

tartózó körök száma húsz lett. Híreket küldött – Monor, Maglód, Komló, 

Recsk, Jánoshalma: Igen hosszú hallgatás után jelentkezett Bajkó Károly 

elnök, aki elmondta, hogy az Erdélyiek Dél-Magyarországi Egyesülete 

2001. március 17-én új nevet vett fel: Erdélyi Hagyományokért Egyesület 

lett.; Hírek érkeztek Vecsésről, Szekszárdról, Paksról; Dr. Ábrám Zoltán: 

Emlékbizottság a Don – kanyari áldozatokért szerveződött az EMKE 

keretein belül. 

3. Szász István Tas: Választások előtt – közben – után. 

4. Szász István Tas: Csak a hatalomvágyból (vers) 

5. Borbély Zsolt Attila: Nemzetpolitika 2002 után 

6. Kercsó Attila: Még dadogok (vers); És egyre ... (vers) 

7. Nagy – Major Gábor: Sárkányölő Szent-György napján...demokratikus 

választások után! 

8. Az Európai Bizottság Romániai Országjelentéséről (Magyarok 

Világszövetsége Erdélyi Társasága) 

9. MVSZ – Közlemény  

10.  Király László: Ne akkor (vers) 

11.  Maros Tibor (1923 2002) nekrológ 

12.  Prof. Dr. Seres-Sturm Lajos búcsúztatója 

13.  Részletek az anatómiai tanszék búcsúztatójából 

14.  K.P. Szubjektív emlékezés a Professzorra 

15.  Mester József búcsúztatója: Hompoth Zoltán 
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16.  Csaba testvér: Hol van Nikaragua?; Pater noster; /Két nagyon szép írás, 

mindenkinek ajánlom elolvasásra, akár többször is!!!/ 

17.  Székely Magyari Ferenc: Felhőszakadás után 

18.  Aranyos fiúk, ezüstös lányok (Fülöp Zoltán, Csíkszereda) 

19.  Átányi László: Trianon végtelen igazsága (vers) 

20.  Nagy Majos Gábor: Kalotaszegi Húsvét 2002. 

21.  András Zoltán /Székelyudvarhely/: Lármafa (vers) 

22.  Szabó Zoltán: Egy magyar orvos svédországi gondolatai 

23.  Dr. Szőcs Károly: Gondolatok a Fehérvárra menő hadi úton 

24.  Pelle Lajos: Az Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség története 

25.  Sütő András : Előszó 

26.  Bemutatjuk az Agora irodahálózatot 

27.  Magyarországi és felvidéki hagyományőrző és táncház táborok, 2002. 

nyarán 

28.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött 

29.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

30.  Irodalom: Kós Károly 

31.  Áprily Lajos: Tetőn 

32.  Székely János versei 

33.  10 éve hunyt el Székely János – három verse 

34.  B Osvát Ágnes: Addig gyűjtöm föntről a fényt 

35.  35 éve távozott Áprily Lajos; Fázom /Vita Zsigmond után/ 

36.  Gyermekoldal: Rákóczi tölgyfája; Nyári éjszaka /Bajos Andor meséi/ 

 

ÁTALVETŐ /43 

2002. szeptember 

 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

1. Híreink: Körök hírei: Salgótarján,  Monor, Szeged, Szekszárd, Sopron, 

Gödöllő: 2002. 06. 30-án új erdélyi kör alakult Gödöllőn Erdélyi Vándor 

Székelyek Köre Kasza Ilonával az élen. Jelentkezett az EKOSZ-ba. 
Leányfalu: A  hagyományos erdélyi képzőművészek Leányfalun sorozat 

keretében került sor 2002. aug. 19-én T. Bortnyik Éva képzőművészeti 

kiállításának megnyitójára. 

2. Dr. Pungur József lelkész (Alberta, Kanada): Az árok két partja 

3.  Szász István Tas: Imázsközpont és a Központ imázsa 
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4. Szász István Tas: Egyszerű tények (vers) 

5. Szász István Tas: Kárpátok Ödipuszai, Mi 

6. Szász István Tas: Régmúlt bölcseitől várván tanácsot 

7. Sz.I.T.: Elvakítottak (vers) 

8. Dr. Nagy-Major Gábor: Trianont nemcsak siratni lehet/kell!!! 

9. Átányi László: Trianoni tömeggyilkosok (vers) 

10. . Nagy-Major Gábor: A gondolatok „csendes forradalma”... 

11.  Ezek vagyunk... 

12.  Borbély Zsolt Attila: Európába, de hogyan? 

13.  Papp Sándor Zsigmond: Kísértések 

14.  Átányi László: Lépjünk Szent István örökébe! (vers) 

15.  Nánó Csaba: Anyanyelvi tábor Szurdokpüspökiben 

16.  MVSZ zászló az ezeréves Széken 

17.  Banner Zoltán: Szotyori-Zeöke Edit, 2002 

18.  Nagy M. Gábor: Apám emlékére (vers) 

19.  Serdültné Benke Éva: „Kirakni rajzod, régi Kassa, álom ...” 

20.  Serdültné Benke Éva: Határon túli lelkészek Pakson 

21.  Bölöni Domokos: Tiszteletbeli szellemi főkonzulunk (Szász István Tas 

köszöntése) 

22.  Dr. Szőcs Károly: A szabadságról 

23.  Rainer Maria Rilke: Őszi hullás (vers) 

24.  Dr. Dezső István: Dr. Krisár Zoltán 

25.  Kiadatlan Kós Károly levelek 

26.  Székely Magyari Ferenc: Ha jő a gyűlölet (vers) 

27.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött 

28.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

29.  Irodalom – Móricz Zsigmond / Kovács László/ 

30.  Jovan Ducic: Napraforgók 

31.  András Zoltán versei 

32.  Babits Mihállyal a Garda-tón (Móricz Zsigmond) 

33.  Gyermekoldal: Varázsló szavak (Bajor Andor) 

34.  Kercsó Attila: Szélfésű (vers) Bajor Andor: Szeptemberi napfény 

35.  Gyárfás Endre: Madárijesztő 

36.  Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /44 

2002. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 
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Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 40 oldalas. 

 

2. Hírek: EKOSZ, Szekszárd, Nagyatád, Recsk, Csongrád, Ötágú Síp 

Kulturális Egyesület, Salgótarján, Monor erdélyi köreinek hírei 

Az Erdélyi Szövetség elnöki tisztéről lemondott Székelyhídi Ágoston és Dr. 

Lipcsey Ildikót választották a helyébe (2002. szeptember 4-én. 

Szász István Tas: Adventi levél 

3. B. Osvát Ágnes. „Porka havak hulladoznak – Ó zengésű ének 

4. Dr. Pungur József (Kanada): Messiás és messiások 

5. Szemlér Ferenc: Karácsonyra (vers) 

6. Csütörtöky Sebestyén Spielmann Mihály: Pengeváltás  

7. Az Átalvető ünnepi kommentárja 

8. Az EKOSZ Tiltakozó Nyilatkozat: (Medgyesi Năstase talákozó) 

9. Unió vagy konföderáció /Siklaky István/ 

10.  Péterffy Gyöngyi: Erős hittel 

11.  Borbély Zsolt Attila: Számvetés és új origo (nagyon jó elemzése az 

RMDSZ tevékenységének) 

12.  Köllő Katalin: Schöpflin György kolozsvári interjúja 

13.  Bárd Oszkár: A két fiammal, Úristen mi lesz?  (vers) 

14.  Könyvismertető és nemzetközi sajtótájékoztató Brüsszelben 

15.  Újsághír 

16.  Interjú Patrubány Miklóssal 

17.  Szász István Tas: Fényről és annak árnyékáról /Részletek: „Most a Nobel 

díjról beszélgetnék. Úgy is mint olyan, aki évről évre mérgelődve láttam, 

hogy a világban értékén alul kezelt csodálatos magyar irodalom 

legnagyobbjai sorra maradnak le a teljesen megérdemelt díjról, kevéssé 

érdemesek, olykor nem csak itt, de világszerte is ismeretlenek javára, nagy 

örömmel vettem a hírt. Örömöm azonban ismét jókora ürömtől lett 

keserű. A díjazott nyílatkozatai ellentmondásosak voltak. Öröm volt 

hallani, mikor azt mondta, hogy reméli ez ráirányítja a fényt arra a 

magyar irodalomra, melynek még voltak Nobel díjra érdemes alakjai. 

Fájdalmas volt azt hallani, hogy Budapest egy antiszemita város, hogy itt 

még nem néztünk szembe a holokauszt felelősségével, hogy itt nyíltan 

fellépnek a másság ellen stb. Öröm volt hallani a titokzatosan szép 

magyar nyelv dícséretét és szomorúan megdöbbentő az, hogy ő maga 

véletlenül ír csak magyarul, véletlenül számít csak magyarnak, hogy 

Berlinben érzi jól magát. Éppen Berlinben, Mert ott, tisztázta azonnal a 

furcsa ellentmondást már szembenéztek a holokauszttal és rendet 

teremtettek lelkiismeretükben.(...)” (Jó lehet vannak más vélemények is ez 

az írás megéri az olvasás fáradtságát, mert mindent a maga helyén kezel.) 

18.  Szász István Tas: Vác felé (vers) 

19.  Nagy-Majos Gábor: Halottak napja előtt; Emlékezz 
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20.  Molnár Pál: Médiaerőszak 

21.  Dr. Madarassy Ágnes az EMTE elnökének levele  

22.  Hermann Beáta: Bemutatkozik a Student Pro Europa – Marosvásárhely 

23.  Prof. Dr. Szabó T. Attila: Néhány szó az MVSZ-ről 

24.  J.S. Kanada: Nyele veszi! 

25.  Szász István Tas: Karácsony a Hargitán (vers)  

26.  Spaller Árpád: Az Erdélyi Magyarok Egyesületének Felhívása 

27.  Dr. Szőcs Károly: De erroribus 

28.  Juhász Gyula: Testamentom (vers) 

29.  Szász István Tas: Elment egy barátunk! (Sinkó Zoltán halálára) 

30.  Nagy Péter erdészmérnök emlékére 

31.  Egyed Emese: Könyörgés (vers) 

32.  Kolozsvári ünnepség (Fadrusz János emlékére) 

33.  Dr. Nafy Katalin a Szejke Polgári Kör tagja: A Kárpátok Őre áll! 

34.  Dr. Sófalvi Antal elnök, Csepregi Béláné alelnök: Három év mérlege 

(„Bolyai Farkas” Erdélyi Barátok Köre – Recsk) 

35.  Csirák Csaba: XII. Hajnal akar lenni népdalénekesi verseny 

36.  Dr. Fazekas András: A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem 

Pathologiai Intézete 

37.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem.  

38.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött 

39.  Irodalom: Sipos Domokos 

40.  Bárd Oszkár 

41.  Sipos Domokos: Rettenetes Angyalszárnyon Sipos Domokos: 

Megszületett (vers) 

42.  Bárd Oszkár: Az igaz jóság eljön még vajon? (vers) 

43.  Krizsán Géza, Nagybánya: Város az időben 

44.  Reviczky Mária: Csillagok (vers) 

45.  Huber András MÚRE-díjas (Lukács Éva) 

46.  Gyermekoldal: Az égig érő karácsonyfa 

47.  Weöres Sándor: Téli nyalánkságok 

48.  Illés Endre: Karácsonyfa; Testvérnek a Bajban (Az utolsó (???) 

alkalommal megjelenő Erdélyi Magyarság - nak. 

 

ÁTALVETŐ /45 

2003. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  
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A lap 48 oldalas. 

 

Fedőlap: Bodor Aladár: Márciusi eskü (vers) 

2. Hírek: EKOSZ, Mezőberény, Vecsés, Monor, Komló Paks, Maglód, 

Gödöllő /Kasza Ilona írja: november 16-án „batyus” Katalin-bált 

rendeztünk Budapesten az Erdélyi Magyarok (Egyesülete) székházában... 

MVSZ hírek 

3. Felhívás /A kolozsvári református öregdiákok baráti társaságának 

vezetősége gyűjtést rendez a kollégium épületének felújítására./ 

4. Szász István Tas: Jöjjetek vissza szép márciusok, emeljétek fel fejeinket 

5. Sz.I.T.: Márciusi remény (vers) 

6. Juhos Kis János: Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc nyitánya 

Erdélyben 

7. Felhívás együttgondolkodásra a csatlakozásról (EU – népszavazás) 

8. Sütő András:  Egy erdélyi város szellemképe 

9. Tökés: Lemondott rólunk az anyaország 

10.  Tökéczki László: Használt jelszavak vására 

11.  A pártkongresszus üzenete (Borbély Zsolt Attila) 

12.  György Attila: Elhatárolódok 

13.  András Zoltán: Hóvirág (vers) 

14.  Pápaffy Endre: Időutazás 

15.  Az MVSZ hű marad eredeti céljaihoz 

16.  Borbély Imre a kettős állampolgárságról: A kedvezménytörvény 

önmagában nem elég 

17.  Himnusz határok nélkül (Dr. Serdültné Benke Éva) 

18.  Ferenczes István: Erdélyi kódex (vers) 

19.  Ferenczes István: Egyetlen himnuszom 

20.  Atzél Ferenc: Ortodox gyűlöletkeltés Romániában 

21.  Lászlóffy Aladár: Betűkán privatizációja (vers); Az egyetemes herma 

(vers) 

22.  Csíki Sándor: Nem elfogyni! 

23.  Dippold Pál: Záróra előtt 

24.  Szűcs Lóránd: Másság és etnobiznisz 

25.  Mets György: Köszönöm... (vers) 

26.  A média és a katonacsizma (Dr. Szőcs Károly) 

27.  Könyvbemutatás: Kocsis Tamás: Gyökereink 

28.  Gróf Kornis Gabriella: Elődök és utódok 

29.  Czire Dénes: Diákok az 1848-49. évi forradalom és szabadságharcban 

30.  Szeghalmi Elemér irodalomtörténész ismerteti Juhos-Kiss János: Életre-

halálra című könyvét- 

31.  Juhos Kiss János: Erdélyi életérzések 2002-ben 

32.  K. P. : Dr. Pálffy Géza 

33.  Vass Tamás (Domokos Péter) 
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34.  Dr. Fazekas András: A MOGYE Pathologiai Intézete 

35.  Péterffy Gyöngyi: Wass Albert emlékezetére (vers) 

36.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

37.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött (Emlékek, gondolatok a 

nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumról) 

38.  Irodalom: Szakolczay Lajos: Jékely Zoltán (1913 – 1982) –  

39.  Jékely Zoltán: Csillagtoronyban 

40.  Jékely Zoltán: Találkozások, magasabb szinten 

41.  Három vers: Patrice de la Tour du Pin: Tavasz Laurence; Iwan Goll: Az 

ember teremtése; Tavasz c. versek. 

42.  Gyermekoldal: A gyöngyvirág meg a tudománytörténeti (Bajor Andor) 

43.  Bajor Andor: Hóvirágméz 

44.  Gazdag Erzsi: A legszebb május (vers) 

 

ÁTALVETŐ /46 

2003. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 52 oldalas. 

 

Fedőlap: Bethlen Gábor szobor Nagyváradon 

2. Izsáki, Monor, Szeged, Debrecen – Siófok; Első Vecsési Tavaszi fesztivál 

3. K.P. Szobrok és miniszterek avagy a Trianon jelenvalósága 

4. Szász István Tas: Hihetetlen történetünk (vers) 

5. Sziridopulosz Archimédesz: A magyar társadalom Trianon-képe az 

ezredfordulón  

6. Áprily Lajos: Esti dal (vers) 

7. Triptichon Trianonról (Szász István Tas) 

8. Borbély Zsolt Attila: Állam és egyház 

9. Jeszenszky Géza: Vélemények a nemzeti autonómiáról 

10.  Dr. Csapó I. József: Hozzászólása Jeszenszky Géza írásához 

11.  Nyitva maradt az út 

12.  Szőcs Károly: Checkpoint Charly avagy gondolatok két világ 

mezsgyéjén. 

13.  Szász István Tas: Európa ege alatt avagy gondolatok Checkpoint Charly 

kapcsán 

14.  Spaller Árpád: Az erdélyi emigrációs sajtó vázlatos története 

15.  Dr. Fazakas András: A MOGYE Pathologiai Intézete  
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16.  Fülöp Zoltán: Egy Nobel-díjas Csíkban 

17.  Szekeres Sándor: Székely Mózes erdélyi fejedelem születésének 450. 

halálának 400. évfordulójára 

18.  Wass Albert: A gyökér megmaradt (vers)  

19.  Székely-Magyari Ferenc: Sólyom a Vereckei-szoros felett (vers) 

20.  Dr. Konthur Bertalan távozó elnök visszaemlékezései: 2002 

decemberében ünnepelte 15 éves fennállását az Erdélyi Világszövetség 

Németországi Csoportja   
21.  Búzás Gábor: Himnuszok, Imádságok 

22.  Ferenczes István: Felirat az égi Táblánál szolgáló gróf Széchenyi 

Istvánhoz 

23.  Dr. Horváth Kálmán: Mentsük meg értékeinket 

24.  Bakos István a Bethlen Gábor Alapítvány kuratórium elnöke: A Dévai 

magyarok Nagyasszonya Kollégium tizedik évfordulóján 

25.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

26.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött (Emlékek, gondolatok a 

nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumról) 

27.  Juhos Kiss János: Erdélyi életérzések 2002-ben 

28.  Máriás József:  Reizer Pál, az újjáépítő püspök  

29.  Szőcs Károly: Huszárvágás a moszkvai Vörös téren 

30.  Irodalom: Tomcsa Sándor (1897 – 1963) 

31. Tomcsa Sándor: A székelyek apát szereztek; Dürer 

32.   András Zoltán: Hol vagy uram? ; Trianon (vers) 

33.  Ines Roth: Valamire mindig vágyunk (vers) 

34.  Mihály László: Udvarhelyi nyári este (vers)  

35.  Wass Albert: Nyár (vers) 

36.  Gyermekoldal:Bajor Andor: Tizenegyes 

37.  Kovács Ferenc G. (Dánia): Te kút, kedves (vers) 

38.  Ambrus Lajos: A néma forrás (mese) 

39.  Nagyernyei nyilatkozat; Az MVSZ elnökének vatikáni látogatása 

 

ÁTALVETŐ /47 

2003. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 52  oldalas. 

 

1. Híreink: EKOSZ, Komló, Salgótarján, Monor MVSZ hírek 
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2. Borbély Zsolt Attila: Ismét a kettős állampolgárságról 

3. K.P. Páfordulat 

4. Borbély Zsolt: Logikai terror 

5.  Szász István Tas: Fogyatkozók (vers) 

6. A pusztulás útjain. Interjú Tóth Károly Antallal – kérdező dr. Csisztay 

Gizella: 

7. Bartis Ferenc: Fohász nemzetemhez (vers) 

8. Nits Árpád: Választási válaszutak 

9. Gazda József: Politikai nyilatkozat  

10.  MVSZ: Közösségek önkormányzása az egyéni és kollektív jogok 

érvényesítésére 

11.  Quo vadis Székelyföld? Konferencia (Zárónyilatkozat) 

12.  Lukács Csaba: Magyarság és világérdek 

13.  Nagy Major Gábor: Könyvhét, kedvezménytörvény, Retyezát... 

14.  Demeter Irén: Sirató a Marosért – Marosvásárhelyen 

15.  Paizs Tibor: Erdély történetével ismerkednek a nagykövetek 

16.  Kolunbán Sándor: Egy „agyalágyult vélemény” 

17.  Adolf Meschendörfer: Erdélyi elégia (vers) 

18.  Dr. Farkas András: A MOGYE Pathologiai Intézete 

19.  Dr. Búzás Gábor: Arany-diplomások 

20.  Dr. Dull József ünnepi beszéde 

21.  Máriás József: „...Az életet már megjártam” 

22.  Szász István Tas: Rövid emlékezés egy 110 éve született erdélyi 

művészre és nagy emberre 

23.  Budaőrsi merengő Professzor dr. Csögör Lajos halálára 

24.  Patrubány Miklós: Tonk Sándor (nekrológ) 

25.  Testamentum 

26.  Ady Endre: Köszönöm, köszönöm, köszönöm (vers) 

27.  Tófalvi Zoltán: Az Anyanyelv szobra 

28.  Szász István Tas: Kilencvenedik (vers) 

29.  Az unitáriusok ötödik világtalálkozója Szejkefürdőn 

30.  Kajlik Péter (A mezőberényi Erdélyi Kör elnöke) 

31.  Mets György: Vagyok itt...(vers) 

32.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

33.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött (Emlékek, gondolatok a 

nagyenyedi Bethlen Gábor kollégiumról) 

34.  Juhos Kiss János: Erdélyi életérzések 2002-ben 

35.  Irodalom: Hunyady Sándor (1890 - 1942) 

36.  András Zoltán: Őszi délután (vers) 

37.  Hunyady Sándor: Családi album 

38.  Ines Roth: Búcsú a nyártól; Szilágyi Domokos és Kosztolányi Dezső 

versei 

39.  Dr. Szőcs Károly: A palatáblától a számítógép képernyőig 
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40.  Gyermekoldal: Mit álmodik a sündisznó?  

41.  Ólom apó gyermekei 

42.  Szilánkok 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /48 

2003. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 52 oldalas. 

 

1. Hírek: EKOSZ 2003. október 11-én  Budapesten a Magyarok Házában 

tartotta éves közgyűlését az EKOSZ. Meghívott vendégeink voltak: 

Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke, Lipcsey Ildikó az Erdélyi Szövetség 

elnöke, Atzél Ferenc az Erdélyi Magyarságért Alapítvány elnöke, 

valamint B. Kis Béla és Spaller Árpád az EME-ből ; Az EKOSZ 

taglétszáma 22-re bővült az Izsák és Környéke Erdélyi Egyesület 

felvételével.; Megalakult az ESZT! 2003. november 13-án Az Erdélyi 

Magyarok Egyesülete székházában megalakult az Erdélyi Szervezetek 

Tanácsa. Képviselte magát az EKOSZ (Kövesdy Pál, Márton Ferenc, 

Hompoth Zoltán), az Erdélyi Magyarok Egyesülete részéről (B. Kis Béla), 

Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány részéről Atzél Ferenc, az Erdélyi 

Szövetséget Lipcsey Ildikó képviselte. Egyéb hírek: Ötágú Síp Kulturális 

Egyesület – Szeged; Gödöllő, Nagyatád; Komló, Vecsés, Mezőberény, 

Salgótarján, Győr Erdélyi köreinek hírei. 

2. Szász István T.: Adventi levél 2003. 

3. K.P.: Az Átalvető decemberi kommentárja: Dermedtlelkűek 

4. Szász István Tas: Gondolatok egy erdélyi út után / A szerző bárhol jár, 

érzékeny füllel hallgatja a politikai véleményeket és mond azokról 

véleményt. Ezért érdemes ezt az írást is figyelembe venni és nagyon 

alaposan elolvasni, hiszen a „mi” vagyis egy már itt elő, de ízig-vérig 

erdélyi ember véleménye, akinek szemléletével nagyon sokan tudunk 

egyetérteni. Csak egy kis részlet : Erdélyben és a mindenkori magyar 

külpolitikában is az a gond, hogy fel kell ismerni a tárgyalópartner 

sajátságát (ugye milyen finoman fogalmazok) azt, hogy egy más kultúrkör 
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gyermeke, mást jelent számára az adott szó, a becsület, a megengedhető 

módszerek tára és a többi. Itt (de persze ott is) tudni kell, hogy az a keleti, 

bizánci, levantei vagy ortodox gondolkodás, amellyel szemben állunk, 

amikor például a románokkal tárgyalunk, hasonlatos a bolsevista 

gondolkodásmódhoz, mely maga is egy ortodox szellemű társadalomból 

nőtt ki. 

Gloria Man (megj.: Gloria Man: Az ortodox törésvonal c. könyve)  nyomán 

említenék fel itt két tételt. Az egyik azt mondja, hogy: „A külső erőszak és a 

manipulált tudat egyenlő a nyugodt társadalommal”. Ezt Bizánc próbálta ki 

először. A másik az ortodoxiáról szól, és azt mondja: „A pravoszláv egyház egy 

államegyház, mely arra neveli híveit, hogy egyaránt hűségesen kövessék az 

állam és az egyház törvényeit”. Tudjuk, hány száz éve vált már el nyugaton az 

egyházi hatalom az államitól, és azt is, hogy keleten ez ma sem történt meg. 

 Íme egy látszólagos részletkérdés, mely meghatározza a magyar külpolitikának 

és a keletre szakadt nemzetrészek megmaradás politikájának tennivalóit. 

 Ennek felismerése vagy fel nem ismerése már annyira nyilvánvaló 

szükségesség, hogy a mai, szabadon burjánzó sajtóban hihetetlennek tűnik az 

erről tapasztalható hallgatás. Vagy ez is az érzékenységekre való hivatkozással 

kerül ki nélkülözhetetlen kelléktárunkból? Ha igen, akkor ez nagy tehertétele 

bármely külpolitikának vagy kisebbségpolitikának. S ha nem beszélnek róla, 

legalább sejthetnénk vagy láthatnánk annak jeleit, hogy tudnak erről. A mai 

magyar vezetést szinte menetrendszerűen érő megaláztatások sora nem ezt 

igazolja. 

5. Lászlóffy Aladár: Haza és evolúció 

6. Damján B. Sándor: Kihez fohászkodjunk 

7. Szász István Tas:  Szentesti nosztalgiák (vers) 

8. Turcsány Péter: A Duna üzenete (vers)  

9. Ferencz Csaba: Bűnös hallgatás 

10.  Tóth Károly Antal: Ki vagy Mária? 

11.  Dr. Pungur József (Kanada) Az Emmausi úton 

12.  Magyarság-konferencia (Cleveland, 2003. november 29.) 

13.  Tunyogi Csapó Gábor: Meddig tűr a lélek? 

14.  Borbély Zsolt Attila: Erdélyi Lármafa /Rovat/: Arad után ki tudja merre? 

15.  Kabdebó Tamás: Memento libertatem (vers) 

16.  Asztalos Lajos: Ismét kibújt a szög a zsákból, avagy kit vert át Năstase? 

17.  Öngyűlöletbeszéd (Nits Árpád) 

18.  Román Győző: A helyzet változatlan 

19.  Szabó Gyula: Legjobb román ötlet a „botránykő”-szoborra nézve. 

20.  Szórványgondok Erdélyben (Vetési Lászlóval beszélgetett Aniszi 

Kálmán) 

21.  Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban (vers) 

22.  Ferences István: Marosszentimrei templom 2002 (vers)  
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23.  Dr. Szőcs Károly (Németország): A szent tehén, avagy gondolatok a 

globalizáció háza táján.  

24.  Bencze Imre: Édes, ékes anyanyelvünk 

25.  Nyelvvédelem RMDSZ módra 

26.  Máriás József: Megújul Nagybánya főtere 

27.  Timár Katalin: A nő, aki nem adta fel” 

28.  M.J. Sorskérdéseinkről – hármas megközelítésben (könyvbemutató) 

29.  Fülöp Zoltán: Gyógyszerész továbbképző Erdélyben 

30.  Dr. Horváth Szabolcs: Illyefalvi orvoskongresszus 

31.  Lukács Csaba: Televízióvásár barátoknak. 

32.  Hans Kuitert: EU-tagállam a Marsról 

33.  Dr. Búzás Gábor: Felelőtlen nemtörődömség 

34.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

35.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros felett 

36.  Péterffy Gyöngyi: Kiáltó szó (vers) 

37.  Juhos Kis János: Erdélyi életérzések 2002-ben 

38.  Irodalom (rovat): Bánffy Miklós 

39.   András Zoltán: XXI. századi magyar karácsony(vers) 

40.  Osvát Ágnes: Színek és illatok 

41.  Páll Lajos versei: Vándor vagyok; Elkésett havazás; Vers, muzsika; Téli 

nap;  

42.  Gyermekoldal: Nemes Nagy Ágnes és Csanádi Imre versei. 

43.  Tordon Ákos: Egy karácsonyi manó története;  

44.  Máfé: Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /49 

2004. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 52 oldal 

 

1. Hírek: EKOSZ, Izsák, Komló, Monor, Csongrád, Mezőberény, Ötágú Síp 

kulturális Egyesülete, MVSZ, Erdélyi Könyv Egylet hírei 

2. Patrubány Miklós: Felkelés a közjóért (Újévi üzenet magyarokhoz) 

3. Szász István Tas: Vándorutunk (vers) 

4. Csapó Endre: A nemzet mégis élni akar 

5. 40 éves az Ausztráliai Erdélyi Szövetség 

6. K.P. Szabadságharc – újra 
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7. Szász István Tas: A kimondhatatlanról 

8. Borbély Zsolt Attila: Új kezdet Erdélyben (Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács megalakulása) 

9. Borbély Zsolt Attila: A román demokrácia diszkrét bája. 

10.  Az EKOSZ Nyilatkozata 

11.  Székely Kriszta: „Az autonómia háttérbe szorulása hívta életre az EMNT-

t (beszélgetés Toró T. Tiborral) 

12.  Székelykapu–avatás Komlón (Az EKOSZ elnökének ünnepi beszéde) 

13.  Dr. Szőcs Károly: Vesti la giubba..; vedd fel zekédet... 

14.  Mérce (vers) 

15.  Szász István Tas: Tévtanok és a terjesztés felelőssége 

16.  Schmidt Sándor: Dr. Schmidt Béla emlékezete 

17.  Tóth Károly Antal: Egy erdélyi magyar idegenben 

18.  (R.A.) Torkig vagyok a hazugságözönnel! 

19.  Dr. Ábrám Zoltán: Választmányi gyűlést tartott az EME Orvostudományi 

és Gyógyszerészeti Szakosztálya 

20.  MVSZ sajtószolgálat: Bizarr megemlékezés a Siculicidium 240. 

évfordulóján. 

21.  Dr. Búzás Gábor: Megkésett levél a madéfalvi megemlékezésről 

22.  Dr. Nagy-Major Gábor: Nyugdíj előtt... 

23.  Major N. Gábor: Apám emléke (vers) 

24.  Csiha Kálmán: Őt kizárni nem lehet soha (vers) 

25.  Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

26.  Papp Kincses Emese: Virrassz velem 

27.  Juhos Kis János: Erdélyi életérzések 2002-ben 

28.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött 

29.  Serdültné Benke Éva: Egy kiállítás képei 

30.  Reményik Sándor: elhullt kék szirom 

31.  Irodalom: Szenczi Molnár Albert (Molnár Szabolcs) 

32.  Osvát Ágnes: Profán Ima 

33.  B.O.A.. „Bárkivel megeshetett volna” - történeteim 

34.  Tóth Árpád: Az új tavaszra; Kora márciusi napsugár (két vers) 

35.  Dénes György: Április 

36.  Nagy Zoltán: „Ne bántsd a fát!” 

37.  Gyermekoldal: Bajor Andor: A tündérkirály pipája 

38.  Ágh István: Életfa 

39.  Dsida Jenő: Tündérmenet 

40.  Gyurcsó István: Fehér ruhás hóvirág 

41.  Máfe: Szilánkok 

 

ÁTALVETŐ /50 

2004. június 
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Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 56 oldal 

 

1. Hírek: EKOSZ. 2004. május 15-én tartotta éves közgyűlését. Részt vett az 

egyesületeken kívül Patrubány Miklós az MVSZ elnöke, Lipcsey Ildikó 

az Erdélyi Szövetség elnöke Spaller Árpád az Erdélyi Magyarok 

Egyesületének képviseletében. Híreket küldött: Komló, Szekszárd Ötágú 

Síp Kulturális Egyesület, Szeged, Siófok, Vecsés 

2. Halász János: Átalvetővel az Unióba 

3. Lászlóffy Aladár: Mekkora ország: te meg én (vers) 

4. Magyarország bemutatkozik Sárközy Csaba tanár /Történelmi tények 

helyett torzított adatokkal, elhallgatásokkal és ferdítésekkel teli kiadvány 

jelent meg a magyarokról, mint bemutatkozás az Európai Unióban/ : Az 

Európai Parlament Információs Hivatala kiadott egy „Európa ma és 

holnap” című brosúrát, melyben 28 tagország (mostani és jövendő – 

2004-ről van szó ) mutatkozik be. Az egyes országok maguk állították 

össze a szöveg és képanyagot. A többség bemutatkozása valósághű. 

Néhány Európai Unióba igyekvő ország, mint Románia, Szlovákia a 

bemutatkozásba beleszövi eredetlegendáit és elhallgatja mindazt ami 

számára kínos lehet. A magyar bemutatkozás gyalázatos 

történelemhamisítás és elhallgatás keveréke. A románokkal és a 

szlovákokkal ellentétben mi nem említjük a honfoglalást sem. Idézet: 

Iszonyú kártékony az a torzító elhallgatás! Lám a románok tudomást sem 

vesznek arról, hogy Costantin Daicoviciu, a dáko-román folytonosság 

(kontinuitás) elméletének atyja 1973-ban, halála előtt maga fedte fel (a 

Történeti Intézet , a Történeti Múzeum munkatársainak, és egyetemi 

kollégáinak, diákjainak) kutatásai hazug voltát. Tételesen sorolta fel saját 

történelemhamisításait! A Nestor-krónika nem „oláh”-okat, hanem 

„frank”-okat ír. Anonymus „ac pastores Romanorum” kitétele daciai 

oláhokra, hanem dunántúli, frank fennhatóság alatt élt romanizált 

pannonokra vonatkozik. Az ősrománnak titulált „Dridu-műveltség” 

bulgáriai – az egykor a Kárpát -medence déli harmadát birtokló bolgárok 

hozták fel hazájukból az itt megtalált elemeit. A többit nem sorolom. 

Mi pedig saját történelmünk elhallgatásával igazoljuk a már dogmává merevült 

történelmi hazugságokat... 

Az írás újraolvasásra ösztönzőként említem meg. Figyelemfelkeltő, hiszen ma is 

nap mint nap találkozunk a történelemkönyvekben ehhez hasonló hamisításokat, 

torzításokat és kihagyásokat. Ezeket a könyveket sajnos a „mi” történészeink 
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alkotják.  

5. Sárközy Csaba: A szerző jogán 

6. Borbély Zsolt Attila: Erdélyi perspektívák 

7. Dr Kövesdy Pál elnök: Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének 

Nyilatkozata az erdélyi magyarság autonómiájának ügyében 

8. Az Összmagyar Testület Nyilatkozata (Bartis Ferenc elnök) 

9. Király Károly: Nagy fába vágott fejsze (Nagyon fontos írás az erdélyi 

autonómiáról. Nemcsak érdekes de szomorúan tanulságos is) 

10.  BOÁ: Arad – 2004. április 25. 

11.  B. Osvát Ágnes: Talán meghallasz engem (vers) 

12.  Szász István Tas jegyzetei 

13.  Gerendás Lajos: Erdély és Trianon (kronológiai vázlat) – folyt. Köv. 

(Egyik legfontosabb összegzésnek tartom ezt a kronológiát.) 

14.  Máriás József: Jubileum a múlt és jövő határán 

15.  Csirák Csaba: A VI. Kárpát-medencei Csengey Dénes vers- és 

prózamondó verseny tapasztalatairól 

16.  Lukács Csaba: Tizenhárom szobor a felejtés ellen 

17.  Fülöp Zoltán: Hetvenöt éves a csíki jégkorong 

18.  Székely Magyari Ferenc: Veled megyek én is (vers) 

19.  B. Osvát Ágnes: Ahol újból felfedeztem a lelket... 

20.  Dr. Ábrám Zoltán: A beiskolázási számoktól az önálló magyar tagozatig 

21.  Dr. Szőcs Károly: Őzlábgomba, úrigomba 

22.  Dr. Szőcs Károly: Emlékezzünk  

23.   Dr. Fazekas András: A Marosvásárhelyi Orvostudományi Egyetem 

Patológiai Intézete (Befejező rész - Exodus) 

24.  Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

25.  Dr. Búzás Gábor: Soha jobb alkalom 

26.  Nagy M. Gábor: Miért van az... 

27.  Böjte Csaba ofm: Sátáni kéz 

28.  Dr Kováts Lajos: Fejen talált szög 

29.  Szász István Tas: Magyar bőr? (vers) 

30.  Juhos Kis János: Erdélyi életérzések 2002-ben 

31.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött (Emlékek, gondolatok a 

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégiumról) 

32.  D. Szabó Lajos: Kapuállítás ünnepén (vers) 

33.  Irodalom (rovat) 

34.  Karácsony Benő (Balázs Imre József) 

35.  „Bárkivel megeshetett volna” - történeteim 

36.  B. Osvát Ágnes: A gondolat (vers) 

37.  Radnóti Mikós, Ines Roth, András Zoltán versei 

38.  B. Osvát Ágnes: Székely János születésének 75. évfordulójára 

39.  Székely János: Semmi-soha (vers) 

40.  Gyermekoldal: Bajor Andor: Doktor Breke Kelemen 
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41.  Osváth Ágnes: Egyszer volt, mese volt...(vers) 

42.  Nagy Imola: A hiú kis fenyő története  

43.  Máfé: Szilánkok 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /51 

2004. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 56 oldal 

 

1. Hírek: Salgótarján,  Izsák, Monor; Bocskai Szövetség, 

2. Az Aranybullától az Adreanumig (MVSZ Sajtószolgálat) 

3. Rácz Sándor: Kettős állampolgárság, autonómia  

4. Borbély Zsolt Attila: Autonómiát, most! 

5. Nits Árpád: Érdekszerelem 

6. Ahány régió, annyi autonómia (Forrás: Magyar Szó) 

7. Pandula Dezső: Csontősz (vers) 

8. Borbély Zsolt Attila: Helyhatósági választások Erdélyben 

9. Szász István Tas: Várakozó (vers) 

10.  Katona Szabó István: Régiófejlesztés román módra /fontos/ 

11.  Nagy Balázs: Erdély első erdei iskolája a Csíki-havasokban 

12.  Gerendás Lajos: Erdély és Trianon (Kronológia – vázlat);  

13.  Neked barátom (vers) – (nincs írója) 

14.  Bayer Zsolt: Mi közünk van Trianonhoz?  „A magyar ember bizonyos 

életkoron és bizonyos értelmi fokon túl nem lehet kozmopolita. Én is 

túljutottam ezen a kórhatáron (…) A múlt csak lassan harapózik el 

rajtunk: az évek testileg, lelkileg és szellemileg visszavisznek a világtól 

széttörhetetlen körünkbe. Az értelemnek szüksége van az ifjúkori 

kozmopolitizmusra, aki viszont érett fővel is ki – be sétál az örök körön, 

már a gyanútlanságával elárulja félműveltségét.” (Cs. Szabó László, 

1938) Mert mi az „örök kör”? - teszi fel a kérdést a szerző. A haza. A 

hazánk. S a haza, amelynek ezeregyszáz esztendőnyi múltja van, nem 

pusztán földrajzi fogalom. Nem lehet az még Trianon ellenére sem. A 

haza ott van a magasban. S a haza annyi amennyit ismerünk belőle. 
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Trianon csak az emberi ostobaság, kegyetlenség és aljasság örök 

mementója. De nemcsak az ostobaság, a kegyetlenség és az aljasság örök. 

Az emlékezés és az élni akarás is örök. Minden kicsike, halálra ítélt falu 

harangja örök. Örök a harangok legutolsó kondulása. Csak a megapolisok, 

a nagy zabálások, az öröknek hitt és szánt fogyasztás, csak az új 

korszellem van pusztulásra ítélve.” 

15.  Szász István Tas: Levelek Európából 

16.  Gyurkovics Tibor : Szószimfónia két tételben 

17.  SZIT: Eu-trófia (vers) 

18.  Könyvbemutató: Tizennegyedik könyvünk (Erdélyi Könyv Egylet) 

19.  Tóth Károly Antal: Elpolitizált szavaink 

20.  Dr. Szőcs Károly: Erdővidéki intermezzo 

21.  Illyés Kinga – nekrológ 

22.  B. Osvát Ágnes: Ahol véget ér a szó.../nekrológ/ 

23.  Kerényi György: Búcsú Illyés Kingától 

24.  Dr. Kovács Levente: Köszönjük, hogy velünk voltál. 

25.  Csirák Csaba: Dr. Tempfli Imre ezüstmiséje alkalmából 

26.  Juhos-Kiss János: Szék: 2004.; Pozsonyi életkép;  

27.  Serdültné Benke Éva: Atlantisz harangoz a mélyben 

28.  Böjte Csaba atya beszámolója az elmúlt tanévről 

29.  Szalontai János: Trianon és az Európai Unió 

30.  Lukács Csaba: Három történet magyarokról 

31.  Sz. Lukács Sándor: A Székelyföld autonómiájáról 

32.  Nagy Árpád: Bocskai István a magyarok Mózese 

33.  Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

34.  Juhos-Kiss János: Erdélyi életérzések 2002-ben 

35.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött 

36.  B. Osvát Ágnes: Egy fénykép alá (vers) 

37.  Nagy Pál: Bözödi György 

38.  Bözödi György: Móricz Zsigmond a székelyek között 

39.  Markó Béla versei: Ősz; Mesterszonett; Leitmotiv; (versek) 

40.  B. Osvát Ágnes: „Bárkivel megeshetett volna” - történeteim 

41.  B. Osvát Ágnes: Három vers Lívia emlékére (három vers) 

42.  Máriás József: „Vigyázzatok ma jól, mikor éltek” 

43.  Fényi István: Magam balladája (vers) 

44.  Kenneth Grahame: Mindenki útra kel 

45.  Markó Béla versei 

46.  Szilánkok. 
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2004. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

 

1. Hírek : EKOSZ, Monor Szekszárd, Ötágú Síp- Szeged, 

Nagyatád: Orbán Miklós a Nagyatádi erdélyi Kör elnöke most küldte el körük 

ERDÉLYI KILÁTÓ c. kiadványát, melyből megtudhatjuk, hogy augusztus 20-

án, Szent István napi műsor részeként került sor a régóta várt nagy eseményre, a 

kör által a városnak ajándékul állított és maga Orbán Miklós által faragott 

hatalmas székelykapu ünnepélyes avatására. Az indító lökést maga a 

polgármester adta, a faanyag beszerzésében, a kapu felállításában, a 

vasszerkezet elkészítésében, stb. számos helyi vállalat, szervezet vett részt, a 

fedőzsindelyeket a testvérváros, Kézdivásárhely adományozta. Beszédet és 

köszöntőt mondott Kuzma László országgyűlési képviselő, Ormai István 

polgármester és Orbán Miklós. 

Az erdélyi Kilátó novemberi 2. számában dr. Papp Előd ír a kettős 

állampolgárságról. Záró szavai: „Igazi sorskivetettségünkben döntsünk végre 

mi, szabadon!” 

2.  Katona Jenő ref. lelkész: Ima 

3. K.P. December 5. sötét éjjele 

4. Szász István Tas: Adventi levél 

5. Dr Pungur József: Karácsony fénye 

6.  Ferenczes István: Szélbekiáltott hazám (vers) 

7.  Kövesdy Pál elnök: Szót kér az EKOSZ 

8. Szász István Tas: Meteor (vers) 

9. Plesa Vass Magda: Szemelvények 

10.  Szász István Tas: Kiáltvány a magyar nemzet szerencsésebb feléhez 

11.  Szász I.T.: Géni Juss; Homály (két vers) 

12.  BOA: Amikor a kutya a macskával együtt jár iskolába 

13.  Reményik Sándor :Ne ítélj (vers) 

14.  Borbély Imre és Borbély Zsolt Attila: A magyar állampolgárság 

kiterjesztése nemzetpolitikai szemszögből 

15.  Borbély Zsolt Attila: Keleten a helyzet változatlan 

16.  Szász I. T.: Gondolatok az Áldás, népesség konferencia családi-

egészségügyi munkacsoportjának megalakulásakor 

17.  Dr. Szőcs Károly: Schrödinger macskája, avagy a könyv dicsérete 
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18.  Az erdélyi magyar közéletről -dióhéjban (Borbély Zs. A. interjúja Tóth 

Károly Antallal 

19.  Lehoczky Leopoldina: Engedd bejutni a te országodba... (Interjú Böjte 

Csaba ferencesrendi szerzetessel,; Részlet: „A magyar nemzetnek talán 

azt kívánnám karácsonykor, legyen az élet nagy – nagy érték szeressék az 

emberek az életet. Annyi minden van körülöttünk. Ezek mind – mind 

limlomok. A Szentírás mondja: „Szólhatok az emberek vagy az angyalok 

nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc és pengő cimbalom.”. 

Hát egy magnós rádió, egy televízió, egy autó, ház, mind – mind limlom, 

elmúlnak. Egyetlen dolog nem múlik el: az emberi lélek. Én tudom azt, 

hogy az a gyerek, akit én megölelek, akit én nevelek az előbb utóbb majd 

a mennyországban elém jön és megfogja a kezemet.. Hiába küzdök én egy 

házért, egy autóért, az soha nem fog engem megsimogatni, az soha nem 

fogja azt mondani a jó Istennek, hogy Uram ez az ember szeretett 

engemet és kérlek, engedd bejutni a te országodba. Erre csak egy ember 

képes. Azt szeretném, hogy döbbenjünk rá, a legnagyobb érték ezen a 

földön az élet, az ember, a halhatatlan lélek és hogy minden más múlandó, 

minden más fölösleges. Az lenne szép, sokszor mondtam a híveimnek is, 

ha azt a karácsonyi vacsorát meg tudják osztani másokkal, mert akkor 

igazából az élő Istennel osztják meg. És azt az Úr ezerszeresen 

megköszöni nekik. 

20.  Gerendás Lajos: A magyarországi társadalom és az ellenzék küzdelmei 

Románia demokratizálásáért (NAGYON FONTOS ANYAG) 

21.  Szabó M. Attila: Néhány megjegyzés egy helységnévszótár kapcsán 

22.  Bartos Elek Zsombor: Szabó M Attila három és fél kilós 

helységnévtáráról 

23.  A tusnádfürdői plébániatemplom története 

24.  Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

25.  Pandula Dezső: Kiszakadva a szülőföldből (vers) 

26.  László V. Ferenc: Ruhapista 

27.  Csirák Csaba: Nekem itt a helyem (Ruha Istvánra emlékezve) 

28.  Prof. dr. Puskás György (1911- 2004) 

29.  Banner Zoltán: Mikrofonsirató 

30.  Varga Lajos: Erdélyi Áron születése Abdán 

31.  Dr. Papp Attila: A MOGYE 50 éve végzett orvosainak találkozóján 

32.  Péter Mihály: Két jogosan feltett kérdés 

33.  S. Benke Éva: Aradi vár, aradi vár halálvölgye, Tizenhárom vértanúnak 

temetője 

34.  Lehoczky Leopoldina: Erdélyi utakon 

35.  Máriás József: „A természet legnagyobb csodája a harmónia” 

36.  Éger István: Egy téves nyilatkozat  

37.  Irodalom: Mentovich Ferenc (Kozma Béla) 

38.  Kóródy Ferenc: Csöndes éj, avagy szibériai karácsony 
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39.  Kacsó Sándor: Advent a lágerben (vers) 

40.  Ines Roth: Éjféli üzenet; Szürkületben; András Zoltán: Őrizni kell;  Osvát 

Ágnes: Nagymamáért;  (versek) 

41.   Gyermekoldal: Wass Albert: A csodálatos balzsam meg a likas zsák 

42.  Bajor Andor: A tücsök ajándéka 

43.  Diákbakik 

44.  SzIT: Történelmi tanulmány olcsó fülelő építőanyagokról, kisebbségekről 

és nagyságákról 

45.  SZ.I.T.: Politika 

 

ÁTALVETŐ /53 

2005. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: Katzián Rudolf: Ahogyan szavaztál (vers);  

2. Hírek: Ekosz, Komló, Nagyatád, Izsák, Salgótarján és Mezőberény 

erdélyi köreiről. 

3. K.P.: Amitől emberek vagyunk... 

4. Kányádi Sándor: Bujdosni se tudó szegénylegény éneke (vers) 

5. Sárközy Csaba: Ötvennyolc nap 

6. Dr. Búzás Gábor: Objektív visszatekintés a dec. 5-én megtartott 

népszavazásra 

7. Katona Jenő lp.: Lenni, vagy nem lenni?! 

8. Kaslik Péter: Látkép csata után 

9. Gáspár János: Miért és mire jó a kettős állampolgárság?  

10.  Levelek Európából: Szász István Tas 

11.  Sylvester Lajos:  Máról hónapra: világnak nem úrnője, csak rimája... 

12.  Sylvester Lajos: Nemcsak az ország lett csonka, hanem a nemzettudat is. 

( Részlet: „Úgy gondolom, hogy mindannyian éreztük, ha nem is akartuk 

tudomásul venni, hogy a mi nagy családunk, nemzetünk beteg. December 

5-e szétválasztotta az egészséges és a beteg részeket. 

Nem hittem a szememnek, mikor a televízióban láttam, hogy a kormánypártok 

képviselői győzelemről beszélnek. Kit győztek le? A saját népüket? Ezzel a 

„győzelemmel” örök szégyent hoztak önmagukra! 

Legyőztek engem, a szelíden kopogtató határon túlit, és a gondjaimra bízott 
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gyermekeket, akiket azért nevelek, oktatok összekoldult pénzből, hogy a 

szomszédokkal békében élő jó magyar emberek legyenek itthon, Erdélyben. 

Legyőzték azt a kislányt, akit a napokban fogadtam be, 16 évesen és most tanul 

kanállal enni, mert ahogy ő mondja, még sohasem evett levest. 

Legyőzték azt a moldvai csángó falut, amelyről a román tanárnő azt mondta 

cinikusan, hogy huszonnégy év alatt, mióta ő ott tanít, egyetlen gyermek sem 

ment kilencedik osztályba, mert buták azok az emberek. Valóban az egyszerű nép 

között járva, azt látom, hogy a kisebbségi sors, a sanyarú élet bennünket, 

határon túli embereket elnyomorított, nagyon sokan isznak, és más súlyos bűnök 

áldozataivá válnak, mert jaj a legyőzötteknek. És most megértük, hogy a 

dicsőségesen uralkodó Magyar kormány is legyőzött bennünket.  

(...) Mit mondjak még? Gratulálok a győzelmükhöz a kormánypártoknak, és 

konok székelységgel kijelentem, hogy amíg ők saját népük ellen uszítanak és 

„győzedelmeskednek” és árváim nevében nem kérek és nem fogok elfogadni 

tőlük egyetlen vasat sem. Ha már becsületük nincs akkor a pénzük tegye őket 

boldoggá! A jobb jövőben bízó Csaba t. 

13.  Farkas Árpád nem fogadja el a Magyar Köztársaság kitüntetését 

14.  Horváth Alpár: 2004. december 5-e Fekete Adventjének az üzenetét mi 

megértettük...Fölhívás minden erdélyi magyarhoz! 

15.  Németh László: Keressük a szavakat, de nem találjuk 

16.  Nagy-Major Gábor: Kedves Barátaim! - igen, Ti, akik IGEN-nel 

szavaztatok december 5-én! 

17.  Röplap Erdélyből 

18.  Juhos Kis Gábor (tanár, költő, újságíró) és Juhos-Kissné Udvari Hajnalka 

(tanár, iparművész): Nyílt levél Kalász Márton úrhoz a Magyar 

Írószövetség elnökének 

19.  Wittner Mária: Mostoha-anyaország 

20.  Rácz Sándor: 2004. december 5. után 

21.  András Zoltán: 2004. december 5. 

22.  Kemény Győző: Felszólalás a szabadkai értekezleten 

23.  L. Németh Erzsébet: 2004. december 5. után (vers) 

24.  A Professzorok Batthyány Körének felhívása a civil társadalomhoz. 

25.  Történészek állásfoglalása a határon túli magyarság mellett 

26.  Dömötör Tibor: Mi történt a magyarokkal?  

27.  Kajlik Péter (Mezőberényi Erdélyi Kör): Drága Mindnyájatok! 

28.  Pápaffy Endre: Nemzetpolitika Gyurcsány módra 

29.  Borbély Zsolt Attila. Nemzetpolitikai esélylatolgatás a választások után 

30.  Katona Ádám: Nyílt levél Markó Béla úrnak 

31.  Borsos Géza: Gyalázat 

32.  Csíki Sándor: Kereszt és autonómia 

33.  Juhos-Kis János: Szabadság  

34.  Keszegh Tibor (Szentendre): Decemberi történet  
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35.   Adományok 

36.  Tóth Károly Antal: Viharkeltés a Passió című film körül  

37.  Ferenczes István. Tavasz jön tavasz (vers) 

38.  Dr. Szőcs Károly írásai: Megélt történelem, 75 éve történt 

39.  Tóth Károly Antal: Ki igen, és ki nem (Az ellenpontosok brassói 

eseményekkel kapcsolatos nyilatkozatának igaz története  

40.  Ferenczes István: Madéfalva (vers) 

41.  Szabó László: A Mezőségtől a völgységig (Wass Albert szobra 

Bonyhádon 

42.  Wass Albert: Miért sír a szél? (vers) 

43.  Salamon József: Gyimesbükki levél 

44.  Dr. Dezső István: Vajdakamarás és Pilis testvérközösségek 62 éves szünet 

után egymásra találtak 

45.  Dr. Dezső István ny. sebész főorvos: Kertész Gábor 

46.  Szabó György Pál (nekrológ) 

47.  Erőss István: Emlékezzünk Lakatos Géza tábornokra 

48.  Dr. Dragomán Pál (nekrológ) 

49.  Irodalom: Köteles Sámuel /Sebestyén Mihály/ 

50.  Marie Nobile: Tangó, Boleró, Fütyül a rigó.. 

51.  Puskás György versei: Az utolsó ítélet; Viharban; Mindig;  

52.  Csodára várva (vers) 

53.  Simon György. Álmodozz és sétálj Puskás Györggyel 

54.  Puskás György : Apám (vers) 

55.  Kövesdy Pál: Az EKOSZ elvi szempontjai 2005. december 5. után 

 

 

 

ÁTALVETŐ /54 

2005. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: Wass Albert verse 

2. Hírek: EKOSZ 2005. május 28-án új elnökséget választott a Szövetség: 

Dr. Kövesdy Pál elnök; Dr. Márton Ferenc alelnök; elnökségi tagok: Dr. 

Dóczy Balázs, Gál Imre; Helmeczy József, Hompoth Zoltán;  Solymosi 
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Anna, Dr. Szekeres Sándor; Dr. Tamás Attila; Dr. Úry Előd 

További hírek Vecsésről, Szegedről, Maglódról, Nagyatádról. MVSZ hírek 

3. Bartis Ferenc: 56-os bajtársamnak (vers) (Pongrácz Gergely halálára 

4. Az ÁTALVETŐ júniusi kommentárja: Látlelet Nagyatád módra (K. P:) 

5. Szalay Károly: Mementó 

6. Márton Ferenc: Mene, Tekel, Ufarszin... (Arameus bibliai idézet: 

Megszámláltatott, megmérettetett, könnyűnek találtatott.) 

7. Lukács Csaba: Immunhiányos magyarságtudat 

8. Pünkösd szombatja – Csíksomlyó (Hajdó István főesperes, 

gyergyószentmiklósi plébános szentbeszédéből) 

9. Ferenczes István: Ave Maria (Nagyon szép vers) 

10.  Dr. Pungur József /Kanada/: Gondolatok népünk jövőjéről 

11.  Csapó Endre: A lengyel pápa hagyatéka /Megjegyzés: A II. János Pál 

pápa  halálára (2005. okt. 22.  elhunyt) írt visszaemlékező cikke sok 

történésre derít fényt, melyek a közérdeklődés ingerküszöbét nem érték el, 

ezért nem is nagyon ismertük ezeket. Azért tartom fontosnak idézni ebből 

a tanulmányból, mert bizonyos mértékben rávilágít a jelenlegi katolikus 

egyházfő  ténykedésére is. 

Részlet a tanulmányból: A Katolikus Magyarok Vasárnapja 1986-ban 

sorozatban közölte Fazakas Ferenc „Marxisták beszivárgása egyházainkba” 

című tanulmányát, amiből egy ide illő szakaszt beiktatok: „A XXIII. János és VI. 

Pál pápák idejére eső évtized (1959 – 1978) a katolikus egyház felülről lefelé, 

papságának és szerzeteseinek jó részével, hírközlő szerveiben és nevelési 

intézményeiben egyszerűen nem küzdött a kommunista összeesküvés ellen. Annak 

idején XI. Piusz pápa  (1922 – 1939) észrevette és kijelentette, hogy a világi 

hírközlő szervek a hallgatás  összeesküvésével igyekeznek fátylat borítani a 

kommunizmus gaztetteire. Az említett két évtized alatt ugyanezt lehetett 

tapasztalni a katolikus sajtónál is.  

 

A lengyel pápa (II. János Pál pápa) nem volt kedvence annak a világnak, amely 

érdekelt volt a háború után kialakult európai helyzet mozdulatlanságában, 

évtizedekre szóló olyan „nyugalmában” és „békéjében”, amire a szovjet 

szuronyok vigyáztak. Talán azt várták töle nyugaton is, keleten is, hogy 

jámborságra, türelemre intse a népét, belenyugvásba az adott helyzetbe, és 

szelíden imádkoztassa az ezermilliós katolikusságot sorsa elviselésére, vezetve 

azon az úton, amin két elődje húsz éven keresztül haladt, mely úton kiérlelődött a 

vélemény, hogy a válságból kivezető utat keresve, az egyházi megnyilatkozások 

ismételten visszatérnek a más világnézetűekkel való praktikus együtműködés 

szükségére. Ennek a beterelő irányzatnak a meghirdetője XXIII. János, aki 

például a II Vatikáni Zsinat Gaudium et Spes című lelkipásztori konstitucióban 

már kifejezetten a más világnézetűekkel való őszinte és okos párbeszéd 

szükségéről beszél. VI. Pál már pontosít az Octogesima Adveniens-ben például 

felveti a szocializmus kérdését, és elhatárolja azt az ateista marxizmustól. A 
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keresztény emberfogalom – írja – nem egyeztethető  össze az ateista marxizmus 

eszméivel. Maga a szocializmus azonban más lapra tartozik. 

 A pápák nem érvénytelenítik elődeik kijelentéseit, így II. János Pál soha nem 

szólt a szocializmus ellen, nem azt mondta, hogy azt meg kell szüntetni, de azt 

hirdette, hogy jobbá és főleg nemzetivé kell tenni a szuverén államot meg kell 

szabadítani a fojtogató kéztől.Pápai trónján első intézkedése volt a Vatikáni 

Rádió adásainak kiterjesztése Kelet-Európa egészére, annak minden nyelvére.  

 

(Megjegyzés): 1979. júniusában a pápa Lengyelországba látogat, ahol 

beszédében megemlíti Lengyelország mellett a testvéri népeket is és kijelentette: 

„hangos szóval kiáltja az egész egyháznak, egész Európának, az egész világnak, 

hogy ezeket a gyakran elfelejtett nemzeteket, népeket magához öleli saját 

nemzetével együtt. Kijelentette, hogy a keresztény és a marxista világ nézetei 

egymás ellentétei. Vádolta a kommunista rendszert, amely kiemel egyeseket 

mások rovására. Békéről, társadalmi harmóniáról szólt, ami csak azáltal érhető 

el, ha elismerik a nemzet alapvető jogait az élethez és a szabadsághoz.. Elítélte a 

szovjet irányította Varsói Szerződést, Kelet – Európa szovjet leigázását.” 

12.  II. János Pál csodatételei 

13.  Kocsis Gábor: Utolsó kép Krisztusról (vers) 

14.  Borbély Zsolt Attila: A huszonnegyedik órában 

15.  Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ-platform NYILT LEVÉL 

Markó Béla úrnak, az RMDSZ elnökének (Katona Ádám) 

16.  Dr. Újvári Ferenc: Amit nem mondhattam el dr. Eörsi Mátyásnak 

(fontos írás) /részletek/: Márton Áron püspök úr rabruhában a bukaresti 

katonai törvényszéken megalkuvás nélkül ezeket közölte vérbíróival: 

„Ami a második vádpontot illeti – mely szerint indítványoztam a magyar – 

román határ rendezését is (ha már annyi ország határait újrarendezték) 

az megfelel a valóságnak, és ezért vállalom a felelősséget. Ugyanis egy 

közös tulajdont nem lehet úgy megosztani, hogy odaadon az egészet egy 

másik társtulajdonosnak. 1910-ben a románok 43%-ban voltak jelen 

Erdélyben. Ennyi jár nekik és nem az egész Erdély kétmillió magyarral, 

akiket a franciák, mint juhnyájat odaajándékoztak Romániának csak azért 

mert átpártolt hozzájuk. Emlékiratomban valóban indítványoztam, hogy 

egész Erdély csatoltassék vissza a Szent Korona közjogi fennhatósága alá, 

minden nemzetiségi kisebbségnek teljes autonómia biztosításával. Ha ezt 

nem akarják akkor osszuk ketté, és az észak-erdélyi románok cseréljenek 

helyet a dél-erdélyi magyarokkal.”  (...) 

Habsburg Ottó úr kijelentése az Európai Parlamentben, 2005. februárjában: „Az 

a tény, hogy az RMDSZ benne van a román kormányban, azt igazolja, hogy 

Románia példamutató módon megoldotta a nemzetiségi kisebbségek gondjait, 

terheit, vívódásait, traumáit” 

17.  Szász István Tas: Naplójegyzetek 

18.  Felhívás – Ótelek árvíz sújtotta település megsegítésére 
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19.  Dr. Nagy-Major Gábor és Erika: Beszélgetéseim 

20.  Lehoczky Leopoldina: Európa szíve Magyarország  

21.  Kaslik Péter: Szfinx a Hortobágyon 

22.  Sárospataki Konzervatív Kör NYILATKOZATA (fontos) 

23.  Szőcs Károly: Párizsból jövet, félúton 

24.  Pelle Lajos: A népszavazás (azaz egy rossz álom) margójára (Az 

Ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség elnöke, Melbourne, Ausztrália ) 

25.  Bemutatkozik a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 

26.  Máriás József: Szatmári körkép – Négy önálló líceum és több tagozat 

kínál tanulási/képzési lehetőséget 

27.  Péterffy Gyöngyi: Nehogy elhiggyed azt! 

28.  Gáspár János: Véndiák-találkozó 

29.  Veress T. Magda: Lakásdísz mint nemzetiségi szimbólum 

30.  Serdültné Benke Éva: Thália erdélyi szekerén 

31.  Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

32.  Juhos-Kiss János: Akikhez a múzsák bekopogtak  (könyvismertető) 

33.  Sylvester Lajos: Történelmi autonómiák 

34.  Nemzedéksirató (Lipcsey Ildikó könyvét ismerteti Kovács Attila Zoltán) 

35.  Csirák Csaba: Muhi Sándor kiállítása elé 

36.  Pandula Dezső: Nógatás (vers) 

37.  Előkerült a műalkotás 

38.  Irodalom (rovat): Németh László  

39.  Németh László: Magyarok Romániában (szemelvények) 

40.  B. Osvát Ágnes: Éjféli látomás (vers) 

41.  Juhász Ferenc: Anyám; B. Osvát Ágnes: Anyám születésnapja? Hajnal 

Anna: Kiss Annához (részlet), Kosztolányi Dezső: Szegény anyám csak 

egy dalt zongorázik;  

42.  Gyermekoldal: Wass Albert: Mese az erdőről 

43.  Keszegh Tibor: Utolsó séta 

 

ÁTALVETŐ /55 

2005. szeptember 

 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1 Hírek: Salgótarján: A Salgótarjáni Erdélyi Kör 15. születésnapjára 

Hunyadi Öreg cserkészek Szövetsége – Kanada; Embertől – emberig, lélektől – 



97 

 

lélekig (Katona Ádám) 

2. Szeptemberi, 55. lapszámunk elé: Lassú méreg – beszélgetés Für Lajossal 

(kérdező Novák Miklós) /fontos írás/Részlet: - A nemzetköti jog akkor 

érvényesül, ha vannak mögötte nemzetközi – katonai, diplomáciai – erők. 

Jelen pillanatban legfeljebb a különféle kisebbségek támogatására 

támaszkodhatunk. Államokra nem. Ennek ellenére lépéseket kellene tenni, 

mindenféle módon „bombázni” az államok és népek lelkiismeretét folyton 

azt hangoztatva, hogy a magyarkérdés nem megoldott. A nyugati 

magyarság körében vannak ilyen irányú kezdeményezések. Ehhez persze 

itthon is némi felbuzdulásra lenne szükség. El kellene indítani valamilyen 

revíziós mozgalmat. (…) Hiszen ki tudná megmondani, mikor roppan 

nagyot a ma oly megrendíthetetlennek látszó világhatalmi konstrukció. 

(...) 

3. Ady András: A koldus (vers) 

4. vitéz ajtai Bakó Árpád: Gyászol a korona a Címeren, avagy Trianon és a 

magunk felelőssége /figyelemre méltó írás/ 

5. Pandula Dezső: Nógatás (vers) 

6. Dr. Pungur József: Az ország szekere 

7. Ady András: Öreg halász álma; Exupéry álma (két vers) 

8. Kecskés Csaba: Ima az anyanyelvért 

9. Ady Endre: Az eltévedt lovas 

10.  Kaslik Péter: Állati gazdaság (Trianonról, érdekes) 

11.  Az MVSZ által kiadott Nyilatkozat 

12.  Borbély Zsolt Attila: Tusványos üzenete 

13.  Szász István Tas: Levelek Európából 

14.  Dr. Nagy-Majos Gábor: Hagyj rendet magad után; Sokszor úgy ébredek... 

15.  Veress Zoltán: Tizenötödik könyvünk (fontos) 

16.  Hegyeli Attila: Építsünk iskolát Csángóföldön 

17.  Murányi János: Ajánló sorok egy visszaemlékezés elé (Könyvismertető) 

18.  Székely bosszú 

19.  dr. Szőcs Károly: Rendhagyó könyvismertetés 

20.  Szekeres Lukács Sándor: A székely jogról 

21.  Csirák Csaba: Színház nyáron 

22.  Máriás József: Teleki Magyar Ház (Nagybánya) 

23.  Dr. Szőcs Károly: Appendix a globalizációhoz 

24.  Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

25.  Nagy Botond: Mestermunka 

26.  Dr. Szekeres Sándor: Nem kopik le szülőhelyünk nevéről az ékezet 

27.  Fülöp Zoltán: Bajnok csíki kosarasok 

28.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött 

29.  Dr. Szőcs Károly: Párizs felé, félúton 

30.  Irodalom: Tabéry Géza (Robotos Imre után) 

31.  B. Osvát Ágnes: Az öregasszony és a halálvölgye  
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32.  András Zoltán: Négysoros éjszakák (vers) 

33.  B. Osvát Ágnes: A kilencvenhatodik születésnap (vers) 

34.  Konsztantyin Fofanov: Őszidő, de szép, de gyönyörű vagy; , Ion Paun 

Pincio: Ősz és Miguel de Unamuno: Ha ősz leszel s öreg  (versek) 

35.  Gyermekoldal: Wass Albert: Mese az erdőről 

36.  B. Osvát Ágnes : Tréfás gyermekmondókák 

37.  Prof. dr. Gyergyay Ferenc színeseiből 

38.  EKE hír 

 

ÁTALVETŐ /56 

2005. december  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal  

(Innen a borító színes)  

 

1. Hírek: EKOSZ, Komló, Győr, Recsk, Gödöllő 

2. Ötágú Síp – Szeged, Salgotarján hírei 

3. Szász István Tas: Adventi levél 

4. Reményik Sándor: Keserű szívvel (vers) 

5. Kecskés Csaba: Menyből az angyal 

6. Baja Mihály: Karácsony (részlet) 

7. K.P. Dátumok nyomdokain 

8. Jókai Anna: Ima Magyarországért 

9. In memoriam Nitsch Árpád 

10.  B. Zs. A.: Esély egy új kezdetre? 

11.  Szűrös Mátyás: Egy nemzetietlen külpolitika margójára 

12.  Interjú Tőkés Lászlóval a Vasárnapi Újságban 

13.  Dr. Búzás Gábor: Fekete hétfő 

14.  Maleczki József: Háromszorosan rossz üzlet Orbán Viktornak 

15.  Rácz Sándor: Betelt a pohár! 

16.  A FIDESZ szavazatának európai üzenetéről (Raffay Ernő) 

17.  Helmeczy József: Quo vadis Domine Transilvanicus?  

18.  E-mail a magyar országgyűlés képviselőinek 

19.  Sebők Gábor: Gyászol a korona a címeren (vers) 

20.  Szász István Tas: Levelek Európából 

21.  Borbély Zsolt Attila: Csúcstalálkozó 

22.  Csapó Endre: Szomszédsági szédelgés 
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23.  Zsidó Ferenc, polgári Élet: Az oktondi és a román:  „Azt sem tudtam 

sírjak-e, kacagjak-e, amikor Gyurcsány Bukarestben kijelentette. 

Magyarország nem akarja Erdélyt. Nem, dehogy. Ugyan miért is akarná? 

Egy kísértetiesen hasonló eset jutott eszembe erről: nem is olyan rég, 

amikor még Năstase volt Románia miniszterelnöke, egyik budapesti 

látogatása során egy kis fiatal ballib riporterkisasszony nagy ártatlanul 

megkérdezte tőle, miért gondolják a románok, hogy Magyarország vissza 

akarná szerezni Erdélyt? Năstase fitymálóan elmosolyodott, majd azt 

mondta a maga pragmatikus észjárásával: mert mi, ha tőlünk vettek 

volna el valamit, megpróbálnánk! … S ezzel a mondatával palira vette, 

megleckéztette a hígmagyart, akiből úgy tűnik, sikerült kiölni a nemzeti 

identitást, olyannyira, hogy már attól is lelkiismeret furdalása támad, ha 

arra gondol, a másik azt gondolhatja, hogy ő... 

Honnan ez a paranoia, ez a beteges önigazolási hajlam? Miért él belső kényszer 

a magyar politikumban bizonygatni a románnak, hogy nem akarja Erdélyt, 

akkor is, ha a románnak eszébe sem jut provokálni, rákérdezve? Hát nem 

visszás? Mondhatni, a magyar kér bocsánatot a romántól, amiért esetleg eszébe 

juthat jogos igénye! Ahelyett, hogy a románnak lenne történelmi bűntudata, a 

magyarnak van. Ahelyett, hogy a román próbálná minduntalan bizonygatni, 

hogy nem is volt annyira jogtalan Trianon, inkább bölcsen hallgat, a magyar 

pedig aláfekszik neki, valósággal vigasztalva a románt: no, ne bánd , no! És 

hová jutunk? Vert viszi veretlent: hülyét csinálnak belőlünk. 

És ennek sajnálatos hagyománya van, nem Gyurcsány az első, aki szemlesütve 

így nyilatkozott, Kádár is ilyesmit hangoztatott, a szocialista káderesség felé 

terelve a szót. Lassan oda jutunk, hogy a mindenkori magyar politikus a 

homlokára tűzhet egy cetlit. Igen én vagyok a hülye, én vagyok a gazember. Ez 

aztán jöhet külpolitizálni Romániába, biztosan jól fogadják. 

Pedig mi, erdélyi magyarok kevéssel beérnénk. Nem kellene azt mondja 

Gyurcsány, hogy követeljük Erdélyt, ennek most nem kedvez a geopolitikai 

légkör (az már más kérdés, hogy volt úgy), elég lenne, ha utalna arra, hogy nem 

felejtettük el, hogy a miénk volt, jelezve, hogy legalább valamiféle erkölcsi (?) 

kompenzáció járna érte. De Gyurcsányék erre nem képesek. Letagadnák 

Trianont, ha tehetnék! És miért? Miért e hajbókolás?  Jószomszédi viszony és 

hasonlók? A román külpolitika folyton hülyét csinál a magyarból, s aztán csak 

vigyorog rajta (lásd Năstase). Aki sosem nyitja ki a száját, arról az a vélemény 

alakul ki, hogy nincs is neki. Pedig a kutyát és politikust a szájáért tartunk.” 

24.  Gáspár János: Emlékezzünk (Románia nemzeti ünnepére, 1918. 

december 1.) 

25.  Reményik Sándor: Azoknak, akiknek nem jött el az ország 

26. Tóth Károly Antal: Fekete Magyarország  

27.  Európa ingázói – Beszélgetés a magyar nemzeti identitásról (átvétel a 

Magyar Nemzetből) 

28.  Bemutatjuk az Erdélyi Hívógatót 
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29.  Dr. Szekeres Sándor a Monori Bethlen Gábor Erdélyi Kör elnöke: Monor 

magyarsága jelesre vizsgázott emberségből 

30.  Szalontai János alelnök: Gazdag év a Vecsési Orbán Balázs Erdélyi Kör 

életében. 

31.  Soproni Erdélyi Kör; Mezőberényi Erdélyi Kör;  Salgótarjáni Erdélyi 

Kör; Győri Erdélyi Kör; Bolyai Farkas Erdélyi barátok Köre hírei 

32.  Serdültné Benke Éva, Paks: A vers az, amit mondani kell 

33.  Juhos Kis János: Széki Bertalan-napi gyász ünnep 

34.  Juhos Kis János: Életünk (1985) 

35.  Márton Ferenc, a Szekszárd-Lugos Facsád Baráti Társaság alelnöke 

36.  Bagoly Zsolt: Hatvanéves a Bolyai Egyetem 

37.  Keszegh Tibor: Velünk volt József Attila 

38.  Szekeres Lukács Sándor: A székely jogról 

39.  Dr. Szőcs Károly: Elborzadván a zordon mű felett... 

40.  Az utolsó vacsora 

41.  Ferenczes István: Karácsonyi félszonettek 

42.  Dr. Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

43.  Dr. Szőcs Károly: Mi különbözteti meg a „csak-írással foglalkozók” 

műveit azokétól, akik az írást mellékfoglalkozásként űzik? 

44.  Kincses Előd: Esélyegyenlőséget a marosvásárhelyi orvosi egyetemen! 

45.  Dr. Toró Árpád: Egy szülész-nőgyógyász gondolatai 

46.  Dr. Nagy-Major Gábor: Mire megöregszünk 

47.  Máriás József: Otthonom Szatmár megye 

48.  Máriás József: Szergej A. Jeszenyin 

49.  Keszegh Tibor: Őrhegy a Maros fölött 

50.  Irodalom (rovat): Kuncz Aladár 

51.  Dsida Jenő: Kuncz Aladár Kőasztala 

52.  Kuncz Aladár: 1915. Karácsony Hava 

53.  Reményik Sándor: Árvíz (vers) 

54.  B. Osvát Ágnes: Az üveghegyen túl (vers) 

55.  József Attila: versei: Minden rendű emberi dolgokhoz; Téli éjszaka; 

Karácsony;  

56.  Gyermekoldal: B. Osvát Ágnes: Mese egy háborús karácsonyról 

57.  Dóra-köszöntő virágének,  

 

 

ÁTALVETŐ /57 

2006. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 
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 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: Reményik Sándor: In hoc signo... (vers) 

2. Hírek: EKOSZ (15 évvel ezelőtt alakult meg az EKOSZ. Nagyatád; 

Mezőberény; Izsák; Szekszárd;  

3. Dr. Pungur József: Március 15. - Szabadságharcaink tanulságai 

4. K.P. Kegyelem 

5. Csapó Endre: Választások életérzések 

6. Dr. Hódi Sándor: Önáltatás nélkül 

7. Borbély Zsolt Attila: Az RMDSZ és a közelmúlt 

8. Iszlai Lajos Csaba /Marosvásárhely/: Csak antonímia és antinómia van 

9.  Szász István Tas: Levelek Európából: Vihar egy internetre tévedt 

magánlevél körül stb. 

10.  Lukács Csaba: Autonómia vagy verbális fájdalomcsillapítás 

11.  Reményik Sándor: A te akaratod (vers) 

12.  Makkay József: Az autonómiához hosszú távú elkötelezettség kell 

13.  Gazda Árpád: Az erdélyi magyarságon múlik az autonómia 

14.  Szécsi Margit: Eladó; Induló (vers) 

15.  Rostás Szabolcs: Újévi interjú Patrubány Miklóssal 

16.  Visky András: Miatyánk '95 (Vers) 

17.  Patrubány Miklós könyve a december 5-i népszavazási kísérletről 

18.  Magyari Lajos: December 5. (vers) 

19.  Embernek lenni (Díszdoktort avattak a MOGYE évfordulós ünnepségén) 

20.  Csirák Csaba: A Magyar kultúra Hete 

21.  Papp Gy. Attila: A Magyarok világszövetsége folytatja 

22.  Kocsis Imre: Déva nincs is olyan messze 

23.  Csíki Sándor: Befele síró küzdelem 

24.  Szakács Attila: Az EKOSZ 15 éves története 

25.  Ágoston Balázs: Fájdalmas vajúdás 

26.  Surján László dr.: Fohász az elhunytakért és az élőkért 

27.  Varga Lajos: Levél a Csillagvilágba 

28.  Csirák Csaba: Diószeghi Iván (1929 – 2006) 

29.  Szász István Tas: Rigoletto (vers) 

30.  Gerendás Lajos: Kisebbségi lét Erdélyben 1920 – 1990. között (fontos 

dátumok) 

31.  B. Osvát Ágnes: Marosvásárhelyi gondolatok 

32.  Levél Bőről 

33.  Kaslik Péter, /Kanada/: A reményhez – 2006 

34.  Juhos-Kiss János: Megértük a 2006-os esztendőt 

35.  Dr. Szőcs Károly gondolatai: Mint a fel-feldobott kő...; A világot nem 

kell újból föltalálni 
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36.  Dr. Dékáni Kálmán: Mihály vajda marosvásárhelyi okleveles emlékei 

37.  Iszlai Lajos Csaba: Vitéz Mihály vajda mellszobra 

38.  Sylvester Lajos: Anyósvizum 

39.   Serdültné Benke Éva: „Az élet rajongója voltam (Gozsdu Elek) 

40.  Banner Zoltán: Szeressétek az erdélyi művészetet 

41.  Juhos Kiss János képzőművészeti beszámolói 

42.  Dr. Szőcs Károly: Heinrich Heine 

43.  Dr. Dezső István: Egy erdélyi sebász emlékei 

44.  Dr. Kováts Lajos: Látogatás szülővárosomba 

45.  Őrhegy a Maros felett 

46.  Irodalom: Makkai Sándor 

47.  B. Osvát Ágnes: Az álmokról és nemcsak... 

48.  B. Osvát Ágnes: Álombeli tavaszom; Új tavaszra (versek) 

49.  András Zoltán: Szólíts, ha nem leszek; Ballada (versek) 

50. Gyermekoldal: Brekeke és zsákrágó úrfiak utazása 

51. Gazdag Erzsi versei: Álom a réten; Hol van a nyár? 

 

 

ÁTALVETŐ /58 

2006. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

 

1. Hírek: A Budapesti Erdélyi Kör kérte felvételét az EKOSZ-ba 2006. 

május 7-én. A kört ilyen néven nem jegyzik be mert nem használhatják a 

budapesti nevet csak a fővárosi közgyűlés engedélyével. Ezért Kárpátia 

2004 egyesület néven lesz bejegyezve (ha lesz). Célja: Egy regionális 

Kárpát-medencei Gazdaságfejlesztő Központ létrehozása (Kató István 

elnök. 

Egyéb hírek: Ötágú síp – Szeged, Salgótarján, Győr erdélyi köreinek 

beszámolói. Európai- Unió-s hírek 

2. K.P.: Vadárvácskák. „Egy alkuban a maximumot kell kérni, hogy valamit 

elérjünk” 

3. Petőfi Sándor: A magyar nemzet /vers/ 

4. Egyed Attila (a Magyarok Világszövetsége Calgary Régió Elnöke, 

Calgary): Trianon 86 éve /Fontos részlet: Eckhardt Tibor volt rendkívüli 
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követ és meghatalmazott miniszter vezércikkében, a Nemzetőr 1970. 

februári számában Trianonnal kapcsolatban így ír: „Ne várjunk csodát! 

Ne a régmúltat sírjuk vissza hanem készüljünk fel az új országépítésre. 

Térjünk vissza  országalapító első királyunk, Szent István örök érvényű 

tanításához az idegenekkel való méltányos bánásmódot illetőleg, mert ez 

vezet el a kölcsönös megbecsüléshez, a szomszédos népekkel való békés 

együttéléshez. Az atomfegyverek korában a történelmi jogcím már nem 

hatásos a „mindent vissza” jelszót nem lehet emlegetni. A cél: összehozni 

mindent, ami jövendő boldogulásunkhoz érvényes” így szól az egykori 

„ébredő” és volt miniszter, a vezércikkének többi pontja is, szinte 

belekívánkozik azokba a nyugati sajtóközleményekbe és televíziós 

közvetítésekbe, amelyet az utódállamok kormányai fizetnek meg, s 

hemzsegnek a „magyar elnyomás”, „leigázott nemzetiségek”, sovinizmus 

és egyéb kitételektől. Eckhardt egyébként burkoltan ugyanezeket sorolja 

fel. Eckhardt egyébként 1969-ben Habsburg Ottó felkérésére tervezetet 

dolgozott ki Közép-Európa újjáépítésére – határmódosítás nélkül! - amit 

Habsburg Ottó mint „kiváló munkát” köszönt meg. 

Ugyanez az újság (Nemzetőr) márciusi számában megállapítja: Mai 

helyzetünkből csak a társemigrációkkal (román, tót, szerb stb.) való 

együttműködéssel lábolhatunk ki. Közérthető magyar nyelven mindez annyit 

jelent a gyakorlatban, hogy mi magunk mondjunk le mindenről! Ez az ENSZ-nek 

meg a nyugati politikának is igen jól jönne, mert egyel kevesebb lenne a sok 

kínos probléma, amit Trianon magával hozott. Gyűlölködő és soviniszta 

szomszédainknak pedig különösen értékes eredményt jelentene ez, hiszen ezzel 

bezavarhatják a közel 5 milliónyi magyart a teljes reménytelenségbe....” 

5. Borbély Zsolt Attila: A bukás mögöttesei (a 2006-os választásokról) 

6. Dr. Búzás Gábor: Consummatum est (Bevégeztetett – Krisztus utolsó 

szavai a kereszten) 

7. Zsigmond Zoltán: Fölöttünk (vers) 

8. Helmeczy József: Voks populi 

9. Tóth Károly Antal: Trianon liberális eltüntetése (fontos tanulmány) 

(Részlet:  „Íme egy politikus (Eőrsi Mátyás volt SZDSZ-es politikusról 

van szó), aki az erkölcsöt összekavarja a politikai érdekekkel. Hogy egy 

állam, hogyan viselkedik saját polgáraival, beleértve a kisebbségeket is, 

ez valóban nagymértékben erkölcsi kérdés is. De azt várni, hogy a mi 

erkölcsi „nagyságunk” meghatja majd irányunkban azokat, akiknek 

megfogalmazott nemzetpolitikai érdeke, hogy a magyar kisebbség minél 

hamarabb eltűnjön az országukból, az vagy olcsó fogás, vagy mérhetetlen 

politikai ostobaság.” 

10. Wass Albert: Ébredj, magyar! (vers) 

11.  Szász István Tas: Levelek Európából 

12.  Szász István Tas: Középen (vers) 

13.  Szász István Tas: Könyörgés (vers) 
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14.  Szász István Tas: Credo 

15.  Sylvester Lajos: Az „államasszony” ölelése (Részlet: Gróf Tisza István 

Magyarország később galád módon meggyilkolt miniszterelnöke írta 

1918-ban: Ellenségeink a mi feldarabolásunkért folytatják a küzdelmet... 

pedig vannak akik évek óta élősködnek a nemzet szenvedéseiből, 

következetesen ássák alá a nemzet ellenálló képességét, erkölcsi erejét, 

konkolyt hintenek, bizalmatlanságot szítanak, legádázabb ellenségeinkkel 

rokonszenveznek. Ezek nem politikai ellenfelek, hanem a létünkre törő 

ellenség segítő társai. Mindenünk kockán forog, az ellenség ilyen 

helyzetben zsibbasztja a nemzet karját. Vajon mindennek láttán nem kell-e 

azt mondanunk, hogy az Úr eszét veszi annak, akit el akar veszíteni?  

16.  Ténymegállapítás: Ady népe/Ady óta/ Nem volt/ilyen idióta/ (vers) 

17.  Sárközy Csaba: Az utolsó pillanatok 

18.  Kaslik Péter: A kettős állampolgárság igazi arca 

19.  Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa (vers)(Fontos és aktuális vers) 

20.  Erőss Attila: Apponyi és Clemenceau 

21.  Serdültné Benke Éva: Testvéreink, a csángó magyarok  

22.  Zsigmond Zoltán: Cipeljük és Érkezésünk nagy semmibe (két vers) 

23.  Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ-Platform elnöksége  

24.  Sárközy Csaba A kiáltó kő 

25.  Lőrincz József: Hazatérés (vers) 

26.  Máriás József: Aki nem ismeri a múltat, annak a jövője is kétséges  

27.  Kányádi Sándor: Nyergestető /vers/ 

28.  MZ: Vannak utak, vannak dolgok, vannak vidékek... 

29.  Serdültné Benke Éva: Gondolatok a magyar kultúráról  

30.  Csirák Csaba: Akinek a színház volt az élete (Kovács Ferenc emlékezete) 

31.  Szalontai János alelnök: 4. Vecsési Tavaszi fesztivál 2006. április 22 – 29 

32.  Gerendás Lajos: Kisebbségi lét Erdélyben (1920 – 1990 között)  - 

(Nagyon fontos anyag) 

33.  Szakács Attila: Az EKOSZ története II. rész  

34.  Nagy-Majos Gábor: „Vers vagy te is...” /vers/ 

35.  Dr. Kováts Lajos: Az utolsó Rákóczy három levele 

36.  Lehoczky Leopoldina, a Csongrádi Erdélyi Baráti Kör tagja: Árvízi 

(szubjektív) helyzetkép 

37.  Szőcs Károly: Háború utáni állapotok 

38.  Szőcs Károly: Orvvadászok és éhező Tiborcok 

39.  Szőcs Károly: 535 éve született Albrecht Dürer 

40.  (Voltaire): Nem tudom (vers) 

41.  Dr. Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

42.  Közhasznú jelentések (Az Ötágú síp és az EKOSZ) 

43.  Irodalom: 80 éve jött létre a marosvécsi Helikon – íróközösség 

44.  Wass Albert utolsó levele halála előtt 

45.  Olosz Lajos: Havason /vers/ 
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46.  Kemény János: A havas dicsérete; Legelő 

47.  Wass Albert: Nyári éj (vers) 

48.  Dsida Jenő versei: Szomorú tévedés; Laterna magica; Mi lesz? (3 vers) 

49.  Bajos Andor meséi: Cukorsíp; Vakáció a macska dombon 

50.  Osvát Ágnes: Buta Ferkó buta kalandja 

51.  Lőrincz József: Férfinyaram (vers) 

 

 

 

ÁTALVETŐ /59 

2006. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Hírek: 10 éves a vecsési Orbán Balázs Erdélyi Kör; Izsák, Komló erdélyi 

köreinek hírei 

2. Lipcsey Ildikó: Volt egyszer egy magyar '56 

3. Wass Albert: Miatyánk (vers) 

4. Helmeczy József. Képek 

5. Magyarói Zsigmond Zoltán: Bartis Ferenc (1936 – 2006) Nekrológ: 

Csillagtüzek mellett  

6. Bartis Ferenc: És mégis élünk! (vers) 

7. Bartis Ferenc: Levél a Pitesti-Szigetcsoport szerzőjéhez, Virgil Ierunca-

hoz 

8. Rostás Szabolcs: A „koncepció”  

9. Csapó Endre:I. Nemzetpolitika – mellékhelyiségből 

10.  Ágoston András: II. Az autonómiát  gyakorlatban a Gyurcsány kormány 

sem támogatja 

11.  III. Borbély Zsolt Attila: A magyar – magyar párbeszéd esélyeiről 

12.  Dr. Csapó József: Székely rendőrséget! 

13.  Sárközy Csaba: Autonómiaügyi civil „védőhatalom” 

14.  Buda Ferenc: Tiborc tűnődik (vers) 

15.  Szász István Tas: Kincs vagy kereszt? /Részletek: Az erdélyi ember, 

bármely gondolkodásmódnak is lenne elkötelezettje természetes módon 

viseli nemzettudatát. Mindannak ellenére ami ott vele történt, avagy 

történik, úgy közlekedik ebben a gúnyában, mint a legkényelmesebb 

lélekmelegítőben. 
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16.  Kaslik Péter: Két pogány közt... (magyar verések a szomszédainknál) 

17.  Szekusállam az unióba megy 

18.  Dr. Kindler József: A rettenet kora (Részlet: „A könyörtelenül gyilkoló 

Szamuely Tibor, akiről egészen a rendszerváltásig tekintélyes utca volt 

elnevezve, jelentős pénzösszeggel, két erősen felfegyverzett katona 

kiséretében szökött az ország határáig Savanyúkútig  (a trianoni 

békeparancs óta Ausztiához tartozik Sauerbrunn néven), ahol 

feltartóztatták, s ekkor mellbe lőtte magát és meghalt. A bécsújhelyi 

izraelita hitközség felháborodottan tiltakozott, hogy sírkertjében temessék 

el, visszahozták Magyarországra és sietve elhantolták a savanyúkúti 

községi temetőben. Savanyúkút lakossága azonban semmiképpen sem volt 

hajlandó megbékélni a gondolattal, hogy az ő temetőjükben porladjon 

Samuely, ezért exhumálták, de a Savanyúkúttal szomszédos Pecsenyéd és 

Lajtaszentmiklós sem volt hajlandó temetőjébe fogadni a holtat. Végül 

titkos, jeltelen helyen hantolták el és 1945-ben a magyar és osztrák 

kommunista vezetők hiába kerestették, kezdeményezésük sikertelen 

maradt. (...)” 

19.  Dr Szőcs Károly írásai (5 írás) 

20.  Ady András négy verse: A kedvest elemezve; Esőben; Dohány erotika; 

Tej; 

21.  Szabó László: Tíz éves az Unitarcoop alapítvány 

22.  Székelyföld és az Aosta völgye (Kroyherr Frigyes, Melbourne) 

23.  Levél Ausztráliából (Pelle Lajos az ausztráliai Erdélyi Magyar Szövetség 

elnöke 

24.  Sztojka Borbála: Akarjuk a közjót! (Az MVSZ önkormányzati 

programja) 

25.  Az EKOSZ története (III.) 

26.  Dr. Kövesdy Pál: A tízéves vecsési körhöz 
27.   Csirák Csaba: A Szent István és Szent László szobor története 

(Szatmáron) 

28.  Szabó László (unitárius lelkész): honvédemlékmű Kolozsváron 

29.  (Csángók – rovatcím): Serdültné Benke Éva: Csángómagyar gyerekek 

keresztszülőkre várnak 

30.  A csángó név kalandjai (nincs megnevezve a szerző) 

31.  K.K.: Borsátor harmadszor 

32.  Kisimre Ferenc: Hunyadi János emlékezete Erdélyben 

33.  Sylvester Lajos: Kicsi a bors, de erős 

34.  Gál Imre: Kétszer éltem meg Trianont 

35.  Dr. Dezső István: Egy erdélyi sebész emlékei 

36.  Osvát Ágnes: Huber András könyvéről 

37.  B. Osvát Ágnes: Ahol a madár se jár (vers) 

38.  B. Osvát Ágnes: Néhány őszinte gondolat az „Özönvíz után”-ról 

(könyvismertető) 
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39.  Juhos-Kiss János: Bakonyi István könyve. 

40.  Lőrincz József három verse: Az álmaim; Ősdelelő; Falun;  

41.  Juhos-Kiss János: Viaszdomborművek a Várban  

42.  Farkas Árpád: Farkas utca (vers) 

43.  Decsi Kiss János: Vigyázó tornyok 

44.  Farkas Árpád: Kányádi Sándornak (vers) 

45.  Irodalom: Tamási Áron 

46.  Tamási Áron: Az erdélyi magyar irodalom körül  

47.  Áprily Lajos: Hova lettek?; Dsida Jenő: Énekek éneke, mely Salamoné;  

András Zoltán: Dicsértessél; /versek/ 

48.  Gyermekoldal: Benedek Elek székelyföldi mondák és mesék (5 rövid 

mese) 

49.  Aforizmák 

 

ÁTALVETŐ /60 

2006. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Hírek: 2006. október 21-én elhunyt Dr. Búzás Gábor Az EKOSZ első 

elnöke; Vecsés – Tíz éves a vecsési Orbán Balázs Erdélyi Kör; Nagyatád, 

Szeged (Ötágú Síp), Győr, Monor, Ausztráliai Erdélyi Magyarok 

Egyesülete (Szövetsége?) 

A történelmi magyar egyházak állásfoglalása az autonómia mellett 

2. Osvát Kálmán: Pater peccavi 

3. K.P.: Magyar bűn és bűnhődés 

4. Ady Endre: Hőkölő harcok népe (vers) 

5. Szász István Tas: Adventi levél Európából 

6. Böjte Csaba: Őszinte levél minden Magyar emberhez! 

7. Bogár László: Néhány gondolat a Magyarországon kialakult válságról 

8. Csapó Endre: A fordulat ünnepe 

9. Farkas Árpád: Egyszerű (vers) 

10.  Iszlai Lajos Csaba: Magunk közt szólva 

11.  Szász István Tas: Naplójegyzetei /Levelek Európából/ 

12.  Kovács Gábor: Nemzeti Dal 2006. (vers) 

13.  Juhos- Kiss János: „Műveleti terület” 

14.  Burány Béla: Közhely – csapszék a végeken (vers) 
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15.  Kaslik Péter: A magyar ötvenhat és a magyarok  

16.  Szász István Tas: 1956 és utóélete a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen 

17.  Bartal Klári: Megcsalatva (vers) 

18.  Katona Ádám: Az emlékezés kopjafája 1956 – 2006, Székelyudvarhelyen 

19.  Gazda József levele lapunkhoz 

20.  Szabadság – Tisztesség – Méltóság  (Az MVSZ nyilatkozata 1956-ról.) 

21.  A magyar – magyar csúcs tanácskozásának Zárónyilatkozata 

22.  Ceausescuval az EU-ba? 

23.   Stefano Bottoni, Nagy Mária, Szilágyi Kálmán: Szilágyi Domokosnak a 

Securitateval fenntartott kapcsolatáról 

24.  Az EKOSZ története (befejező rész) 

25.  Bernád Zoltán: Találós kérdés; Akinek nincs az nem is adhat; Posvány; 

(három vers) 

26.  Dr. Tamás Attila: Szoboravató Komlón 

27.  Boór András versei: Hazámhot; Egyedül;  

28.  v. Dr. Búzás Gábor (1928 – 2006) /Nekrológ/ 

29.  B. Osvát Ágnes: A keresztény hagyományok és a tisztesség nevében 

30.  András Zoltán: Ötvenhatos ballada /vers/ 

31.  Iszlai Lajos Csaba (Marosvásárhely): A magyar gyarlóság kora avagy a 

gyurcsányok böszmesége 

32.  Sárközy Csaba: „Aztán jönnek a csíkos zászlóikkal...” 

33.  Az én hazám (Schönberger Jenő katolikus püspök gondolatai) 

34.  Ambrus Attila (Brassói Lapok): Ki támogat kit? 

35.  Chirmiciu András: Egyoldalúság 

36.  Magyarói Zsigmond Zoltán: Fogyatkozunk őshazánkban (vers) 

37.  Mint oldott kéve - Barangolások a szórványvilágban (Az EKE legújabb 

kötete) 

38.  Fekete Zsombor: Egy figyelemre méltó kezdeményezés 

39.  Gerendás Lajos: Kisebbségi lét Erdélyben (1920 – 1990) 

40.  Egy erdélyi sebész emlékei (Váradi emberek) 

41.  Dr. Péterffy árpád egyetemi tanár kitüntetése (Hatvan éves a magyar 

orvos- és gyógyszerképzés Marosvásárhelyen) 

42.  dr. Szőcs Károly írásai 

43.  Dr. Serdültné Benke Éva, Paks: Egy nagy színésznő emlékezete (Prielle 

Kornélia) 

44.  Máriás József: Mint egy nagy család (bepillantás a nagybányai Németh 

László Gimnázium életébe) 

45.  Szabó László: Bodor Péter, a székely ezermester 

46.  Szász István Tas: Emlékeink emléke  

47.  Megsebzettek (Könyvismertető) 

48.  Irodalom – Bálint Tibor 

49.  Bálint Tibor írásai (Nekem már fáj az utazás c. kötetből.) 

50.  Karácsony nélkül nincs újesztendő 
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51.  Reményik Sándor: Karácsonykor és Antoine de Saint- Exupéry: Fohász 

c. verese.   

52.  Gyermekoldal: Világszép Tündérdodóka igazi karácsonya 

53.  Weöres Sándor: Száncsengő; Hónapsoroló;  (versek) 

54.  Aforizmák 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /61 

2007. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc B. Osvát 

Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Kerekes Árpád technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ és az EMTE elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Hírek: EKOSZ, Szekszárd, Izsák, Mezőberény (ünneplik a 15 éves 

fennállás évfordulóját), Győr, Nagyatád, Ötágú Síp hírei 

Elhunyt Beke György író, újságíró, szociográfus 

2. Márciusi lapszámunk elé (K. P. ) 

3. Rácz Sándor: Tettenérés 

4. Borbély Zsolt Attila (kapu): Parlamentáris diktatúra 

5. Csapó Endre: Rendőrállamban élünk 

6. Várnai Zseni versének átirata: Rendőr fiamnak (vers) 

7. Sylvester Lajos: Rács 

8. Kovács Gábor: Nemzeti dal 2006 (vers) 

9. Borbély Zsolt Attila: Az erdélyi magyarság sorskérdései Románia EU-

csatlakozása fényében 

10.  Szász István Tas: Határtalan gondjaink 

11. ...Ha autonómiát akarunk, először saját árulóinkkal kell leszámolnunk 

(Makkay József beszélgetése Szász Jenővel) 

12.  Kaslik Péter: Agyhalál 

13.  Kaslik Péter: Piszkos Fred besegít (Várkonyi Tibor és az újságírás) 

14.  Oláh Gábor: Patkánybűvölők (vers) 

15.  Csapó Endre Újévi gondolatok 

16.  Tunyogi Csapó Gábor: Magyarokhoz (vers) 

17.  K.P. Bocskai Nagyatádon; Reményünk a tett  

18.  Dr. Log Ica szociomikroökogenobiológus és amatőr mesemondó: Csali 
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mese...köz(ös)ségi forrásokról 

19.  Szász István Tas: Aranyból...fa – bulla 

20.  Éhes voltam... 

21.  Megfélemlítéssel gyűjtik az aláírásokat (Krónika alapján) 

22.  Málnási Szász Myrtill: Mítoszoktól a csillaghullásig 

23.  Nagy Gáspár: Visszatérés; Félelmen túli (Két vers) 

24.  Sárközy Csaba: Számvetés 

25.  Dr. Szőcs Károly írásai (három írás) 

26.  Csirák Csaba: Két napon át boldog magyar embereket lehetett látni 

27.  Kisimre Ferenc: A színek csodálatos játéka Erdélyben 

28.  Demeter János: Háromszéki világtalálkozó 

29.  Kovács Antal polgármester: Csátaljai meghívó 

30.  Levelek a szerkesztőhöz (fontos visszajelzés) 

31.  Péterffy Gyöngyi – Egyesült Államok: Azóta is (vers) 

32.  Bogdán József (Vajdaság) : Anyám, Magyarország (vers) 

33.  Juhos Kiss János: Lelki orvoslás időben és térben (Dr. Dezső István: Egy 

erdélyi sebész emlékei c könyv ismertetője 

34.  Schmidt Sándor: Pistice 

35.  Kövesdy Pál: Előszó 

36.  Szekeres Lukács Sándor: Székely Mózes Erdély székely fejedelme; 

(Részlet: Székely Mózes az Erdélyi Fejedelemség egyetlen székely 

fejedelme, akinek személyisége, életútja  és történelmi hivatása a 

magyarság megmaradásáért folytatott harcának olyan képviselői közé 

sorolható, mint az utolsó szabadon választott magyar nemzeti király II. 

János vagy ismertebb nevén János Zsigmond, illetve az őt követő erdélyi 

fejedelmek közül Báthory István, Bocskai István, Bethlen Gábor és II. 

Rákóczi Ferenc. Ezek a nagy magyar személyiségek mindannyian arra 

tették fel az életüket, hogy a magyar nemzet fennmaradásának 

intézményes kereteit megőrizzék, mert tudatában voltak annak, hogy a 

világtörténelem színpadán csak úgy tud tartósan, sokáig megmaradni és 

fejlődni egy nép vagy nemzet, ha létezik az intézményes kereteket biztosító 

állam, amelyen belül társadalmi, gazdasági, kulturális  viszonyai 

érvényesülni tudnak. (...) 

37.  Ady András: Vakvágányon (vers) 

38.  Serdültné Benke Éva: A megmaradás ösvényein (Erdélyi útinapló) 

39.  Szász István Tas: 84; Szép város...c verse 

40.  Dr. Wieser Györgyi , Starnberg: Hegyend s bonyhánd járogatok vala  

41.  András Zoltán: Fehér tavasz (vers) 

42.  Novák Lajos: Az Illyés Közalapítvány fejfájára 

43.  Tisztújítás Szekszárdon (a szekszárdi egyesület életéből) 

44.  Magyarói Zsigmond Zoltán versei 

45.  Lehoczky Leopoldina: Az igazi Piroska János 

46.  Serdültné Benke Éva: Mikor költőt temetsz (Nagy Gáspár emlékezete) 
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47.  Ferenczes István: Újév 2007 tovább a gyász (vers) 

48.  Irodalom: Áprily Lajos 

49.  Áprily Lajos: Álom a vár alatt; Akarsz-e fényt? Halk suhogás (versek) 

50.  Nagy Zoltán: Időutazás 

51.  B. Osvát Ágnes: Keserű, elhamarkodott szavak (vers) 

52.  Vári Fábián László: Útravaló (vers) 

53.  Gyermekoldal: Wass Albert: Első mese 

54.  Szász István Tas: Bök-köszöntő (vers) 

 

 

ÁTALVETŐ /62 

2007. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Sági Margit tördelő szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

Fedőlap: Romok között nőnek ki a legszebb virágok 

1. Hírek: EKOSZ, Szekszárd, Salgótarján, Győr, Nagyatád hírei. 

2. Fogynak a magyarok Erdélyben 

3. K.P.: Júniusi lapszámunk elé 

4. Tóth Károly Antal: Csodára várva a nemlét peremén 

5. Hamvas Béla: A legnagyobb veszély, ami egy népet fenyeget...  

6. Juhász Gyula: Trianon (vers) 

7. Dr. Pungur József: Trianon Nyugatról – Párizs Keletről 

8. József Attila: Nem, nem soha! 

9. Csapó Endre: Székely küzdj és bízva bízzál! Részletek: „Duray Miklós 

összegzi Nemzetpolitika, ország-politika, kormánypolitika című 

tanulmányában ezeknek a fogalmaknak a lényegét és egymáshoz való 

kapcsolatát: Az európai államok nagy részben nem értik az ország-

politikától eltérő politika-fajtákat – írja Duray Miklós. Ez nem véletlenül 

van így a nyugat-európai térségben ugyanis a dinasztikus politikából 

törésmentesen léptek át a modern politika  keretei közé. A modern 

abszolutizmusból – esetleg az alkotmányos monarchián át – a 

nemzetállami keretekbe. Emiatt nem igazán tudják megkülönböztetni az 

állampolgárt a nemzet tagjától, ezért értelmezik az államot is 

nemzetállamként, noha helyesebb lenne a nép (az országlakosok) 

államáról beszélni. Sajátos a magyar, illetve a magyarországi helyzet. 

Trianonig nem volt különbség a nemzetpolitika és ország-politika között, 
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főleg azért nem, mert a Szent Korona alattvalói – 1882-től az 

állampolgárok – voltak a politikai nemzet tagjai. 

Teljesen más helyzet alakult ki Trianon után. Kettészakadt a nemzetpolitika és az 

ország-politika korábbi egysége. A nemzetpolitika a kommunizmus éveiben 

fokozatosan kiszorult még a politikai fogalmak köréből is.. Talán figyelemre 

méltó, hogy a politikai nemzet-tudat egyedül Magyarországon maradt fenn, és 

nyoma fellelhető az elszakított magyarság köreiben is, az őket Magyarországhoz 

kapcsoló szálakban. Mintha a tudat mélyrétegeiben ma is működne a Szent 

Koronához való tartozás. Az 1990. évi rendszerváltozáskor ismét 

megkülönböztethető lett az országpolitika a kormánypolitikától és ismét feltűnt – 

a politika régen nem észlelt elemeként – a nemzetpolitika. Az ország-politika és 

a nemzetpolitika között egyensúlyteremtés a kormány feladata lett, mert míg az 

utóbbi átnyúlt az államhatáron, az előbbi a határok közé szorult. Gyurcsánynak 

ugyanis nem csupán azt sikerült elérnie, amit Rákosinak, hogy kisöpörte a 

kormánypolitikából a nemzetpolitikát, hanem talán túl is tett rossz hírű elődjén.” 

10.  Csoóri Sándor: Márciusi levél 

11.  Interjú András Imrével a délvidéki kettős állampolgárságról 

12.  Hozzászólás (Simon Attila) 

13.  K.P. Az EKOSZ álláspontja az újabb népszavazás ügyében 

14.  Csapó Endre: Rómától Berlinig című elemzésében az Európai Unió 

helyzetét (és benne a miénket is) vázolja fel a Berlini Nyilatkozat aláírása 

alkalmából. Nagyon érdekes és fontos írás, melyből megtudhatjuk, hogy 

mit szeretett volna XVI. Benedek pápa, aminek következtében 

(összeesküvés elmélet) le kellett mondania és helyette kaptunk egy 

hitében gyenge, erkölcseiben laza és emberi magatartásában elutasító 

pápát, aki inkább egy bábra hasonlít. 

 

15.  Juhos-Kiss János: Én mindig valamit temetek; Vas; (versek) 

16.  Török Levente: Anyám, ha elmész; Honvágy; Erdély; (versei) 

17.  Szász István Tas: Naplójegyzetek: Határtalan gondjaink;  

18.  Kaslik Péter: „A közeg az üzenet” 

19.  Lengyel Károly: A báb szózata 

20.  Sárközy Csaba: Elég! 

21.  Nagy Géza: Árpád éve 

22.  Borbély Zsolt Attila: A nyolcadik pártkongresszus 

23.  Bayer Zsolt: Jelet hagyni (Ismét egy nyílt levél Markó Bélának) 

24.  Markó Béla: A nagy közös sakk (vers) 

25.  Iszlai Lajos Csaba (Marosvásárhely): Pirostói Markózis – Eutha-Nómia 

26.  Erdélyi Magyar kezdeményezés RMDSZ-Platform 

27.  Juhos-Kiss János: Veszteségeink 2006-ban 

28.  Dr. Nagy-Major Gábor: Álmaim kalitkája, Aranyketrec... 

29.  Kocsis István: Búcsú Beke Györgytől 

30.  98 éves korában elhunyt a magyar őstörténet-kutatás egyik legnagyobb 
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alakja: Badiny Jós Ferenc 

31.  Fazekas Csaba: Marosvásárhelyi búcsú Jakabffy Attilától 

32.  Ady Endre: A magyar messiások; Az úr Illésként elviszi mind... (két vers) 

33.  Csirák Csaba: Emlékezés Kedves Tamásra  

34.  Serdültné Benke Éva: A megmaradás ösvényein (lírai útinapló) 

35.  Mezeiné Bátori Valéria: Otthonról haza (Interjú a mezőberényi erdélyi 

kör elnökével) 

36.  Ady Endre: A magyar ugaron (vers) 

37.  Lőrincz József: Székelyföldi középiskolások magyarságtudatáról 

38.  Ady Endre: A fajok cirkuszában (vers) 

39.  Fazekas Csaba (Marosvásárhely): Trianon-pert ültek Udvarhelyen a 

székelyek a Kárpátiával 

40.  Nagyromán fröcsögés és feljelentés a Kárpátia koncert kolozsvári 

szervezői ellen  

41.  Dr. Szász István Tas: Magyar orvostalálkozó Szovátán 

42.  MVSZ sajtószolgálat: Székely autonómiáról Brüsszelben 

43.  Kisebbségi lét Erdélyben (1920 – 1990 között) 

44.  Spaller Árpád: Elszármazott erdélyiek névjegyzéke 

45.  Riester Árpád: A zászló félárbóc alatt /Tanulmányok Trianonról/ 

(könyvismertető) 

46.  Dr. Szőcs Károly: In memoriam Heinrich Hermann Robert Koch 

47.  Erdélyország az én hazám fesztivál programja 

48.  Irodalom: Gyóni Géza: Csak egy éjszakára; Hópelyhek és Csend c. verse 

49.  Kosztolányi Dezsőné: Írófeleségek portréi: Márai Sándorné; Babits 

Mihályné;  Móricz Zsigáné; Móricz Zsigmondné; Karinthy első felesége; 

Karinthy második felesége; Füst Milánné;  

50.   András Zoltán: Törött váza; Virágének;  (versek) 

51.  Gyermekoldal: Első mese 

52.  Aiszóposzi tanmesék nagyobb iskolásoknak 

53.  Diákdolgozatokból 

54.  Iskolai adomák 

 

 

ÁTALVETŐ /63 

2007. szeptember 

 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 
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1. Fedőlap: Ady Endre: Elillant évek szőlőhegyén 

2. Verőcei Erdélyország az én hazám – erdélyi fesztiválról; Mezőberény, 

Szekszárd, Maglód, Salgótarján; Ausztráliai Erdélyi Szövetség hírei;  

3. Elhunyt a lap szerkesztője: Sági Margit (nekrológ) 

4. Lehoczky Leopoldina: „E fiúkért valaki felelős!” 

5. Czakó Gábor: Miért nincsen Magyarországon demokrácia? (Magyar 

Nemzet, 2007. június 25.) 

6. K.P.: Erdélyország az én hazám? 

7. Ágoston András: Jó úton 

8. Hunsor: A románokat már soha nem előzzük vissza  

9. Kercsó Attila: Szélfésű (vers) 

10.  Borbély Zsolt Attila: Orbán üzenete 

11.  Farkas Árpád: Szalonnaevő (vers) 

12.  Fodor Imre, a Székely Nemzeti Tanács elnöke: Az SZNT közleménye 

13.  Borbély Zsolt Attila: Párbeszéd 

14.  Csapó Endre: Politikai földcsuszamlás Romániában 

15.  Nagy József: A vérrel áztatott Erdély földje 

16.  Eva Maria Barki: Válság az erdélyi katolikus egyházban 

17.  A közösségszolgálat védelmében (Vihar Dr. Czirják Árpád leváltása 

körül) 

18.  Bayer Zsolt: Ne hagyjátok a templomot és az iskolát – és a papot se... 

19.  Patrubány Miklós: Nyílt levél: Ft. Dr. Jakubinyi György érsek úr részére 

20.  Szász István Tas: Határtalan gondjaink /Részletek: „Most azonban  az 

őszi borzalmas rendőri terrornak csak központilag előre megtervezhető, s 

távolról sem a rendőrség tapasztalatlanságából adódó története óta, az 

elképzelt cél, a ki nem mondott félelemkeltés, egyben a jobboldal 

bemocskolása és a félelemkeltés vádjának reá való átruházása óta 

átszakadtak a gátak. (…) Ha a rendőrséget saját becsületes állampolgárai 

ellen használva kiképezzük az elállatiasodásra, akkor olyan változások 

történnek, amelyeket nem lehet utóbb kezelni. Ezek a rendőrök, a vezetők 

és kiképzők parancsaiból, a tőlük elvárt „szolgálati embertelenségből” 

tanulták az erkölcsi normák semmibe vételét. Mint minden közösségbe 

közöttük is sokféle ember van. Az erős morális háttérrel rendelkezők 

visszahúzódtak magukba, s igyekeztek legalább nem ártani, de a másik 

véglet képviselői, akiket csak a testületi fegyelem tartott kordában, ők 

nekivadultak. (…) Itt és most a magyar rendőrséget olyan cselekedetekre 

képezték ki felelőtlen és bűnös vezetőik, amelyeknek feldolgozása  - rövid 

távon – nem is lehetséges. Sem a testület tagjai, sem a magyar társadalom 

számára.” 

 (Megjegyzés: Érdekes, hogy mind a mai napig az akkor és ott tevékenykedő 

rendőrök közül egyetlen egy sem jelentkezett, hogy a kiképzésről, a parancsról, 

a brutalitásra való felbujtásról, a megbánásról, az erkölcsi szorongásról valljon 
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és vállalja a felelősséget tetteiért. Pedig állítólag voltak közöttük családapák, 

akiknek majd el kell számolniok gyermekeik előtt, vagy ugyanerre nevelik majd 

gyermekeiket?) 

21.  Szász István Tas: Jaj meddig; Diákkabát (két vers) 

22.  Elfelejtett felismeréseink spiráljáról /Az egykori kolozsvári Hitelt 

olvasván 

23.  K.P. Botcsinálta szerkesztő a „botcsinálta” sajtótörténészről 

24.  Összeállította . Szabó T. Attila: Gyergyói vadvirág- koszorú (vers) 

25.  Serdültné Benke Éva: Rekviem egy temetőért 

26.  Szabó T Attila (Ellák): Anyaország (m)eséje 

27.  Vindis Zoltán: Ausztrál vagyok!!! (vers) 

28.  Spaller Árpád: Elszármazott Erdélyiek Névjegyzéke 

29.  Balla József: A fecskéhez (vers) 

30.  Szekeres Lukács Sándor: Székely Mózes, Erdély székely fejedelme 

31.  Koltay Gábor: Támogassuk Koltay Gábor Wass Albert filmjét 

32.  Kisimre Ferenc: Ahol még természetes a magyar virtus... 

33.  Karinthy Frigyes: Édes kicsi fiam! (vers) 

34.  Sylvester Lajos: A romlás pörsenései 

35.  Második népszavazás a magyar állampolgárság visszaadásáról 

36.  SzIT: Nyolcvan esztendeje született Sütő András 

37.  Vári Attila: Változatok ütő és védekező hangszerekre (vers) 

38.  Kocsis István: Búcsú Gál Elemértől 

39.  Gyergyay Ferenc: Fazekas Andrásra emlékezünk 

40.  Bódás János, a költő fia: Az „Összes versek” kötet fülszövege 

41.  Bódás János: Ébreszteni (vers) 

42.  Juhos-Kiss János: Gondolatok Kós Károly halálának 30. évfordulóján 

43.  Juhos-Kiss János. Hozzászólás 

44.  Dr. Szőcs Károly: Gyóni Géza 

45.  Gál Mihály: Miért élnek Gyímesben a csángók és kik terjesztették el ezt 

az elnevezést más népekre és vidékekre érdemtelenül?  

46.  Szőke István Attila: Trónusodra vágynak, lesnek (vers) 

47.  Lőrincz József: Hűségben 

48.  Dr. Szőcs Károly írásaiból (három írás) 

49.  Z. Zwada András: Az öregember és a bankok 

50. Gerendás Lajos: Kisebbségi lét Erdélyben 1920 – 1940 között 

51.  Irodalom: Füst Milán 

52.  B. Osvát Ágnes: Danika 

53. 50 éve hunyt el Szabó Lőrinc: ...A nagy, kék réten...”; Holdfogyatkozás; 

Erdei csönd;  (három vers) 

54.  Gyermekoldal: Nagy Imola Dóra: A boldog szegényember (mese) 

55.  Bálint Ágnes meséje: Holdvilágtészta 

 

ÁTALVETŐ /64   (Tévesen 65. szám van írva) 
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2007. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: vers részlet 

2. Hírek: EKOSZ, Szekszárd, Ötágú Síp-Szeged; Maglód; Salgótarján, 

Mezőberény; Győr egyesületeinek hírei; Szekeres könyvének bemutatása 

3. K.P. Decemberi Lapszámunk elé 

4. SZIT: Adventi levél 2007 

5. SZIT: December reménye (vers) 

6. Juhos Kiss János : Karácsony (Részlet: „(...) Isten ott van minden 

gondolat mélyén – csak gondolatok kellenek. Adytól Az Úr érkezése című 

versét gyermekkoromban a templomban és az iskolában is elszavaltam, 

hogy: „Amikor elhagytak/ Mikor a lelkem roskadozva vittem/ Csöndesen 

és váratlanul/ Átölelt az Isten// Nem harsonával/Hanem jött igaz öleléssel/ 

Nem jött szép tüzes nappalon/ De háborús éjjel// És akkor 

megvakultak/Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom/ De őt a fényest, 

nagyszerűt/ Mindörökre látom.” Ady jelképrendszerében meghalt 

ifjúsága, a bujaság és féktelenség. Berobbant az új nemzedék: modern és 

magyar életérzésével! Persze, hogy nem értették meg művészetét, főleg 

kicsapongó életviteléért gyűlölte a fél ország, de a másik fél szerette, lám-

lám református pap bátyjáról milyen keveset tudunk! A lélek körforgása 

végtelen, vagyis halhatatlan, nem mint a görög mítoszokba , hanem a 

magyar népmesén keresztül mindennapi életünkig és vissza. Több mint 

kétezer év óta évente megszületik Jézus Krisztus. A régi naptár szerint 

december 25-e ugyanakkor az újév első napja, a világmegváltó 

születésnapja (aatól kezdve naponta egy perccel lesz világosabb, nőnek a 

nappalok). Nekünk magyaroknak dupla ünnep. 1000. december 25-én 

koronázták meg Vajkot a szent koronával, a keresztségben lett István, akit 

aztán 1083-ban szentté avattak Esztergomban, nem Rómában, mint a 

többi szentet. Ettől az időponttól számítjuk ezer éve keresztény 

királyságunkat. Más népek nem dicsekedhetnek ezer éves  keresztény 

történelemmel, mint mi magyarok, úgy , hogy még a Habsburg 

dinasztiából való utolsó magyar királyunkat, IV. Károlyt is boldoggá 

nyilvánították az elmúlt évben Romában.” 

7. András Zoltán: Karácsonyfadísz (Vers) 

8. Kaslik Péter: A KISZ-király és a kancellár 
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9. András Zoltán: Téli éjszaka (vers) 

10.  Lehoczky Leopoldina: „Szerelmese vagyok népemnek” 

11.  Márai Sándor: Halotti beszéd (vers) 

12.  Lajdi Tamás: Regnum Marianum katonája 

13.  K. P. A gyalázat napja (Emlékezés december 5-re) 

14.  Hompot Zoltán és András Imre: Dr. Orbán Viktor elnök úr részére 

15.  SZIT: Halálfélelmekkel a feltámadás védelmében 

16.  SZIT: Egyes baloldali szavazók relatív tudatáról 

17.  SZIT: Sírfelirat (vers) 

18.  Borbély Zsolt Attila: Magyar siker az Európa Parlamenti választásokon? 

19.  Csapó Endre: Magyar prizma (Magyar Élet) 

20.  Farkas Árpád: Hó az Alpokban (vers) 

21. Tamási Áron szentenciáiból 

22.  Dr. Kosza Ida: Magyar lelkiállapot (Részletek: Gyakran mondták, hogy 

depressziós nép a magyar. Már előbb említettem, hogy ez sem igaz. A 

színpompás népviseletek, a régi ünnepek, a régi szokások az élet minden 

helyzetére létező strukturált viselkedésminták, amelyek élnek még ma is, 

és ha lassan feledésbe merülnek, de vannak még akik emlékeznek és fel 

tudják eleveníteni ezeket, szóval ezek mind azt igazolják, hogy nem igaz. 

Ami most van az csak következmény. Következménye egy súlyos rombolási 

folyamatnak. De az emberek tudatosan vagy öntudatlanul fellázadnak ez 

ellen. A naponta létrejövő civil szervezetek számomra egy lázas 

identitáskeresést jeleznek. 

És most beszéljünk arról, mi a teendő. Világos, hogy identitásvesztésről van szó. 

És az anómiás (talajtvesztett) emberek egyik jellegzetessége a manipulálhatóság. 

Szívós munkával vissza kell építenünk az elveszett identitást. Az egészséges 

nemzettudatot. Ennek vannak non-direktív eszközei, melyeket ennek érdekében 

alkalmazni kell. Az egyik legegyszerűbb eszköz a hiteles magyar történelem. 

Megismertetése. A gyökerek felelevenítése elfogadtatása és a büszkeség  

érzésének megalapozása. Hogy büszkeség magyarnak lenni.” 

23.  André Ilona Ibolya: Egy simogatás (vers) 

24. Tóth Károly Antal: A szülőföld ebédre, a nemzet vacsorára 

25.  Tompa László: Erdélyi magaslaton (vers) 

26.  Sárközy Csaba két írása: Kannibál-Magyarország; Egy font hús;  

27.  Stoffán György: Milliókért vizsgálják az öszödi beszéd média-

visszhangját 

28.  Reiner Péter: Magyarország az én hazám 

29.  Magyarói Zsigmond Zoltán: Megfagy itt az ember (vers) 

30.  Szta: Melegedik, melegedik...forró! 

31.  Administrator (Déli Lap Szeged): Még most is léteznek elhallgatott 

Juhász Gyula versek (Arad című verse melyet 1920-ban írta) 

32.  Bognár Erzsébet: Megígértük, hogy jövünk megint 

33.  Dezső István: Balla Árpád szerepe Léb László UTM-ből való kizárásában 
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és rehabilitációs kérelmének ügyében. 

34.  Ágoston András felszólalása a szilvásváradi Szalajka-völgyben felállított 

Kárpátok Őre Emlékműnél 

35.  Nagy Árpád: Beszámoló a 2007. év második felének programjairól (Az 

Izsák és környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete – IKEM 

tevékenységéről) 

36.  SZIT: A Mezőség képekben 

37.  SZIT: Mezőségi merengő (Vers) 

38.  Tőkés Béla: Bolyai Világtalálkozó – kopjafa 2007. 

39.  Szotyori Nagy Áron a Magyar Érdekvédelmi Szövetség főtitkára: 

Laudáció (Katona Szabó Istvánnak) 

40.  Gutai István: A „titkos klasszikus” (könyvismertető: Serdült Benke Éva: 

A meg sem ismert Palágyi; Toró Tibor atomfizikus előszava.) 

41.  Tóth Károly Antal: Út a magányos tüntetésig (könyvismertető) 

42.  Antalné Szép Ildikó, Bán Mária: Szucság hét évszázada  

43.  Juhász Gyula nekrológja a Szeged c. lapban (1924. július 18.) 

44.  Gál Mihály: Csángók vannak a faluban de ők nem magyarok” 

45.  Dr. Szőcs Károly írásaiból. 

46.  K.P.: Gáz van, babám! 

47.  Dr. Nagy-Major Gábor sebész, főorvos valahonnan a keleti végekről: 

Nyugdíjba vonuló orvos búcsúja 

48.  Csíkszereda, 1940 

49.  Z.Zwada András: Furcsa eset 

50.  Viktor és Feri négyharmados állampolgársága 

51.  Gyermekek dolgozataiból 

52.  Kisebbségi lét Erdélyben 

53.  Irodalom: SZIT: Bandikó (Bajor Andorról): Kiszámolósdi leszámolósdi 

c. verse 

54.  Humor a méltóságról (Bajor Andor) 

55.  Francois Mauriac: Karácsonyi mese 

56.  Babits Mihály: Hunyt szemmel (vers) 

57.  Wass Albert: Karácsonyi Vers; Karácsony (két vers) 

58.  Gyermekoldal: Doren, az esőgyermek 

59.  Karácsony (vers)  

60.  Ismeretlen szerző: Imádság (vers) 

 

ÁTALVETŐ /65 

2008. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 
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 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Borítólap: Tollas Tibor: Hozsanna, Húsvét! (vers) 

2. Hírek: EKOSZ, Nagyatád, Izsák, Szekszárd, Sopron, Monor, Melbourne – 

Ausztrália egyesületeinek a hírei. Siófok – az Erdélyi Kör új elnököt 

választott: Armankó Dávid; Péterffy Árpád professzor 70 éves; Tőkés 

László, EP-képviselő: INDÍTVÁNY 

3. Csapó Endre: Nemzeti ünnep és hatalom: Részlet: „A mostani szabad 

demokrata ünnepről a szókimondó Kőszeg Ferenc írja: „Lemegyek a 

térre, hogy meghallgassam Demszky beszédét. A Március 15-e tér közepe 

táján ismét kordon. Az SZDSZ meghívója, amely békés és méltóságteljes 

ünneplésre invitál, nem elegendő ahhoz, hogy belépjek az SZDSZ 

rendezvényére: ehhez a fővárosi önkormányzat meghívója kell. Nem 

engedik be Béki Gabit, az SZDSZ országgyűlési képviselőjét sem. A 

biztonsági őr megérti, hogy valami nem stimmel, elszalad, majd pár perc 

múlva visszajön a jó hírrel: - Maguk ketten bejöhetnek – Köszönjük, most 

már inkább kint maradunk, mondjuk. A fekete overallos biztonságiak 

hátán fehér felirat. ELIT VÉDELEM. Irigylem a Fidesztől az önkénteseit. 

Demszky beszédéből egy szót sem hallunk...” 

4. Tunyogi Csapó Gábor: Húsvéti fohász (vers) 

5. Czire Dénes – Czire D Zsolt: Lányok, asszonyok az 1848-49 évi 

forradalomban és szabadságharcban 

6. Serdült Benke Éva: Egy „álmodó és nagyratörő” város pusztulása 

(Nagyenyed tragikus januárja) 

7. Szőcs Ildikó igazgató: Bethlen Gábor Kollégium (Nagyenyed) 

8. Péterffy Gyöngyi: Hiszünk még (vers) 

9. Juhos-Kiss János: Húsvét 

10.  Szabó László (marosvásárhelyi lelkész): Feltámadt „az Úr!, de mikor? 

11.  Az Erdélyi Könyv Egylet legújabb kötete: Határtalan hazában sorozatnak 

a Jelképes jelenléteink című kötetete (ismertető) 

12.  K.P. Felkiált-e a néma királyfi? 

13.  Csapó Endre: Új korszak a kisebbségi kérdésben 

14.  Ágoston András: Mozgolódás a Kárpát – medencében 

15. Szász István Tas: Belzebub és a meghasonlás útjai (naplójegyzetek) 

16.  Prof. Dr. Papp Lajos: Az én Miatyánkom (vers) 

17.  Wass Albert: A kivénült harcos leteszi a fegyvert 

18.  Wass Albert: Emlékezés egy régi márciusra 

19.  Beszéd Wass Albert születésének 100. évfordulóján (Patrubány 

Miklós) 

20.  Serdültné Benke Éva: Levágott csonkból is nőhet termőfa 

21.  Dr. Szőcs Károly írásai: Egy tabletta története, eddigi karrierje és a mai 



120 

 

gondok 

22.  Egy Nobel-díjas dzsesszdobos 

23.  Dr. Toró Árpád: „Álljunk meg egy szóra!” (fontos) 

24.  Faludy György: Óda a magyar nyelvhez (vers) 

25.  Dr. Molnár János Albert , Siófok: Ha...Ha...Ha... 

26.  Dr. Dezső István ny. sebész főorvos: Délutáni beszélgetések a 91 éves 

Obál Ferenc professzorral 

27.  SZIT: Tisztelt gyászoló gyülekezet! 

28.  Dr. Szász István Tas: Diósadi nosztalgia (Sinkó Zoltán barátomra 

emlékezve) (vers) 

29.  Dr. Kiss András: Egy Fekete-Körös völgyi faluról 

30.  Csángó levelek Dr. Gál Mihály 

31.  Sigmond Júlia, Kolozsvár: Csángó tehenek 

32.   Szalontai János: Vecsési Orbán Balázs Erdélyi Kör – tevékenysége 

33.  Jánossy Sándor, (Dés): Levél a szerkesztőséghez 

34.   Derzsi Ferenc: Gyökerek 

35.  Dr. Orbán Csaba a Nagyatádi erdélyi Kör elnöke: Európai Uniós 

magyarok 

36.   Amaryllis Társaság: „Brassai Sámuel csellójának felújítása”  

37.  Máthé Éva: Magyar zászló a román pártbizottság épületén 

38.  „Meciar: a szlovákoknak nem kell bocsánatot kérni a magyaroktól” 

39.  Lehoczky Leopoldina: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma...” 

40.  Kosztolányi Dezső: Szellemidézés a New York-kávéházban (vers) 

41.  Gerendás Lajos: Kisebbségi lét Erdélyben 

42.  Z. Zwada András: Játékot a disznóknak 

43.  Z.Zwada  András: Utolsó kísérlet  

44.  Irodalom: 100 éves a NYUGAT 

45.  Tóth Árpád: Levél Osvát Ernőhöz (vers) 

46.  Tersánszky Józsi Jenő: A tavasz napja sütötte... 

47.  Ady Endre: A vér városa 

48.  Kosztolányi Dezső: Fasti; Juhász Gyula: Húsvétra; Tóth Árpád: A nap 

vörös aranyban;  (3. vers) 

49.  Móra Ferenc: Húsvéti tojások 

50.   Lőrinc Pál: Három füles (vers) 

51.  Bars Sári: Hímes tojás; Tavasz (versek) 

 

ÁTALVETŐ /66 

2008. június 

 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 
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 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: BOÁ: A lélek fehér temploma (vers) 

2. Hírek: EKOSZ.: 2008. május 17-én éves közgyűlés. Hangsúlyos szerepet 

kap a politikai- szellemi környezetünk elemzése...A közgyűlés kiemelt 

célja volt a saját szerveződéseink helyzetének, jövőjének, a közömbösség, 

a lemorzsolódás okainak és megállításának az elemzése. A pesszimista 

hangulatot a tagszervezetek derűlátóbb eseményei oldották. Egyre több  

az itthoni (Magyarországon született) tag. Hangsúlyozták a 

generációváltás szükségességét is. A Szövetség egészére mindinkább a 

pártokhoz közvetlenül nem kötődő, de annál inkább értékelvű politikai 

szerepvállalás, melynek kiemelt eszköze maga a lapunk.További hírek: 

Salgótarjánból, Komlóról, Szegedről – Ötágú Síp-Szeged, Recsk, 

Szekszárdi egyesületek , A Csattogóvölgyi fesztivál hírei; Tamás Gábor 

60 éves. 

3. Szász István Tas: Évfordulós gondolatok Trianonról; Megjegyzés: Mi itt 

csak részleteket másoltunk ki, de az egész írás gondolatébresztő: (…) A 

hagyományőrző parasztságnak még a farmerré változott maradékát is 

irtják , ahogy tudják, még az agrárproletár is csak átmeneti állapot volt. 

Nem kell a család, a kisközösség, az állam, a nemzet, s persze a hit sem. 

Mert ezek akadályai a bóvlit olcsón termelő és azt egyben fogyasztó 

tömegnek, amelyik dolgozik, majd idejében meghal. Nem kíván sok pénzt 

egészségére és soha fel nem ébred testi és szellemi kábulatából, sőt igényli 

azt. Ezen az emberi táptalajon vagy humuszon, ahogy én mondanám 

„humus sapiensen” tenyészik a globalizációs elit, a kevesek, a 

kiválasztottak. (...)” 

4. Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás (vers) 

5. Olgyay Szabó Attila: A politikai helyzet elemzése a 2008. február 18-i 

Gyurcsány értékelés ellenpontjaként 

6. Ágoston András: Mi az, hogy korszakváltás? 

7. Szász István Tas: Naplójegyzetek: A provokáció vokációja; Bolse Vita;  

8. Szász István Tas: Recsegő nyakcsigolyáim múzs(ik)álása (vers) 

9. Kövesdy Pál: Az irodalom(kritiká)nak öltözött ideológia, avagy ki az 

érzelmi-ideológiai terrorista (Cs. Gyimesi Éva cikkének kritikája) 

10.  Erdélyi hitvallás (Közzéteszi: Lukácsi Éva, lelkész, Miami) 

11.  Bagoly Zsolt: „Azoktól fél a román hatalom, akiket szolgasorba tart” 

(Erdélyi Napló) 

12.  Magyarói Zsigmond Zoltán: Nem láttam a Marost régen (vers) 

13.  Szász István Tas: Wass Albert a Hitel szellemi vonzásában 

14.  Lehoczky Leopoldina: A nemesség kötelez (Interjú Bethlen Farkassal) 

15.  Kamenitzky Antal: Álompajzs alatt (vers) 
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16.  Székelyföld önrendelkezési törekvéseiről (Interjú Izsák Balázzsal, a 

SZNT elnökével (Forrás: Erdély Ma) 

17.  Magyar Gárda – interjú egy zsidó származású gárdistával 

18.  Kosztolányi Dezső: Még büszkén vallom, hogy magyar vagyok (vers) 

19.  Patrubány Miklós: Életre ítélve (Rácz Sándor köszöntése 75. 

születésnapján) 

20.  Kamenitzky Antal: Öreg bizánciak (vers) 

21.  Zseni aki szolgál (Papp Lajos professzor köszöntése) 

22.  Szalontai János: Hatodik Vecsési Tavaszi Fesztivál  

23.  Kisimre Ferenc: Héthatalmi kévekötés Ópusztaszeren (Határon túli 

magyarok találkozója a történelmi emlékhelyen)  

24.  Ágoston András: Mártély, 2008 

25.  Fülöp Zoltán (Csíkszereda): Román arany, magyar bronz 

26.  Gutai István: Balekká vált nemzedék? 

27.  Szász István Tas: Egy haza két ország (Szász István könyvei: Levelek 

Európából, Humus sapiens; Az egészség nem ügy) 

28.  Gutai István: „Emitt a Görgényi, amott a Kelemen havasok” - Kacsó 

Tibor: Tündérek völgye az erdélyi havasokban c. könyve  

29.  Dr Szőcs Károly: Piercing, tattoo, és más testi díszek 

30.  Dr. Kiss J. Botond: A kutya Az ember tragédiájában 

31.  Serdültné Benke Éva: Emlékezés Lővey Klárára 

32.  Utassy József: Kit koldus hazámnak hívok (vers) 

33.  Emlékezés a 87 éve született Dr. Bódi Andor-Andrásra 

34.  Dr. Bódi Andor sebészfőorvos: Kandó Imre második születése 

35.  András Zoltán: Csillag; Relativitás (Két vers) 

36.  Dr. Szőcs Károly: Re...ha...ha...ha (Az anyanyelv és a haza 

problémája) 

37.  Dr. Molnár János Albert:Gondolatok a Mondolatra (fontos válaszcikk az 

előzőre) 

38.  Gyimóthy Gábor: Nyelvlecke: (vers – nagyon jó) 

39.  Gál Mihály: Völgyhídi csángók; Felfedeztem a csángónak csúfolt 

moldvai magyarok eredetét 

40.  Csíksomlyó 2008: Ahol a nemzet szíve dobban 

41.  Erdélyi cigányság! (ismeretlen szerző) 

42.  Bodnár József: Anyaországi cigányság 

43.  Benedek Imre: Dr. Pongrácz Antal Sándor (nekrológ) 

44.  Dr. Szentkirályi István: Dr. Pongrácz Antal emlékére 

45.  MIHALIK KÁLMÁN emlékezete (Székely Himnusz) 

46.  Keszeg Tibor: Búcsú Jakab Elektől 

47.  Szabó M. Attila: Jakab Elek alakja Szászmedgyesen 

48.  Kisebbségi lét Erdélyben 
49.  Z. Zwada András írásai 

50.  Irodalom: Tersánszky Józsi Jenő 
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51.  BOÁ: Istenem most már (vers) 

52.  Tersánszky Józsi Jenő: Kakukk Marci hősszínész (részlet) 

53.  Kamenitzky Antal: Nem lehet, Ne mázolj homlokára csillagot; Szonett a 

végső tétlenségről (3 vers) 

54.  Gyermekoldal: Ki az igazi barát (Nagy Imola Dóra) 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /67 

2008. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Baka István: Már egyre több eget (vers) 

2. Hírek: Budakalász, Szekszárd, Mezőberény, MVSZ hírei 

3. Borbély Zsolt Attila: Koszovó és Erdély (Fontos tanulmány) 

4. Szász István Tas: Naplójegyzetek: Az elátkozott nemzettudat és a 

neoliberalizmus furcsa (v)iszonya; (Részlet: (...)Az oly sűrűn szívére tett 

kéz, az a gyakori kijelentés, hogy: patrióta vagyok, nem igazol semmiféle 

tudatot. Mert cselekedeteit a neoliberalizmus határozza meg, még a 

baloldali köntöst is csak a kölcsönzőből szerezte be, s ha van tudata, 

akkor tudjuk, hogy az az ország tudatos elárulásának tudata. A 

nemzettudat és a neoliberalizmus soha nem fog tudni egy fedél alatt élni. 

Egymást kizáró fogalmak, akár csak a magyar nemzet és Gyurcsány 

Ferenc.” 

5. Az MVSZ VII. Világkongresszusának nyilatkozata a magyar nép 

önrendelkezési jogáról 

6. Az erdélyi magyarság teljes körű autonómiát kér  

7. Frigyesy Ágnes: A magyar nemzet nagyszerűségéről és féléséről 

Magyarország kifosztása idején (Beszélgetés Patrubány Miklóssal) 

8. Fordulat 

9. A Magyarok VII. Világkongresszusának Határozatai 

10.  Dr. Szász István Tas (A FAKOOSZ – alapellátó orvosok országos 

szövetsége elnök): Tisztelt Miniszter Úr! 

11.  André Ilona Ibolya: Ima (vers) 
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12.  Reiner Péter (a Magyar Gárda pártoló tagja): Beavatkozó beadvány 

13.  Serdültné Benke Éva: „A csillag-lovas szekere” nyomában 

14.  dr. SzK: Egy véndiák visszaemlékezései 1956. októberére Vásárhelyen 

15.  Z. Zwada András: Most történt, nemrég – 52 éve... 

16.  Wéber Tünde: A magyarok kiirtandók? 

17.  Juhos Kiss János: Mi vagyunk a mindenkori főszereplők 

18.  Dr. Toró Árpád: Fennmaradásunk titka, hogy ezt a titkot senki sem tudja 

19.  Juhos Kiss János: „Iskolába fáj a lába, hazafelé nem fáj semmi.” 

20.  Z.Zwada András: Egy más világ 

21.  Czegő Zoltán: Turult vegyenek! 

22.  Prof. Dr. Kindler József: Sztálinul 

23.  Dr. Szőcs Károly írásai 

24.  Serdült Benke Éva: Kitelepítettek-kitelepültek (Schiff Júlia Könyveiről) 

25.  Kiss J. Botond: Így láttam Indiát 

26.  Kivonatok egy csángó enciklopédiából (Gál Mihály) 

27.  Gál Mihály: Saját ostobasága tavába fúlt csángózás avagy az ostoba 

csángózás tavába fúlt csángók 

28.  Máté Pál: Márton Áron 

29.  Szekeres Lukács Sándor: Mátyás király és a székelyek 

30.  Gerendás Lajos: Kisebbségi lét Erdélyben 

31.  Gerendás Lajos: Trianon előzményei és következményei 

32.  Z.Zwada András: Képzelt történet;  Jövőkép (2 írás) 

33.  Irodalom: Nyírő József 

34.  Nyírő: Kopjafák (részlet) 

35.  Versek: Baka István: A lombon átszűrt; András Zoltán: Október; András 

Zoltán: Metamorfózis 

36.  Nagy Imola: Nagyevő Brutusz kapitány kalandjai 

37.  Ősz a láthatáron (Harangus Dániel verse) 

 

ÁTALVETŐ /68 

2008. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), Nyéki István technikai szerkesztő 

 Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1.Fedőlap: Dsida Jenő: Hideg téli est (vers);  

 

2. Hírek: 2008. november 8-án választmányi ülést tartott az EKOSZ. Az 
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Erdélyben Maradásért Alapítvány felvették a Szövetségbe.; Salgótarján, 

Siófoki Erdélyi Kör 

3. Komló, Sopron, MVSZ, Szeged . A Székely Himnusz emléknapja lehet 

május 22. A Himnusz 1922. május 22-én hangzott el először a szerző 

jelenlétében 

4. Szász István Tas.: Adventi levél 2008 

5. Bárdossy László: Karácsonyi csillag 

6. Juhos Kiss László: Aki boldog (Adventi gondolatok) 

7. Sárközy Csaba: Régi magyar karácsonyok 

8. Reményik Sándor: Egy lélek áll...(vers) 

9. Csapó Endre: A forradalom ma már közpréda 

10.  Ady Endre: Enyhe, újévi átok 

11.  Ágoston András: A kisebbségi többpártrendszer térhódítása 

12.  Tőkés: Az elnyomott magyar nemzetrészek számára az autonómia jelent 

megoldást 

13.  Borbély Zsolt Attila: Az RMDSZ és a magyarországi baloldal 

14.  Szász István Tas: Naplójegyzetek 

15.  Nyílt levél a Magyar Rádióhoz (Kövesdy Pál, etc.) 

16.  Csatlakozások a Nyílt levélhez 

17.  Czegő Zoltán: Halotti beszéd Seprődi Kis Attila hamvai mellett 

18.  v. Seprődi Kiss Attila Töhötöm 

19.  Búzás Árpád: Ragyogott egy csillag (Dr. Asztalos Béla Iván medgyesi 

főorvos emlékére) 

20.  Kamenitzky Antal: Erdély elköszön (vers) 

21.  Kocsis (Tunyogi Csapó) Gábor: Karácsonyi zsoltár (vers) 

22.  Frigyesy Ágnes: „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?” 

23.  MVSZ sajtószolgálat: Angol nyelvű magyarság-könyvek bemutatója az 

Európai Parlamentben 

24.  Szalontai János: Orbán Balázs Erdélyi Kör – Vecsés 

25.  SZIT: Örömhír Zilahról 

26.  Nagy Árpád: Beszámoló az IKEM (Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok 

Közhasznú Egyesülete) 2008. évi programjairól 

27.  András Zoltán: József Attila halála évfordulóján (vers) 

28.  Wass Albert szoboravató Újpesten (Dr. Derce Tamás polgármester 

beszéde) 

29.  Péterffy Gyöngyi: Dr. gróf Czegei Wass Albert emlékezete 

30.  Csirák Csaba: Aki világkörüli útjain is hazagondol (Karácsonyi Károly 

könyvének második kiadása elé 

31.  XVIII. Hajnal akar lenni népdaléneklési verseny 

32.  Juhos Kiss Jábor: Az idő szárnyán (Interjú Kós Bélával, Kós Károly 

unokájával) 

33.  Makovecz: Itt honfoglalás történik, amelyet náció nélküli, a pénzvilághoz 

tartozó szervezetek hajtanak végre... (interjú Makoveczel) 
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34.  Prof. Dr: Kindler József: Sztalinul 

35.  Dr. Szőcs Károly: Schrödinger macskája él és a könyv is élni fog  

36.   Máté Pál: Márton Áron 

37.  Szekeres Lukács Sándor: Mátyás király és a székelyek 

38.  Magyarok Szövetsége – Biztató siker a konferencián 

39.  Gerendás Lajos: A trianoni békediktátum hatása a  Kárpát-medencében 

40.  Kálváriák (Lehoczky Leopoldina) 

41.  Z.Zwada András: Tessék spórolni 

42.  Irodalom: Herczeg Ferenc 

43.  Tiborc úr karácsonya (Részlet Nyírő József Kopjafák című könyvéből 

44.  Babay József: Karácsonyi legenda (vers) 

45.  Szemlér Ferenc: Nyugtalan madarak; Téli tájon; Vihar előtt; (három vers) 

46.  Karácsonyi mese (Wass Albert) 

47.  Csányi György: Télapó kincsei 

 

Az Átalvető 68. számának  TELEKI MELLÉKLETE 

 

ÁTALVETŐ /69 

2009. március.  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

(Megvált a laptól Nyéki István technikai szerkesztő) 
 

 

1. Kezdőlap: Petőfi Sándor: A nép nevében (vers) 

2. Hírek: Nagyatád: A Nagyatádi erdélyi Kör KILÁTÓ  címet viselő 

tájékoztató hírlevelének decemberi száma:  Többek között: Gara István: 

Jobboldali civil szervezetek Nagyatádon; Közzé teszi az elmúlt év 

tevékenységét is. 

Sopron, Mezőberény, Szeged hírei. 

3. Székelyhídi Nagy Árpád, Izsák: Látások és elképzelések (Az EKOSZ 

jelenéről és jövőjéről) 

4. Felhívás Ady születésének 90. évfordulója megünneplésére 

5. Czike László: Mítosz, legenda és a szomorú valóság 

6. Borbély Zsolt Attila: Kormányon kívül az RMDSZ 

7. Ágoston András: Befejeződött a korszakváltás első szakasza 

8. Csapó Endre: Újévi gondolatok 
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9. Papp Lajos: Nem várhatunk tovább! 

10.  Pósa Lajos: Verje meg az Isten (vers) 

11.  Szász István Tas: Naplójegyzetek 

12.  Wass Albert: Intelem (vers) 

13.  Keresztúry Dezső: Vigasztaló (vers) 

14.  Nyílt levél a Magyar Rádióhoz (További csatlakozók) 

15.  Láng Gusztáv: Ferde szemmel az autonómiáról 

16.  Kányádi Sándor: Csángó sirató (vers) 

17.  Orbán Viktor. Ami jár egy katalánnak... 

18.  Tisztelt Ház! 

19.  Z.Zwada András: Valóságshow 

20.  Frigyessy Ágnes: „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?” 

21.  Kese Edit: Erdélyi szemmel Kárpátalján 

22.  BOA: Szoborpark-avatás a Homoródszentmártonhoz tartozó 

Bükkfalván... 

23.  Prof. Dr. Dóczy Pál István (nekrológ) 

24.  Török Pál: Sorsom (vers) 

25.  Hompot Zoltán: Hargitafürdő jelene és jövője 

26.  Lukács Éva: Incze János festőművészre emlékeztek Désen 

27.  Ábrám Júlia édesapja: Örömhír Marosvásárhelyről 

28.  Dr. Szőcs Károly írásai 

29.  Kik vagyunk és miért (Írások az identitásról) (Erdélyi Könyv Egylet új 

könyve. 

30.  Péterffy Árpád: A szívsebészet szolgálatában 25 év Debrecenben 

(könyvismertető9 

31.  Juhoss-Kiss János: A lélek örök c. könyvének ismertetője 

32.  Nagy János: Igazfalva története 

33.  Kosztarab Mihály : Erdélyi gyökerek (könyv) 

34.  Csermely-utam vargabetűi (Szemelvények Balázsi Dénes önéletrajzi 

visszaemlékezéseiből) 

35.  Serdült Benke Éva: Magyarhon fényes csillaga (Bohus Antónia) 

36.  Szekeres L. S. : A Székely Hadosztás és a sóvidéki lázadás 1919 tavaszán 

(Részlet: Károlyi Mihály dicstelen ténykedése során a fenti (Pádovai) 

fegyverszüneti egyezmény dacára Belgrádba utazik, és 1918. november 

13-án éppen ő kezdeményezi Magyarországgal kapcsolatosan egy olyan 

béketárgyalás megkezdését, mely nem garantálja hazánk területi 

integritását. A több százezer magyar katonát meghaladó hadsereget 

Linder Béla hadügyminiszternek nevezett személy feloszlatja – híres, 

hírhedt mondását sok magyar ismeri: Nem akarok katonát látni! - sőt a 

magyar hadsereg fegyvereit a Magyarországon élő nemzetiségek között 

ezerszámra osztatja szét. Ő az a dicstelen emlékezetű kalandor, aki nem 

engedélyezi a magyar embereknek, hogy megszervezzék az ország 

önvédelmét, az egyre inkább nyilvánvaló imperialista területszerzések 
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ellen. A tétova és dilettáns magyar hadvezetés ugyan fel akarja állítani 

1918 decemberében a 38. hadosztályt, de fegyvert nem ad hozzá. A 

Kolozsváron létrejövő Székely Hadosztály azonban fegyverek nélkül is 

megalakul, és dicső harcai során lassan kezd kibontakozni a fegyveres 

ellenállás, ugyanis az egyre nagyobb méreteket öltő idegen nemzeti 

elnyomás ellen a székelység is megpróbálja megvédeni érdekeit. Ennek a 

fegyveres ellenállásnak egyik fontos mérföldköve a sóvidéki lázadás. (...)” 

37.  Irodalom: Berde Mária 

38.  Berde Mária: Szent szégyen (regényrészlet) 

39.  Berde Mária: A lélek szonettje; A nyárádmenti álom; H-nak (3 vers) 

40.  Gyermekoldal: Benedek Elek: Az aranyfonál; Galambok 

41.  Andok Veronika: Tavasz van (vers) 

42.  B. Osvát Ágnes: Március 15. 
 

ÁTALVETŐ /70 

2009. június.  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, Márton Ferenc szerkesztő  

B. Osvát Ágnes (irodalom és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. 2008. május 9-én EKOSZ tisztújító közgyűlésen lemondott Dr. Kövesdy 

Pál és új elnököt választottak. Nagy Árpád elnök, Alelnök: Szekeres 

Sándor; elnökség tagjai: Ármánkó Dávid (Siófok), Hompot Zoltán 

(Vecsés) Dr. Horváth István Károlyné (Szeged), Dr. Jankó István 

(Kecskemét), Dr. Orbán Csaba (Nagyatád) Dr. Tamás Attila (Komló), Dr. 

Úry Előd (Sopron), Valiskó Ferenc (Salgótarján).Komló, Izsák, Sopron, 

Győr, Szekszárd, Vecsési hírek. Nagyatád: A Nagyatádi Erdélyi Kör 

március havi tájékoztató kiadványa a KILÁTÓ mindössze 8 oldalon sok 

írást és információt közöl. 

2. Patrubány Miklós az MVSZ elnöke: Petíció a trianoni és párizsi béke 

felülvizsgálatára  

3. Nyílt levél Románia elnökéhez, Traian Băsescu Úrhoz 

4. Szász I Tas: Könyörgés (vers) 

5. Csapó Endre: A kapitalizmus megtérítése 

6. Ágoston András: RMDSZ kongresszus: a korszakváltás dilemmái 

7. Facárdi Botond: Már a látszatra sem figyelnek 

8. Apostu: Feliratok magyarul – csak pénzért! 

9. A Megmaradás Emlékművének avatása Vecsésen (Dr. Kövesdy Pál 
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beszéde). (Részlet: „Mi itt az anyaországban kisebbségi szerepet töltünk 

be, kettős értelemben is. Először is: erdélyiségünket vállalva, az 

anyaország erdélyi származású kisebbségét alkotjuk. Ez természetesen 

sajátos értékhordozó mivoltunkban értelmezendő, ami az anyaország 

ismert érték-tévesztő, vesztő helyzetében különös jelentőséggel bír. 

Másodsorban, ismét csak azáltal, hogy vállaljuk erdélyiségünket részei 

maradunk a romániai magyar számbeli kisebbségnek. Ilyeténképpen az 

Erdélyben maradókkal együtt kellene szolgálnunk az erdélyi magyarság 

etnikai és kulturális fennmaradását.. Távozásunkkal az első célhoz az 

etnikai – demográfiai fennmaradáshoz már nem járulhatunk hozzá, ezt 

kompenzálni teljes mértékben soha nem fogjuk (hacsak vissza nem 

telepedünk), maradnak hát itteni lehetőségeink, eszközeink, amelyekkel 

élni kötelességünk...”) 

10. Szász István Tas: Tizenkilencedszer a Bodor Kútjánál 

11. Szász István Tas: Naplójegyzetek 

12.  Sárközy Csaba: Állampolgárság itt, ott, és amott 

13.  Sylvester Lajos: Egymillió moldvai származású román állampolgár  

14.  Orbán Ferenc: Bozgorok közepére! 

15.  Lászlóffy Aladár (1937 – 2009) (B. Osvát Ágnes) - nekrolog 

16.  Kocsis István: Búcsú Győrffy Lászlótól 

17.  Csapongó gondolatok az élő Merk Mihályról (Csirák Csaba) 

18.  Kese Ferenc EMTE elnök: Beszámoló az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Közhasznú Egyesületének 2008. évi tevékenységéről 

19.  Kisimre Ferenc: A sziklára épült ház 

20.  Paján Csaba: CS.Í.T. Tábor: ajánlás és bemutatkozás 

21.  Köröstárkány – 1919 – 2009 

22.  Megemlékeztek az Alsó_fehér vármegyéi magyarellenes vérengzésekről 

23.  Dr. Ábrám Zoltán: Az Erdélyi Magyar Közművelődés Napja 

24.  Prof. Dr. Vincze János: Békésy kastélyocska Kolozsvárott 

25.  Sárközy Csaba: Fürdőlevél – Lillafüred 

26.  A művészetről 

27.  Dr. Szőcs Károly írásai 

28.  80 éve született – 30 éve halott (Kocsis Sándor az aranyfejű) 

29.  SZ. K. Némely szavak a globalizációról 

30.  Tiszta beszéd (Márton Pál könyve) 

31.  Reiner Péter: Tükörkép, szilánkokkal (részlet) 

32.  Dr. Vincze János: Emlékezzünk orvossainkra 2. (könyvbemutató) 

33.  Lehoczky Leopoldina: Gyuri bácsi (Egy lófő székely emlékezete) 

34.  András Zoltán: Bethlen Gábor levele asszonyához (vers) 

35.  Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában 

36.  Csermely-utam vargabetűi 

37.  Serdült Benke Éva: Ha városod üzen... 

38.  Súlyos gondolatok 
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39.  Lászlóffy Aladár: Gyilkos (vers) 

40.  Kese Edit: Ami velünk is megtörtént  

41.  Szekeres Lukács Sándor: A Székely Hadosztály és a sóvidéki lázadás 

1919 tavaszán 

42.  Irodalom: Radnóti Miklós 

43.  Ines Nobile: Ének a lélek titkolt rejtekeiből... 

44.  B. Osvát Ágnes: Ébredés után; Álomhajón (két vers) 

45.  Vajda József: A mammutfenyők legendája 

46.  B. Osvát Ágnes: Télvégi kék ragyogás (vers) 

 

ÁTALVETŐ /71 

2009. szeptember  

 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Hírek: EKOSZ – Részt vettek a július 4 – 6 között rendezett verőcei 

Erdélyi Fesztiválon; Mezőberény - Székelykapu felállításának második 

éves évfordulója; Soproni Erdélyi Kör programjai, Győri erdélyi Kör 

hírei; Szeged – Felavatták a Székely Himnusz emlékművet 

2. Sólyom László köztársasági elnök beszéde Révkomáromban, Szent István 

szobrának felavatása alkalmából, 2009. augusztus 21-én. 

3. Juhász Gyula: Testamentom (vers) 

4. (Molnár Mihály László): Szlovákiai állatfarm, illetve mi is az a kettős 

mérce  

5. Katona Szabó István: Kétarcúság és félrevezetés mesterfokon 

6. K.P. Nyárvégi sóhaj a magyar önrendelkezésről 

7. Nyilatkozat a magyar nyelvről 

8. Magyar Aliz: Történelmi lecke Európának 

9. Frigyesy Ágnes: A Szegedi Dómban követelték a szlovák nyelvtörvény 

visszavonását 

10.  Kárpát-Medencei Ökumenikus Nagytalálkozó Állásfoglalása 

11.  Kós Károly 1911-es levele 

12.  Csapó Endre – Magyar Élet: Trianon oldása az Unióban; (Részlet: Wass 

Albert is üzent 1986-ban, akkor még csak az emigrációt buzdítva 

helytállásra: Közép-Európa békés jövendőjének és jólétének titka a 

Kárpát-medence egységének helyreállításában rejlik, ezt meg kell értessük 

a világgal. De ugyanakkor meg kell tennünk minden lehetőt, sőt a 
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lehetetlent is, hogy megőrizzük az elszakított részek magyarjait az életnek, 

mert holtak számára nincs ország a földön” 

13.  Szász István Tas írásai: 20 éves az Erdélyi Művészek Leányfalun sorozat 

14.  Lászlóffy Aladár: A repülés a zuhanásban (vers) 

15.  SZIT. Nyitó beszéd az Erdélyi Orvosok Világtalálkozóján (Verőce – 

Csattogóvölgy, 2009. július 4.; Naplójegyzetek 

16.  Juhász Gyula: Az élet szonettje (vers) 

17.  Szabó T. Attila (dr. biol.): Mi tartja össze Magyarországot? (2009 

augusztusában) 

18.  Péterffy Gyöngyi: Évforduló (vers) 

19.  Becsapták: (Magyar Hírlap) 

20.  Serdült Benke Éva: Akinek a szíve Máramarosszigetért dobogott (In 

memoriam dr, Kovássy Zoltán) 

21.  Prof : Benedeczky István: A példakép (Dr. Csíky Miklós) 

22.  A Bolyai Tudományegyetem pere 

23.  Frigyesy Ágnes: Beszélgetőkötet a Kossuth – díjas Szervátiusz Tiborral 

24.  Juhos-Kiss János: Jó tanulást kívánok minden tantárgyból 

25.  Michael Kosztarab: Magyar művész kopjafájának avatása a Virginiai 

Technikai Egyetemen Blacksburgben 

26.  Fülöp Zoltán: Jégkorong Csíkszeredában 

27.  XIX. Hajnal Akar Lenni népdaléneklési verseny  

28.  Dr. Szőcs Károly írásai 

29.  Dr. Kováts Lajos: Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában 2. 

30.  Csermely -utam vargabetűi (Balázsi Dénes önéletírása III. rész) 

31.  Máté Pál: A Gyulafehérvári főegyházmegye alapításának ezredik évét 

ünnepli 2008 – 2009-ben 

32.  Lehoczky Leopoldina: Jaj a legyőzötteknek  

33.  Szekeres Lukács Sándor: A Székely Hadosztály és a sóvidéki lázadás 

1919 tavaszán 

34.  Gerendás Lajos: A trianoni békediktátum hatása a Kárpát-medencében 

35.  Irodalom: Szép Ernő 

36.  B. Osvát Ágnes: Füstjelek (vers) 

37.  Ines Nobile: Mi történt Helena Morgensternnel 

38.  Kiss Judit Ágnes: Eleinte; Geometria; Hans Castorp levele (Három vers) 

39.  Gyermekoldal: Páskándi Géza: Gomba -mese 

40.  A kis ősz, a lusta postás 

41.  Komenitzky Antal: Örök őszbe...(vers) 

 

ÁTALVETŐ /72 

2009. december  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
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Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap Ady Endre: A nagyranőtt Krisztusok (vers) 

2. Hírek: Ekosz, Salgótarján, Komló – A Komlói Erdélyi Kör: Gyócsi László 

közíró mutatta be: „Színeivel integet az ősz” c.  könyvét, mely a 

Magyarországon működő erdélyi körökről szól; Izsák, Ötágú Síp-Szeged, 

Sopron Szekszárd híreiből; Kerepes -2009. októberében Kerepesen 

megalakult a Székely Kör. Vezetőjük Szabó Adél. 

3. Böjte Csaba: Ha megváltást EU-s projektből finanszírozták volna... 

4. Sík Sándor: Magyar karácsony 1920-ban (vers) 

5. Szász István Tas: Adventi levél 2009. 

6. Szász István Tas: Kilencvenedik.(vers)  

7. Lehoczky Leopoldina: Karácsony üzenete 

8. Csapó Endre: Megegyezni csak a magyarság kárára lehet. (Részlet: (...)Az 

utódállamok nemzetállami alkotmánya megtagadta a magyar származású 

polgáraitól a teljes állampolgári részességet, amely többek között 

látványosan anyanyelvük használatának korlátozásában jelenik meg Az 

asszimiláció erőszakos fokozása kimeríti az etnikai háború tényét, amit az 

Európai Unióban nem szabadna megengedni.”) 

9. Kiegészítésként egy részletet csatolunk Csapó Endre Benes bűne ötvözött 

két népet című legutóbbi írásából. (Magyar Élet) 

10.  Ágoston András: Felvidéki autonómia? 

11.  Szász István Tas: Kollektív bűnösök pedig vannak 

12.  Dr. Kövesdy Pál: Nyilatkozat az erdélyi magyarság autonómiájáról 

13.   Dokumentum: Memorandum Székelyföld sajátos közigazgatási és 

fejlesztési jogállásáért 

14.  Wass Albert: Egységes magyarság (részlet) 

15.  Marius Cosmeanu: Herta Müller, kényelmetlen tényező 

16.  BOÁ: Röviden az irodalmi Nobel-díjakról 

17.  Reiner Péter: Nobel-díjasok 

18.  Szász István Tas: Körülöttünk zuhognak Nobel pillanatokra felizzó 

meteorjai 

19.  Kocsis István: A megbékélés kulcsa: az igazmondás (fontos) 

20.  Rácz Sándor beszéde az aradi vesztőhelyen 2009. október 6. 

21.  Kerecseny János: Az aradi tizenhárom (vers) 

22.  Serdült Benke Éva: Amikor egy város kiáltott... (1989 decemberének 

emlékezete) 

23.  Nagy Gáspár: Előkészület az imához (vers) 

24.  Tófalvi Zoltán: A Bolyai Tudományegyetem pere 
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25.  Tófalvi Zoltán: Sajátos curriculum vitae 

26.  Dr. Péterffy Árpád: A tordai csata (1944) és a kolozsvári magyar egyetem 

(1945 – 1959 – 1962) 

27.  BOÁ: Az igazságnak érvényre kell jutnia (Kuszálik Péter: Purgatórium c. 

könyve) 

28.  G.I. Háromszoros székely jubileum Szegeden (Székely Himnusszal 

kapcsolatos) 

29.  Sylvester Lajos: Követünk a kő Sopronban – Határhelyzetek 

30.  Dr. Szőcs Károly írásai 

31.  Dr. Győri-Nagy Sándor kultúrökológus: Róvásírásos helynévtábla 

32.  Dr. Kováts Lajos: Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában (3) 

33.  Juhos-Kis János: Séta tér-időben 

34.  Szekeres Lukács Sándor: A Székely hadosztály és a sóvidéki lázadás 

1919 tavaszán. (befejezés) 

35.  Irodalom: Csáth Géza 

36.  Csáth Géza: A gyertyák; Este 

37.  Szép Ernő: Olyan csöndet szeretnék (vers) 

38.  Rab Zsuzsa: Dúdoló (vers) 

39.  András Zoltán: Őszutó (vers) 

40.  Gyermekoldal: Karácsonyi Emmy: Móki és selyemszőr; Vastaps 

41.  Markó Béla: Őszi postás 

 

ÁTALVETŐ /73 

2010. március  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Kezdőoldal: Reményik Sándor: Veronika kendője (vers) 

2. Hírek: EKOSZ, Szekszárd, Sopron, Monor Recsk hírei; Debrecen: A 

debreceni Erdélyi Körről. Sajnos miután Helmeczy József sok éven át 

lelkesen szervezte a munkát, Budapestre távozott és a szervezet feloszlott. 

3. Frigyesy Ágnes: Az erdélyi írófejedelemre emlékeztek Verőcén (Wass 

Albertről van szó) 

4. Bőjte Csaba: Hol van Nicaragua? 

5. K.P. Kétségek és remények között – a nagy változásra várva 

6. Csapó Endre: Éveleji látóhatár 

7. Borbély Zsolt Attila. Új évtized – régi dilemmák 
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8. Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ-platform elnöksége 

9. Szabó László (Marosvásárhely): Negyvenkét éve szűnt meg a székely 

autonómia; (Részletek: (...)”Máig is vitatott kérdés: ki, mikor és miért 

hozta létre a székelyföldi autonómiát 1952-ben. Arra a kérdésre, hogy ki, 

viszonylag pontos válasz adható a dokumentumokban nyomon követhető 

tények alapján. Az biztos, hogy nem belső kezdeményezésről van szó, se 

magyar, de még kevésbé román részről nem. Ugyanis azt az 

alkotmánytervezetet amely magába foglalta a MAT létét is, Moszkvában 

véglegesítették.(...) Napjaink politikusai számára mozgósító erejű ténykell 

legyen, hogy a székelyföldi autonómia már létezett és alkotmányos keretek 

között működött! Esetünkben a területi autonómia intézményét már mint 

megszerzett jogot kell kezelni, amitől az akkori kommunista uralom 

megfosztotta az erdélyi magyarságot. A mai demokratikusnak mondott 

rezsim csak azért nem helyezi vissza jogaiba az autonómiát mert az 

erdélyi magyar politikai elit.  Nem követeli ezt olyan hangerővel, amire 

egész Európa odafigyelne. Maholnap húsz év telt el a rendszerváltás óta, 

de a területi autonómia ügyében nem történik semmi, vezető politikusaink 

puhány, cselekvésképtelen magatartása miatt.  Nemrég az egyik RMDSZ-

es parlamenti képviselő sajtótájékoztatón a következőképpen nyilatkozott: 

„Azok, akik az autonónia-referendumot kezdeményezik, nagyon jól tudják, 

hogy nem lehet azokat megszervezni a jelenlegi törvények szerint. Úgy 

vélem, hogy a nemzetközi válság idején mind a polgármestereknek, mind a 

községek vezetőségének sokkal fontosabb gondjai vannak az illető 

referendumnál. Szerintem azok akik ki akarják használni ezt a pillanatot, 

nem csupán felelőtlenek, hanem kissé alávalók, mivel pont most nincs 

türelmük várni.” Az ilyen önfeladó és ráadásul sértő megnyilvánulás csak 

elodázza az autonómia kérdésének napirendre tűzését.” 

10.  Szász István Tas naplójegyzetei: A nemzetstratégia szükségességéről; 

Óvatos mérlegeléseink közhelyes ismétlése 

11.  Sárközy Csaba: Naplójegyzeteimből 

12.  Kocsis István: A megbékélés kulcsa: az igazmondás (fontos tanulmány) 

13.  Kaslik Péter: Két pogány közt – a harmadikról ne is beszéljünk 

14.  András Zoltán: Örök nagypéntek (vers) 

15.  Tóth Károly Antal: A romboló hatalom ellenében (Múltról és jelenről 

Molnár János egy könyve kapcsán) 

16.  Juhos Kiss János: Van remény  

17.  Herta Müller. A Securitate még mindig szolgálatban (Nagyon fontos 

írás) 

18.  Lehoczky Leopoldina: Áldozatok 

19.  Rab Zsuzsa Otthagyott városomban (vers) 

20.  Egy elkötelezett, tudós ember (Kolunbán Zsuzsanna beszélgetése Szabó 

M. Attila helységnévkutatóval 

21.  Névjegy: Szabó M. Attila 
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22.  Dr. Szőcs Károly írásai:  

23.  Kocsis István: Búcsú Dezső Istvántól 

24.  Dr. Bauer Béla: Sorstársak (In memoriam Dr Nagy Béla) 

25.  Búcsú Dr. Prof. Kasza Lászlótól (nyugdíjas egyetemi tanár) 

26.  Kiss J. Botond: Suttog a természet  

27.  Dr. Sipos József: A szilágysági fazekasság 

28.  Kárpáti képek sorozat könyveiről  

29.  Katona Szabó István: Tájékoztató új kötetem megjelenéséről 

30.  Részletek Katona Szabó István közéleti és írói tevékenységéből 

31.  Dr. É. Kováts Lajos: Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában (4) 

32.  Balázsi Dénes: Csermely–utam vargabetűi 

33.  Ferenczes István: Te miért?  

34.  Irodalom: Reviczky Gyula 

35.  Tamási Áron: Dög a természetben 

36.  Reviczky Gyula: A filiszteusokhoz (vers) 

37.  BOÁ: Fakó fények között (vers) 

38.  Gyermekoldal: BOÁ: Tavasztündértől a Manók Országáig 

 

Az ÁTALVETŐ (73) 2010. márciusi számának melléklete: Serdült Benke Éva: 

Kastélyok és kastélylakók - sorsok 

 

 

ÁTALVETŐ /74 

2010. június  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: Juhász Gyula: TRIANON c. verse 

2. Hírek: EKOSZ; Szegedi Erdélyi Kör: Február 25-én kezdeményezik az I 

V 

világháború után a Kolozsvári Egyetemmel Erdélyből áttelepült tanárok, 

orvosok és utódaik felkutatását;  Sopron, Monor, Izsák, Salgótarján köreinek 

beszámolói 

3. K.P.: Katarzis az éjben (fontos és jó írás) 

4. Juhos- Kiss János: Lelki fegyverletétel nem volt (vers) 

5. Szász István Tas: Két lábbal a Kárpát-medence földjén (Visszatérő 

gondolatok Trianonról egy talán utolsó esélyt nyújtó pillanatban) 
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6. SZIT: Síró kereszt (vers) 

7. Ágoston András: A magyar nemzet a szerves fejlődés útján 

8. Csapó Endre: Időben szólunk: Részlet: Egy Kolozsváron 1994-ben 

megtartott, a magyar jövő lehetséges útjairól szóló tanácskozáson 

körüljárták a nemzetfogalom kérdését. Egy fejtegetést ebből kiemelünk: 

„Az ország szétdarabolása előtt a szentistváni nemzet öntudata egy 

egységes, az információk terjedésének akkori sebességétől behatárolt 

kommunikációs közegben szerveződött, identifikációs alapja a nemesi 

nemzet államalkotó képessége és előjoga volt. Ezen államnemzeti felfogás 

legitimációs alapját (1867 óta kiváltképp) az a leplezett ígéret képezte, 

amely úgy hangzott: a különböző nemesi és egyéb feudális előjogok  

lebontása a modern jogrendszer eszköztárának intézményesítése révén 

minden szentistváni birodalomhoz hű magyar állampolgár a magyar 

nemzet része lehet.. Jelentős nemzetiségi rétegek gyors magyarosodása 

(asszimilációja) enne az államnemzeti felfogásnak az adaptálásához 

fűződik, hiszen ebből a szemszögből nézve az asszimiláció társadalmi 

státuszemelkedéssel járt együtt. Trianon után ez az új járhatatlanná vált, a 

magyar nemzeti öntudat identifikációs alapjai átértékelésre szorulnak.”  

(...) 

 

Trianon új szerkezetet hozott létre amelyben végtelenül elönytelen helyzetbe 

került a magyar nemzet. Az utódállamok népességi létszáma a magyarság 

asszimilációs veszteségéből gyarapodik, anélkül, hogy képesek lennének olyan 

vonzó állapotokat nyújtani, mint azt a szentistváni Magyarország tette. Helyette 

nyers sovinizmussal, elnyomással, esetenként üldözéssel, mindenképpen 

hátrányos kezeléssel alkalmazzák az erőszakos asszimilációt. 

 Magyarország külpolitikai törekvése a húszas harmincas években Trianon 

etnikai igazságtalanságainak megszüntetésére irányult. Ezt elérte, a visszatért 

területekkel egyenlőségi alapon elfogadhatóan megoldódott az etnikai kérdés. 

Az újabb háború ezt újra felborította, de fő törekvésként véglegesen tönkretette 

Közép-Európát. 

Saját megjegyzésem: A tanulmány későbbi részében a szerző a diaszpórában élő 

, vagy ha úgy tetszik nyugati országokban élő, magyarsággal való törődés, 

foglalkozás fontosságát taglalja. Be kellene kapcsolni őket a magyarság nagy 

vérkeringésébe. Ez nemcsak azokra az első generációs magyarokra vonatkozik 

akik még beszélik a magyar nyelvet, hanem a másod, sőt harmadgenerációs 

egyénekre is akik már nem ismerik a magyar nyelvet, a kultúrát, de valahol a 

mélyben még ott pislákol egy kis magyar öntudat./ 

 

Természetesen a nemzetegyesítésről van szó, ami most – nagyon reméljük, hogy 

egészen komolyan kormányprogram A sokat hivatkozott alkotmányt 6. § (3) 

bekezdés – ami állami feladattá teszi a határokon kívül élő magyarokért érzett 

felelősséget és az anyaországgal való kapcsolat előmozdítását – csak áttételesen 
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értelmezhető a Kárpát-medencén kívüli magyarságra (világmagyarság, 

diaszpóra, emigráció, nyugati magyarság) pedig jelentőségében nem kisebb, 

mint a Medencén belüli idegen fennhatóság alá került nemzetrészé.  

 

9. Kozma László: A Királyhágón (vers) 

10. Csapó Endre: A magyar baloldal csupa vörös, ugye? A Jobbikról is szó 

van benne) 

11.  Ágoston András: Közös fellépés: tévhitek meghaladás; Új szelek 

12.  Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája: Nemzeti fordulatot sürgetnek a 

külhoni magyarok  

13.  Az Erdélyi Magyar Kezdeményezés RMDSZ-Platform elnöksége 

14.  Frigyesy Ágnes: Befejezetlen forradalmainkat be kell fejeznünk! 

15.  Tóth Károly Antal: Kívánhatjuk-e magunkat a finnországi svédek sorsát? 

16.  Csirák Csaba: Édes és mostoha nyelv 

17.   Kocsis István 70. születésnapjára 

18.  Csukás István: Ima a bölcsőhely nevéért (vers) 

19.  Sárközy Csaba: Rege a Balatonról, a vasútról és a pusztító tudatlanságról 

20.  Frigyesy Ágnes: Felavatták a Kárpát-Haza Templomát Verőcén 

21.  EMTE-beszámoló (Kese Ferenc Antal, az EMTE elnöke. 

22.  Tőkés László: „Vessünk végre véget a terméketlen köldöknézésbe fulladó 

önsajnálatnak” 

23.  Erdélyi művészek Leányfalun 

24.  Szász István Tas: Jubileumi kiállítás előtt 

25.  Frigyesy Ágnes: Makovecz Imre Tőkés László díjat kapott Kisvárdán 

26.  „Erdélyország az én hazám” világtalálkozó (Program) 

27.  Dr. Szőcs Károly: A központi idegrendszerre vonatkozó újabb 

felismerések és azok jelentősége a pedagógiában 

28.  Lehoczky Leopoldina: A megbocsátás kegyelem 

29.  Juhász Gyula: Testamentom (vers) 

30.  Gál Mihály: Kelet-Rómaiak és keleti románok (histórikus esszé) 

31.  Farkas Árpád: Szól a kokas már, (vers) 

32.  Szekeres Lukács László: II. János magyar király élete és kora 

33.  Dr. É. Kováts Lajos: Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában 

34.  Csermely-utam vargabetűi (Balázsi Dénes önéletrajza) 

35.  Irodalom: Molter Károly írásai: Maros-Vásárhely; Marosvásárhely 

36.  András Zoltán: Lehet még (vers) 

37.  Szabó Lőrinc: Dunántúli idillek; Dunántúli idillek VI. 

38.  Gyermekoldal: Krafft Vilma ny. tanítónő: Péter csodálatos kalandjai 

 

ÁTALVETŐ /75 

2010. szeptember 
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Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: Ady Endre: Az Isten balján (vers) 

2. Hírek: EKOSZ, Izsák, Szegedi erdélyi Kör, Szekszárd;  Tusványostól 

féltik Románia egységét is 

3. Csapó Endre: Történelmi ébrenlét – orbáni törekvések 

4. Ágoston András: Küzdelem a lelkekért 

5. Borbély Zsolt Attila: Érték és érdek a Kárpát-medencei magyar 

politikában 

6. SZIT: Eljött az idő (Naplójegyzet) 

7. Tóth Károly Antal: „A Magyar Gárdának coki”! 

8. Közös dolgainkról (Intejú Lucian Nastasa-Kovács-al) 

9. Juhos Kiss János: „Iskola a határon”: a mezőségi magyar szórványban 

(Beszélgetés Balázs-Bécsi Attila igazgatóval, történelemtanárral 

10.  Kocsis István: Búcsú Méhes Józseftől (gyógypedagógus, Oftalmológus) 

11.  Csirák Csaba: Szilágyi Domokos családi levelezése 

12.  Lehoczky Leopoldina: Lélektől Lélekig (Lükő Gáborról) 

13.  Juhos Kiss János: Féltelek és szeretlek, Hazám 

14.  Juhos Kiss János: Szőcs Gézának (Vers) 

15.  Szász István Tas: Kolozsvár Leányfalun 

16.  Szász István Tas: Trianon átka 

17.  Dr. É. Kováts Lajos: Elméleti bolyongás az Érmellék múltjában 

18.  Dr. É. Kováts Lajos laudációja Érszalacs díszpolgárává történő avatásán 

19.  Dr. É. Kováts Lajos: Hazám az anyanyelvem 

20.  Juhos Kiss János: Hazataláltál: Vasy Gézának (vers) 

21.  Szilágyi Kálmán: Mindenkihez a saját nyelvén 

22.  Frigyesy Ágnes: Erdélyi alapítványok a köz szolgálatában 

23.  Dr. Szőcs Károly: A központi idegrendszerre vonatkozó újabb 

felismerések és azok jelentősége a pedagógiában 

24.  Serdült Benke Éva: XX. századi erdélyi „gályarab” - prédikátorok; 

(Részlet: „Az üldöztetés nem 1956 véres őszén, hanem már a második 

világháború után elkezdődött A kommunista párt a hatalomátvétel után 

azonnal megrajzolta az ellenségképet: ez reakciós, emez a nép ellensége, 

amaz szabotőr, később kulák, hazaáruló, kém. Ezeket mind fel kell 

számolni a népi hatalom nevében! Aki a legkisebb dologban is másként 

mer gondolkodni, az osztályellenség! Magyarország 1956-os 

szabadságharca újabb lendületet adott az osztályellenség 
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felszámolásának. Egyetemi és főiskolai tanárokat, diákokat, teológiai 

hallgatókat, minden rendű és rangú értelmiségieket siettek letartóztatni a 

forradalom leverése után. Ma már tudjuk, hogy a leszámolás Romániában 

kegyetlenebb volt, mint Magyarországon”) A tanulmány Sass Kálmán 

lelkész életéről és mártírhaláláról szól. 

25.  Várkonyi László: Vádollak és ítélkezem (vers) 

26.  Gál Mihály: Kelet-rómaiak és keleti románok 

27.  K.P. Dr. Gál Mihály 

28.  Szekeres Lukács Sándor: II. János magyar király élete és kora 

29.  Marosi Barna: Marosvásárhely magyar irodalmi élete (1 – 2) 

30.  Wass Albert: Egységes magyarság-könyvek; Gondolatok az írásról 

31.  Irodalom:  Nagy Pál: Baranyai Decsi Czimor János 

32.  Ines Nobile: Tévelygések a chat arctalan világában 

33.  B. Osvát Ágnes: Hajnali látomás; Kérdőjelek... (két vers) 

34.  Gyermekoldal: Péter csodálatos kalandjai - Krafft Vilma ny. tanítónő 

 

(EZ a fenti 75. szám azért is érdekes mert tudományos cikkek is  tartalmaz) 

 

ÁTALVETŐ /76 

2010. december 

 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Havasi fenyők 

2. Hírek: EKOSZ, Izsák, Komló, Ötágú Síp-Szeged, Szegedi Erdélyi Kör, 

Szekszárd és Salgótarján erdélyi köreinek hírei 

3. Jókai Anna: Nem falfirka – Isten vízjele 

4. Szász István Tas: Adventi levél 2010 

5. Ágoston András: Korszakváltás a magyar - magyar viszonyrendszerben 

6. Csapó Endre: Románia kutyaszorítóban  

7. Borbély Zsolt Attila: Történelmi szükségszerűség: új magyar párt 

Erdélyben 

8. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az újraéledő nemzetpolitikáról: Az 

asszimiláció ellenszere a magyar állampolgárság . 

9. Segíts magadon, s az Isten is megsegít (Lehoczky Leopoldina interjúja Dr. 

Pordány Lászlóval) 

10.  Nem fekszem itt (Ismeretlen költő verse) 
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11.  Az EKOSZ nyilatkozata a kettős állampolgárság kapcsán 

12.  Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselőjének beszéde 

az EKOSZ 2010. november 6-i választmányi ülésen Sopronban. 

13.  Az EKOSZ elnökének levele a 20. évfordulóját ünneplő Salgótarjáni 

Erdélyi Körhöz (Nagy Árpád) 

14.  Szász István: Két kolozsvári emléktöredék 1940 őszéről 

15.  Metz Katalin: Tornyok 

16.  K.P. A madár meggyógyult... (Metz Katalin halálára -nekrológ) 

17.  Dr Szűrös Mátyás: Köztársaság született „harangszavú délben” 

18.  Juhos Kiss János: Könnyített honosítás 

19.  Magyarul a küszöb alatt 

20.  Elhunyt Toró Tibor atomfizikus, a MTA külső tagja (Serdült Benke Éva) 

21.  Dr. érszalacsi Kováts Lajos (nekrológ) 

22.  Prof. Dr. Vincze János és Dr. Vincze Jánosné: Erdély XX. századi igaz 

történelme – orvosi szemmel  

23.  Szász István Tass: A Marosvásárhelyen 1960-ban végzett orvosok 50 

éves találkozójára; Felejthetetlen (vers) 

24.  Komlói Erdélyi Kör: Háromkút 

25.  Fodor Emőke: A Kemény Zsigmond Mezőségi Szórványoktatási Központ 

alapkőletétele 

26.  Hantó Zsuzsa: Kitiltott családok (Frigyesy Ágnes) 

27.  Dr. Szőcs Károly: A központi idegrendszerre vonatkozó újabb 

felismerések és azok jelentősége a pedagógiában (2) 

28.  Veér Győző Szováta: A törvény és az erkölcs 

29.  Balázsi Dénes: Csermely-utam vargabetűi 

30.  Szekeres Lukács Sándor: II. János magyar király élete és kora 

31.  Marosi Barna: Marosvásárhely magyar irodalmi élete (3 – 4) 

32.  Irodalom: Berde Mária 

33.  Pilinszky János: Az ünnep angyala 

34.  Beke György: Székely karácsony 

35.  Jókai Anna: Az Advent (vers) 

36.  Berde Mária három verse: Örök tagadás; Irgalom; Add meg uram... 

37.  Gyermekoldal: Donászy Magda: Karácsonyvárás 

38.  Mentovics Éva: Mióta van csillag a karácsonyfák hegyén? 

39.  Csukás István: Hideg szél fúj (vers) 

 

 

 

ÁTALVETŐ /77 

2011. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
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Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Madách Imre: Nem féltelek hazám 

2. Hírek: EKOSZ, Csongrád, Monor-Diósd: „Az Érd melletti Diósdon, a DNS 

Sportcentrumban. 2011. január 15-én a magyarországi Székely körök labdarugó 

csapatai megtartották  az első un. I. Székelyföldért kupát. A rendezvény mögöttes 

gondolata az volt, hogy kezdeményezzék a Székelyföldért Társaság 

megalakítását, melynek célja Székelyföld Területi Autonómiájának elősegítése. A 

rendezvényen jelen volt dr. Szekeres Sándor az EKOSZ részéről, aki kifejtette, 

hogy a jogszerű megalakuláskor jó lenne, ha jelen lenne a Székely Nemzeti 

Tanács elnöke Izsák Balázs és az ötletgazda Szász Jenő alelnök is, ezenkívül a 

többi olyan civil szervezet is, melyek egyetértenek a kezdeményezéssel. A 

rendezvényen végül nem alakult meg a Székelyföldért Társaság, de várjuk, hogy 

a kezdeményezők ígéretükhöz híven megszervezik e civil szervezetet.” Siófok, 

Mezőberény, Ötágú Síp-Szeged, Tamási Áron Erdélyi Kör – Maglód: 1998-ban 

alapították a kört. December végén (2010)vezetőváltás történt. Solymosi Anna 6 

év után lemondott és Tódor Ilona vette át a munkáját. 

Magyarország megalázása címmel közölt cikket vélemény rovatában a berlini 

Der Tagespiegel (érdekes cikk); Melbourne-ban elhunyt Pelle Lajos aki 15 

éven át vezette az Ausztráliai Erdélyi Szövetséget. 
3. Szász István Tas: Március 15-ről, másként 

4. György László: Mindörökké jó Atyánk (vers) 

5. K.P. Dánná válásunk elkerülésének mikéntjéről 

6. Csapó Endre: Bajunk a világgal 

7. Bogár László: Médiaháború 

8. Borbély Zsolt Attila : Kulcskérdések az erdélyi magyar közéletben 

9. Dr. Szekeres Sándor: Székely zászló lobogott a Parlament bejárata fölött 

10.  Nyílt levél Jónás István vezérigazgató és Újhelyi Zoltán vezérigazgató-

helyettes urakhoz – Magyar Rádió 

11.  Székelyhídi Nagy Árpád: Szóljunk mi károlyimihálynak? 

12.  Szász István Tas: Naplójegyzetek 

13.  Kocsis István: Az alkotmányozás, illetve a jogfolytonosság 

helyreállításának legidőszerűbb kérdései 

14.  Lehoczky Leopoldina: Értelmiségi felelősség a vallási sokféleség 

korában 

15.  Nekrológ: Dr. Kindler József; Dr. Gönczy Kornélné szül. Killner Irén 

16.  András Zoltán: A Fiú szerelme (vers) 

17.  Juhos Kiss János: Reménykedünk nap nap után 

18.  Dr. Veér Győző Szováta: Az önzés és a szeretet 
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19. „Nagyapám fegyverrel jött, én meg pecséttel és tollal” 

20.  Keszegh Tibor: Reggeli Kaland 

21.  Reiner Péter: Légópince 

22.  Posztumusz emlékfoszlányok egy újságcikk nyomán - Dr. Kováts 

Lajosné 

23.  Visszhang egy cikkünkre (SZIT. Kér kolozsvári emléktöredék c. írásra) 

24.  Szűrös Mátyás: Kudarc Aradon 

25.  Juhos Kiss János: Leverten is hiszékenyek vagyunk (vers) 

26.  Székelyhídi Nagy Árpád: „Mert a haza nem eladó” 

27.  Könyvajánló: Mandics György: Róvott múltunk; Kisadorjáni Szilágyi 

Domokos: Büntetlenül büntetve; Derzsi Ferenc: Viharokkal és 

aranysugarakkal – visszaemlékezések mozaikdarabjai 

28.  Martin János : Sorsvállalás 

29.  Harmath Ferenc – Kálmán Attila: A szentpáli Haller Család; Csögör 

István:  Csögör Lajos börtönévei 

30.  Csögör István: Eseménytörténet  - dátumokkal 

31.  Serdült Benke Éva: Iskolák, felnevelő iskolák 

32.  Z. Zwada András: Szép új világ – avagy álmok álmodói 

33.  Irodalom: Bajor Andor 

34.  Bajor Andor. Cigarettaszünet 

35.  Lászlóffy Aladár: Balkáni húsvét 

36.  Kányádi Sándor versei: Előhang; Viseltes szókkal 

37.  Gyermekoldal: Kányádi Sándor versei, Bajor Andor meséi 

 

ÁTALVETŐ /78 

2011. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: Nemzeti hitvallás 

2. Hírek: EKOSZ: 2011. május 14 – 15-én tisztújító közgyűlés Nagy Árpád 

újra elnök és dr. Szekeres alelnök. Új az EKOSZ-ba belépő egyesület: 

Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete (ENKE) – a kört Horváthné Nagy 

Mária mutatta be. Egyesületek kizárása az EKOSZ-ból. Megszűnik az 

EKOSZ-tagsága a Pécsi Erdélyi Klubnak, mivel megszűnt, az EKOSZ is 

törölte soraiból az Erdélyi Magyarok Bácsmegyei Egyesületét és a Hajdú-

Bihari Erdélyi Kört. 
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Az EKOSZ felfüggeszti eddigi MVSZ tagságát; Egyéb hírek: Izsák, Komló, 

Ötágú Síp-Szeged, Salgótarján egyesületeinek hírei. 

3.  Csapó Endre: Eszmeomlás a baloldalon (Magyar Élet, 2011. április 7.) 

(Fontos anyag) Részlet: „Az úgynevezett baloldalnak semmi esélye, nem is 

érdeklik meg!” Ezt Moldova György mondta egy tévé-interjúban. 

Elmondta azt is, hogy Kádár János az eszményképe, fényképét tárcájában 

tartva, dolgozószobájában is ott van a képe, természetesen. Néhány 

mondata: „a baloldal  megszűnt létezni, nincs baloldal.” „Ezek nemcsak 

korruptak, tehetségtelenek is.  „Kire szavazzak? Mónikára, Ildikóra? 

Kovács Lászlóra, aki kivitte a szeretőjét, bemutatta a görög királynak, 

mint feleségét? Aki nem adta vissza a szolgálati kocsit.” „Az MSZMP-re 

csak hányingerrel lehet szavzni. Árulók pártja!” A filozófusok? Tamás 

Gáspár Miklós a véleményváltoztatás világbajnoka. Könyvet írt Búcsú a 

baloldaltól címmel.” 

No persze Moldova nem jobbról tekint a volt elvtársakra, hanem olyan 

szélsőbalról, amilyen csak a szép könyvekben van, vallja legalábbis, hogy a 

nyomorgók, elesettek, kizsákmányoltak érdekvédelmét vállalná, ha lenne ilyen 

párt. Dehát „Magyarországon több százezer fasiszta van.” (M. Gy. szerint) 

Ugyanez a tanulmány a későbbiekben idézi Csányi Vilmos etológust, aki a 

Népszavában fejtette ki véleményét a liberális szemléletről: „Az ember már az 

archaikus társadalmakban is közösségeket alkotott, melyeket négy dolog 

jellemzett: közös akciók, közös hiedelmek, közös konstrukció (utóbbi azt jelenti, 

hogy együtt alakítják ki a közösség szerkezetét) és e három váltotta ki a negyedik 

vonást – a hűséget. A közösséghez tartozás állandó igénye csak az emberre 

jellemző genetikai adottság. 

Belőlem az úgynevezett „átkos” csinált egyetemi tanárt, amiért hálás lehetek. 

De ettől még pontosan tudom, hogyan működött. Számomra a legnagyobb bűne 

az volt, hogy tönkretette a valódi közösségeket, noha folyton közösségről 

papolt.... gyökereiben fojtották el a kezdeményezéseket, amikből később az 

ország sorsát befolyásoló közösségek lehettek volna. A rendszerváltás utániak 

pedig nem azt mondták, hogy akkor mostantól próbáljuk közösen megoldani a 

dolgokat, hanem azt, hogy gondoskodj magadról. Így rászabadították az 

országra a szélsőséges individualista elveket is. 

Annyit mindenképpen javasolnék, hogy közösségi irányba mozduljon az ország, 

mert egy jól működő társadalomban a közösség érdeke fontosabb az egyéni 

érdeknél. Továbbá ragaszkodnék a szabadságjogaimhoz, de nem gondolom, 

hogy egy hatévesnek ugyanolyan jogokat kell biztosítani mint egy húszévesnek. 

Normális országokban amilyen mértékben eleget teszek a kötelességeimnek, 

olyan mértékben kapom meg a jogaimat. Így megtanulom, hogy a jog nem 

járandóság, hanem elnyerhető. Nem szeretem azt a társadalmat, amelyben azt 

csinálok, amit akarok, mert nekem jogaim vannak. De azt a társadalmat sem 

szeretem ahol csak kötelességek léteznek., jogok nélkül. Volt részünk ebben is, 

abban is.”  
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4. Borbély Zsolt Attila: Pluralizmus és nemzetpolitika 

5. Ágoston András: Erdélyben alakul a NER (Nemzeti Együttműködés 

Rendszere) 

6. Katona Szabó István: Ma is időszerű politikai tapasztalataim 

7. Szász István Tas: Új zilahi üzenet 

8. Illyés Emese szervező (Pásztortűz egyesület): Kedves Barátaink! Ötödik 

évébe lépett az „Erdélyország az én hazám” világtalálkozó, ám ezúttal 

új csapat vette át a rendezvény szervezését: a nyárádszentlászlói 

Pásztortűz Egyesület. Eljött az ideje, hogy bemutatkozzunk, 

megismertessük céljainkat, és beszámoljunk az idei rendezvény 

programjának alakulásáról. 

A Pásztortűz egy kicsiny székely faluban, Nyárádszentlászlón alakult, 

elsősorban diáktáborozással, a kézműves hagyományok ápolásával, 

megőrzésével foglalkozik. Így talált ránk váratlanul – de korántsem véletlenül – 

a nemes, de hatalmas feladat az „Erdélyország az én hazám” világtalálkozó 

megszervezése. Az eddigi fő szervező a Pásztortűz egyesületre ruházta a 

szervezés jogát, ezzel együtt minden gondját és örömét. Gondját, mert a 

pénzügyi helyzet kevéssé sem javult az elmúlt esztendőben, és ez jócskán 

megnehezíti a programszervezést, de minden erőnkkel azon vagyunk, hogy 

nagyon színvonalas műsorokat kínáljunk a látogatóknak. Ugyanakkor örömet is, 

hiszen újra és újra kiderül, sok jó ember áll mellettünk, biztatnak, lelkesítenek 

bennünket. Szeretnénk új fejezetet nyitni a világtalálkozó történetében... 

Szeretnénk megőrizni mindent, ami az eddigi évek során az „Erdélyország az én 

hazám” jó hírét vitte. 

9. Dr. Szász István Tas Naplójegyzeteiből 

10.  Román Győző: Tűzélesztő szelek (Erdélyi Napló, 2011. április 7.) 

11.  Jelentgetések a követségen (Háromszék) 

12.  A Kárpát-medencei magyar ügy Európában 

13.  Eva Maria Barki: Magyarország hónapok óta minden tárgyi alapot 

nélkülöző, a tények hiányos és elferdített bemutatásán alapuló támadások 

célpontja 

14.  Juhos Kiss János: Új Alkotmányunk van 

15.  Juhos Kiss János: Ha eljönnél (vers) 

16.  Kocsis István: Püski Sándornak most ünnepelhettük volna a századik 

születésnapját 

17.  Serdült Benke Éva: Iskolák, felnevelő iskolák 

18.   A kommunizmus erdélyi áldozata (Frigyesy Ágnes) 

19.  Spaller Árpád. Ernszt Árpádra emlékezünk (1952 – 2011) 

20.  Vincze János: Prof. Dr. László János akadémikus – a Marosvásárhelyi 

Orvostudományi Egyetem utolsó magyar nemzetiségű rektora – 1925 – 

2011 

21.  Dr. Szőcs Károly: Egynyelvűség – többnyelvűség, jónyelvűség – 

rossznyelvűség 
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22.  Gondolatok a szabadságról 

23.  P. Buzogány Árpád: Vidám emberek a csend birodalmában (könyv – 

faluriportok) – írta Balázsi Dénes 

24.  Hűségben – Tamási Áron szentenciáiból 

25.  Lehoczky Leopoldina: Évtizedek sodrásában (könyvismertető9 

26.  Csirák Csaba: Scheffler János vértanúpüspök 

27.  Dr. Veér Győző (Szováta): Az emberi lélek 

28.  Lehoczky Leopoldina: Tudományos meggyőződése: Isten van! (Prof. 

Danis György orvos) 

29.  Juhász Gyula : Az utolsó vacsora (vers) 

30.  Keszegh Tibor (Szentendre): Életkép; Átlagalatti magyar  

31.  Szűrös Mátyás: Kudarc Aradon (2) 

32.  Wass Albert: Kolozsvár; 1930 (vers) 

33.  Csögör István: Emlékek édesapámról 

34.  András Zoltán: VOLT (vers) 

35.  Lao-Ce(vers) 

36.  Dr. Kováts Lajos , Fehérgyarmat: A tüzérőrnagy hazatérése 

37.  Irodalom: Czóbel Minka 

38.  Részletek Osvát Kálmán: Levelek a Fiamhoz c. kötetből 

39.  B. Osvát Ágnes: Gondolatok az irodalom fontosságáról 

40.   András Zoltán: Varsági elégia;  B. Osvát Ágnes: Július;  és Czóbel 

Minka: Éji madarak;  című verse. 

41.  Gyermekoldal: Bajor Andor: Mióta nem tudnak számolni a varjak? 

42.  Móra Ferenc: Homokországban 

 

ÁTALVETŐ MELLÉKLET  /78. sz./ (2011. június) Mikó Imre a világlátott 

lokálpatrióta 

 

 

ÁTALVETŐ /79 

2011. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő,  B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

1. Fedőlap: Ady Endre: Intés az őrzőkhöz ( vers részlet) 

2. Hírek: Mezőberény, Sopron, Siófok egyesületeinek tevékenységéről 

3. Csapó Endre: A trianoni döntés mélységei 

4. Csapó Endre: Kelet kapuja Budapest  
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5. Ágoston András: Félnek tőlünk; A nemzeti integráció göröngyös útján;  

6. Borbély Zsolt Attila: Ki a távirányított? Részlet: a világban minden 

fórumot meggyőzzünk arról, hogy az erdélyi magyarság sorsának 

rendezése nemzetközi megoldást igényel.”„Egy ilyen üzenetnek – folytatja 

Borbély Zsolt Attila - a nagyvilág megannyi hatalmi tényezője csak 

örvend: egy problémával kevesebb. Egy ilyen üzenet viszont 

messzemenően ellentétes az erdélyi magyarság hosszú távú érdekeivel., 

annál konvergensebb viszont a román nemzetstratégia céljaival. El is 

intéztük szépen belül a problémáinkat, máig nincs autonómia, nincs 

magyar egyetem, van viszont hagymakupolás honfoglalás, telepítési 

politika és Székelyföld elleni regionalizálási hadjárat, az erdélyi 

magyarság pedig vészesen fogy.” 

7. Borbély Zsolt Attila: Meglelt haza 

8. Markó Béla: Pártcsinálók 

9. Ágoston András: Milyen jogon akadékoskodik Markó Béla? 

10.  Miből lesz a cserebogár?  

11.  Czegő Zoltán: Egy nemzetellenes kft. 

12.  Juhos-Kiss János: Balatoni nyár 2011-ben 

13.   Szász István Tas naplójegyzetei 

14.  Körmendi Zsuzsanna: Álságos aggódók 

15.  Reiner Péter: A Képíró-per 

16.  Frigyesy Ágnes: V. Erdélyország az én hazám Verőcén: Erdélyország az 

én hazám fesztivált az idén az ötödik alkalommal szervezte meg a 

budapesti Székely kör, a Székelyföldért Társaság és a Pásztortűz 

Egyesület 

17.  Dr. Hoffman Rózsának: Nyílt levél a nemzeti oktatás ügyében (írta: Dr. 

Szatmáry F. Péter. 

18.  Dr. Ábrám Zoltán: Önálló magyar tagozat: Közeledünk vagy távolodunk? 

19.  Nem adják fel: Sétáló tiltakozás a MOGYE-ért 

20.   Magyar iskolák nyílnak a Partiumban 

21.  Serdült Benke Éva: Iskolák, felnevelő iskolák 

22.  Október 6. emlékezete 

23.  Serdült Benke Éva: Elindultam szép hazámba c. könyve  

24.  Dr. Ábrám Zoltán: Keresztes Gyula születésnapi laudációja 

25.  Huber András, Dés, 1942 – 2011 (nekrológ) 

26.  Huber András: Elkéstél, Júlia 

27.  Lászlóffy Csaba: Jelentések – Dialógustárs: a Halál (vers) 

28.  BOA: Vinczeffy Endre: A tanár, akinek lelkében szép volt az ének... 

(nekrológ) 

29.  Dr. Kováts Lajos biol. tud . Kandidátusa: Egy korty tenger – egy korty 

visszhang 

30.  Dr. Szőcs Károly: Cherchez la Femme – Keresd az asszonyt! Jó, de 

akkor... mit keres az asszony? 
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31.  Kiss J. Botond (biológus): Szürke való, zöld álom (Kérdezett Veress 

Zoltán) 

32.  Veér Győző, Szováta: A bűnös ember 

33.  Irodalom: Cholnoky Viktor 

34.  Cholnoky Viktor: Történet egy szívről 

35.  Radnóti Miklós: Alkonyi elégia; , Juhász Gyula: Elégiák;  Kosztolányi 

Dezső: Nem tudtam én dalolni nektek az újról, csak a régiről  (versek) 

36.  Gyermekoldal: Sündisznó aki arra vágyott, hogy megsimogassák 

37.  BOÁ: Erdei iskola 

 

 

ÁTALVETŐ /80 

2011. december  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Fedőlap: Babits Mihály: Karácsonyi ének (vers) 

2. Hírek: EKOSZ 2011. november 12-én választmányi ülés volt. Beszámolt 

a frissen bejegyzett Kecskeméti erdélyi Kör a munkájáról; Szegedi 

Erdélyi Kör és a Mihálik Alapítvány segítségével méltó sírhelyet 

csináltak Mihálik Kálmánnak; Izsák, Komló – lemondot Dr. Tamás 

Attila az elnökségről. A Kör elnöke Ruzsinszky László lett; Siófoki 

Erdélyi Baráti Kör, Szekszárdi és az Ötágú Síp – Szeged hírei  

3. Szász István Tas: Adventi levél – 2011  

4. Juhos-Kiss János: Ima és karácsony  

5. Szász István Tas: Napló 

6. Borbély Zsolr Attila: Magyar – magyar kötélhúzás Marosvásárhelyen 

7. K.P.: Húsz éves az ÁTALVETŐ 

8. Beszámoló az Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Egyesülete (IKEM) 

2011. év második félévi munkájáról 

9. Dr. Tamás Attila: 20 éves a Komlói Erdélyi Kör  

10.  Úry Előd: Sütő András Sopronban 

11.  Nagy M. Gábor: Hol sírjaink domborulnak (Modern népvándorlás) 

12.  Nagy M. Gábor: Az ember bepiszkította az Univerzumot (vers) 

13.  Spaller Árpád: Lipcsey Ildikó (nekrológ) 

14.  Atzél Ferenc beszéde Lipcsey Ildikó temetésén 

15.  Búcsúzik az Átalvető 
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16.  Halász Csilla (Heti Válasz): Tündérkert ígérete 

17.  Az Átalvető kapcsolódó kommentárja 

18.  Éhn József: Fogyatkozó Magyar Nemzet – Új nemzetpolitikát! 

19.  Máért: elfogadták a nemzetpolitikai stratégiát 

20.  András Zoltán. Emlékezés egy februárra (vers) 

21.  Csapó Endre: „Megharcoltunk minden magyarért” 

22.  90 éves Csapó Endre 

23.  Cser Ildikó – Gyimóthy Levente: 250 nemzettársunk tett állampolgársági 

esküt Szekszárdon 

24.  Cser Ildikó: A belvárosi templom sebei 

25.  Dr. Nagy M. Gábor: „Őrzők, vigyázzatok a strázsán”! 

26.  Kellermayer Miklós: A Magyar Egészségügyi Társaság (MET) 

állásfoglalása 

27.  Bayer Zsolt: Korrobori 

28.  Atzél Ferenc: Takács Ferenc: A Mihály Arkangyal Légió 

(könyvismertető) 

29.  Kiegészítő adatok Takács Ferenc A Mihály arkangyal légió c. könyvéhez 

(K.P) 

30.  Ukrajnai képviselő: Románia vállalja fel a holokauszt kapcsán 

bűnrészességét 

31.  Szász I.Tas: Változatok szülővárosra (vers) 

32.  Dr. Szőcs Károly: Az Openheimer – ügy 

33.   Dr. Szatmáry F. Péter: A MOGYE 1961-ben végzett hallgatóinak 50 éves 

találkozóján elhangzott beszéd. 

34.  Értelmiségiek nyílt levele az erdélyi magyar felsőoktatásért 

35.  Dr. László Dénes: Nyílt levél A MOGYE szenátusának 

36.  Csapó Endre: Meddig magyar a magyar idegenben? 

37.  Serdült Benke Éva: Erdély nagy könyvtárai : Batthyány Ignác könyvtára 

a Batthyaneum 

38.  Lehoczky Leopoldina: Manók, tündék, s egyéb mesék 

39.  Dávid Bálintné Sántha Ilona – Fuchs János: Dióhéjban egy megbocsátás 

39 esztendejéről 

40.  Pálmai Tamás: Ahogy 

41.  Dr. Veér Győző: Az emberi lét  

42.  Irodalom: Tavaszy Sándor 

43.  B. Osvát Ágnes: Dorkának élete 15-k karácsonyán 

44.  B. Osvát Ágnes: Álmaink, ha elkésve teljesülnek... 

45.  Reményik Sándor:Emlékezés karácsonytalan advent idejére és Ady: Az 

Úr érkezése (verse) 

46.  Gyermekoldal: A napkeleti bölcsek 

47.  József Attila: Betlehemi királyok; M Simon Katalin: Tündöklő tél (két 

vers) 

48.  Szász I. Tas: Szilveszteri keserédes (vers) 
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ÁTALVETŐ /81 

2012. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 

 

1. Borítólap: Petőfi Sándor: Magyar vagyok (vers) 

2. Hírek: Monor – EKOSZ – érdekes Szekeres Sándor törtetése!; Hírek: 

Salgótarján; Mezőberény – A Mezőberényi Erdélyi Kör 20 éves (Kajlik 

Péter az elnök); Verőcén Wass Albertre emlékeztek; A Krónikából átvett 

anyag: Demográfiai dráma – az erdélyi magyarság népességfogyása 

3. Csapó Endre: Év elejei látóhatár (Érdekes anyag): Forradalmak és 

háborúk igazolást az ideológiákból nyernek. A francia forradalom 

vívmánya, hogy a haladás menetébe be lehet avatkozni célirányos 

elméletekkel. Beigazolódott, hogy a társadalom manipulálható, művileg 

elő lehet állítani elképzelt társadalmi rendet, és közakarattá leget 

gerjeszteni „haladó” elméleteket a fennálló rend elégedetlenjeinek 

mozgósításával. Az elégedetlenség is fölébreszthető kellő propagandával. 

A művi beavatkozás legalkalmasabb kovásza a liberalizmus, ami hírdeti a 

gazdasági élet szabadságát, szemben mindennel, az állammal is. Tehát 

alapvetően államellenes, nemzetellenes, szemben áll az élet természetes 

kialakulási rendjével. Létesítményei (szocializmus, kommunizmus) 

harsányan (és álságosan) tőkeellenesek, államközpontúak és 

kollektivisták. Mindaddig érvényesülhetnek, amíg elvégzik feladatukat az 

adott országban. A feladat a hagyományőrző rétegeknek, uralkodó 

osztályoknak kiiktatása a hatalomból, leválasztása a társadalom életéről, 

kitaszítása a gazdasági életből és elitstátuszból. Mint „reakciósokat” mint 

a nép ellenségét, üldözték, bebörtönözték, perbe fogták, halálra ítélték 

őket. 

 Keveset hallani az eurokommunizmusról, az 1968-as diáklázadásokról, melyek 

a nyugati demokráciákban lángoltak fel. A nyugati egyetemek ontották a 

marxista, maoista, ateista, anarchista lázongókat, akik később, vezető 

pozíciókban sikeresen beépítkeztek a politikai és gazdasági életbe a nemzetközi 

tőke alkalmazásában. Ma már a nyugati államokban ez a garnitúra ad irányt a 

politikai és gazdasági életnek a neoliberális (Amerikában neokonzervatívnak 

nevezik) ideológia alapján. A nyugati liberalizmus készítette elő a politikai és 
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gazdasági átalakulást a szovjet iga alol kiengedett országokban, már jóval a 

rendszerváltozás előtt. Az atlanti világhatalom kifejezte, azóta is kifejezi 

szimpátiáját a letűnt rendszerben vezetésre felkészített politikai garnitúra iránt, 

és rosszallását a nemzeti irányzatokkal szemben. Most érett meg a helyzet a 

magyar nemzeti kormány elleni koncentrált támadásra. 

4. Szász István Tas: Naplójegyzetei 

5. SZIT: Agyrém (vers) 

6. Szentesi Zöldi László: Európáról, magyaroknak (Pergőtűzben rovat) 

7. Megdöbbentő vélemény a magyar alaptörvényről (Pergőtűzben rovat) 

8. Hubert de Marans: Egy francia gondolkodó írása hazánkról (Pergőtűzben 

rovat) 

9. H.I.: Egy pécsi értelmiségi gondolatai (Pergőtűzben rovat) 

10.  Bogár László Óvatlan OVétlanítás (Pergőtűzben rovat) 

/A Pergőtűzben nagyon találó rovatcím. Valóban szinte sz egész világ nekünk 

esett és folyamatosan támad azért mert nem az ő akaratuk érvényesült. Ehhez – 

vagyis a globális hatalom akaratának érvényesüléséhez -Orbán Viktórnak és a 

magyar népnek is volt egy két szava ami ha nem is hátrálásra, de megállásra 

kényszerítette a rablókat. S.Á./ 

11.  K.P.: Védekező kultúra 

12.  Borbély Zsolt Attila: Belső pluralizmusból külső pluralizmus, avagy 

politikai sokszínűség egykor és most 

13.  A békés rebellisek (Karl-Peter Schwarz írása in: Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 2011. szept. 8. számában; ford: Szabó M. Attila) 

14.  Marius Cosmeanu: Kelj fel Gyuri, kelj fel János! 

15.  Juhos Kis János: Vonulás (vers) 

16.  Kolozsvári József: „Litteris et pietati sacrum”, avagy: már ezt is ellopják? 

(Szabadság, 2012. február 5.) 

17.  Bayer Zsolt (Magyar Hírlap): Gyergyóalfalu 

18.  Wass Albert: Új székely ballada (vers) 

19.  Húsz éves a Mezőberényi Erdélyi Kör (Kajlik Péter elnök beszéde) 

20.  Kotsis Lajos: Egy karizmatikus váradi sebész (Krisár Zoltán emlékezete) 

21.  Gálfalvi Gábor: Kegyelemkenyéren (önéletrajz) 

22.  Dr. Búzás Árpád ny. vegyészmérnök, Medgyes: Egy szovátai tanító 

életútja – Búzás András 

23.  Dr Szőcs Károly műhelyéből 

24.  Dr. Veér Győző (Szováta): Beszédünk tudományos, illemtani és erkölcsi 

követelményei 

25.  Sárközy Csaba: Kölcsey Himnusza – kordokumentum és nemzeti ima  

26.  Serdült Benke Éva: Erdély nagy könyvtárai – A nagyenyedi Bethlen 

Gábor Kollégium könyvtára  

27.  Tóth Károly Antal: Kisemmizett emberek a vándorok útján (Spaller 

Árpád: Trianon árnyékában c. könyv ismertetése) 

28.  Végy egy adag Vásárhelyt... (Székelyhon.ro) 
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29.  SZIT: Dr. Kiss András: Egy váradi orvos visszaemlékezései 

30.  Csirák Csaba: Jézus ismeretlen mondásai 

31.  Juhász Gyula: Húsvétra (vers) 

32.  Irodalom: Dutka Ákos 

33.  Húsvéti prédikáció 

34.  Wass Albert: Húsvéti levél a kishúgomnak Hamburg városába 

35.  Wass Albert: Te és az Isten 

36.  Komenitzky Antal versei: Egy csillagot; Ilka; Hallgatok;  

37.  Gyermekoldal: Mester Györgyi: A pillangófa 

38.  A hóvirág (Zelk Zoltán meséje nyomán) 

 

 

 

 ÁTALVETŐ /82 

2012. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: András Zoltán: Trianon (vers) 

2. Hírek: EKOSZ (Monoron tartották a közgyűlést) 

3. Ötágú Síp-Szeged, Szegedi E.K., Komló, IKEM -Izsák hírei; Bővebb 

felvilágosítást kaphatunk a Németh Géza emlékdíjról és az Erdélyi 

Gyülekezetről 

4. EKOSZ – Határozat a magyar anyanyelvű képzés ügyében a MOGYE 

5. Állásfoglalás Nyírő József újratemetésének ügyében Izsák Balázs: Nyílt 

levél Victor Ponta úrnak, Románia miniszterelnökének 

6. Stoffán György: Levél Nyírő József kapcsán Victor Ponta úrnak, Románia 

miniszterelnökének 

7. Bayer Zsolt: Álláspont I. Álláspont II. 

8. Csapó Endre: Egy divatos politikai megbélyegzés 

9. (MHO): Orbán Viktor népszerű lett Moszkvában 

10.  Német professzor: a Szentkorona népének üdvözletünket küldjük 

11.  Dr. Marácz László: Tájékoztatás holland módra 

12.  Szász István Tas: Naplójából 

13.  Sárközy Csaba: Naplójegyzetek – Károlyi évadján 

14.  Sajó Sándor: Magyar ének 1919-ben (vers)  

15.  Államférfiak a trianoni béke-parancsról 
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16.  Dr. ifj. Czimbalmos (Gyergyói) Ferenc – Olaszország: A szerződéseket 

be kell (ene) tarta(t)ni 

17.  Prof. Dr. Bokor Imre: A Magyar Justitia Bizottság postaládájából (A két 

Kertészről szól) 

18.  Dr. Farkas József: Szigorúan magánvélemény a MOGYE-val 

kapcsolatban 

19.  Kónya-Hamar Sándor: Valaki más (vers) 

20.  Schmidt Sándor: Magánvélemény 

21.   Juhos-Kiss János: Csak vendégek vagyunk e földön 

22.  Szekeres Lukács Sándor: Ifjúkori találkozásaim Nyírő Józseffel 

23.  B. Osvát Ágnes: Dr. András Zoltán 1934- 2012) (nekrológ) 

24.  Elhunyt Sylvester Lajos publicista 

25.  András Zoltán: Jöhetsz már (vers) 

26.  András Zoltán: Levél Tatjánának; Tatjána válasza (két vers) 

27.  Elhunyt Balázs Imre festőművész 

28.  Szász István Tas: Rövid búcsúszó (vers) 

29.  Szász István Tas: Erdély elveszettnek hitt szelleme kitört a palackból és a 

jövőben a ma összmagyarságát szolgálja 

30.  Hitel konferencia – 2012. május 30. 

31.  MTI: A szobrokat le lehet dönteni, az életműveket azonban nem 

(Felavatták Tormay Cecile írónő szobrát. 

32.  Magyarellenes retorika a kormányzati döntésekben 

33.  Szász István Tas: Levél dr .Soós Lajos kollégának Pápakovácsiba 

34.  Margittai Gábor: Toronysisak 

35.  Átalvetők... 

36.  Veér Győző, Szováta: A család 

37.  Dr. Kiss János Botond: Az állatok nászának kisszótára 

38.  Dr Szőcs Károly Júniusi történelem  

39.  Mihályi Balázs: Magyarok kálváriája a román haláltáborban (Magyar 

Hírlap online) – Sipotele; (Megjegyzés: A cikk nem említi Gartner Károly 

: A sipotei golgotha /Romániai rabmagyarok története/, Budapest, 1932 / 

Komjáti Gyula eredeti helyszíni rajzaival – című könyvét pedig aki a téma 

iránt érdeklődik, annak jól jöhet ez a cím) 

40.  K.P.: Kis színesek 

41.  Juhos Kiss János: Hol vannak a Kárpátok? (könyv) 

42.  Juhos-Kiss Gábor: Szemed összefolyt könnycseppjeiben (vers) 

43.  Sóvidék – Kulturális folyóirat 

44.  Serdült Benke Éva. Ahol a történelem ollója csattogott 

45.  Róth András Lajos: A Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára – 

Székelyudvarhely 

46.  Forró Miklós: Pillanatképek az 1960-as évek Marosvásárhelyéről 

47.  Hősök, királyok, szentek 

48.  Gálfalvi Gábor: Kegyelemkenyéren (II. rész) 
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49.  Lehoczky Leopoldina: Utak a teljesség felé (interjú Szedlják István 

békéscsabai tarsolykészítővel) 

50.  Irodalom: Tormay Cecile (1875 – 1937.) 

51.  Tormay Cecile: Bújdosó könyv (részlet) 

52.  Ines Roth: Már a fádat is kivágták (vers) 

53.  Gyermekoldal – Virágmesék 

 

 

 

 

 

 ÁTALVETŐ /83 

2012. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Ady Endre: Magyar fa sorsa (vers) 

2. Hírek:  Sopron, Szekszárd Siófoki Erdélyi kör küldtek be híreket 

3. K.P. Virágzó magyar fa 

4. Tökés László, EP képviselő: Nyilatkozat  

5. Répás Zsuzsanna: a román bíróság alapvető európai jogelveket vesz 

semmibe 

6.  Izsák Balázs: Nyílt levél: J.M. Barrosonak, az Európai Bizottság 

Elnökének 

7. Új kiáltó szó – a nagybányai és bányavidéki magyarságért 

8. Tarbay Ede: Genezis (vers) 

9. Nekimennek a MOGYE góréinak 

10.  Nánó Csaba: Jó éjszakát, Románia! 

11.  Autonómiáról, Trianon-revízióról az EMI-táborban 

12.  Államférfiak a trianoni béke-parancsról 

13.  Kövér László: Nyugodtan alszom 

14.  Aczél Endre: Az RMDSZ védelmében (Népszabadság, 2012. június 11.) 

15.  Ágoston András: És ha Kövér még álmában sem beszél félre? 

16.  Népszámlálás: Hány magyar él az erdélyi városokban 

17.  Wass Albert: Kolozsvár 1930 (vers) 

18.  Az Unió színeváltozása (forrás: Magyar Élet) – írta Csapó Endre 

19.  Ágoston András: Érdekvédelem és autonómia 
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20.  Ágoston András: Úgy döntöttek, hogy nem döntöttek (Tusványos 

utórezgései) 

21.  Dr. Ábrám Zoltán: Példamutató emberség 

22.  Szász István Tas: Naplójából 

23.  Juhos-Kiss János: Én mindig valamit temetek (vers) 

24.  Dr. Friss László: Magyarnak lenni jó 

25.  Erdélyi Orvosok Világtalálkozója 2012. június 30. 

26.  Magyar Örökség Díj a Hitelnek 

27.  Vajda György: Újra megnyitotta kapuit a Teleki Téka 

28.  Szász István Tas: Az erdélyi művészek Leányfalun sorozat újabb 

eseménye 

29.  Reiner Péter: Kitüntették a Vereckei Emlékhely megálmodóját és 

alkotóját, Matl Péter Munkácson élő szobrászművészt. 

30.  Az Erdőszentgyörgyi Figyelő c. lap bemutatása 

31.  Hankiss Ágnes: Levél az EU képviselőihez 

32.  Gazda József nyílt levele 

33.  Atzél Ferenc ügyv. elnök Az Erdélyi Magyarságért Alapítvány: Siófok 

város polgármesterének Dr. Balázs Árpádnak 

34.  Szalay László: Két író a magyar nyelvről: Kertész Imre és Kosztolányi 

Dezső 

35.  Dr. Szőcs Károly: 200 évvel ezelőtt vette kezdetét a napóleoni korszak 

vége  

36.  Veér Győző (Szováta): A család 

37.  Tompa László: A vénülő Salamon király szerelmes énekeiből (vers) 

38.   Dr. Toró Árpád: Üzenet 

39.  Reményik Sándor: Még élek (vers) 

40.  Dr. Nagy Lajos: Legyen a neve Bolyai Farkas 

41.  Kotsis Lajos egyetemi magántanár: Egy Kőrös – melléki a Tisza – parti 

klinikán 

42.  Juhos-Kiss János: Látogatóban Berszán Lajos „mindenki tanító 

bácsijánál” Gyimesfelsőlokon 

43.  JKJ: Széki gyökerek (vers) 

44.  Serdült Benke Éva: „Isten dicsőségére tsináltatta...” 

45.  Z.Zwada András: Az öregember és a bankok 

46.  Gálfalvi Gábor: Kegyelem – kenyéren (III. rész) 

47.  Irodalom: Néhány mondatban Kőmíves Nagy Lajosról és fordított 

tudósítás a nagybányai Festőiskola történetéből 

48.  A politika megzavarta Nagybánya csöndes művészi életét (Kőmíves 

Nagy Lajos) 

49.  Ines Roth: Égigérő sikoly (vers) 

50.  B. Osvát Ágnes két verse: Az égre írtam; Harmonia caelestis   

51.  Gyermekoldal: Cinca Katica: Kismanó iskolába indul 

52.  Sebők Éva: Az alma meg a kerti manó 
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53.  Donkó László: Első leszek (vers) 

 

 

ÁTALVETŐ /84 

2012. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Áprily Lajos: Új középkor (vers) 

2. Hírek: EKOSZ – részt vettek a 2012. szeptember 1. demonstráción az 

erdélyi magyar iskolákért; A budapesti Székely Kör belépett az EKOSZ-

ba; További hírek Komlóról Sopronból, Izsákról, Salgótarjánból, 

Szekszárdból 

3. Sd : Spaller Árpád: Magyarországon bejegyzett erdélyi civil szervezetek 

közös megbeszélése 

4. Tőkés László: Románia megsértette az alapvető emberi jogokat 

5. Szász István Tas: Adventi levél 2012 

6. Nagy László: Játék karácsonykor (vers) 

7. A „Kolozsvári Nyilatkozat” (összeállítás) 

8. Krónika – Visszaléptetnék az esküszegőket 

9. Kun és magyar származású volt a románok Vlaicu vajdája – Bukarest 

leállította a DNS vizsgálatokat 

10.  Szász István Tas: Kalotás (vers) 

11.  Csapó Endre: Ideológiák alkonya /Részlet: A mi kis országunk 

történetében érvényre jutott ideológiák tombolása után jó megérkezni a 

végállomásra, amikor már nincs tovább, mert már nincs rájuk szükség. A 

kommunista ideológiából nem sok maradt, miután tagjai számára eljött a 

megvalósulás, amit ugyan jó kommunistaként az eszme győzelmének 

tulajdonítottak, de ezzel együtt megszűnt bennük a harcos proletár 

szellem, hiszen nincs már gyűlölt burzsoázia már csak ébernek kell lenni a 

feléledő fasizmusra. A harc nem valami ellen irányul, most a hatalom 

megtartása a feladat. Az ideológia képlékeny jószág, a döntsd a tőkét kis 

kozmetikával öntsd a tőkét lett. Forradalmi hevület nincs már, a 

külhatalmi irányításra könnyű átállni, főleg olyankor, amikor általa a 

kommunistákból kapitalistává lehet válni. A materializmus földi javakról 

szól, a kommunizmus is a bőséget ígérte, nincs az az elvtárs, aki elhárítja 

magától a bőséget. 
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Az SZDSZ 1988-as megalakulását évtizeddel megelőzően már létezett 

politikailag, az úgynevezett demokratikus ellenzék képében. A késő kádári évek 

elit osztályának ifjai már nem Moszkvába jártak egyetemre, tanulmányútra, 

hanem Párizsba, Londonba és főleg New Yorkba. Visszatérvén ők lettek a hazai 

egypárt uralom demokratikus ellenzéke. Jó helyen jártak, majd amikor megérett 

az idő a politikai váltásra, nyugati hátszéllel behajóztak a rendszer-átalakított 

hatalomba. Nem rendszerváltás volt Magyarországon 1989-ben, hanem 

ideológiaváltás. Egy hazug ideológiát leléptettek és bevezettek helyébe egy 

hamis ideológiát. A kommunista népmese helyébe liberalista ámítás került. Mint 

ahogy a kommunizmus, szocializmus, marxizmus nevek alatt működtetett, szovjet 

haderővel védett rendszer Rákositól Kádárig mindannak ellenkezője volt, mint 

amit hirdetett, ugyanúgy a kapitalizmusnak az a fajtája, amelyik a 

szabadelvűséget (liberalizmust) hirdeti, nem az emberek szabadságát valósítja 

meg, hanem a free trade szabadon gázol át mind az egyéni, mind a nemzeti 

érdekeken. 

 Nem akadt egyetlen elszánt kommunista, aki nemes idealizmussal életét adta 

volna a kapitalisták által megtámadott kommunizmusért. A kommunizmus elveit 

valló és hirdető vezetők, néhány kivételtől eltekintve, belevetették magukat a tőke 

szolgálatába, mely cselekmény hazug vádjával osztogattak halálos ítéletet az 

eszme hőskorában. (…) Tény, hogy ezúttal nem volt kommunistaellenes 

forradalom sehol, így Magyarországon sem. A sima átalakítás nagyhatalmi 

előírás volt, persze azóta sem történhetett meg a 45 éves terrorista uralom 

bűnöseinek elszámoltatása. Ellenkezőleg, a rendszerváltóztatást levezénylő 

Nyugat mindent elkövetett és ma is elkövet annak érdekében, hogy az átalakítás 

során ne essen ki a hatalomból a kommunista kurzus idején uralkodó elit. Ki is 

fejezi legélesebb ellenzését a háború előtti politikai élet, akár motívumainak 

alkalmazása iránt. A bolsevizmus társadalomtorzító eredményeire a nyugati 

politikának szüksége van. (…) Az SzDSz – MSzP összesen 12 éven keresztül 

kormányzott. Ennyi idő kellett ahhoz, hogy a magyar közönség kellő többsége 

rájöjjön arra, hogy a szocialisták utódpártjai a magyar gazdaságot tönkretevő 

nemzetközi tőkéstársaságok kiszolgálói, az ország árulói.  

12.  (Háromszék): Nem a mi ünnepünk (dec. 1.ről van szó) 

13.  Szász István Tas: Naplójából: A Trianon szó trianonjáról és egyebekről 

14.  Ágoston András: Meghaladni a politikai kliséket 

15.  Gabay Balázs: Készen állnak-e a szabadságra a székelyek? 

16.  Ágoston András: Ha valaki nem tudná 

17.  Mellékletként csatoljuk egy olvasónk levelének részletét („Mit keresünk 

mi Bukarestben?) (Dr. Szabó Zoltán, ny. pszichiáter) 

18.  Kallós Zoltán gyűjtéséből: Készülj lovam (vers) 

19.  Spaller Árpád. Lelkünk megküzdött szabadsága (Beszélgetés Tóth 

Károly Antallal hetvenedik születésnapja és az Ellenpontok 

megjelenésének harmincadik évfordulóján) (Részlet: Maradjunk is ennél 

a két fogalomnál (szabadság és nyugalom). A társadalmi szabadság 
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mindig viszonylagos. Nyugati formáját otthon, Erdélyben, de még 

Magyarországon is sokkal értékesebbnek és valósabbnak hittük annál, 

mint amit Kanadában vagy Svédországban találtunk. Az igazság az, hogy 

a nyugati (és általában a globalizációra törekvő) világban még a bűnözés 

bizonyos foka és fajtái is sokkal megbocsáthatóbbak, mint az, amikor az 

ember a tömegkommunikáció zöme által is ránk zúdított, „politikailag 

korrekt” diktatórikus gondolati kényszerek ellen vét. Ebben a világban a 

törvényszegésen kívül mindent szabad. Nos, hát a szabadság nem ez.  

Az ember akkor szabad, amikor minden külső kényszer és tilalom ellenére azt 

mondja és teszi, ami (erkölcsileg) helyes. A szabadság a lelkünkben születik, és 

felemel minket, még ha néha nehéz kockázatot vállalunk is érte. Az a 

társadalom, amely megengedi ezt nekünk, vagy még biztat is rá, az sem szabad, 

hanem csak tisztességes. Márpedig ilyen a földön nem létezik.  

Lelkünk megküzdött szabadsága adhat belső nyugalmat. A társadalomban 

viszont csak akkor lelünk „nyugalmat”, ha beletörődünk abba, hogy alávetjük 

magunkat becstelen elvárásainak is. Isten óvjon meg engem – és mindnyájunkat 

– az ilyen nyugalomtól. (...)” 

20.  Hetven év az irodalom és a közélet szolgálatában (Katona Szabó István 

közéleti és írói tevékenysége (1941 – 2012) 

21.  Hivatása: Orvos Lehoczky Leopoldina interjúja Dr. Papp Ilona orvossal. 

22.  Sorin Mitu legújabb könyve: Az én Erdélyem - „Transilvania mea” 

23.  B. Osvát Ágnes.: Gondolatok Gyárfás András: PUZZLE című kötetének 

elolvasása után 

24.  A szilágysomlyói gimnázium története (könyvismertető) 

25.  Horvát Andor: Egy váradi orvos visszaemlékezései (könyv) 

26.  Győri Zsolt: A zarándok útja (könyv) (L. L.) 

27.  Várvédő  - Erdélyi Helikon irodalmi füzetek 

28.  Ábrám Zoltán: a szabadság terhe (az 1990-es márciusi események – 

pogrom történelmi bemutatása) 

29.  Dr. Szőcs Károly: A vidám kis ember 

30.  Dr. Szőcs Károly: Karácsony, szilveszter és miegymás 

31.  Elhunyt Páll Lajos (nekrológ) 

32.  Zavaró a magyar honvédemlékmű 

33.  Szekeres Lukács Sándor: A 100 éves Ilonka néni köszöntése 

34.  Frigyesy Ágnes: Józsa Judit új kiállításáról 

35.  Serdült Benke Éva: „Isten dicsőségére tsinéltatta...” 

36.  Töttös Gábor: A borivó és a bor szellemének találkozása 

37.  Juhos Kiss János: Kirándulás az ezeréves határig 

38.  Juhos Kiss János: Látom, hűs szívünkre szakad a hó! (vers) 

39.  Ötvös Lajos: Magyar Autonóm Tartomány 

40.  60 éve történt – Kényszer kitelepítések a Barcaságban 

41.  Gálfalvi Gábor: Kegyelemkenyéren 

42.  Irodalom: Kosztolányi Dezsőné Harmos Ilona: Részletek a Tüzes 
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cipőben c. regényből 

43.  Székely János emlékezete: Malom; Kétely (Két vers) 

44.  Gyermekoldal. Mikulás mese 

45.  BOA: Mikulásvirág, Fenyő-menet; Kívánságlista (Három vers) 

 

 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /85 

2013. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Hírek: Székely zászlót minden házra 

2. Nyílt levél Thorhjorn Jagland Úrnak, az Európa Tanács főtitkárának 

3. Szász István Tas: Óvatos elmélkedés forradalmi évfordulón 

4. K.P. Az Átalvető márciusi kommentárja 

5. Csapó Endre: „Orbán-Magyarország: demokratikus arculatú diktatúra” 

6. Ágoston András: Autonómia helyett érdekérvényesítés? 

7. Csapó Endre: Erdély viharos története (könyv ismertető – Kövesdy Pál): 

Csapó Endre: Erdély viharos története (avagy az oláh nép 

kialakulásának, majd a román állam létrejöttének, a magyarellenes román 

mozgalmaknak, Erdély elvesztése körülményeinek montázstörténete) 

Előszóban: Az 1921-ben született szerző  1949-ben emigrált Ausztráliába. A 

Magyar Élet főszerkesztője az ausztráliai magyar szervezeteket összefogó 

Ausztráliai Magyar Szövetség fóruma. A Magyar Életben, de a világ több 

sajtójában így az Átalvetőben is közöl. Írásai, elemző tanulmányai a magyarság 

sorskérdései iránti elkötelezettségről, haza- és nemzetszeretetről és ennek 

érdekében tenni akarásról tanúskodnak. Eddigi tevékenységét a Magyar Örökség 

Díjával és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetéssel 

ismerték el. 

A szerző aki szűkebb és tágabb hazájától is messze él, hihetetlenül sokoldalú és 

naprakész ismeretekkel rendelkezik mind a hazai, mind a külhoni magyarság 

politikai és társadalmi életét illetően. 
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Dr. Kövesdy Pált, a könyv előszavának szerzőjét idézzük: „Csapó Endrének az 

Erdély viharos története című összefoglaló munkája nemzetstratégiai 

jelentőségű, mert erőt ad a lelkeknek és muníciót a kezekbe. A múltról szó a 

jelenhez a jövő érdekében. 

A szerző hangsúlyozza, hogy ő nem tör történészi babérokra, ő nem történész és 

ez nem egy történészi szakmunka. Azonban tudni kell, hogy hézagpotló mű már 

csak azért is, mert olvasmányosan tárja elénk mindazt amit a történészek a 

maguk szakszerű nyelvezetével, források megjelölésével és azokra való 

utalásokkal olvashatatlanná tesznek egy-egy szakkönyvet. Ugyanakkor nem köti 

semmilyen ideológiai elvárás, nem kell a diploma és egyéb kitüntetések mögül 

előkandikáló tekintéllyel elmondania, hogy felejtsük el Trianont és most már 

foglalkozzunk, lehetőleg a nagyhatalmak segítségével létrejött, csonka 

országhatárokon belül élő magyarsággal.   

A könyv megjelenése a hétköznapi emberek számára nagyon fontos esemény. 

Köszönet érte az Erdélyi Körök Országos Szövetségének, akik gondozták, 

megjelentették és terjesztették a könyvet. 

8. Szász István Tas: Történelmi párhuzamok a magyar és kisebbségi magyar 

múltból és jelenből 

9. Összefogást sürget Tőkés László az európai polgári kezdeményezés 

ügyében 

10.  Szász István Tas:  Naplójegyzetek 

11.  Felső-Háromszéken nem kívánatosak (Néppártiak az MSZP 

látogatásáról) 

12.  Elvitetné Rákóczi hamvait Kassáról a szlovák érsek 

13.  Borbély Zsolt Attila (Erdélyi Napló) : Önleleplezők (Krónika) 

14.  Ágoston András: Hadüzenet?  

15.  Demeter Szilárd: Erdélyi kampánykalauz 13+1 pontban 

16.  Bartos Lóránt. Erdély jövője román szemmel – nagy egyesülés után jöhet 

a nagy szétszakadás?  

17.  Szőke Mária Magdolna: Trianontól Öszödig, avagy a pestises hullák 

bedobálása Erdélybe 

18.  Dr. Ábrám Zoltán: Megemlékezés a Don-kanyari áldozatokról 

19.  Írónak rendelte az Úr! (Elhangzott 2013. Január 12-én Bonyhádon, a 

Wass Albert napon) 

20.  Vetési László: Köszönet az áldást hozóknak 

21.  Frigyesy Ágnes: Thorma János – egy méltatlanul elfeledett európai hírű 

magyar festőművész feltámadása 

22.  Frigyesy Ágnes: Nagy családban a szeretet kötelékében 

23.  B. Osvát Ágnes: Sorok Kilyén Ilka színművésznőről, a marosvásárhelyi 

Nemzeti Színház Tompa Miklós társulatának tagjáról, a Rekviem egy 

házért című kamaradarab előadásának kapcsán 

24.  Derzsi Ferenc: Tündérkert-énekes misszió Erdélyben (A Marosszéki 
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Kodály Zoltán Gyermekkar tevékenységéről) 

25.  Veress Zoltán (1936 – 1913.) - nekrológ 

26.  Bereczky-Veress Bíborka: Nyílt levél a leleplezetthez 

27. . Búcsúzom: Veress Zoltán három verse: Vacsoracsillag; Göncölszekér; 

Miért jöttél;  

28.  Szász István Tas: Személyes hangú emlékezés Csép Sándorra  

29.  Katona Szabó István – nekrológ 

30.  Szabó M. Attila: Adatok a medgyesi szabadegyetem történetéhez 

31.  Gutai István: Gyaloghíd az Erdélyi bárkához (Serdült Benke Éva 

könyvéről) 

32.  Dr. Nagy Lajos: Körorvosi élményeim 

33.  Bemutatjuk: Tolna Megyei Jobbhorog c. lapot  (lapismertető) 

34.  A marosvásárhelyi gyógyszerész képzés hatodik évtizede 

35.  Dr. Gyéresi Árpád professzor a budapesti Semmelweis Egyetem 

díszdoktora 

36.  Aforizmák a tudományról 

37.  Schmidt Sándor tanár: Dr. Schmidt Béla orvos, lapkiadó, közíró 

emlékezete 

38.  Dr. Veér Győző: A kulturáltság 

39.  Gálfalvi Gábor: Kegyelemkenyéren 

40.  Gyárfás András: Gömbvillámok 

41.  Irodalom: Tóth István 

42.  Tóth István verse: Fehérliliom  

43.  Tóth István: Marosvásárhely irodalmi műveltségéről 

44.  Kevésbé ismert történetek Munkácsy pesti napjaiból 

45.  Székely János emlékezete: Utcák és szobrok (vers) 

46.  Gyermekoldal: Pálosi Éva. A jószívű hóvirág 

47.  Csűrös Emília: A két pásztortáska 

48.  Lőrinc Pál: Háron füles (vers) 

 

 

ÁTALVETŐ /86 

2013. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Kezdőlap: Juhász Gyula: Trianon (vers) 
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2. Hírek: 2013. május 11-én tisztújítás történt az EKOSZ-ban: Új elnök: 

Dr. Szekeres Sándor lett, alelnök Dr. Orbán Csaba, Az elnökség tagjai. 

Gál Imre, , Dr. Horvát István Károlyné, Horvátné Nagy Mária, Kajlik 

Péter, Nagy Árpád, Ruzsinszky László, Dr. Úry Előd, Valiskó Ferenc; 

Szekszárdi körben is tisztújítás történt: Kese Ferenc elnök lemondott és 

Bándi Imrét választották; Komló, Monor, Salgótarján, Izsák, Sopron 

erdélyi köreinek eseményei. A Budapesti székely Kör Alapytvány: Júl. 1- 

2. Erdélyország találkozó – rendbírság 

3. Csapó Endre: Külpolitika Brüsszeltől Moszkváig, Az igazság magyar 

oldala (két írás) 

4. Ágoston András: Kezdődik a kampány  

5. Ágoston András: A HTMP és a külhoni magyarok  

6. Nyílt levél Benjamin Cardin szenátor úrnak, az amerikai Helsinki 

Bizottság elnökének 

7. Nyílt levél Európa polgáraihoz 

8. Okos Márton választópolgár: Nyílt levél az MSZMP Kongresszusához, 

Mesterházy Attila elnök úr részére 

9. Nyílt levél Rui Tavares Európai uniós képviselőhöz 

10.  Végre tudom miért támadják (Szemlézte Szabó M. Attila) 

11.  Közös Nyilatkozat – Magyarországon élő erdélyiek találkozóján: 

Budapest – Reménység Szigete, 2013. április 13. 

12.  Frigyesy Ágnes: Verőce – 2013 

13.  Sütő Andrásnak állítanak szobrot 2013. június 17-én. 

14.  Nyárgus László (Felsősofalvi Kodáros Egyesület elnöke): Felhívás 

Székely Mózes fejedelem emlékének megőrzésére 

15.  Szász István Tas 75 éves: Naplójegyzetek 

16.  SZIT: 75 (vers) 

17. „Természetes a különvélemény” - Interjú Hermann Gusztáv Mihály 

történésszel 

18.  Ludvig Emil: Holokauszt Romániában 

19.  Szabó M. Attila: Fejezetek Medgyes történetéből 

20.  Rabló kiált tolvajt 

21.  Sebők Mihály: Görög 

22.  Serdült Benke Éva: Emberélet az úton (Hankó Zoltán professzor 

emlékezete) 

23.  Tisztelt barátom, kedves Sándor! (levél Hódi Sándornak) 

24.  Székelyudvarhely legprímább orvosa (Gyöngyössy János) 

25.  Juhos-Kiss János: Könyveid drágakövei 

26.  B. Osvát Ágnes: Magyar írók, költők társaságában, az Átalvető 

fészekmelegében című könyv ismertetője  

27.  Frigyesy Ágnes: Hunyadi Mátyás és a székelyek 

28.  Frigyesy Ágnes: A Szent Koronát Istentől kapta a magyar nemzet  

29.  Csaba testvér Szeretet-ösvényén 
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30.  Az Erdélyi Helikon szellemében 

31.  L.L. A zarándok útja 

32.  Sárközy Csaba: Balozsameggyestől Canberráig Dr. Kazár Lajos: 

(fontos anyag) 

33.  Bereczky Örs Kovácshida környéki lelkész előadása: Mi a különbség a 

magyarországi és a nem magyarországi magyarok között? 

34.  B. Osvát Ágnes: Székely művészeink 

35.  Szász István Tas: 25 éves az Erdélyi művészek Leányfalun sorozat 

/Megjegyzés: A sorozat immár 28 éve folyamatos, ennyi idő telt el azóta, 

hogy az erdélyi művészek kiállíthatnak Leányfalun. Az indítást az a 

gondolat adta, hogy az anyaország szinte semmilyen ismerettel nem 

rendelkezik ami az erdélyi kultúra és művészet terén. A kiállító művészek 

nevét a tudósítás tartalmazza. A kiállítások megnyitói, könyvbemutatókkal 

és irodalmi estekkel voltak fűszerezve, mint valamikor az irodalmi 

szalonokban (kisközösségi műélvezet) 

36.  Gerendás Lajos: Az ún. „zászlóháború” múlt századi előzményei 
37.  Dr. Veér Győző, Szováta: A kulturáltság 

38.  Frigyesy Ágnes: Marosvásárhely, ahogy mi látjuk-láttuk 

39.  Szász István Tas: Egy régmúlt vásárhelyi karácsonyra emlékezvén 

40.  Árkossy István: Farkas utcai csendes ballagás 

41.  Gyárfás András: Gömbvillámok 

42.  Irodalom: Orbán János (1880 – 1959) 

43.  Régi idők tanúi: Kőmíves Nagy Lajos korabeli tudósításaiból 

44.  Kamenitzky Antal versei: Olyan legyek...; Repülj, kis gazdám; Az est;  

45.  Gyermekoldal: Osvát Kálmán: Levelek a fiamhoz 

 

 

 

ÁTALVETŐ /87 

2013. szeptember 
 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Kamenitzky Antal: Kusza képek (részlet) 

2. Hírek: EKOSZ – 2013 június 29-én Erdélyország az én hazám 

világtalálkozó keretén belül került sor az erdélyi és székely körök 

konferenciájára; Nyilatkozatban utasítják el a Határon Túli Magyarok 
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Pártja  létrehozására tett kísérletet 

A Budapesti Székely Kör közleménye szerint. A Székely Kör vezetősége 

elhatárolódik Gaál István alapító, programfelelős  2013. júliusi, senkivel nem 

egyeztetett körlevelétől valamint Gaál István minden további döntésétől, 

nyilatkozatától. Gaál István a továbbiakban nem illetékes és nem jogosult a 

Budapesti Székely Kört képviselni, valamint annak nevében nyilatkozni. 

További hírek: Szekszárd, Mezőberény, Salgótarján erdélyi köreinek hírei 

3. Csapó Endre: Baloldali támadás balsikere 

4. CÖF-CÖKA  által szervezett Szellemi Honvédelem Mozgalom tagjai: 

Tisztelt Viviane Reding asszony! 

5. Tibor Fischer írása a Guardianben Magyarország sajtómegítéléséről 

6. Nyílt levél Viviane Reding Asszonyhoz, az  EU Igazság, Alapjogok és 

Állampolgárság Biztosához /George L. Seymour, M. Sc. 

7. Toró: Az utcára kell menni a politikával 

8.  Kamenitzky Antal: Ha tiltanák a zászlónk... 

9. Facárdi Botond: Nemzetféltők és távolmaradók  

10.  Felhívás a Nagy Menetelésre az egységes, önálló, autonóm 

Székelyföldért 

11.  Szász I. Tas: Naplójegyzeteiből 

12.  SZIT: Eltisztogatva (vers) 

13.  SZIT: Még holtában is! (vers) 

14.  Nagy Major Gábor: Csak egy nap... 

15.  Ny. Cs. Kolozsvári művészek ajándékműsora Leányfalun (A 75 éves 

Szász István Tasnak) 

16.  Szekeres Lukács Sándor: Szoboravatás augusztus 25-én Székely Mózes 

erdélyi fejedelem tiszteletére Felsősófalván 

17.  Nagy Major Gábor: A pillangó halála (vers) 

18.  Frigyesy Ágnes: Wass Albert hagyatéka Verőcén 

19.  Nagy Major Gábor: Háromszék augusztusban 

20.  Spaller Árpád: Beszélgetés Atzél Ferenccel, az Erdélyi Magyarságért 

Alapítvány volt ügyvezető titkárával, elnökével. 

21.   Mátyás B. Ferenc: Hadd, sajogjon...(vers) 

22.   EMI-tábor: Veszélyes zászlótörvény? 

23.  Gerendás Lajos: Az ún. „zászlóháború” múlt századi előzményei 

24.  Dr. Bíró Dénes: A hun királyi korona 

25.  Patrubány Miklós: Életre, halálra – Végső búcsú Rácz Sándortól 

26.  Nagy Árpád: Józsa Lászlóné emlékezete 

27.  Ábrám Zoltán: Erőss Zsolt mennybemenetele 

28.  Lohinszky Lóránd (Nekrológ) 

29.  Szekeres lukács Sándor: Egy székely ember a tudományról és a 

helytállástól 

30.  Gutai István: Trianoni Szemle idei első száma 

31.  Fény és árny (Körorvosi élményeim) – dr. Nagy Lajos könyve 
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32.  Osváth Sándor: A Badacsonyi Szfinx (Maniu Gyuláról – egy érettségi 

találkozó kapcsán 

33.  Gálfalvi Gábor nyug. ig. tanító, Alsóboldogfalva (Hargita megye): A 

borzalom éjszakája 

34.  Spaller Árpád: Reflexiók az ötvenedik érettségi találkozóm kapcsán. 

(Részlet:  

Volt diáktársamat ki kell ábrándítsam, mert bizony mi „magyarkodtunk”, 

elsősorban a jelenlétünkkel. Magyarul beszéltünk és abba az iskolába kértünk 

bebocsátást, ahol éveken keresztül tanultunk és ahova ezelőtt tíz évvel be sem 

engedtek az új honfoglalók. A mi iskolánk 1902-ben épült a magyar református 

hívők és emberek, valamint a magyar állam segítségével. Elődje a Farkas- utcai 

Kollégium, 1802-ben szintén a magyarok pénzéből épült. A régi kollégium 

félköríves nagykapuja fölött emléktábla hirdeti: LITTERIS ET PIETATI 

SACRUM. A(nno) Chr(istianae) MDCCI” (vagyis a Tudománynak és 

kegyeletnek szentelve a Krisztus utáni 1801. esztendőben). Az új jövevények már 

ezt a jelszót is a sajátjukként használják. (lásd. Szabadság, 2011. december 10.) 

A mi iskolánkban tanított Apáczai Csere János, Gyulai Pál, Kovács Dezső, 

Seprődi Pál, Xántus János, hogy csak az ismerteket említsem. Ebből az iskolából 

indultak el, többek között az első világháború után kibontakozó erdélyi magyar 

irodalom megteremtői Makkai Sándor, Ligeti Ernő, Jékely (Áprily) Lajos, Kós 

Károly. Ők a transzszilvanizmus az erdélyi szellem kibontakoztatói. Ligeti Ernő 

írja, hogy a transzszilvanizmus az a harc melyben a „klasszikus értelemben vett 

erdélyi protestáns szellem küzd egyrészt a gondolat szabadságáért, másrészt az 

anyaországban kialakult ama közfelfogás ellen, hogy Erdély irodalma az 

állameszme fékező erejének híján skizmát követ el és túlságosan „elhajlik” a 

nemzeti hagyományoktól”. (Ligeti Ernő: Súly alatt a pálma, Pallas-Akadémia 

Könyvkiadó Csíkszereda, 2004, pg. 140.) „A protestáns és erdélyi szellemen 

kívül, ami a kolozsvári Református Kollégiumot jellemezte az irodalmi 

érdeklődés és a költői tehetség kibontakoztatására nagy hatással volt az akkor 

már közel fél évszázada  működő Gyulai Pál Önképzőkör – írja Jancsó Elemér 

(Reményik Sándor élete és költészete, Kolozsvár, 1942.5.). E nemes hagyomány 

folytatója volt amíg bírta és tehette Csetri Klára magyartanárnőnk is. 

A sokáig agyonhallgatott  nagy magyar író Szabó Dezső, akit még ma sem 

méltatunk az őt megillető helyen, azt nyilatkozta, hogy „Az anyám és a 

kolozsvári református kollégium fia vagyok”. Annyira szerette Alma Materét, 

hogy végrendeletében azt írta: „Összes, bárhol található, már kinyomtatott vagy 

még kéziratban levő írásaim minden szerzői jogát (magyar nyelvű kiadás, 

fordítás, dramatizálás, film, részek közlése stb.) hagyom második Édesanyámra, 

a kolozsvári református főgimnáziumra...)” 

35.  Juhos Kiss János: Mit jelent nekünk Kolozsvár?  

36.  Juhos Kiss János: Elindultam a folyók mentén lefelé (vers) 

37.  Gyárfás András: Gömbvillámok 

38.   Nagy Árpád: „Annyi a jogunk, amennyit ki tudunk harcolni”. (30 éve 
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hunyt el Kurkó Gyárfás) 

39.  Dr. Szőcs Károly: Valamikor a gólya hozta a gyermeket, ma pedig ezt a 

szerepet a karvaly ragadta magához 

40.  Dr. Szabó Zoltán (Szentjakabfa): Gyurcsány Ferenc személyisége a 

pszichiátria tükrében 

41.  Kamenitzky Antal: Kusza képek (vers) 

42.  Serdült Benke Éva: Egy sokat szenvedett föld, az Úz-völgye 

43.  Veéer Győző, Szováta: A női lélek dicsérete 

44.  Irodalom: Weöres Sándor 

45.  100 éve született Weöres Sándor: Önkarikatúra; Fű, fa, füst (versek) 

46.  Kőmíves Nagy Lajos: Bicsérdy „Mester” birodalmában (Keleti Újság, 

1927. június 20.) 

47.  Gyermekoldal: Osvát Kálmán: Levelek a fiamhoz (3) 

48.  Weöres Sándor: A békakirály (vers) 

49.  Weöres Sándor: Déli felhők (vers) 

 

ÁTALVETŐ /88 

2013. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa (vers részlet) 

2. Hírek: EKOSZ, Monor, A budapesti Székely Kör programjából, Sopron, 

Komló, Ötágú Síp-Szeged, Nagykanizsa, Salgótarján, Szekszárd erdélyi 

körei 

3. Szász István Tas: Adventi levél 2013. 

4. K.P.: Meleg, mosolygós szemek 

5. Szabó Lőrinc: Hazám, keresztény Európa (vers) 

6. Juhos-Kiss János: Ima és karácsony 

7. Keszeg Tibor, Szentendre: Apukát várom karácsonyra 

8. Halász Bálint: Karácsonyra 

9. Molnár Péter: Tüzet kéne rakni 

10.  Izsák Balázs: Kezdődhet a párbeszéd az autonómiáról 

11.  Kiáltvány (A Székelyek Nagy Menetelésének egyetlen, hivatalos 

dokumentuma) 

12.  Gazda József: A „székelyföldi elkülönülési kísérlet” ürügyén... 

(Válaszféle Magyari Nándoroknak) 
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13.  Rozsnyai Sándor ügyvéd: Alkotmányos jogunk az autonómia 

14.   Nt. Zalatnay István az Erdélyi Gyülekezet lelkészének fohásza 2013, 

október 27-én Budapesten, a Román Nagykövetség épülete előtt 

15.  Csapó Endre: A demokrácia nem baloldali szabadalom 

16.  Közhasznúsági jelentés – 2012 (EKOSZ) 

17.  Facárdi Botond:  (Sabin Gherman: Történelmi régiókat, autonóm 

Székelyföldet 

18.  Szabó István: Nagyvarjas (1333, 1822...?!) 

19.  Székelykapu-avatás Szatymazon 

20.  Banner Zoltán: Dr. Szász István Tas laudációja; (Részlet. „De ahogy a kis 

Jézus  megmenekült, úgy menekítettük/menekítjük magunkban odabent 

Erdélyben s idekint akárhol az Örök Erdély szellemét, amelyről a 

kalotaszegi, bánffyhunyadi születésű, án dunamelléki író-filozófus 

református püskök, Ravasz László ezt jegyezte le 1941-ben: „Az örök 

Erdély négy hivatása: 1. mindig szenved és vár; 2. mindig egyensúlyoz és 

hagyományt őriz; 3. mindig képviseli az egész nemzeti öncélúságot;  és 4 

mindezzel az egész, teljes magyar élet titokzatos folyóvizét duzzasztja (…) 

Az erdélyi szellem sorsábrázolás és életparancs” 

21.  Bodolai Gyöngyi: A kettősség jegyében 

22.  Ambrus József: Anyám nyelvén (vers) 

23.  Kiss Judit, /Krónika/: Visszamagyarítás erőszak nélkül 

24.  Rostás Szabolcs /Krónika/: Az emberi jogok biztosítása nem belügy 

(Interjú: Semjén Zsolttal) 

25.  B. Osvát Ágnes: A tisztesség elégiája (Kuszálik Péter: Hosszú úton című 

könyve) 

26.  Ambrus József: Kifosztott szépség (könyvismertető és vers) 

27.  Beder Tibor: Egymás között magyarul (Oláh Gál Elvira) 

28.  Gutai István: Földönfutók, hontalanok – könyvismertető  

29.  Dr. Gyéresi Árpád: Azok a szép diákévek – Gyógyszerészek emlékeznek 

30.  Dr. Nagy Major Gábor: Opusok -nemcsak hegedűre (vers) – Nagy-Major 

Gábor: könyvének ismertetése 

31.  Serdült Benke Éva Erdélyi bárkájának bemutatóiról 

32.  Katona Ádám: Színe és visszája (Gondolatok A székelység története c. 

ifjúsági kézikönyv kapcsán) 

33.  Keisz Ágoston (Origo). Négyszáz éve kezdődött Erdély aranykora 

34.  Az erdélyi németek családegyesítésétől a kivándorlásig (Hogyan 

vásárolta meg a romániai németeket a Szövetségi Köztársaság) 

35.  Erdélyi szászok himnusza (vers) 

36.  Serdült Benke Éva: Történelem és mítosz 

37.  Dr. Szőcs Károly: Valamikor a gólya hozta a gyermekeket ma pedig ezt a 

szerepet a karvaly ragadta magához 

38.  Dr. Szőcs Károly levele (melyben lemond arról, hogy többet írjon) 

39.  Veér Győző, Szováta: Művészet 
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40.  Gyárfás András: Gömbvillámok 

41.  Irodalom: Karinthy Frigyes 

42.  Karinthy Frigyes: A kályha mindenkihez meleg 

43.  Karácsonyi elégia (vers) 

44.  Gyermekoldal: Osvát Kálmán: Levelek a fiamhoz (4) 

45.  Karácsonyi mese 

 

ÁTALVETŐ /89 

2014. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Hírek: EKOSZ – tagszervezetei: Bethlen Gábor erdélyi Kör, Monor; 

Bolyai Farkas Erdélyi Barátok Köre, Recsk; Budapesti Székely Kör, 

Erdélyben Maradásért Alapítvány Budapest, Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Közhasznú Egyesülete (EMTE)- Szekszárd; Erdélyi Vándor 

Székelyek Köre – Gödöllő; Erdélyiek Nagykanizsai Egyesülete, Győri 

Erdélyi Kör,, Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú 

Egyesülete; Mezőberényi Erdélyi Kör, Nagyatádi Erdélyi Kör, Ötágú Síp 

Kulturális Egyesület-Szeged, Salgótarjáni Erdélyi Kör; Siófok és 

Környéke Erdélyi Baráti Kör; Soproni Erdélyi Kör, Szegedi Erdélyi Kör; 

Tamási Áron Erdélyi Kör – Maglód (17 egyesület); a Komlói Erdélyi Kör 

még nincs bejegyezve – még nem EKOSZ tag, akárcsak a szegedi Mihálik 

Kálmán Alapítvány is. 

           További hírek: Salgótarján, Mezőberény; Nagykanizsa  

2. K.P. Rendhagyó szerkesztői kommentár  

3. Csapó Endre: Makovecz Imre az éjjeli menedékben 

4. Juhász Gyula: Húsvétra (vers) 

5. Csapó Endre: Újévi gondolatok 

6. Juhos-Kiss János: Székelyföld-hazád: Szellem-koronád (vers) 

7. Rostás Szabolcs /Krónika/: Minden szavazat számít 

8. Szász István Tas: Naplójegyzeteiből 

9. Pálmai Tamás, /Békés/: Nemzeti kaláka 

10.  Barcs Endre: „Gyurcsányt az ájulás kerülgette”(Az öszödi beszéd 

előzménye) 

11.  Juhos-Kiss János: Feltámadás (vers) 

12.  Spaller Árpád: fejezetek a 25 éves Erdélyi Szövetség történetéből 
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13.  Valentin Stan: Én a magyarokat pártolom! Ti? Pontát? 

14.  Anonim értékelő 

15.  Marius Diaconescu: Románia a kommunista-nacionalista történetírás 

foglya 

16.  Dr. Szőts Dániel, Sepsiszentgyörgy: Történelmünk piciny része 

17.  Friedrich Klára: „Érted haragszom, nem ellened...” 

18.  Reiner Péter: Levélféle Takács Bencének 

19.  Gálfalvi Gábor: A vasszékely leleplezésének magasztos ünnepei 

20.  Ábrám Zoltán: Sárközy Lajos élete és munkássága 

21.  Szász István Tas: Dr. Sipos József kiállítására 

22.  SZIT: Érintés (vers) 

23.   A Józsa Judit Galéria megnyitójára 

24.  Dr. Ábrám Zoltán: A magyar kultúra napja Marosvásárhelyen 

25.  Nagy- Major Gábor: Madarak; Hetven év ül... (Két vers) 

26.  Dr. Szabó Zoltán szívsebész, Professzor Emeritus, a magyar szívsebészet 

doyenje: Köszöntő 50 éves a debreceni szívsebészet 

27.  Juhos-Kiss János: Ha polip szuszog Kolozsvárott 

28.  Réhon József: Carpe diem (Könyvismertető Gutai István tollából) 

29.  Az orvos szemével (Gondolatok dr Toró Árpád megfogalmazásában) 

30.  Serdült Benke Éva: Évszázados veszedelmeink (Madéfalva 1761 – 2014.) 

31.  Szekeres Lukács Sándor: Bethlen Gábor és Székely Mózes barátságáról 

32.  Hajdú Sándor: Hogyan csinált üzletet Ceusescu a romániai 

holokauszttúlélőkből? 

33.  Dr. Veér Győző (Szováta): A nemzet  

34.  Szabó István (Sarkad): 1848 – 2009 – A magyar nép igazi neve: Európa 

hőse 

35.  Gyárfás András: Gömbvillámok 

36.  Irodalom: Nemess László (1944 – 1999) 

37.  Nemess László: Estike utca 17. 

38.  Reményik Sándor versei: Nagypénteki szertartás; Békesség Istentől 

39.  Gyermekoldal: Osvát Kálmán: Levelek a fiamhoz 

40.  Papp Róbert: Húsvéti ajándék (vers) 

 

ÁTALVETŐ /90 

2014. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 60 oldal 



169 

 

 

1. Fedőlap: Juhász Gyula: Magyar nyár (vers) 

2. Hírek: EKOSZ – a tagszervezetek száma 23-ról 17-re csökkent; Ötágú 

Síp-Szeged, Salgótarján; Szent László napi megemlékezés és bukovinai 

székely találkozó (2014. június 28 – 29. 

3. Csapó Endre: A baloldal bármi lehet kivéve nemzeti 
4. Csapó Endre: Feltámadóban az ország 

5. Szász István Tas: Naplójegyzetei 

6. SZIT: Verecke (vers) 

7. Cristian Ulea: Forrponton az erdélyi román-magyar kapcsolatok 

8. K.P. Néhány szerkesztői gondolat Cristian Ulea cikke nyomán 

9. Komenitzky Antal: Istent akartunk (vers) 

10.  Ábrám Zoltán: Shalom 

11.  Bodolai Gyöngyi: Visszaadta doktori címet a világhírű sebész (Péterffy 

Árpád professzor a MOGYE oktatáspolitikája ellen tiltakozik  

12.  Sebestyén Spielmann Mihály: Őszinte sajnálattal dr. Péterffy Árpád 

professzor úrnak 

13.  Dr. Kövesdy Pál: Egy kis kibickedés 

14.  Kányádi Sándor 85 éves 

15.  Dr. Konthur Bertalan: Beszámoló az Erdélyi Világszövetség 

Németországi szervezete működéséről, az egyesület fennállásának 15 

éves évfordulója alkalmából, Stuttgart, 2002. december 13-án.  
16.  Reményik Sándor: Három szín (vers) 

17.  Spaller Árpád: Debrecen és az erdélyiek 

18.  2014 aranydiplomásai a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen 

19.  Dr. Ábrám Zoltán: Az Erdélyi Magyar Közművelődés napjára 

20.  Az erdélyi gyógyszerészet magyar vonatkozásai 

21.  Kabdebó Lóránt professzor emeritus: Juhos Kis János: Piros pipacs a 

vágy (könyvismertető) 

22.  Juhos Kiss János: Életem a valóság és álom határán vesztegel (vers) 

23.  Balázs Kovács Sándor – Gutai István: Bánátból bánatba 

24.  Moser Zoltán – Tamás Menyhért: Holtak vigasza 

25.  Dr. Bohus Géza egyetemi docens (Miskolci egyetem): A Habsburgok is 

belőlünk gazdagodtak 

26.  Szabó István: Őfensége, Magyarország sírásója (Részlet: „Mi köze 

Ferenc Ferdinánd főhercegnek, a Magyar Szent Korona várományosának 

Trianonhoz. A választ egy kisebb történelmi séta adhatja meg. A magyar 

és osztrák trónöröklési rendet szigorú szabályok rögzítették. Miután 

Ferenc József és Erzsébet királyné (Sissy) egyetlen fia, Rudolf trónörökös 

öngyilkos lett (a szeretőjével együtt) az uralkodó édes öccse, Károly Lajos 

lépett a helyébe. Ám az édesöccs is hamarosan elhalálozni méltóztatott, 

így annak fia, az 1863-ban született Ferenc Ferdinánd lett a trón(ok) 
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örököse. Kortársai egybehangzó véleménye szerint nehezen elviselhető, 

konok, gyakorta megdöbbentő, sértegető lény volt. Ő is nehezen viselt el 

bárkit, Ferenc Józsefet sem kivéve, akit bizalmas társaságban egyszerűen 

csak „vén trottynak” nevezett. Jómaga így foglalta össze a Habsburg-ház 

állapotát: „... a mi köreinkben hússzorosan is rokona egymásnak minden 

leendő férj és feleség. Nem csoda, hogy a gyerekek fele idióta vagy 

epilepsziás.” 

27.  Bizonyított a román hadsereg vétkessége 

28.  Államférfiak a trianoni békeparancsról 

29.  Szekeres Lukács Sándor: Bethlen Gábor és Székely Mózes barátságáról 

30.  Serdült Benke Éva: Szobrok a múló időben 

31.  Gálfalvi Gábor: Egy öreg fenyő panasza 

32.  Veér Győző. A munka 

33.  Szabó István, Sarkad: A „Teddy fiú” esete Mikszáth Kálmánnal 

34.  Gyárfás András: Gömbvillámok 

35.  Irodalom: Hervay Gizella. 

36.  Hervay Gizella: Levél helyett 

37.  Adalékok Hervay Gizella élettörténetéhez, az adott korra jellemző 

élettöredékek 

38.  Hervay Gizella versei: Zsoltár; Emberi hangon;  

39.  B. Osvát Ágnes: Ködben, kékben, rózsaszínben... 

40.  Gyermekoldal: Osvát Kálmán: Levelek a fiamhoz 

41.  Vikár Béla: Napraforgó és Georgina; Százszorszépek a teánál (két vers) 

 

ÁTALVETŐ /91 

2014. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Hírek: Salgótarján. Ötágú Síp-Szeged, Mezőberény köreinek hírei 

2. Elhunyt Papp-Kincses Emese 

3. Csapó Endre: Európa egyetlen diktatúrája? 

4. Eszterházi Péter: Így gondozd a magyarodat! 

5. Ágoston András írásai 

6. SZIT: Naplójegyzetei 

7. SZIT: Haza (vers) 

8. Izsák Balázs: Dr. Victor-Viorel Ponta Úrnak, Románia miniszterelnökének 
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9. Izsák Balázs: A magyarság képviselőinek kötelességük felfedni Románia 

szerződésszegéseit 

10.  Sebők Mihály: Mikor lesz itthon a román zászló? Részlet: ...A román 

nemzeti lobogó és  és a székelység viszonyáról: Mi a román zászlót 

megtűrjük, a béke érdekében kényszerből tiszteljük, de mint az önök 

ellenségei (az önök verziója szerint) nem érezzük magunkénak. De 

toleranciánkkal még így is jóval önök fölött állunk! Mert megtűrik-e önök 

a mi székely zászlónkat, legalább annyira, mint mi az önökét? Tisztelik-e 

nemzeti szimbólumainkat, bár annyira, mint mi? Hogy lehet ön az erdélyi 

magyarság szakértője, amikor nem is ismer bennünket? Ön közöttünk élt 

bizonyos ideig, de nem velünk, mert ha ismerne, tudná, hogy befogadó, 

türelmes emberek vagyunk, egy bizonyos pontig! Az önök őseit 

befogadtuk, de nemzeti szimbólumaikat nem bírjuk befogadni. A 

sajátunkat viszont szívünkben hordozzuk, és ezek között van a zászlónk 

is. A székely és a magyar zászló tehát a szívünkben van otthon és ezért 

nem lehet az a román trikolór otthona is. És ezért is nincs „otthon” 

Székelyföldön a román zászló, mert mi más nemzet vagyunk, azok, akik 

önöket befogadták! Önök pedig, hálájuk jeléül, másodrangú 

állampolgárként, ami még rosszabb, ellenségként kezelnek... Ha csak az 

önök számára jelent a román zászló „szuverenitást, függetlenséget és 

teljes Romániát”, akkor számunkra mit jelenthet?  Már csak a logika 

szerint is szétdaraboltságot, elnyomást, függőséget és másodrendűséget 

jelent,  és ezért is nem lehet otthon az önök lobogója a székelység 

szívében! /Erdély Ma 2014. 06./ 

11.  Kelemen Hunor veresége (Háromszék) 

12.  Mózes Edith: Álszent aggodalom 

13.  Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár: A politika kudarca, az autonómia 

diadala 

14.  Dr. Ábrám Zoltán egyetemi tanár: Egészségmegőrző program a 

Csángóföldön 

15.  Csernátoni Füzetek: Alsócsernáton, Haszmann Pál Múzeum, Csernátoni 

Füzetek 

16.  Magyari Lajos: A Haszmannoknak (vers) 

17.  Czegő Zoltán: Székely válogatott Rióban 

18.  Juhos Kiss János: Magyar oktatási központ épül a messzi láthatáron, a 

mezőségi Szamosújváron 

19.  Szász István Tas: Sikeres szilágysági kezdeményezés  

20.  Ady Endre: A föl-földobott kő (vers) 

21.  Ábrám Zoltán: A szentlélek kitöltetett 

22.  Csíki András: A Lármafák égnek(vers) 

23.  In Memoriam Ruzsinszky László (70 éves korában elhunyt Ruzsinszky 

László, a Komlói Erdélyi Kör elnöke) 

24.  Prof. Dr. Vincze János: Dr. Bárány Ildikó (1937 – 2014) (nekrológ)  
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25.  Dr. Nagy Lajos, /Sepsiszentgyörgy/: „Kései sirató” Dr. Bárány Ildikó 

emlékére  

26.  Szász István Tas: Köszönetmondás (Leányfalú díszpolgár avatásán) 

27.  Csíki András: A közösség emlékezete – szubjektív beszámoló a Szent 

László-napi Bukovinai Székely Találkozó második napjáról, 2014. június 

29. (vasárnap) 

28.  Kié legyen Erdély? (Lucian Boia elmagyarázza legutóbbi könyve 

„kényes” részeit 

29.  Sylveszter Lajos: Beder Tibor: Apadó fájdalom (Hetedik, javított és 

bővített kiadás) (könyvismertető) 

30.  Beder Tibor: Címezem levelem 

31.  Szász István Tas: Baráti olvasat (Az Átalvető egyik szerzőjének dr. Nagy 

Major Gábornak most megjelent „Lírai séták Lilivel” című 

verseskötetéhez, írott előszó) 

32.  Nagy-Major Gábor versei: A Nagy Székely Menetelés; Tánc;  

33.  Tófalvi Zoltán: Derzsi Ferenc, Hegyi Noémi, Szolláth Hunor: In 

memoriam 1956  Szováta (könyvismertető) 

34.  Szabó István: „Ítéletidő” a Viharsarokban (csaták 1944 őszén a Maros-

Tisza mentén) 

35.  Serdült Benke Éva: Szobrok a múló időben 

36.  Veér Győző, Szováta: A tudományos gondolkodás 

37.  Gyárfás András: Gömbvillámok 

38.  Gyárfás András: Kép szöveggel 

39.  Ady András: A koldus (vers) 

40.  Irodalom: Molnár Ferenc (Összeállította B.O. Á.) 

41.  B. Osvát Ágnes versei: Egy júniusi alkonyon; A rózsa;  

42.  Gyermekoldal: Gárdonyi Géza: Isten veled, gólyamadár! 

43.  Vikár Béla: Virágmesék: A bál; A tolvaj; 

 

 

 

ÁTALVETŐ /92 

2014. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Babits Mihály: Hazám (részlet) (vers) 
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2. Hírek: EKOSZ.: A Szent László napok megünneplésea Reménység 

Szigetén: A Székelyföld autonómiájának kérdését tárgyalták: Izsák 

Balázs, Potápi Árpád János, Csóti György, Kalmás Ferenc, György Mózes 

Árpád, Bártfainé (sic!) Bácsfainé dr. Hévízi Józsa, és dr. Szekeres Sándor;  

Izsák és Környéke Erdélyi Magyarok Közhasznú Egyesülete 

bejelentette kilépését az EKOSZ-ból (Vajon miért?); Elhunyt: 

Ruzsinszky László a Komlói Erdélyi Kör elnöke és Helmeczy József a 

Debreceni Erdélyi Kör  korábbi elnöke;  Új tag a szegedi Mihálik Kálmán 

Alapítvány. Az EKOSZ-nak 18 tagszervezete van. További hírek. 

Komló: új elnököt választottak Lovász Antal személyében; Salgótarjáni 

erdélyi kör,  

Prof. Dr. Kosztarab Mihály akadémikus köszöntése 

3. Szász István Tas: Adventi levél 2014 

4. Reményik Sándor: Kegyelem (vers)  

5. K.P. Fordítása: A megbízható partner, avagy éhes a balkáni gólya 

/gondolatok december 1-ről/ 

6. Szász István Tas naplójegyzetei  

7. Tárgyalások az autonómiáról – Amerika ismét közvetít 

8. Ágoston András: Nemzetállam, rémálom? 

9. Az EKOSZ állásfoglalása a Székely Mikó-kollégium ügyében 

10.  Csíki András: Transzilván traktus (vers) 

11.  Csapó Endre: A nemzetek Európája orbáni szemléletben 

12.  Borbély Zsolt Attila: A látszatkeltés színe és fonákja 

13.  Lukács Éva, Dés: Harangkongatás a pusztába? 

14.  Falusi József: Számadásféle (vers) 

15.  Dragomán György: A-ból B-be 

16. Szász István Tas: Mi is tettük (vers) 

17.  Kelemen Márta: Jönnek ezek a románok... 

18.  Szakács Attila Imre: Hitvallás 

19.  Toró Árpád: Apám (vers) 

20.  Lucian Boia: Történelem és mítosz a román köztudatban 

21.  Bocskay István prof: Papírra vetett emlékek (könyv) 

22.  Szabó István – Timár Imre: Sarkadiak a tűzviharban 1941 – 1945 

23.  Benke László: Gazda József: vezényelt történelem, magyar sorsregény 

(Könyvismertető) 

24.  Benke László: Pietas; Hazámhoz, karácsonykor; (Két vers) 

25.  Szász István Tas: Pályán kívül – pályán belül (Fülöp György sportoló) 

26.  Új lajstrom az örményekről 

27.  Kocsis István: Búcsú Pusztai Jánostól 

28.  Sarány István: Véget ért dr. Kelemen József önkéntes száműzetése 

29.  K.P. Búcsú Helmeczy Józseftől 

30.  A Budapesti Székely Kör programja  

31.  Előszó a Románia felfedezéséhez (B. Osvát Ágnes) 
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32.  Osvát Kálmán: Románia felfedezése 

33.  Juhos Kiss János: Nem tudom felfogni (vers) 

34.  Szabó István (Sarkad): Dózsa  

35.  Székely Ferenc: Otthon - Erdélyben (beszélgetés a 80 éves Pomogáts 

Bélával) 

36.  Dr. Veér Győző, Szováta: A világ 

37.  Gyárfás András: Gömbvillámok 

38.  Serdült Benke Éva: Szobrok a múló időben 

39.  Csirák Csaba: 150 éve avatták fel a ma már nem létező Kölcsey szobrot 

40.  Irodalom: Váci Mihály 

41.  Váci Mihály: Egyedül (vers) 

42.  Máté László: Karácsonyi ajándék 

43.  Váci Mihály: Valami nincs sehol; Hegedű (két vers) 

44.  Gyermekoldal: Rand Souden: A Karácsony nevű macska 

45.  Cathy Novacovich: Foltok 

 

 

ÁTALVETŐ /93 

2015. március 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

 

1. Fedőlap: Juhász Gyula: Húsvétra (vers) 

2. Hírek: EKOSZ, Mezőberény, Salgótarján, Komló, Budapesti Székely Kör 

– hírei. 

3. Czakó Gábor: Háború, szabályok nélkül 

4. Csapó Endre: Válogatás írásaiból 

5. P. Ferencz Ervin OFM, Csíksomlyó: Így látom én... 

6. Demeter Szilárd: Román börtönlottó 

7. Románia egy szekus állam? 

8. Gazda József: A Charlie-ügy kapcsán... 

9. Wass Albert: A gyökér megmarad (vers) 

10.  Marosi György ügyvéd: Je suis dühös, de nagyon! 

11.  Ágoston András: Megteremteni a belső egyensúlyt; A cél a harmadik 

kétharmad (két írás) 

12.  Szász István Tas naplójából 
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13.  Giovanni Papini (1881 – 1956): Az álarc nélküli kommunizmus 

14.  Hamvas Béla a barátságról és a szerelemről (Összeállította: Frigyesy 

Ágnes) 

15.  Csaba Testvér (Böjte): Meghaltam volna, ha nincs kilenc diófám... 

16.  Spaller Árpád: Erdélyi magyarok Ausztriában 

17.  Tizenegy emberi sors – egy aranycsapat (MNO) 

18.  K.P. Hozzáfűzés, kiegészítés 

19.  Juhos-Kiss János: Az örök honvéd (vers) 

20.  Kotsis Lajos egyetemi magántanár: Egy Körös-melléki és Tisza-parti 

klinikán 

21.  Serdült Benke Éva: Szobrok a múló időben 

22.  Hetvenöt éve született Jakabos Ödön 

23.  Szabó István: Széchenyi István Sarkadon 1823-ban 

24.  Veér Győző /Szováta/: A műveltség  

25.  (Dr. Nagy Lajos, Sepsiszentgyörgy): Orvosainkra emlékezünk: Dr. Bálint 

Jenő és Dr. Bíró András 

26.  Ábrám Zoltán: Keresztes Gyula emlékére 

27.  Csirák Csaba (Szatmárnémeti): Eltávozott közülünk Kötő József 

28.  Izsák Balázs: Egy embert a gátra (Búcsú Márton Zoltántól) 

29.  Rokaly József (Gyergyószentmiklós): A széki-ta (A székely eredetkérdés 

tisztázása) 

30.  Spaller Árpád: „Haza a magasban” (Cseh Tibor könyvéről; Részletek: 

Magyar kultúra a szétszórtságban (261. old.) című írása az emigráció 

kulturális életéről tár elénk borúlátó, de valós képet. 

„Magyar szempontból nyomasztó kulturális vákuumban élünk külföldön. 

Elfogadható nívójú kulturális rendezvények olyan ritkák, mint a fehér holló... A 

közeg amiben élünk koptatja, szürkíti magyarságunkat. A rádió, tévé, újságok 

nyomasztó napi súlya mellett aránytalanul kicsi a magyar hatás. Az emigrációs 

közélet mechanizmusa, sajnos kultúraellenes. Ennek hátterében egyesületeink, 

egyházaink önfenntartási küzdelme rejlik. A költségvetéshez szükséges pénzt 

vacsorákból, bálokból, piknikekből teremtik elő. Ez azonban annyira lefoglalja 

idejüket, energiájukat, hogy másra, nemesebb rendezvényre már nem futja. Így 

emigrációnk életére is érvényes a McLuhan-i tétel: nem a mondanivaló, hanem a 

keret a lényeg. Az eszköz a cél. Pénzt szerzünk azért, hogy a pénzt elköltsük 

pénzszerzésre.  
A vacsorák, bálok, szónoklatok tömkelegében megtelik a kalendárium 

eseményekkel, hely se marad benne, csak árnyékukban, néha meghúzódik egy 

szerény irodalmi est, kilenc és fél résztvevővel. Így ebből a látszólag mozgalmas 

közösségi életből, a perifériákra szorul a kultúra. 

31.  Ioan és János egyetlen esélye (Sabin Gherman) –( Erdélyi Napló) 

32.  Osvát Kálmán: Románia felfedezése (II) 

33.  Irodalom: Vitéz Somogyváry Gyula (Összeállította B. Osvát Ágnes) 

34.  V. Somogyváry Gyula: Virágzik a mandula c. regényéből 
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35.  Jékely Zoltán versei: Zengő nevek; Psalmus (két vers) 

36.  Gyermekoldal: Devecsery László: Katica Kata 

37.  Mentovics Éva: A kiskacsa és a pillangó barátsága 

 

Az Átalvető melléklete: Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok színe és fonákja 

(2015. március) 
 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /94 

2015. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1.Tompa László: Magányos fenyő (vers) 

2. Hírek: EKOSZ: Az Izsáki szervezet kilépett az EKOSZ-ból.  Megszűnt a 

Szegedi Erdélyi Kör  - Mihálik Kálmán Alapítvány formájában tovább él.; 

További hírek: Salgótarján, Komló Mezőberény, Budapesti Székely Kör  

2. Kövér László: „A polgári Magyarország marad a programunk” 

3. Bayer Zsolt: A régi lélek 

4. K.P. Lélektani ügy (Az Átalvető kommentárja) 

5. Csizmadia László: Ki a jobbik? 

6. Szász István Tas: Naplójegyzetei (Nagyon fontos anyag főleg a Nem 

lehet c. fejezet) 
7. Csapó Endre: Félvilági háború a küszöbön 

8. Csapó Endre: Korszakváltás és külpolitika 

9. Ágoston András: Kisebbségiek két tűz között; Balliberális támadások 

Strasbourgban (Két írás) 

10.   Prőhle Gergely: A Kárpátok géniuszának diplomáciai öröksége 

11.  Tőkés László: Felszólalás a romániai kisebbségek autonómiajogok 

védelmében 

12.  Végre loboghat a Partium zászlaja 

13.  Nyílt levél Martin Schulz úr részére ((CÖF-CÖKA) vezetősége 

14.  Parlamenti ámokfutás (Háromszék) 
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15.  Egy írás és annak visszhangja: Bukarest el fogja veszíteni Erdélyt 

16.  Román aggodalom – magyar remény 

17.  Kultúrigazgató, akit Kodály buktatott meg (Szép Gyula a kolozsvári 

magyar Opera igazgatója) 

18.  Példaértékű bejelentés és felhívás az Úz mentéről 

19.  BOÁ: Rövid ismertető: (Erődtemplomok) 

20.  Borbély Zsolt Attila: Erdélyi magyar útkeresés 

21.  Bemutatták Budapesten Toró T. Tibor könyvét (Két pogány közt egy 

hazáért) 

22.  Reményik Sándor: A menekülő (vers) 

23.  Székely bélyeget adott ki a pünkösdi búcsúra a Székelyudvarhelyért 

Egyesület  

24.  Szabó M. Attila: Kőtől kőig – Szeben megye műemlékei és jeles helyei 

25.  Keszeg Tibor, Szentendre: Jegyzetek róluk, rólunk  

26.  Kuti János: Mindenkit átkeresztelni 

27.  Kabdebó Flórián: Örökké emlékezzünk! 

28.  Beszámoló: Ötágú Síp Kulturális Egyesület Szeged 

29.  Kosza Ida: A magyar nemzet lekiállapota Trianon után 

30.  Spaller Árpád. Egy marosvásárhelyi lap ismeretlen számai 

31.  Tompa László: Táncos lovakkal (vers) 

32.  Serdült Benke Éva: Elhallgatva, elfeledve, jeltelen sírban pihenve (Dancs 

Mária emlékezete) 

33.  Szekeres Lukács Sándor: Az első magyar szakácskönyvről 

34.  Gálfalvi Gábor: A székely székek rendszerének kialakulása 

35.  Tompa László: Tahiti békéje felé...(vers) 

36.  Dr. Szőcs Károly: A szellemi alkotásról 

37.  Osvát Kálmán: Románia felfedezése (III. rész) 

38.  Marosvásárhely szerethető, fura figurái: Jócka, Botos Jóska, Ida és 

társaik (Írta: Lakó péterfí Tünde) 

39.  Irodalom: Bozzay Margit 

40.  Kevésbé közismert női szerepek a Nyugat háttértörténetéből (BOÁ) 

41.  Kamenitzky Antal versei: Mosoly; Szonett a Fennvalóhoz; Mint a 

könnyed pasztell  

42.  Gyermekoldal: Valóság és legenda nagyobb gyermekeknek és 

felnőtteknek: János vitéz és Iluskája igaz története 

 

ÁTALVETŐ /95 

2015. szeptember 
 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 
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Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

  

 

1. Fedőlap: Babits Mihály: Hazám (vers) 

2. EKOSZ – Kövesdy Pált a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével 

tüntették ki: 

Államalapításunk ünnepe, Augusztus 20. alkalmából Áder János köztársasági 

elnök a Magyar Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki az EKOSZ tiszteletbeli 

elnökét, lapunk főszerkesztőjét „a világ magyarsága számára meghatározó, a 

nemzet hagyományai, történelmi és kulturális örökségét szolgáló sokrétű 

társadalmi tevékenysége elismeréseként” 

          Egyéb hírek: Salgótarján, Komló, Leányfalu 

3. Csapó Endre: A globális nagyhatalom eszmerendjében 

4. Csapó Endre: Őskori hiedelemvilág nagyhatalmi alkalmazásban (Orbán 

elleni összeesküvésről is szó van benne) 

5. Ágoston András: Autonómiák évadja; Az európai föderáció és a 

kisebbségi jogok (két írás) 

6. Autonómiaharc ellenszélben (Háromszék) 

7. A magyarság kisemmizése (Háromszék, 2015. július 4.): (Részlet: A 

Batthyáneum könyvtára nemcsak tudományos gyűjtemény, hanem 

összmagyar kultúrkincs is. A gyűjteményt 1798-ban Batthyány Ignác 

(1741-1798) erdélyi katolikus püspök, vallástörténész és heraldikus 

alapította. A könyvtár 60 ezer kötetet őriz, köztük 927 kötetnyi kéziratot és 

kódexet(...) Itt maradt fenn egyik korai nyelvemlékünk, a Gyulafehérvári 

sorok (1310 – 1320). 

Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel készült beszélgetés során (2015. 

február 9.) az is kiderült, hogy a román állam miért ragaszkodik ennyire a 

magyar katolikus egyház tulajdonához. 

„Ezt a kérdést én is feltettem néhány évvel ezelőtt a Gyulafehérváron járó akkori 

miniszternek, Răzvan Theodorescunak (román kultuszminiszter 2000 és 2004 

között). A válasz így hangzott: »Értse meg, ha visszaszolgáltatunk a római 

katolikus egyháznak egy olyan intézményt, amely világviszonylatban is nemzeti 

kincsként van számon tartva« – benne például a romániai középkori kéziratok 

mintegy hetven százalékával – »az országos botrányt okozna«”. 

8. Felirat nélkül a gidófalvi községháza 

9. Frunda szekus besúgó volt! 

10.  Izing Máté: Hadisír-asszimiláció az Ojtozi-szorosban, Sósmezőn 

11.  Nagy Majos Gábor: Mátyásbé barátomnak 

12.  Kidobták a magyar keresztet Sósmezőn 

13.  Gondolatok a Marosvásárhelyi Orvosi- és Gyógyszerészeti 
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Egyetem  jövőjéről (Dr. Kincses Ajtay Mária a MOGYE nyugalmazott 

professzora RMOGYKE elnök) 

14.  Dr. Fazakas Béla, nyugalmazott professzor: Gondolatok a MOGYE 

történelmi pillanatairól 

15.  Szász István Tas Naplójegyzetei. Alcímek: A magyar megmaradás 

ünnepeiről; A migráció rációjának nyomában; Egy új, végső trianon 

veszedelme; (fontos anyag) 

16.  Pálmai Tamás (Békés): Saját karodban vagy magyar 

17.  Határesetek 1920 – 1924 (Szabó István (Sarkad) 

18.  Borbély Zsolt Attila: A homoszexuálisok házassága: Ideológiai 

gumicsont és/vagy támadás a konzervatív társadalom-modell ellen 

19.  Kövesdy Pál: Üzenet egykori iskolámba 

20.  Stoffán György: Nyílt levél 

21.  Dr. Kiss Kálmán alelnök , Luby Társaság: „Határon innen és túl, 

mégis itthon” 

22.  Szász István Tas: Konthur Bertalan az E-Galériában  

23.  A köztünk élő Orbán Balázs /Sepsiszéki Nagy Balázs) 

24.  Dr. Nagy Lajos: Dr. Visky József (1911 – 1982) 

25.  Egyed Balázs: Kékiringó/Ördöglőtte fű (Tamási Áron halálának 

ötvenedik évfordulójára) 

26.  Keszeg Tibor (Szentendre). Két székely szívre emlékezünk(Kőrösi 

Csoma Sándor és Erőss Zsolt) 

27.  Juhos Kiss János: Grétsy László: Anyanyelvi séták (könyv) 

28.  Beder Tibor: Magyar történelmi emlékek Törökországban (könyv) 

29.  Ábrám Zoltán: Hogyan tovább erdélyi magyarság? (Könyv) 

30.  Nagy Székely Ildikó: Cserepes tanyától Semmelweis-ig: 

Beszélgetőkönyv Dr. Bocskay István fogorvos – professzorral (könyv) 

31.  Serdült Benke Éva. Apor életek (Az Apor család múltja) 

32.  Dr. Szőcs Károly: A szellemi alkotásról 

33.  Jancsó Miklós: Kolozsvár kedves bolondjai 

34.  SZIT: Finta József köszöntése (80 éves a Farkas utcai kisfiú) 

35.  Osvát Kálmán: Románia felfedezése (IV. rész) 

36.  Bicskaszállító helikopter és a rekkencs 

37.  Irodalom: Oltyán László  

38.  Oltyán László: Virágot a kedveskének 

39.  András Zoltán versei: Mindenszentek napja Udvarhelyen; 

November; Úgy élsz; Voltál?; (négy vers) 
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2015. december 
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Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Reményik Sándor: Ex nihilo (vers) 

2. Hírek: EKOSZ – közgyűlés határozatai; Salgótarjáni Erdélyi Kör, Paks – 

EMTE, Szeged; Kitüntették Izsák Balázst, Király Károlyt 

3. Tasi: Adventi levél – 2015 

4. K. P. Kommentár 2015 adventjén 

5. Babits Mihály: A magyarok Istenéhez (vers) 

6. Kövér László: Invázió, betolakodás folyik 

7. Ágoston András: Körvonalazódtak az igazi dilemmák 

8. Stoffán György: Párizs után – avagy Orbán Viktor igazsága 

9. Bandi: Levélváltás /fontos/ - az egy kissé elfáradt Csapó Endréről van 

szó/ 

10.  Szász István Tas migráns- naplójegyzetei 

11.  Összeállítás: Német, Cseh, Brit lapok Magyarországot és a migrációt 

érintő kérdésekből 

12.   Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Néppárt Nyilatkozata 

(a migráció ügyében) 

13.  Sebők Mihály: Amikor Dusa úr fenyeget 

14.  Szüszer – Nagy Róbert: Állásfoglalás a magyar kormány védelmében 

15.  Kövesdy Pál: Kopjafa avatására Pakson 

16.  Szász István Tas: Laudáció a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum 

Márton Áron emlékéremmel történt kitüntetése alkalmából 

17.  Gyárfás András (Svájc) Hozzászólok, de nem mindig nem értek egyet 

magammal 

18.  Népvándorlás okostelefonnal (A levél írója: Dr. Gönczy Péter, 

Németország) 

19.  Juhos Kiss János: Az utolsó menekült 

20.  Juhos-Kiss János: Útszéli vadvirág (vers) 

21.  Grétsy László levele Juhos-Kiss Jánoshoz 

22.  Dr. Ábrám Zoltán: Hol és hogyan drukkoljon az erdélyi magyar 

fociszurkoló? 

23.  Nagy-Major Gábor: Mai életérzés 

24.  Szabó István, Sarkad: Halványuló hungaricumok? De profundis... 

25.  Dr. Lőrincz János: Dr. Lőrincz Ernő András szülész-nőgyógyász 

professzor 1900-1985 
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26.  Ifj. dr. Czakó József ny. sebész főorvos:A marosvásárhelyi szanatórium 

és a 80 évvel ezelőtt ott elvégzett szívműtét 

27.  Kis Székely Zoltán: Bolyai (vers) 

28.  Születésnapi beszélgetés a 80 éves Tar Károly íróval 

29.  Izsák Balázs: A Polgármester legendája – Búcsú Fodor Imrétől 

30.  Fekete vers (vers)  

31.  Meghalt Kamenitzky Antal 

32.  Spaller Árpád: Erdélyi menekültek Magyarországon 1988 – 1989 

(Gondolatok egy könyv margójára) 

33.  Herceg Mária, Nagyvárad: A felpörgetett idő nyomában (Dr. Kiss András: 

Egy váradi orvos visszaemlékezései Magyarországon c. könyvismertető) 

34.  K.P. Erdélyi örmény gyökerek 

35.  Lucian Boia: Hogyan vált románná Románia (Részlet: Jelszó az 

„Egység”: Az egynemű román  ország politikája csúcspontját a 

Ceausescu érában 1965 – 1989 között érte el. A Jelszó ekkor az „egység” 

volt. A nemzeti kisebbségeknek az akkori logika szerint legfeljebb 

dekoratív szerep maradt. Részt vehettek a nagy román egység fesztiválján. 

Az 1980-as években megtiltották, hogy a régiók történetét külön mutassák 

be. A Bánság történetét bemutató könyv Románok az ország dél-nyugati 

részén címmel jelenhetett meg. A meteorológiai intézet előrejelzései sem 

közölhettek olyat, hogy esik Moldvában. A prognózisban az eső kizárólag 

Románia észak-keleti felében eshetett. Ahogy a romániai zsidók száma 

maroknyira zsugorodott, a németek pedig elmenetelükre vártak, Románia 

legjelentősebb és legharciasabb kisebbsége a magyar maradt. Egy 1962. 

február 22-én íródott dokumentum felsorolja a magyarság számos 

sérelmét, kezdve azzal az általános megállapítással, hogy a magyar 

etnikum helyzete 1958 után jelentősen romlott. A nemzetiségi jogokat 

felemlítő személyeket a hatalom rossz szemmel nézte. A vállalatok és 

intézmények magyar vezetőit egymás után váltották le. A Néptanácsok 

elnökei és alelnökei is a magyarok közül kerülnek ki, de románok lettek az 

ügyészek, a bírák és a katonai parancsnokok. 1945-től Marosvásáhelyen 

20 000 román telepedett le.” 

36.  Románia az ellentmondások országa 

37.  Serdült Benke Éva: Apor életek 

38.  Veér Győző, Szováta: A test uralása 

39.  Dr. Szőcs Károly: Bibliománia avagy néhány szó a könyvekhez való 

viszonyulásról 

40.  Osvát Kálmán: Románia felfedezése 

41.  Z.Zwada András: Elkésett kapcsolat 

42.  Irodalom: Kis év végi pikantériák: Ezúttal Krúdy Gyuláról – illúziók 

nélkül 

43.  Eleven hagyomány: Gelléri Andor Endre 

44.  Gelléri Andor Endre: Beszélgetés; Júliusi emlék (két írás) 
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45.  Füst Milán: Villám és esti tűz  (Gelléri Andor Endre novelláiról) 

46.  Baka István: Háborús téli éjszaka (Ady Endre emlékének) 

47.  Gyermekoldal: Helen Berg: Karácsonyi maci mese 

48.  Bódai-Soós Judit: Január 

49.  Gazdag Erzsi: Karácsony  (vers) 

 

 

ÁTALVETŐ /97 

2016. március  
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Dsida Jenő: Húsvéti ének az üres sziklasír mellett ( vers részlet) 

2.  Hírek: EKOSZ, EMTE-PAKS, Komló,Salgótarján, köreinek hírei 

3. MHO: Interjú: Kövér László: Meg kell állítani a lopakodó 

„brüsszelizációt” Az unió gazdasági, katonai, politikai értelemben nem 

volt soha olyan gyenge, mint most. 

4. Csapó Endre: Év eleji látóhatár; A terv váratlanul megbukott (Két írás) 

5. Ágoston András: KMAT a remény 

6. K.P.:Közös dolgainkról 

7. Böjte Csaba igazsága 

8. Babits Mihály: Zsoltár gyermekhangra (vers) 

9. Bencsik Gábor: Angela Merkel árulása 

10.  Bayer Zsolt: A padló 

11.  Véleményterror van Ausztriában (Magyar Idők) 

12.  Egyed Balázs: Hogy állunk a sógorsággal? 

13.  Szász István Tas naplójegyzetei 

14.  Szász István Tas: Útrakészen (vers) 

15.  Septimiu Borbil: Negyedműveltek tragédiája 

16.  Mit ír Cioran a székelyekről? 

17.  Szász István Tas: Transzszilván szemmel – Összmagyar szívvel (Részlet 

a Jelenkori gondolatokból: Ha a román – magyar viszonyból származó 

legfőbb kérdésekről beszélünk, vagyis az erdélyi magyarság életéről és 

megmaradásának lehetőségeiről szülőföldjén... akkor csak egy 

következtetés lehetséges... A legtöbbet az elszakított területeken élő 

magyarságért, ezáltal önmagunkért...akkor tehetjük, ha itt, közvetlen 

közelünkben egy erős és kívánatos, tehát valódi vonzó képet nyújtó 
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országot építünk... 

Nézzük hát meg most és újra, hogy mi a helyzet mai állapotunkkal szemben a 

szomszédok erős és öntudatos előretörésével. A mai csonka anyaországban nem 

csupán arról van szó, hogy nincs igazi nemzeti öntudat, hanem ami ennél is 

rosszabb..itt valóságos csonka magyar öntudatot alakítottak ki, Olyat, amelyik 

nem tud az elszakadt magyarságról és azok gondjairól, amelynek nincs 

veszélyérzete, s amelyik nem tudja, mit jelent a gyepű elvesztése egy következetes 

és ravasz etnikai tisztogatást folytató és másfél évszázada a terjeszkedésre játszó 

szomszéd mellett. Még pontosabban: ármányos és olykor a fizikai 

megsemmisítés eszközeitől sem visszariadó különféle szomszédok gyűrűjében... 

Mit tudják mifelénk, hogy alig néhány éve még a de la Nistru pâna la Tisa A 

Dnyesztertől a Tiszáig) jelszó hallatán, az európai belépésre váró román 

demokratikus parlamentben tapsvihar volt hallható...” 

18.  Lukács Csaba: A szomszéd kertje 

19.  Rédai Attila: A nem szeretett magyarság  

20.  Orbán Viktor beszéde: Végső búcsú Erdély nagy szülöttjétől (Tőkés 

István református lelkész) 

21.  Elhunyt Csávossy György (nekrológ) 

22.  Majos-Nagy Gábor: Erdély zeng ma bennem (vers) 

23.  Erdélyi Magyar ifjak Szövetsége (Lapunk megálmodója, 

kezdeményezője, első főszerkesztője emlékére (Orbán László) 
24.  Gálfalvi Gábor: Egy hős magyar asszony (Bányai Júlia) 

25.  Szabó István, Sarkad: Sziget (szórványnak nevezve) 

26.  Juhos-Kiss János: Népünkért (vers) 

27.  Keszeg Tibor, Szentendre: Jegyzetek rólunk és másokról 

28.  Gyárfás András: Hit, remény, félelem 

29.  Serdült Benke Éva: Időrosta 

30.  Szekeres Lukács Sándor: Kodáros vára és mondája 

31.  Osváth János: Egy sorozóorvos emlékei 

32.  Irodalom: Erdős Renée 

33.  Erdős Renée verseiből: Egyszer megnyugszom; Uram, uram! 

34.  Székely János emlékezete: Vidám tudomány; Mentség (két vers) 

35.  Zsidov Magdolna: Elmehordalék a hétköznapokból 

36.  Gyermekoldal: Húsvéti mese 

37.  Dsida Jenő: Nagycsütörtök (vers) 

 

ÁTALVETŐ /98 

2016. június 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 
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Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Dsida Jenő: Psalmus Hungaricus (vers részlet) 

2. Hírek: EKOSZ – 2016. május 7-én, Nagyatádon volt a tisztújító 

közgyűlés. Újraválasztották: Dr. Szekeres Sándort (elnök) és dr. Orbán 

Csabát (alelnök); Hírek: Komlóról, Salgótarjánból 

3. Áder János köztársasági elnök jelenlétében avatták fel Csíkszereda főterén 

Márton Áron gyulafehérvári római katolikus püspök szobrát 

4. Csapó Endre: Jöhetnek az amerikaiak 

5. Ágoston András: Polkorrekt kisebbségek 

6. Fricz Tamás: Merkel zsákutcája, az Unió válsága /nagyon fontos írás a 

kommentárral együtt; Ezt megerősíti a Karc FM rádió egyik betelefonálós 

műsorának  … Irén nevű szereplője, aki 2016. augusztus 18-án, többször 

is felhívta a hallgatók figyelmét az Átalvetőre és Fricz Tamás cikkére mint 

nagyon fontos anyagra./ 

7. Jeszenszky Géza: Katasztrofális eredménnyel fenyegetik a magyarokat a 

közelgő választások 

8. Szász István Tas naplójegyzetei 

9. Sarusi Mihály: Könyörgés Csonka Boldogasszony neve napján (vers) 

10.  Sorin Mitu: Tisztelet a kivételeknek (Románok és magyarok: rémálomba 

illő páros? (Szász István Tas) 

11.  K.P. Júniusi kommentár: Megtartó fájdalom 

12.  Jékely Zoltán: A marosszentimrei templomban (vers) 

13.  Ferenczes István: Marosszentimrei templom, 2002 (vers) 

14. „Behavazott” kisebbségi ügyek – Tőkés Lászlóval a védhatalmi státus 

elő- és utóéletéről (Csinta Samu) 

15.  Kiállás Tőkés László mellett 

16.  Hans Hedrich (Forrás: Nemzeti internetfigyelő_ Megszólalt egy erdélyi 

közismert német publicista is Iohannis-t kritizálva, Tőkés Lászlót védve, a 

székelyek önrendelkezési jogát hangsúlyozva, mégpedig a nemzetközi jog 

alapján (Részletek) 

17.  Hans Hedrich: A „neoceausiszta” ideológia feltámadása 

18.  Kuti János: A magyar, aki jó román lehet 

19.  Dr Ábrám Zoltán: Beszarábia Romániáé! 

20.  Így gondozd a román zászlót 

21.  Dr. Kincses Előd: A kétnyelvű utcanév-táblákat ki lehet tenni, de a 

marosvásárhelyi főtéren nem vonulhatnak fel a magyarok? 

22.  Joggal Európában 

23.  Pomogáts Béla: Identitásgyarmatosítás Erdélyben (Dani Erzsébet 

könyve) 

24.  Gutai István: Réhon József: Fekete-fehér billentyűk c. könyve 
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25.  Tolna megye történelmi atlasza (könyv ismertető) 

26.  Szabó István: Több mondat a zsarnokságról.. (Titkosan-Nyíltan c. könyv 

ismertetője) 

27.  Nagy Gáspár: Félelmen túli... (vers) 

28.  Szász István Tas: Szakolczay Lajos 75 

29.  Ezüstfenyő díjat kapott Dr. Búzás Árpád 

30.   Dr. Ábrám Zoltán: Tanultunk eleget 1990 fekete márciusából? (Részlet: 

Marosvásárhely fekete márciusa a magyar történelem, az erdélyi 

magyarság történetének máig eleven, vérző fejezete. Élő történelem azok 

számára, akik átélték, akik részt vettek az események forgatagában. Az 

erdélyi, marosvásárhelyi magyarságnak nagyon mély csalódást és 

rettenetet jelentett. Még több mint huszonhat év távlatából is 

felfoghatatlan, hogy a jogaiért békésen kiálló kisebbséget a harmadik 

évezred fordulóján, békeidőben ilyen barbár erőszakkal megfélemlített az 

államhatalom. Amely a visszarendeződés szolgálatába szegődött. Utólag 

ráébredve: sok esetben a világnézetet és a hovatartozást mellőzve.(...)” 

31.  Ábrám Zoltán: Kányádi Sándor születésnapjára  

32.  Gyárfás András: Családalapítás 

33.  Megmagyarázom 

34.  Serdült Benke Éva: Időrosta 

35.  Simon Mária Tímea: Teljes és azonnali leszámolás a magyarokkal! 

(Részlet: „A listákat Bukarestben állították össze, úgy, hogy az észak-

erdélyi magyarságnak azt az értelmiségi rétegét érintette, amely az 1940 – 

1944 közötti időszakban  politikai szerepet is vállalt: így kerültek fel a 

listára olyan nevek, mint Vita Sándor országgyűlési képviselő, Mikó Imre 

jogász, magyar parlamenti képviselő az Erdélyi Párt országos politikai 

főtitkára, Járosi Andor evangélikus lelkész, aki a vészkorszakban zsidókat 

mentett, Mikecs László történész, a csángó kutatás egyik kiváló szakértője 

és természetesen olyan értelmiségi emberek is, akik meghatározóak 

lehettek a következő értelmiségi generáció kinevelésében. Így vitték el 

Kolozsvárról a református kollégium teljes tanári karát. Papíron a 

partizánakció megakadályozása a cél, a gyakorlatban etnikai tisztogatás 

zajlik az értelmiség lefejezésével. (...)A cél tehát elsősorban az erdélyi 

magyarság megfélemlítése volt, hogy az tömegesen hagyja el Erdélyt. 

(...)” 

36.  Tófalvi Zoltán: Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége (2) (A dokumentum 

az Átalvető alapítójának romániai börtönéveiről szól) 

37.  Veér Győző, Szováta: Lélekrombolás 

38.  Szekeres Lukács Sándor: Kodáros vára és mondája 

39.  Irodalom: Gulácsy Irén 

40.  Gulácsy Irén: Liliomnyílás 

41.  130 évvel ezelőtt, 1886. április 14-én született Tóth Árpád költő  

42.  Tóth Árpád: Elégia egy rekettyebokorhoz (vers) 
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43.  Gyermekoldal: Balázs Ferenc meséi egy lányhoz, akit nagyon szeretett 

44.  Ábrányi Emil: Él a magyar! (vers) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ /99 

2016. szeptember 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 
Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Fedőlap: Tűz Tamás: Szent István király (vers) 

2. K(övesdy) P(ál): Magyar könnyek a román bíróságon (Nagyon fontos 

írás. Rávilágít arra, hogy a ma Romániájában milyen az élet a 

kisebbségben élők számára. Sajnos ilyenkor megkérdezi az ember, hogy 

hát hol vannak az erdélyi (romániai) magyar politikusok, akiknek 

kötelességük lenne az emberi jogok és ezen belül a kisebbségi jogok 

védelme, vigyázása, minden visszásság nyilvánosságra hozása és világgá 

kürtölése) 

3. Csapó Endre: Három csapás Európára 

4. „Orbán Viktor a 21. század Nagy Sándora” 

5. Dr. Ábrám Zoltán: Brexit, Junexit, Uexit 

6. Borbély Zsolt Attila: Választási kampány és autonómia 

7. Szász István Tas naplójából 

8. Tóth Marcell: Exodus előtt a vajdasági és a kárpátaljai magyarság  

9. Dr. Ábrám Zoltán: Fekete március, fekete június, fekete doboz 

10.  Ágoston András: Morális hazaárulás 

11.  Bakonyi Ádám: Soros cége a 2025-ig tartó projekt mögött 

12.  Csapó Endre: Emigrációs szemmel, Csapó Endre 1964 – 2014 között 

született elemző írásai 1956 forradalmáról 

13.  Csapó Endre: Mit ünnepel az ország 
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14.  Kányádi Sándor: Naplótöredékek (vers) 

15.  Tamási Lajos: Piros vér a pesti utcán (vers) 

16.  Szabó István (Sarkad): „Ezt is 1956-nak köszönhetitek, ugye?” avagy: 

magyarok himnusza – himnuszok magyarja 

17.  Szabó István (Sarkad): 1956 után lépjünk vissza 500 évet! 

Nándorfehérvár, 1456 

18.  Toró Árpád: Vallomás (vers) 

19.  Serdült Benke Éva (2016): Gerinctörésben (Megjegyzés: Nagyon 

tanulságos írás az erdélyi magyarság II. világháború után szenvedéseiről, 

akiknek csak az az egyetlen bűnük, hogy létük emlékezteti arra a 

románokat, hogy ez a föld nem az övék) 

20.  Csegezi Károlyné Lőrincz Eszter Zsuzsanna: ifj. Lőrincz János hadapród 

emlékére  

21.  Gálfalvi Gábor, ny. ig. tanító: Régi székely falusi élet  

22.  Gyárfás András: 55 

23.  Rédai Attila: Székely szabadság 

24.  Tófalvi Zoltán: Székelykapu a leghűségesebb városnak 

25.   Kajlik Péter táborszervező, a Mezőberényi Erdélyi Kör elnöke: Foci 

határok nélkül 

26.  Vécsi Nagy Zoltán: A balladás drámaiságtól az életörömig 

27.  Ferencz Vilmos elnök: Budapesti Székely Kör 

28.  Életem Erdély – Serdült Benke Éva erdélyi témájú köteteit mutatták be 

29.  Sárközy Csaba: Kedves Barátaim! 

30.  Lukács Solymossy Éva: Jánossi Sándor nyugalmazott tanár méltatása 

Désen 

31.  Lukács Solymossi Éva: Gondolatlélegzet (vers) 

32.  Bodolai Gyöngyi cikkének részlete (Népújság, Marosvásárhely): A Péter 

házaspár Marosvásárhely díszpolgárai 

33.  Székely János: Semmi soha (vers) 

34.  Dr. Nagy Lajos: Zsigmond József (1927 – 2001) 

35.  Ábrám Zoltán: Csíki Sándor emlékére  

36.  Keszeg Tibor, (Szentendre):  A Bolyaiak: apa és fia 

37.  Veér Győző (Szováta): A tudomány és a tulajdon 

38.  Szekeres – Lukács Sándor: A székely nemzet sójáról, a sófalvi sóbányáról 

és sókamaráról 

39.  Irodalom: B. Osvát Ágnes összeállítása: Fehér Klára 

40.  Fehér Klára: Összes titkom papírzsacskóban; Hazatérés; Egyszerű 

megoldás. 

41.  Bede Anna: Vers a világ (vers) 

42.  Gyermekoldal: Hervai Gizella: Ábécés mese 

43.  Kányádi Sándor: Ábécé – sorakozó 

44.  Tűz Tamás: Szent István király (vers) 
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ÁTALVETŐ /100 

2016. december 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége  

A lap 64 oldal 

 

1. Kövesdy Pál, az Átalvető főszerkesztője (vagy ahogy megszokhatták: 

K.P.): 100 

2. András Zoltán: őrizni kell (vers) 

3. Szász István Tas: 100 szép Átalvető 

4. Szabó T. Anna: Szilánk (vers) 

5. B. Osvát Ágnes: Gondolatok a számvetés idején (A huszonötödik év) 

6. Dr. Búzás Árpád (Szászmedgyes): Üdvözlet a végekről 

7. Csapó Endre (Ausztrália): A századik köszöntője 

 

      „Az emigrációban kiemelt feladat volt Erdély dolgainak felszínen tartása. 

Erdélyi szervezetek alakultak világszerte, itt nálunk, Melbourne-ben ma is népes 

tábora van az Erdélyi Szövetségnek. Sydney erdélyi múltja is kimagasló volt, 

különösen tevékenyek voltunk a falurombolás idején. Minden eszközt  igénybe 

vettünk a figyelem felkeltésére, angol nyelven. A cserkészek gyalog mentek 

Sydneyből Canberrába 300 kilométeren át, táblákkal, feliratokkal beszédekkel 

tudatva a román cselekedeteket. A fővárosokban tüntetéseket rendeztünk, 

csakúgy a székvárosban, Canberrában, amikor az ausztrál parlament vendége 

volt Ceausescu. Nem kevés kellemetlenséget okoztunk neki, együtt a román 

emigrációval. Mindezeknek a történetét is  érdemes lenne összeállítani a régi 

újságokból, visszaemlékezésekből. (Bár tapasztalatunk figyelmeztet, 

Magyarországon ilyen dolgokra nincs érdeklődés). - Ez utóbbi, zárójeles 

mondathoz szeretnék hozzászólni. Van érdeklődés, van igény és akarat a 

megismerésükre és feldolgozásukra. A baj az, hogy az ide került emigrációs 

gyűjtemények szétszórtan találhatók, a legtöbb helyen feldolgozatlan állapotban. 

Azon fáradozunk, hogy amit lehet digitális formában a kutatók és a 

nagyközönség elé tárjuk. Ezt a munkát anyagi támogatás nélkül nagyon nehéz 

elvégezni. Nos ez az ami hiányzik és nem az érdeklődés.  

8. Spaller Árpád: Szemelvények az Átalvető negyedszázados történetéből a 

századik szám megjelenése kapcsán 

9. Híreink: EKOSZ – Monor, Az Ötágú Síp Kulturális Egyesület teljesített és 

előkészületben levő programjai. Salgótarjáni Erdélyi Kör hírei. Komlói 
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Erdélyi Kör eseményei. Mihálik Kálmán Alapítvány. Erdélyi Magyarok 

Tolna Megyei Egyesülete. 

10.  Balló Ferenc kitüntetése 

11.  Frigyesi Ágnes: Az 1956-os dicső forradalom 60. évfordulóján tartott 

ünnepi nagygyűlés meggyalázóiról. 

12.  Szász István Tas: Adventi levél 

13.  BOÁ: Elmélkedés, adventben 

14.  Juhos-Kis János: Szenvedő gyermekszempár nézett 

15.  Szerencsés Károly: Újjáépítés: szükség és érték 

16.  Ágoston András: Magyar kisebbségek és a migránsválság 

17.  Ágoston András: Az új eszmék térhódítása (Hungtington vs. Fukuyama)  

18.  Szász István Tas naplójegyzetei: Népszavazás előtt; Jubileumi 

gondolatok; Ortodox és iszlám; Ünnepi elmélkedés; Rövid naplójegyzet 

„Nemzet a gyakorlatban akkor van, ha vannak nemzetszeretők, nemzetféltők. 

Azok esetében, akik ezt feleslegesnek tartják, csak azért használandó, mert a 

nemzetszeretők szerint mindenki része annak. Ha nem tudja, vagy nem akarja, 

akkor is, és normális történelmi körülmények között ennek ellenére megkapja a 

nemzettől neki járó védelmet. A nemzet megmaradása nemzetpolitikát igényel. 

És láthattuk, ez az, ami nem egyeztethető a pártpolitikával. Csak nagyon erős 

párt engedheti meg magának. De akkor kockáztat. Lehet a pártpolitikának egy 

olyan pillanata, amikor éppen a nemzetet, a hazát, a megmaradás emlegetését 

használja pártcéljainak elérésére, hogy utóbb hátat fordítson az egésznek. Nem 

egyszerű pontosabban vastag arcbőrt kívánó módszer ez (...)” 

 

19.  Ábrám Zoltán: Egy szál virág Nyírő Józsefnek 

20.  Szabó István: Koszorú 

21.  Szász István Tas: 1956 ősze és annak 1959-es tavaszi következményei 

Marosvásárhelyen 

22. Tóth Károly Antal: Az Ellenpontok két fontos dokumentumáról  

„A romániai – mintegy kétmilliónyi – magyarság fennmaradása érdekében 

emeljük föl szavunkat a madridi konferencián képviselt országok népei előtt. (…) 

Erdély elrománosítása, kultúránk visszaszorítása soha nem látott 

erőfeszítésekkel folyik. A magyar többségű vagy színmagyar vidékekre és 

helységekbe – főleg a városokba – tömegesen telepítenek be Kárpátokon túli 

románokat. A hivatalos statisztikák adatai szerint országos lélekszámunk 

lényegében stagnál. (...) Nyelvünk a közéletből valójában teljesen kiszorított. 

(...)Azonosságtudatunk természetes kifejlődését minden eszközzel akadályozzák. 

Magyar nemzedékek sora nő föl értékeink lebecsülését, a román történelem és 

kultúra felsőbbrendűségét propagáló sovinizmus légkörében anélkül, hogy saját 

etnikumát, sőt Erdély valódi történelmét megismerhetné. Az államhatalom mint 

rejtőzködő ellenséghez viszonyul hozzánk, mindenekelőtt az értelmiséghez (...). A 

biztonsági szervek terrorja napirenden van. Ha értékeink védelmében szót 

emelünk, minket nyilvánítanak sovinisztának. Gyakorlatilag másodrendű 
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állampolgárként élünk Romániában, akiknek szakmai érvényesülési lehetőségeit 

is korlátozza az a tény, hogy magyarok vagyunk. Önvédelmi lehetőségekkel nem 

rendelkezünk. Az egyén tehetetlen a hatalom önkényével szemben, közösségi 

érdekvédelmi szervünk pedig 1949 – a Magyar Népi Szövetség likvidálása – óta 

nincs. Így helyzetünket nem csupán az egyéni jogok hiánya, de kollektív 

jogfosztottság is jellemzi, mely két dolog esetünkben elválaszthatatlan. 

Helyzetünk megváltoztatásának esélyeit a leglényegesebben érinti az a tény, 

hogy a nemzetközi egyezmények nem foglalnak állást a kisebbségek kollektív 

jogaival kapcsolatban. E problémának a nemzetközi gyakorlatban érvényesülő 

megközelítési módja, mely kizárólag az emberi jogok szempontját veszi 

figyelembe, megfeledkezik azokról az értékekről, melyeket egy nemzetiségi 

kisebbség tradícióira visszavezethetően, sajátos kultúrájában és kollektív 

egyéniségében mint közösség hordoz. Ezen értékek külön jogvédelmet 

érdemelnének. Mert míg a többség számára – túlsúlya és hatalmi helyzete 

következtében – a sajátos értékei számára kedvező közeg természetes módon 

adott, a kisebbségnek ehhez kollektív önvédelmi lehetőségekre lenne szüksége. 

Ezért az a törekvés, mely a kisebbségek emberi jogait azok csoportjellegének 

figyelembevétele nélkül igyekszik biztosítani – szándékától függetlenül 

kiszolgáltatja őket a többségnek. Mindezek számbavétele alapján úgy látjuk, 

hogy jogfosztott helyzetünk megváltoztatásának lényeges feltétele lenne, hogy a 

madridi konferencián létrejövő nemzetközi egyezmények rögzítsék 

megmaradásunkat és ezáltal értékeink megtartását biztosító emberi jogainkat.”  

23.  Dr. Péterffy Árpád: Az erdélyi magyar sebészet története 

24.  Lőrincz József: Bölcsőhely (vers) 

25.  Bodolai Gyöngyi: Sem irigye, sem haragosa (110 éve született dr. 

Szentkirályi István gyermekgyógyász professzor) 

26.  In memoriam prof. Dr. Szentkirályi István 

27.  Frigyesy Ágnes: Papp Lajos szívsebész kapta idén a Tőkés-díjat 

28.  Gutai István: Boldog sugár 

29.  Gyárfás András: Reset 

30.  Kisimre Ferenc: Lelkünk átölelte a Kárpátokat (Külhoni magyar 

újságírók találkozója Szegeden) 

31.  Dr. Szekeres Sándor: Székelykaput avattak Felsősófalván  

32.  Lukács S. Éva: (Dés): Dés hőseire emlékeztünk 

33.  Juhos-Kis János (Budapest): Szamosújváron átadták az önálló magyar 

szórványgimnáziumot 

34.  Simó Márton (Élő Székelyföld Munkacsoport): Rekviem egy templomért 

35.  Gazda József (Háromszék napilap): A nem létező Székelyföld és a 

gyűlöletpolitika 

36.  Juhos-Kis János: Látom, hűs szívünkre szakad a hó (vers) 

37.  Serdült Benke Éva: Gerinceltörésben 

38.  Nagy Gáspár: Töredék (vers) 

39.  Szabó T. Anna: Vérbeszéd (vers) 
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40.  Szekeres-Lukács Sándor: A székely nemzet sójáról, a sófalvi sóbányáról 

és sókamaráról 

41.  Eleven hagyomány – (B. Osvát Ágnes rovata): Heltai Jenő (1871 – 1957) 

42.  B. Osvát Ágnes: Az anyák örökéletűek... 

43.  Heltai Jenő versei: Karácsony, 1945; Karácsonyi ballada a régi jó időkről 

44.  Gyermekeknek rovat: B. Osvát Ágnes: Mese egy háborús karácsonyról 

45.  BOÁ: Nagymamáért (vers) 

 

 

 

Kedves Olvasó!  

Szokatlan repertóriumot adunk közre. Célunk az volt, hogy ezzel az önkényes és 

szubjektív válogatással felhívjuk a figyelmet egy-egy nagyon jó írásra, 

tanulmányra. Az Átalvető századik lapszámát ezzel szerettük volna kiegészíteni 

és lezárni. Természetesen a lap tovább is rendszeresen megjelenik. Ez egy 

kísérlet és nagyon várjuk a visszajelzéseket. Úgy gondoltuk, hogy ha ez a forma 

elnyerte tetszésüket, akkor évente egyszer (minden négy szám után) 

megismételjük és közreadunk egy ilyen kibővített repertóriumot. 

Jó olvasást és áldott ünnepeket kívánunk. (2016. december, a Repertórium 

megjelenésének időpontja.) 

 

ÁTALVETŐ /101 

2017. március 

  

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége 

A lap 64 oldal 

  

1.     Reményik Sándor: Békesség Istentől (vers) 

2.     B. Osvát Ágnes: A 100. szám margójára 

3.     Csapó Endre: Újévi gondolatok a 2016. év végén 

Részlet: „Tudjuk, 1990-ben nem történt Magyarországon semmiféle 

ideológiai változás. Nem tetszettek forradalmat csinálni. A hatalom 

birtokosai sem, haszonélvezői sem tetszettek megvédeni az eszmét, a 

korábban nyakér-dagadásig dicsőített kommunizmust. A magán-
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vagyon rendszer nagyon tetszett az állami vagyon igazgatóinak. A 

párállam is azonnal igazodott, azonnal megjelent a szabadpiac-imádat 

pártja, az SZDSZ – egyelőre antikommunista retorikával – ,számítva a 

közös szajré nagyobbik felére, amit meg is kapott. Majd a politikai 

pályát uralták 1994-1998 és 2002-2010 között. Összesen 12 éven át. 

Sok tekintetben ide számolhatjuk az Antall-Boros kormány négy évét 

is, hiszen az MDF-SZDSZ paktum a neoliberális politikát 

érvényesítette, ami Mark Palmer amerikai nagykövet folyamatos 

beavatkozásával jött létre. A vegyes összetételű MDF meghajolt az 

amerikai akarat előtt, bár az is igaz, hogy akkor nem igen lehetett még 

ismerni Amerika szándékait. Az ország kifosztásának mértéke csak 

lassan tudatosult a kormányzati körökben, de már tehetetlenek voltak, az IMF 

vezényelt. (…)” 

4.     Ágoston András: A balkáni koccintás; Örülhetünk; Fordulat előtt?; 

Szórvány és autonómia 

Részlet: „ S a trianoni traumát, amelyet a nagyvilág hatalmasai, részben 

mert ludasok a tragédiában, másrész mert ugye van sok más elfuserált 

politikai projektumuk is, igyekeznek semmibe venni, mihamarabb 

elfelejteni. Igen ám, de egészséges  demokratikus eszközökkel 

meghaladni csak akkor lehet, ha minden esetben, amikor erre szükség 

van, néven nevezzük a gyermeket. Akkor is, ha az érintett 

megsértődik.” 

5.     Kristály Lehel: Kelemen Hunor azt nyilatkozta, nem veszik le 

napirendről az önrendelkezés kivívásának ügyét. Hát ne is vegyék 

6.     Lőrincz József: Bölcsőhely (vers) 

7.     Borbély Zsolt Attila: Pragmatikum és ideologikum az erdélyi magyar 

politikában 

/Részlet: „(…) sokan hajlamosak egyenlőség-jelet tenni  Markó Béla és 

Kelemen Hunor közé, annál is inkább, hogy Markó kiszemelte és 

szabályosan kinevelte utódját. (…) Beszédes, hogy Markó az egyenlő 

távolság elvét hirdette minden magyar politikai erő irányában, kivéve a 

Magyar Igazság és Élet Pártját, amelytől elhatárolódott. Magyarán 

közelebb állt hozzá a nemzetellenes SZDSZ, mint a magyarság ügye 

mellett elkötelezett MIÉP. Ugyancsak Markó tartotta fontosnak, hogy 

ismételten bírálja a nemzetellenes sajtó zászlóshajójának számító Élet 

és Irodalom hasábjain Orbán Viktor beszédeiben megfogalmazódó 

nemzetállami gondolkodást. Gyakran hallani nemzeti körökben is azt a 

kérdést, hogy ha mi nemzetállamot akarunk Magyarországon, akkor 

milyen alapon kívánhatunk autonómiát a Romániának nevezett 

államalakulat keretén belül. A válasz egyszerű. Magyarország 1920-tól 

nemzetállam. Románia, Erdély bekebelezése óta nem az. (…) Kelemen 
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Hunor pragmatikusabb Markó Bélánál.” 

8.     Az ál- és valódi civil szervezetekről 

9.     Szász István Tas naplójegyzetei: Az időről; Nem közhely az ép 

testnek ép lélek; Irányváltások változó utakon; Néhány szó a 

fellógatásról 

10.  Szász István Tas: Ép testben élő ép lélekhez ép nemzettudatot 

/Részlet: (…) Nem nehéz rövid végkövetkeztetéseket levonni a nemzettudat és 

az ép testben élő ép lélek összefüggéseiről. Ugyanis a nemzettudat – 

amennyiben nem mások ellen való, sőt mindenkiért felelősséget érző, tehát 

egészséges formájában él egy társadalomban – úgy anyagi erővé válik. 

Előnyei megjelennek a mindennapokban. Ott van az egymáshoz való 

viszonyunkban, a társadalmi rendben, a munkafegyelemben, az adómorálban, a 

ma együtt élő közösségünk és az utánunk jövők iránti felelősségben. Vagyis 

megszabja élhető közös életünk határait, biztonságot ad, valamint irányt mutat. 

De ami a jelenlegi világunkban legfontosabb, az a benne rejlő józan 

veszélyérzet! Az, amely sokszor hiányzott belőlünk, de amelyben éppen most 

kellene példát mutatnunk a sorsunkat – ha tetszik, ha nem – meghatározni képes 

kontinensnek is. Egy ilyen helyzetre célozhatott Németh László néhai kollégánk, 

mikor megmaradásunkat egy, az egész kontinenst is megmentő, nagy cselekedet 

lehetőségében látta megvalósíthatónak. Ide kell visszavezetni a „merjünk 

nagyok lenni” ismert vitáját. Hátránya, hogy áldozatvállalással jár. Erről pedig 

több letűnt, illetve ma is működő rendszer vagy ideológia szoktatta le a már 

alapvető módon önzésre hajló embert. Ez jelenti a nemzetpolitikai erőfeszítések 

legnagyobb akadályát is, hiszen akik erre törekednek, saját politikai halálukat 

kockáztatják. Vékonyka az a választói réteg, amelyik a vállalj áldozatot jelszóra 

megmozdul.   

Azok számára a leghátrányosabb, akik elszánt ellenzői. Ugyanis, 

akadályozza a politikai orvhalászok egyéni, csoportos, vagy szervezett formában 

megjelenő tevékenységét. Ezért, ha egyeseket vagy többeket céljaiban zavar a 

fejekben uralkodó és az életünkben szintén megnyilvánuló rend, ezen a ponton 

támadnak, s ezzel húzzák ki a talajt a befolyásolhatók alól. Aztán saját táborukba 

terelik őket, hogy megszerezhessék a hatalmat és a nemzettudathoz tartozó 

értékeket, a biztonságos jövőt semmibe véve megszervezzék az általuk elképzelt 

életet.  

Mint tudjuk, eddig az ilyen kísérletek kudarcot vallottak. Bármi is volt a nevük. 

Ha az ismételt és manapság világviszonylatban támogatott trend a föld 

országaiban leküzdené a nemzettudattól vezetett akár bal-, akár jobboldali 
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erőket, minden bizonnyal nagy veszedelmek várnának az emberiségre. Nem egy 

nagy gondolkodónk jelentette ki, hogy a nemzettudat és a megmaradás egymást 

feltételező, egymástól függő két tényező. (…) 

 

11. Európa jövője múlhat azon, hogy újra megerősödik-e a közösségi 

értéktudat 

12. A huszonnegyedik órában vagyunk a Kárpát-medencei magyar 

autonómiák megteremtéséhez – hangoztatta Szili Katalin január 18-án 

Budapesten 

13.  Dr. Kazár Lajos: Kérdések a román történészekhez 

14. Szabó István: Érisz almái 

15. Makkay József: A román történelem hiányzó ezer éve 

16. Hervay Gizella: Zsoltár (vers) 

17. Sabin Gherman: Ahaj, kelj fel Möriuka, mer’ nagy a baj! 

18. Orbán János Dénes: Miért ne poharazzunk a románokkal 

19.  Paul Ghitiu: Szétdarabolt Románia (elszigetelt Románia) 

20.  Szőcs Géza: A dinoszaurusz 

21.  Róth Gizella (Nagyszeben): Bennetek bízunk, székelyek! 

22.  Kajlik Péter: 25 éves a Mezőberényi Erdélyi Kör (részlet) 

23.  Kövesdy Pál: A 25 éves Mezőberényi Erdélyi Körnek 

24. Gyárfás András: Vox Populi vox Dei; Mózes első könyve a 

teremtésről 

25.  Nagy Major Gábor: Hajnali részegség 

26.  Nagy-Majos Gábor: Mérték; A sötétséget utálom szolgástól; (2 vers) 

27. Székelyföld története (könyvismertető) 

28. Kiss Judit Ágnes: Szó (vers) 

29. Prof. Dr. Vincze János: Dr. Bárányi Ferenc (1936 - 2016) 

30. K.P. (Kövesdy Pál): Elhunyt Borbély Imre 

31.  Gazda Árpád: A rendszerváltás mérnöke – Borbély Imre halálára 

32. Székely Ferenc: A Pelikán jegyében (Beszélgetés a 75 éves Kiss J. 

Botond biológussal, Delta-kutatóval, szakíróval 

33.  Szente B. Levente: „Életem végéig a falut szolgálom” (Gálfalvi 

Gábor néptanító, néprajzi gyűjtő, közíróval beszélget Szente B. 

Levente 
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34.  Dr. Búzás Árpád (Medgyes): Medgyesen is közöttünk van Csaba 

testvér 

35.  Szente B. Levente: (Élni, lehet-e) (vers) 

36. Serdült Benke Éva: Szellemi átalvetőink 

37. Gáspár-Barra Réka: Arany és fekete gyémántok között 

38.  Petőfi Sándor: Négy nap dörgött az ágyú (versrészlet) 

39. Kövér László a Csángó-bálon: Az identitás olyan, mint a szabadság 

40.  B. Osvát Ágnes: Eleven hagyomány: Fodor Sándor 

41.  Fodor Sándor: Részlet az EGY NAP - EGY ÉLET c. regényből 

42. 110 éve született Dsida Jenő: Laterna Magica; Fázol? (versek) 

43. Fodor Sándor: Csipike a gonosz törpe 

44. Húsvéti locsolóversek kisgyerekeknek 

  

  

  

ÁTALVETŐ /102 

2017. június 

  

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége 

A lap 64 oldal 

  

1.     Lászlóffy Aladár: keresztalja (vers) 

2.     Arany János -éremmel tüntették ki Gyéresi Árpádot, az EME 

alelnökét 

3.     Prof. Dr. Vincze János: Üdvözöljük az Átalvető 100. számának 

megjelenését 

Részlet: „Véleményem szerint az Átalvető egy virtuális gomolyag a 

magyarság részei között, és minden szám egy legombolyított 

fonalat jelent a szerkesztőség és az egymástól elszigetelt módon élő 
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olvasói csoportok között. Világos, hogy egy szál fonalat könnyű 

elszakítani, de 100 szál fonalat már a legerősebb „társadalmi 

földindulás” sem bír elszakítani. Így hálózta be az egész 

magyarságot a maga huszonöt évével és negyedszázados létével az 

Átalvetőnek eddig megjelent száz száma.” 

4.     K.P. (Kövesdy Pál): A székely szabadság napjára 

Részlet: Érdemes hát végiggondolni, mit is jelent a székely szabadság 

napja. Jelenti mindenekelőtt a székelyföldi autonómiaigény 

kinyilvánítását. Tágabb értelemben jelenti a szabad élethez való jog 

kinyilvánítását. Jelenti a küzdelmet a megalázások sora, a 

kiszolgáltatottság, a törvénytelenségek, a „kisebb-nagyobb 

Surgyelánok Fuszulánok” folyamatos és vérlázító ténykedése ellen. 

Küzdelmet a magyar élet feltételeinek kivívására, ami 

elválaszthatatlan a megbomlott agyak gyógyításától, egy valódi 

együttélés anyagi és lelki feltételeinek megteremtésétől. Ami 

viszont be kell látnunk – a dolgok jelen állása szerint legalábbis – 

utópia, szivárványos álom. Itt és ott egyaránt. De nem álom, hanem 

parancsoló szükségesség a belső erők, a magyar életerő éltetése, 

erősítése, ennek megfelelően azon erők támogatása, melyek 

kivezető utat mutatnak és köveznek ki. Parancsoló szükségesség a 

magyar gyermekek világrahozatala és magyarként való felnevelése. 

Parancsolóan szükséges a magyar kultúrának és erkölcsnek 

megfelelő életvitel, itt és ott egyaránt. Szilárd egyenes lelkek és 

tettek. Leküzdése minden ezzel ellentétes tragikus jelenségnek, 

kishitűségnek, tévhiteknek és téveszméknek, megalkuvásoknak, az 

életösztön feladásának. Éltető közegünk a kenyér belében és 

héjában egyaránt. Aztán jönnek majd – mert jönniük kell – 

kedvezőbb, szebb napoknak is, csak legyünk készek a fogadásukra! 

5.     Szabó István (Sarkad). A fenti írásra reagált 

6.     K.P. (Kövesdy Pál). Kommentálom magam 

7.     Szász István Tas: rendkívüli filmélmény a székely szabadság 

napján 

8.     Szász István Tas naplójegyzetei: Márciusi hangulatban; Húsvéti 

gondolatok; Nehéz nap után, nehéz időszak előtt 

9.     Ágoston András: Konkretizáljuk!; Elgondolkodtató témák; A mi 

nemzedékünk Trianonja a nemzeti együttműködés rendszere?; 

Kipukkadnak a lufik; Trianon 100 újratöltve; 

10. Csapó Endre: Atlantizmus és Románia 

11. Borbély Zsolt Attila: A Jobbik színeváltozása, avagy két szék közt 

a pad alá 
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12. Szakács Béla: Erdélyi magyarként 

13.  Szilágyi Zsolt: Az összefogásnak nincs alternatívája 

14.  Tőkés László EP-képviselő sajtóirodája: Közlemény a KMKF 

budapesti üléséről 

15. Sabin Gherman: Amióta a központi hatalom retteg az erdélyi 

szellemtől 

16. Kaáli Nagy Botond: Hazánk a mélyben 

17.  Dr. Kiss András: Egy váradi orvos visszaemlékezései 

Magyarországon 

18. Szabó István (Sarkad): Elvtársak 

19.  Dr. Kiss András: Még egyszer az 1959-es marosvásárhelyi 

eseményekről 

20.  3. Székely Kongresszus 

21.  Dr. Ábrám Zoltán: Laudáció Vizi E. Szilveszternek sok szeretettel  

Erdélyből 

22.  Dr. Búzás Árpád: Dr. Péter István Ödön emlékezetére 

23. K.P. : In memoriam Búzás Árpád 

24. Lőrincz József: Vonzódás (vers) 

25.  Eke és toll (Dr. Nagy Miklós emlékezete (könyvismertető) 

26.  Nagy-Major Gábor: Naplójegyzet 

27.  Nagy-Majos Gábor: Újraélesztés: Tavaszi éjjelek (versek) 

28. Gyárfás András írásai: Egy gondolat bánt engemet; Köszönhetően 

a demokráciának – fütyülünk a demokráciára; A civilizáció 

öngyilkossága 

29. Kisimre Ferenc: Toromtótól Újvidékig 

30. Juhos-Kiss János: Édes anyanyelvünkön szólítanak (vers) 

31.  Székely Ferenc: A Pelikán jegyében (Befejező rész) 

32. Benke László versei: Anyám és apám fényképe alá; Lélekrontók 

mocskában is; A légy, aki gyermeknek 

33.  Dr. Ábrám Zoltán: Periprava lágere és hírhedt parancsnoka 

34. Komán János: Bodor Ferenc, a csíki Gábor Áron a közvitában 

35. Tóró Árpád: Emlék, tapasztalat, vélemény 

36.  Szente B. Levente versei: Hazafelé; A szent hegy felett… 

37. Osvát B. Ágnes rovata: Eleven hagyomány /rovat/: Kevésbé ismert 
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irodalmi és kortörténeti érdekességek (Válogatás Kőmíves Nagy 

Lajosnak a Keleti Újságban megjelent korabeli cikkeiből: Kőmíves 

Nagy Lajos: Látogatásom Kézdivásárhely költőpapjánál, a 

regényhős Farczádi Jenőnél; Magyardécse, ahol nemcsak gyűlölni, 

de szeretni is tudnak) 

38.  B. Osvát Ágnes versei: Talán meghallasz engem; Álombeli 

tavaszom 

39.  Fodor Sándor: Csipike elhatározza, hogy eddig és netovább 

  

  

ÁTALVETŐ /melléklet/, 2017. június 

  

Serdült Benke Éva: Az erdélyi reformáció emlékezete; Erdélyi reformátorok 1; 

 Erdélyi reformátorok 2;   Erdélyi reformátorok 3.  

  

  

ÁTALVETŐ /103 

2017. szeptember 

  

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége 

A lap 64 oldal 

  

1.     Márai Sándor: Menyből az angyal (versrészlet) 

2.     Juhos-Kiss János: Ha villan szemedben a fény (vers) 

3.     Ágoston András írásai: A nagy lehetőség; Sematikus szerkesztéspolitika; 

Ne hagyjuk, hogy soros nevessen a végén! 

4.     B. Osvát Ágnes: Liberalizmus, a modernség álcája 

5.     Szász István Tas naplójegyzetei: Szomorú, de ez van; A nagy kérdés; Az 

európai szolidaritás és a kétsebesség történetéből; Kendőzetlen tények 
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6.     Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter beszéde: Ismét 

Trianon… 

Részlet: A harag, a részrehajlás nélkül ítélő messziről jött idegen már a szikár 

tényekből is megérti, hogy Trianon nem lezárta, hanem fenntartotta a háborút. 

Hiszen az valójában az első világháború utolsó nagy ütközete volt. Az utolsó 

csata, amelyben a magyaroknak fegyvertelenül, hátrakötött kézzel kellett a 

túlerővel szemben megvédeniök azt, ami az Isten és ember előtt évszázadok óta 

az övék volt. Hogy Trianon nem békét hozott Európának – sőt a világnak – 

hanem újabb háborút. Elkerülhetetlenné tette az újabb világégést, amely még az 

elsőnél is pusztítóbb, fájdalmasabb és szégyentelenebb volt. A trianoni diktátum 

bizony Magyarország fájdalma, de egész Európa bűne és az egész világ 

szégyene. Az volt és az marad. Maradt – Magyarországot ugyanis az elmúlt 

közel 100 évben még soha senki meg nem követte Trianonért. Még csak nem is 

jóvátételről beszélek. Bár miért is ne beszélhetnénk akár a magyaroknak járó 

jóvátételről is, nem csak szimbolikus gesztusokról. Főhajtásról, 

bocsánatkérésről. 

7.     Surján László: Ne legyen senki albérlő a szülőföldjén! 

8.     Tőkés László: XXVIII. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 

Tusnádfürdő, 2017. július 22. 

9.     Georg Spöttle: Németország kómában 

10. Tiberiu Marcutiu: Gyerek helyett migráns-import 

11.  Orbán János Dénes: Az MSZP levele a határon túliakhoz 

12. Milo rajongói Orbán Viktort éltetik 

13.  Stoffán György: Elnök, aki szétveri Romániát 

14.  Nyilatkozat és petíció a Nemzeti Összetartozás Napján 2017-ben (Erdélyt 

Járók Közhasznú Egyesülete, Debrecen) 

15.  Kincses Előd: A fogadatlan prókátor és a díszpolgár 

16. Csíki András: De melyik ég? (vers) 

17.  Makkay József: A „kicsi magyar világ” adott lelkierőt Erdélyben 

18.  „Trianon nem elszakít, hanem összeköt” 

19.  Gálfalvi Gábor (közreadja) : Az erdélyi magyarok tízparancsolata 

20. Szabó István (Sarkad): Kádár és Trianon 

21.  Dr. Ábrám Zoltán: A haza megértési módjának dilemmái 

22. Tóth Károly Antal: A túlélés esélyei a szovjet fogolytáborokban (részletek) 

23. A világuralom első defektje 

24.  Tusa Zsuzsanna népművelő: Sokszínű Élő Népművészet – Mözs 
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25. B. Osvát Ágnes: Akinek a lelkében nemcsak élnek, de égnek a színek 

26. Szász István Tas: Rendhagyó könyvbemutató történelmi visszapillantással 

27. Albert Júlia. Jancsó Miklós (1946 – 2017) 

28. Kónya-Hamar Sándor: Kántor Lajos (1937 – 2017) 

29. Gyárfás András: Quo vadis kereszténység?; A bulevárdi fa; 

Vitatkozom/szídok; 

30.  Serdült Benke Éva: Borsó Divánka 

31.  Komán János: Bodor Ferenc, a csíki Gábor Áron a közvitában 

32. Szekeres Lukács Sándor: Felsősófalva rovásírásos leleteiről és a magyar 

rovásírásról 

33. Toró Árpád: Emlék, tapasztalat, vélemény (folytatás) 

34. András Zoltán: Őszi foszlányok 

35. Demény Attila: Balogh Ferenc professzor 

36. Fehér Béla: Hírnök 

37. Wass Albert: Egységes magyarság 

Részlet: „Egységes a magyarság akkor, ha minden magyar emberebbé lenni 

igyekszik, hogy ezáltal magyarabbá váljon. Otthonán keresztül szolgálja hazáját, 

s minden akadályon keresztül igaz jó szándékkal törekszik a közös cél felé, és a 

cél ugyebár egyszerű: hogy békességben, s igazságban éljünk mindnyájan egy 

fedél alatt s kiket egyformán ver a zivatar, egyformán süssön azokra a nap is.” 

38. B. Osvát Ágnes rovata: Eleven hagyomány: Beke György 

39.  Osvát Ágnes: Amikor hontalanná válik az emlékezet 

40. Emőd Tamás versei: Bolyai; Itthon Eldorádóban; A régi kép; 

41.  Bódai-Soós Judit: Levél Lea világgá megy 

42. Dankó László: Elsős leszek; Ősz (két vers) 
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Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 
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Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége 

A lap 64 oldal 

  

1.     Reményik Sándor: Tündérfok 

2.     Kövesdy Pál: Decemberi lapszámunk – és az újesztendő – elé.  

 Részlet: „…A szubjektív értékeléstől függetlenül, tényként áll előttünk: a 

teremtett világ megóvására, fejlesztésére kötelezettek átfordultak az ellentétes 

oldalra, dúlnak, gyújtogatnak. A szakralitás ellenségeivé váltak. Ama 

szakralitásé, mely rendet teremt a rendetlenségben, a gondolat fennköltsége, a 

zene, képzőművészet, irodalom eszközeivel többek között, ezzel a teremtés 

részeivé téve alkotókat és befogadottakat egyaránt. Amelyik maga a realitás, a 

biztos kapaszkodó.   

3.     Az EKOSZ nyilatkozata 

4.     Lőrincz József versei: Nincs elég fény; Esély; Székely szántó; 

5.     Csíki András: Harangavatásra, Nyárádszeredába 

6.     Szász I. Tas: Adventi levél 2017 

7.     Dr. Orbán Viktor: Az alapgondolat 

8.     Wass Albert: A hontalanság hitvallása 

9.     Gálfalvi Gábor: Gondolatok Szentestén 

10.  Szász István naplójegyzetei: A megbocsáthatatlanról; „A helység 

temploma”; Ideje van a gondolkodásnak; Fiatalokkal vitatkozva 

11. Csapó Endre: Demokrácia – a nép ellen – a nép nevében 

12. Ágoston András írásai: Felemelt sisakrostéllyal; Tök alsóból adu ász; A jó út 

nem az árulás, hanem a felemelkedés támogatása; Soros elismeri: Emberére 

talált 

13. Losoncz Alpár: Kettős állampolgárság, félelmek, jóléti sovinizmus 

14. Apáti Bence: Isten, áldd meg a magyart! 

15.  Pálmai Tamás: Rekeszek 

16. Andre Lowoa: A Coudenhove-Kalergi terv: Lopakodó népirtás Európa népei 

ellen 

17. Összefoglaló gondolatok: A jövőt magyar nyelven írják; Egyenes beszéd: 

Felívelő pályára álltak a magyarok 

18. Szijjártó Péter a Krónikának 

19. Tőkés László: Őrtüzek (Tőkés László marosvásárhelyi beszéde) 
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20. Bayer Zsolt: A kvóta evolúciója és a hazai ellenzék 

21. Kuti János: Száz év múlva nem így lesz 

22. BOÁ: Egy igencak helyénvaló cikk margójára 

23.  Gálfalvi Gábor: Kétéltűek (vers) 

24.  Gyárfás András írásai: Dalolok; Hadak útján; Olvasom a Népújságban; Las 

Vegas 

25.  Gondolatok Orbán Viktorról 

26.  Dr. Ábrám Zoltán: Karácsonyváró szolidaritás  

Részletek: „Kelemen Hunorral teljes mértékben egyetértek, miszerint ő nem fog 

ünnepelni jövőre december elsején. És idén sem. A köztudatba kerülő 

kempinszkys simulékonyságon túl nyílt és egyenes útmutatás ez a romániai 

magyar érdekvédelem részéről. Dacolva a Románia Csillaga érdemrend 

visszavonásával (úgy látszik „ki sem kell érdemelni” ezután) az igencsak sajátos 

történelmet író, románellenességet kiáltó polgártársak minősíthetetlen 

megbélyegző attitűdjével. Egyesek addig rugaszkodtak el a valóságtól, hiszen 

senki sem koppintott a fejükre, hogy véleményük alapján történelmi tettnek 

bizonyul a kitüntetés visszavonása attól a körüludvarolt magyar politikustól, aki 

benzines kannával jár-kel az ősi román földön. A kimondott és leírt szó 

szabadságát nevében hordozó Maros megyei napilap főszerkesztőjét 

parafrazálva. (…)” 

27. Morvai Krisztina: Sajnos csalódhattak az emberek a Jobbikban és Vonában 

28. Gaudi Nagy Tamás: Árulás zajlik 

29. Juhos – Kiss János: felvidéken jártunk 2017 augusztusában 

30.  Nagy Balázs: Beszámoló a csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony 

Ökumenikus kápolna körüli 2017. évi tevékenységekről 

31. A megmaradás üzenete 

32.  A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) Zárónyilatkozata 

33. Kabdebó-Ladik Lívia: A szelíd doktor úr  

34. Csíki András: „Ki farkas nem akar lenni farkasok között, de a báránynak 

szerepét is vállalni nem akarja, mit tehet? 

35. Kocsis István: Búcsú Gyöngyösi Gábortól (1935 – 2017) 

36.  Serdült Benke Éva: Vejnemöjnen muzsikája (Gondolatok a Kalevaláról 

37. SBÉ: A Bay gyűjtemény a kiskunhalasi Thorma János Múzeumban 

38.  Ilia Mihály: Háromszéki orvosok 

39.  Szabó István (Sarkad): Gondolatok, mélázások egy végre megszületett 

könyvről 
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40. N.M.G.: Rendhagyó recenzió (Eke és toll – dr. Nagy Miklós emlékezete) 

41.  Serdült Benke Éva: Revolver a szószéken 

42. Szekeres Lukács Sándor: Felsősófalva rovásírásos leleteiről és a magyar 

rovásírásról (folytatás) 

43. Toró Árpád: Emlék, tapasztalat, vélemény (folytatás - 3) 

44. Osvát Ágnes rovata: Eleven hagyomány: Gyergyai Albert 

45.  B. Osvát Ágnes: Dorkámnak, élete 15. karácsonyán 

46. Váci Mihály: Betlehemes (vers) 

47. B. Osvát Ágnes: Találkoztam a mikulással (vers) 

48.  Fodor Sándor: Csipike és Kukucsi 

 

ÁTALVETŐ   

2018. március (105. szám) 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége 

A lap 64 oldal 

 

    1. Juhász Gyula: Húsvétra (vers) 

    2. Elhunyt Kallós Zoltán 

    3. Legendás szívsebészt köszöntöttek a Debreceni Egyetemen 

    4. Csapó Endre: Újévi gondolatok 

Részlet: Az atlantizmus: „Nem Európa gondjairól szólunk most, csupán 

Magyarország helyzetéről ebben a kontinentális katyvaszban. Feltűnő, hogy a 

magyar kormány milyen józanul viszonyul ahhoz a kolosszális baromsághoz, 

amire a Vatikán fura ura is áldását adja. Nagyon valószínű, hogy a nagyhatalmi 

diktatúra veszélyeinek felismeréséhez hasznosabb volt a moszkvai megszállás 

tapasztalata, mint a washingtini, vagy inkább a newyorki. A Visegrádi Négyek 

népe a moszkvai tanfolyamon ismerkedett meg a nagyhatalmi testvériség, 

szövetség valóságos tartalmával, és már nem kíván egy másik, Európán kívüli 

birodalom szárnyai alatt tetvészkedni. Még nem mondta ki a renitens magyar 

miniszterelnök, de mi már látjuk, hogy meghirdette az atlantizmus ellenében a 

kontinentalizmus eszméjét. Európa a nemzetek, a történelmi országok, az 

európai keresztények hazája. Minden más földrészről jövő beavatkozást el kell 

utasítani. Európa legyen újra az európaiaké. Az elpártolt nyugati országok 
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térjenek vissza hazájukba – ezt kell nekünk, magyaroknak hirdetnünk. 

    5. Csíki András: Újévi köszöntő Barátaimnak 

    6. Tőkés László: Felhívás a romániai magyar autonómia ügyében. 

    7. Kövesdy Pál: Márciusi rügyfakadás /Részlet/: Románia vonatkozásában: a 

miniszterelnöki akasztási szándék két fontos, hasznos következtetést 

eredményez. Az egyik: egyértelművé teszi a románság gyűlöletének változatlan 

meglétét irányunkban, ami mindent áthat, amit ideig-óráig sikerül csak elfojtani, 

de mindegyre, minden adandó alkalommal fellobban. Tudose szavai csak a 

jéghegy csúcsát, a hazug történelem és a ferde néplélek elemeiből összeállott 

gyűlölet-óceán kiemelkedő, árulkodó jelzőpóznáját képezik, ezért félő, hogy 

nem csak egy perc-emberke perc-megnyilatkozása volt. Ocsmány, faragatlan, 

egy politikus részéről szakmai baklövés, de legalább igaz. Egy romántól 

szokatlanul az, pontosabban: gondolkodás nélküli engedelmeskedés a 

megfelelési kényszernek. Ez az őszinteség bizony feje tetejére állítani látszik 

Kocsis István tételét, miszerint a megbékélés kulcsa az igazmondás. Ezért 

felteszem a provokatív kérdést: közóhajt fejezett ki Tudose? Meddig terjed a 

gyűlölet, mélységben, kiterjedtségben, irányultságban? Íme egy külön, feltáró 

dolgozat témája. 

    8. Kövesdy Pál: Liliomok kora (További komment-kényszer) 

    9. Ponner János: Hozzászólás 

    10. Ágoston András: Mihai Tudose fenyegetőzései; Kédharmad kell; Éppen 

soha? 

    11. Szász István Tas naplójegyzetei (Végre; Lepra vagy HIV – lehet 

választani; A sikerpropaganda szükségességéről; Most vagy soha) 

    12. Tőkés László: Újévi nyilatkozat 

    13. Potápi Árpád: Mádéfalvi vérengzés 

    14. Nagy-Szabó Gábor akadémikus: Európa válaszúthoz érkezett 

    15. György Attila: A kereszt, ami sértő 

    16. Bayer Zsolt blogja: A fehér, európai ember piros lapot kapott; /Részlet: „A 

Nyugatnak viszont sajnos tényleg az agyára ment a jólét. (Vajon ez valami, a 

génjeinkbe kódolt önmegsemmisítő mechanizmus lenne? Hogyha elég jól élünk, 

akkor egyszer csak kiirtjuk magunkat?) A Nyugat elpuhult és elhülyült. Saját 

közveszélyes elmebetegeinek a játszóterévé vált. A nagyravágyó, arrogáns 

középszerűség végül csak megtalálta a keresztény etika Achilles-sarkát: hogy a 

bűntudat intézményesítésével egész jól lehet manipulálni az európai embert. 

Akár a kollektív önmegsemmisítésig is (ld. Németország, Svédország). 

Felfoghatatlan, hogy milyen eszelős eszmék és gondolatok követelnek széles 

körű elfogadást vagy akár kizárólagosságot is maguknak. A normalitás meg csak 

nézi bután az agresszív, önérvényesítő idiótákat, hogy „Mi v a a a n?” Tehát mi, 

fehérek végleg, cserével kiállunk. Igen, cserével. Amint azt az ENSZ 2000-ben 

íródott tanulmánya is kifejti. A címe: Replacement migration. Ami szerint 

Európának (is) hamarosan rendkívül súlyos demográfiai krízissel kell 

szembenéznie. A csökkenő születésszám miatt végzetesen elbillen a keresőkorú 
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aktívak és nyugdíjas korú inaktívak aránya az utóbbiak javára. És ennek 

következtében Európa társadalmai, gazdaságai és szociális rendszerei hamarosan 

berogynak. Erre a demográfiai problémára egyetlen megoldás van: a hiányzó 

embereket migrációval, azaz bevándoroltatással kell pótolni. Szerintük. (…)” 

    17. Doó János: Gyermeknépek – Felnőtt nemzetek 

    18. Stoffán György: Nyílt levél Őexcellenciája Mihai Tudose 

miniszterelnöknek – Bukarest 

    19. Márfi Gyula: Európa elfelejtette a karácsonyt. /Részlet: „– Lehetséges, 

hogy újra kell építeni a kereszténységet. Ez a folyamat nálunk, Magyarországon 

mintha elkezdődött volna. 2012. január 12-én lépett életbe új alkotmányunk. 

Úgy kezdődik, hogy „Isten, áldd meg a magyart”, de benne van az is, hogy 

örülünk annak, hogy ezer évvel ezelőtt Szent István király Magyarországot a 

keresztény Európa részévé tette. Ha tovább vesszük: Magyarország védi a család 

intézményét, támogatja a gyermekvállalást.” 

 

    20. A magyarkérdés román ügy (Beszélgetés Daniel Barbu történész-

politológussal 

Részlet: „Kihasználatlan vagy inkább elszalasztott pillanatról beszélhetünk? – 

Kihasználatlan, mivel harmatnyi szándék sem létezett a lehetőség jó értelemben 

vett kihasználására. Mint közismert, az emberi méltóságérzetnek az a robbanása 

olyan embertől indult, akit magyarként és protestánsként egyaránt perifériára 

szorított a román társadalom. Ezt az embert, Tőkés Lászlót viszont 1990 

januárjára már szinte nemlétezőnek nyilvánította a körvonalazódó politikai elit. 

Álmodjunk csak együtt egy kicsit: vajon mi lett volna, ha Alexandru Barladeanu 

helyett Tőkés László a román szenátus első elnöke? Ez az ember fontos 

értékeket honosíthatott volna meg a politikában, s általa a magyarság is 

magáénak érezhette volna mindazt, ami következett. Fontos lehetőség volt, és 

nemcsak a romániai magyarság újrapozicionálására. (…)”  

 

    21. Daniel Barbu (életrajzi ismertető) 

    22. A szerbek körében egyre nagyobb tisztelet övezi Magyarországot és a 

magyar vezetést 

    23. Gyárfás András: Desszert; Temetem a kampányt; Körkérdés; Fekete 

hattyú; Szavazzatok Rám (nagy R-el) 

    24. Fábián Tibor: Öngyilkos kampány Erdélyben 

Részlet: „Harminc érdeklődőt győzködött Kolozsváron a Karácsony Gergely–

Molnár Gyula-duó arról, hogy a Fidesz erős gyarmatosító politikát folytat 

Erdélyben. Öngyilkos programmal jöttek ide kampányolni, hangzott a közönség 

soraiból a csattanós válasz, amire Kelemen Hunor is ráerősített. A Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség elnöke ugyanis kerek perec kijelentette: 

felesleges, sőt egyenesen időpocsékolás az MSZP és a PM vezetőinek Erdélyben 

kampányolniuk, mert az ottani magyarok tudják, kire szavazzanak. Ha ez nem 

lett volna elég, a politikus megismételte a szövetség korábbi álláspontját a 
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magyarországi választásokról: az RMDSZ a Fidesz–KDNP nemzetpolitikáját 

jónak és folytatandónak tartja.”  

 

    25. Serdült Benke Éva: A festő hazatért 

    26. Az EMKE közleménye: A Magyar Kultúra Lovagja két elnökségi tagunk; 

    27. Szász István Tas: Bemutatkozott Budapesten Székelyföld irodalma 

    28. Családok éve; 

    29. Juhos-Kiss János: Felvidéken jártunk 2017 augusztusában 

    30. Dr. Ábrám Zoltán: A Wass Albert-emlékév elé 

Részlet: „(…) Véleményem szerint Wass Albert mai napig magára váró 

rehabilitálásának kérdése a Janus arcú romániai politika egyik propagandisztikus 

sikertörténete, egyúttal a felemás eredményeket felmutató erdélyi magyar 

politizálás szakítópróbája. Mert hogyan is beszélhetnénk a kisebbségi politika 

átütő érdekvédelmi sikeréről akkor, amikor folyamatosan az államhatalom 

„fekete listáján” szerepelnek a közösség olyan jeles személyiségei, 

legolvasottabb tollforgatói, mint Wass Albert vagy Nyírő József. Háborús bűnös 

vagy éppenséggel fasiszta íróként, az anyaföldben megpihenve vagy még 

mindig eltemetetlenül. Amíg a közösség elvárása szerinti rehabilitálásuk nem 

történik meg, addig valami nagyon hibádzik. Európában is, Romániában is.  

 

    31. Wass Albert: Ki a magyar? (vers) 

    32. Ilyen a világ – Csapó Endre írásai (könyvismertető) 

    33. A rabonbánok és népünk ősemlékezete; (könyvismertető) 

    34. Nagy Károly: Lót felesége; (könyvismertető) 

    35. Ábrám Zoltán: A tragumúrák születésnapjára 

    36. Demeter Zoltán. Egy tragumúra születésnapjára 

37. A megtisztult világ 

38. Z. Zwada András: Rémálom 

39. Szekeres-Lukács Sándor: 450 évvel ezelőtt született meg a világ első, 

vallásszabadságról szóló törvénye Erdélyben, a tordai országgyűlésen 

40. Dr. Serdültné Benke Éva nyugdíjas magyartanár: Nyílt levél – Egy előadás 

margójára 

41. K.P.: Dr. Csőgör István (1939 – 2018) – nekrológ 

42. Serdült Benke Éva: Revolver a szószéken 

43. Borszék (vers) 

44. Toró Árpád: Emlék, tapasztalat, vélemény 

45. B. Osvát Ágnes: Eleven hagyomány (Varró Ilona) 

46. B. Osvát Ágnes: Amitől félünk, az többnyire bekövetkezik 

47. Székely János versei: A Válás után ciklusból 

48. Fodor Sándor: Csipike és Kukucsi 

 

 

ÁTALVETŐ 
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2018. június (106. szám) 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége 

A lap 64 oldal 

 

    1. Wass Albert: A bujdosó imája (vers) 

    2. Csángók-székelyek zarándokútja Csíksomlyóra 

    3. Európai horizontú kormány 

    4. Kövesdy Pál: Hitünk a jövőben 

    5. Dr. Ábrám Zoltán: Magyar címer koronával és anélkül 

    6. Kocsis István: A jogfolytonosság helyreállításának kötelezettsége: Részlet:  

„Nyugodt lélekkel tudomásul véve, hogy a Szent Korona nem szimbólum, nem 

ereklye, hanem a magyar államhatalom legmagasabb rangú alanya… És 

felismerve annak valódi értelmét, hogy a Szentkorona-tanban az is benne van, 

hogy miképpen a király sem, a nemzet sem határozhatja meg a Szent Koronához 

való viszonyát. Felismerve, hogy ez ugyan azt jelenti, hogy a Szent Korona tana 

nemcsak a király, illetve jogutódja, a köztársasági elnök, hanem a nemzet 

hatalmát is korlátozza, és így természetszerűen azt is jelenti, hogy a Szent 

Korona tana mind az államfő, mind a nemzet cselekvési lehetőségeit szűkíti, de 

– és ennél semmi sem megnyugtatóbb! – a gyakorlatban tulajdonképpen azt 

jelenti, hogy a nemzetnek nem áll jogában olyan hibákat elkövetni, amelyek 

létében veszélyeztetnék. Például nem áll jogában idegen érdekeket a nemzeti 

érdekek fölé helyezni. És aki vezető politikusként lenne képes olyan 

törekvéseket támogatni, amelyek a magyar nemzetet létében veszélyeztetnék? 

Az szükségszerűen kudarcot vallana, hisz törekvéseit csak törvénysértéssel 

valósíthatná meg, csak a Szent Koronával szembefordulva valósíthatná meg. 

(Emlékezzünk csak vissza, hogy járt Magyarország nehéz évszázadaiban – 

Mohács után – minden olyan uralkodó, aki a magyar alkotmányt megsértve, a 

Szent Koronával szembefordulva próbált uralkodni? Úgy járt, mint József, a 

kalapos király, aki örömmel felszámolta volna a Magyar Királyságot... A magyar 

nemzet nem esett áldozatául akármilyen ravasz fondorlatokat szőve előkészített 

terveinek, hisz felfogta, hogy csak a Szent Koronát megtagadva támogathatná a 

népámításban felülmúlhatatlan, a liberális ideológiát legvonzóbb csalétekként 

kínálgató uralkodót.) Igen, ha a magyar nemzet hivatott képviselői képessé 

válnának ismét helyreállítani a jogfolytonosságot, akkor bizony a Szent Korona 

misztériuma és tana további évszázadokon át védelmezhetné biztonságosan a 

magyar jövendőt.” 
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    7. B.O.Á. Kósza gondolataim, a letagadhatatlan győzelem árnyékában 

    8. Szász István Tas naplójegyzetei (Tovább élő gyűlölet; Történelmi pillanat; 

Lehetőség – feladat – küldetés, Isten kezében; Végső eredményhirdetés után; 

    9. Ágoston András: Megvan!; Kész!; „Olyan vagy, mint a LIEBE! 

Frusztrált.”;  

/Részlet/: „Csütörtökön újra bebizonyosodott, hogy a LIBE-bizottság már 

hosszú ideje kitartóan, koncepciós eljárást folytat Magyarországgal szemben. 

Annak ellenére, hogy a bizottság Soros-libling jelentéstevője által előterjesztett 

dokumentumban „minősített hazugságokat” olvashattak a képviselők 

Magyarországról, s ezeket a magyarok képviselői a fejére is olvastak, Judith 

Sargentini holland politikus, az Európai Parlamentben a holland Baloldali 

Zöldek tagja, az Európai Zöld Párt képviselője, korábban az amszterdami városi 

tanács baloldali zöld párti frakciójának vezetője, kitartott állításai mellett. Ami 

végtére nem csoda, hiszen szemmel láthatólag az egész politikai színjáték csak 

része az EU nagyjai tervének. A cél az, hogy Magyarország vagy behódoljon, s 

besoroljon a bevándorló országok csendesen igazodó csapatába, vagy 

szembesüljön az EU-tagként rá váró teljes kirekesztettséggel, szavazati jogának 

megvonásával, az azt kísérő tetemes anyagi hátrányokkal.” 

 

    10. Magyar-román témák; 

    11. Keszeg Tibor Szentendre: Mi lesz veled Európa? 

/Részlet/: „Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz”– állította a múlt század 

ötvenes éveinek elején három keresztény államférfi, a német Konrad Adenauer, 

az olasz Alcide De Gasperi és a francia-német Robert Schuman, akik, mint 

alapító atyák, megálmodtak egy egységes Európát, a későbbi Európai Uniót. 

Adenauer politikáját az egyház társadalmi tanítása motiválta, ezáltal 

alapgondolatává vált , hogy a modern társadalmat is az Isten által meghatározott 

rend kell irányítsa. Ehhez kapcsolódó gondolatai közül a következőt idézhetjük: 

„Erőfeszítéseinkkel igyekszünk keresztényként élni és ezen az úton haladva 

szeretnénk lassan a tökéletesség egyre magasabb fokait elérni... Európa ne csak 

közös ház, hanem egyben a szabadság háza is legyen minden európai számára.” 

Alcide De Gasperit és Robert Schumant is mély keresztény hit vezetett. 

Schuman történelmi jelentőségű nyilatkozata a következő: „A világbékét csak 

úgy lehet megőrizni, ha az azt fenyegető veszélyekkel arányban álló kreatív 

erőfeszítéseket teszünk... Európát nem lehet egy csapásra felépíteni, sem pusztán 

valamely közös szerkezet kialakításával integrálni”. A cél nem az volt, hogy 

Európában megszüntessék a nemzetállamokat, azok szuverenitását, vagy 

eltöröljék az etnikai és politikai határokat, hogy összevegyítsék, uniformizálják 

őket, és egy országok feletti államot hozzanak létre, hiszen a nemzeti kultúrák és 

hagyományok színes sokasága együttesen képezi az európai kultúrát. Alcide De 

Gasperi egész politikai munkásságára nagy hatást gyakorolt mély katolikus hite. 

Vallotta, hogy az egyház szociális tanítását és tevékenységét mindig egyeztetni 

kell a politikai mozgalmakkal. A keresztény politikus döntéseit minden esetben 
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az egyház tanítása kell vezérelje. Az elmúlt több mint 60 évben Európában a 

kereszténység sajnos jelentősen gyengült, és az EU vezető politikusai és a 

nyugati országok vezetői között már alig akad hívő keresztény. Európának újabb 

kihívásokkal kell szembenéznie, mert az alapítók eredeti szándékával 

ellentétben egyes nemzetállamok szuverenitása és jogegyenlősége vitathatóan 

kérdésessé vált, és a migráció következtében a kontinens keresztény alapjai 

kerültek veszélybe.  

 

 

    12. Dr. Szekeres Sándor: Siker az őshonos európai nemzeti közösségek 

ügyében 

    13. Dr. Ábrám Zoltán: Felelőtlen bírálatok és minősítések; 

/Részlet/: „ Az elmúlt időszakban övön aluli módon egymásnak feszültek 

nemcsak a politikusok, hanem a választók is. A politikai nagyotmondások, 

túlzások, kampányfogások családok, rokonok, barátságok, különböző 

közösségek hangulatát mételyezte meg. Számos tekintetben egészségtelen a 

közhangulat Magyarországon (is), egyre furcsább mentalitás jellemző 

egyesekre. Számunkra talán az a legfájóbb, amikor áttelepedett egykori 

honfitársaink szidják legvehemensebben a magyarországi állapotokat. A 

leggyakoribb témák: rossz az életszínvonal, a fideszesek agyonlopták magukat, 

diktatúra alakult ki, veszélybe kerültek a szabadságjogok ésatöbbi. Lehet-e, 

érdemes-e vitába szállni az ilyen és hasonló véleményekkel, amelyek részben a 

viszonylagos jólét ingerszegénységében elcsökevényesedett és elferdített 

gondolkodás termékei? Értelmetlen vita helyett én inkább hazahívnám a tékozló 

fiúkat és leányokat, pár hétre feléleszteném számukra és minden panaszkodó 

magyar állampolgár számára a Kárpátok Géniuszát, esetleg valamely, valóban 

totalitárius országba váltanék nekik jegyet. És létrehoznék egy tudományos 

bizottságot, csakis szakemberekből, annak a kivizsgálására, hogyan lehetséges 

az, hogy a történelme során számos alkalommal a szabadság mellett merészen 

kiálló magyar nép genetikai állománya oly mértékben megváltozott az elmúlt fél 

évszázad alatt, hogy a szovjet tankokkal szembenéző hősök unokái ma már 

diktatúra után vágynak.” 

 

 

    14. Baka István: Üzenet Új-Huligániából /vers/ 

    15. Nagy Miklós: Népművelő?  

    16. Gaál Árpád: Apám emlékére (vers) 

    17. Tökés László: Nagyromán egyesülés napról napra 

    18. (vajma info): Izrael-Bonyhád 

    19. Juhos-Kiss János: Felvidéken jártunk 2017 augusztusában 

    20. Csiki András: A szépség tanúja 

    21. Ábrám Zoltán: Quo vadis, marosvásárhelyi magyar orvosképzés? 

    22. Kincses Előd: Romániában közigazgatási bírói úton megmenthető-e a 
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magyar orvosi és gyógyszerész képzés? Van más megoldás? 

    23. Gyárfás András: Nyugaton a helyzet változóban; Végre egy jó hír, 

Hegeltől Mark Twain-ig; Csirkepaprikás; 

    24. Kocsis István világa IV. (A mai magyar és a mai európai történetírás 

válsága) 

    25. Szekeres Lukács Sándor: Néhány gondolat az első magyar 

szakácskönyvről 

    26. Az Ellenpontokról (könyvismertető): /Részlet/:  

Tóth Károly Antal – Tóth Ilona Egy szamizdat az életünkben Az ellenpontok Ez 

a könyv arról szól, hogy miképpen jött létre magyar nyelven Nagyváradon, 

vagyis a mai Románia nyugati határszélén az ország egyetlen földalatti 

folyóirata – orosz eredetű megnevezéssel: szamizdatja –, hogyan működött 

annak szerkesztősége, a lap milyen technikákkal készült, ily módon jutott 

nyomára és leplezte le a román titkosszolgálat, valamint és nem utolsósorban – 

miként befolyásolta mindez egész családunk életét. Mindaz, ami a szamizdat 

készítése és leleplezése idején velünk történt, és amit közben megéltünk, Tóth 

Ilonával és a velem készült interjúkból, valamint az e témában született önálló 

írásainkból ismerhető meg. Mindeközben néhány társunk egyéniségéről is 

gazdagodhatnak az olvasó ismeretei. ** A kötet igen fontos írása a 

magnófelvétel alapján – a teljes hitelesség érdekében – szó szerint lejegyzett 

budapesti beszélgetés az Ellenpontokról (1986), amelyben nem sokkal az 

események után négyen (vagyis a szamizdatunk szerkesztőségének tagjai) 

igyekeztünk visszapergetni az eseményeket. Ennek a jelentősége akkor világlik 

ki jobban, ha az ottani megállapításokat egybevetjük azokkal a szóbeszédekkel 

és téves kijelentésekkel, amelyek mindmáig szinte meghamisítani törekednek az 

Ellenpontokkal kapcsolatos valós eseményeket. Kriterion Könyvkiadó 

Kolozsvár 2017 

 

    27. A legváradibb váradi (könyvismertetés) 

    28. Románia, a százéves „sikersztori” (könyvismertetés) 

    29. Nagy Endre: Így éltem és ezt láttam (könyvismertető) 

    30. Kellermayer Miklós: In memoriam Dr. Andrásofszky Barna (1924 – 2018) 

    31. Tőkés László: Részvétnyilatkozat (In memoriam Doina Cornea) 

32. Kárpáti Piroska verse. (E versért 1920-ban Kárpáti Piroska tanítónőt a 

románok felakasztották) 

33. B. Osvát Ágnes: Rendhagyó (rém)álom, dokumentációval 

34. B. Osvát Ágnes: Emlékeztető 

35. Csiki András: de melyik ég? (vers) 

36. Gálfalvi Gábor: A fiatfalvi Ugron kastély és birtok története 

37. Serdült Benke Éva:  Amikor nem volt biztos a holnap 

38. Nagy Gáspár: Előkészület az imához 

39. Ötvös József: Marosagárd 

40. B. Osvát Ágnes: Eleven hagyomány: Szántó György 
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41. B. Osvát Ágnes: Danika 

42. Baka István versei:Prédikátor-ének; Ajánlás;  Székelyek; 

43. Fodor Sándor. Csipike és Tipetupa 

 

ÁTALVETŐ 

2018. szeptember (107. sz.) 
 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége 

A lap 64 oldal 

 

    1. Kányádi Sándor: Előhang (vers) 

    2. Kányádi Sándor (1929 – 2018) – nekrológ 

    3. Csapó Endre: A Nyugat alkonya 

/Részlet/: Globalizmus  

A sok meghatározás egyikeként Veress József a globalizációról szóló könyvében 

a következőképpen fogalmaz: „A globalizáció olyan, alapvetően hatalmi–

gazdasági természetű folyamat, amelynek során a világgazdaság legerősebbé 

váló szereplői a legjelentősebb nemzetközi intézményeken keresztül, az adott és 

általuk formált jogi keretek között, saját érdekeik alapján egységesítik és 

általános érvényűvé teszik a gazdasági és politikai szabályokat.” Ebben a 

meghatározásban benne van a lényeg: a világméretű gazdasági hatalom hozza 

létre a nemzetközi intézményeket, rendel azoknak jogi keretet és politikai 

igazolást. A tények tükrében: Az országok közötti kereskedést felváltja a 

multinacionális vállalatok sok országra kiterjedő termelése. A fejlett országok 

még gazdagabbak lesznek, másoknak esélyük sincs bekapcsolódni a 

globalizációba. A második világháború óta a hatalom egyre inkább kezdett 

eltolódni a szuverén államok szintjéről a multinacionális vállalatok és 

intézmények felé. Nem csak globalizációról, vagyis csupán gazdasági 

jelenségről, hanem hatalmi globalizmusról és politikai ideológiáról is 

beszélhetünk. A politikai igazolás mögötti ideológiai varázsige a demokrácia és 

a liberalizmus. Mindkét fogalom magyarázatra szorul, mert önmagában tág 

értelmű, azonban állandóan hangoztatottan krédóként tudatosulva alkalmas 

egyetemleges és kizárólagos érvényű olyan minősítésre, amitől eltérni 

eretnekség, pogányság, reakciós, klerikális, rasszista, kirekesztő stb. bűnözés – a 

fogalommal visszaélés szándéka szerint. Ez így már tudatba rögzített 

pszichológiai termék. A globalizmus mindezek értelmében nemzetellenes. Az 

Európai Uniót a globalizmusnak és a liberalizmusnak érvényesítésére tervezték 

és hozták létre. (Kiemelés a szerk.-től.) Amikor a szovjet állam összeomlása 
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után a sokáig vágyott nyugati demokrácia, szabad piac, liberalizmus megjelent 

teljes valóságos tulajdonságaival, ébredtek rá a sokáig vágyakozók az 

eladósodás és a privatizáció következményeire. Valamint a nyugati demokrácia 

testvéri összefonódására az éppen elmúló diktatúra vezető elitjével, aminek 

eredménye volt a szabadjára eresztett demokratikusok (SZDSZ) nemzetellenes 

kormányzása a korábbi állampárt kapitalistává vedlett (MSZP) kommunisták 

szövetségében. Ez idő alatt kifejlődött a nyugati, nemzetellenes kapitalizmus 

magyarországi vetülete, a privatizációs tolvajláson létrejött honi kapitalisták 

vagyoni és politikai elitje. Háromszor négyéves kormányhatalmi ciklusban 

(Horn–Medgyesy– Gyurcsány–Bajnai) garázdálkodtak, és csak 24 év elteltével 

jöhetett létre nemzeti kormány.  

 

 

    4. Bálint Botond: A győzelem hatalma 

    5. Juhos-Kis János: Aeterna Hungaria (vers) 

    6. Fricz Tamás: A valódi rendszerváltozás ideje 

    7. Szász István Tas naplójegyzetei (80 év tapasztalatait vizsgáltatván; 

Gondfocim vagy focigondom; Tusványos tusa idején; Székelyt vagy medvét;) 

    8. Zétényi-Csukás Ferenc: Hangos csend 

    9. Ideiglenes működési engedéllyel, szeptemberben nyithat a Marosvásárhelyi 

magyar nyelvű katolikus gimnázium 

    10. Összességében pozitív a magyar kisebbség számára a közigazgatási 

törvény elfogadása 

    11. Rostás Szabolcs: Bukarest provokációnak tekinti Semjén Zsolt Trianonnal 

kapcsolatos szavait 

/Részlet/: Arroganciával, a román néppel és annak történelmével szembeni 

tiszteletlenséggel vádolja a bukaresti külügyminisztérium Semjén Zsoltot a 

miniszterelnök-helyettes Trianonnal, valamint Románia és Erdély egyesülésével 

kapcsolatos kijelentései miatt. Bukarestben az verte ki a biztosítékot, hogy a 

nemzetpolitikáért felelős kormányfő-helyettes az ECHO TV Napi aktuális című 

műsorának június 4-ei, az összetartozás napjáról szóló adásában egyebek mellett 

elmondta, meg kell gyászolnunk Trianont, hiszen a magyar történelem egyik 

legnagyobb tragédiájáról van szó. Semjén égbekiáltó igazságtalanságnak 

nevezte az 1920. június 4-én történteket (a békediktátum megkötését), szerinte a 

feladatunk az, hogy ezt tudatosítani kell magunkban, a világban és az 

utódállamokban is. A kereszténydemokrata politikus úgy vélekedett, közjogilag 

nem volt legitim az 1918. december elsejei gyulafehérvári nagygyűlés, 

amelynek ígéreteit szerinte a románok nem is tartották be. Majd úgy folytatta: 

napjainkban a román nemzettudatnak nem Erdély a fő problémája, hanem az, 

hogy a Moldovai Köztársaság területén élő románság nem akar csatlakozni 

Romániához. „Románia azáltal, hogy Moldova nem csatlakozott, elszenvedte 

történelme első nagy vereségét, amit lelkileg nem is tud feldolgozni. A másik 

pedig, Havasalföld és Moldva szétesése, ami a román nemzettudatnak és a 
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román politikának az állandó rettegése” – hívta fel rá a figyelmet Semjén Zsolt.  

 

    12. Csiki András: Sínek feküsznek szívemen (vers) 

    13. Erről a románok hallgatnak, de mi is keveset beszélünk! 

    14. Csiki András: Ív (vers) 

    15. Szabó István: Összeomlás! Összeomlás?  

Részlet: „Ellenpontként a Károlyi-kormány hadügyminiszterének, Linder 

Bélának a kiáltványa: „Nem lesz több háború! Nem kell hadsereg többé. Nem 

akarok katonákat látni!” Mintha a pap azt mondaná, nem akarok többé 

imádkozókat látni, az uzsorás meg azt, hogy nem akar többé pénzt látni. De 

azért Linder és a pacifisták mégis láttak katonákat, sokat. Románokat, cseheket 

és szerbeket. Egy hadsereget egyetlen paranccsal, egyetlen nap alatt meg lehet 

rokkantani. Évek kellenek a talpra állításához. Ilyen a hadak természete. Akik 

még nem tudták, most megtudhatták, mi könnyebb: disznóból kolbászt csinálni, 

vagy kolbászból disznót? A hadsereg nélküli ország úgy vonzotta a mohó 

szomszédokat, mint méz a legyeket. S volt még valami. Tisza István, 

Magyarország és az egész Monarchia legtehetségesebb államférfia 1918. 

október 17-én a parlamentben kijelentette: ezt a háborút elvesztettük! Életében 

először és utoljára történt, hogy ez a bátor és rendíthetetlen ember rosszkor és 

rosszul mondott valamit. A sajtó azonnal világgá kürtölte - no persze, 

szövegkörnyezetéből kiragadva. Mert Tisza még azt is mondta, hogy van 

remény, mert van még annyi erõ és elszántság a magyarokban, hogy hazájukat 

meg tudják védeni. A többnyire Tisza-ellenes sajtóban azonban nagyobb volt az 

egykori miniszterelnök iránti gyűlölet, mint az igazságszeretet. A harctereken 

hegyomlásként hatott a hír. Ráadásul a hadvezetőség elkövette azt az emeletes 

hülyeséget, hogy betiltotta a hazai újságok olvasását, így a legképtelenebb 

képzelgések, rémhírek kaptak lábra. Az olasz fronton, főleg a tiszántúli és 

erdélyi legénységű magyar ezredekben zendülés tört ki. Az alultáplált, sokszor 

rongyokban harcoló katonák azt kiáltozták: Megyünk haza! A császár 

háborújának vége, most kezdődik a miénk! Ne hagyjuk a mi földünket! Inkább 

dögöljünk meg otthon, mint itt! De itthon nem új parancsok vártak rájuk, hanem 

felfordulás és a „nem kelletek”.  

 

 

    16. Horthy Miklós születésnapi méltatása 

Részlet: Horthy Miklós megismételhetetlen, vissza nem térő, meghatározó 

személyisége a magyar történelemnek. Vagy mégsem? Mostanában egyesek 

már-már orbanista-fasiszta történelmi korról beszélnek, miközben Orbán Viktor 

miniszterelnököt Putyin-barátsággal, antidemokratikus megnyilvánulásokkal és 

diktátori képességekkel ruházzák fel. Bízom abban, hogy amiként a kormányzót 

elvei megakadályozták abban, hogy diktátor legyen, nem lesz ez másként a 

miniszterelnök esetében sem. Csupán mindketten olyan erőteljes karakterű, 

következetes, szigorú, rendteremtő, a haza és keresztyén elveik védelmére 
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képes, kiállásukért mások bírálatát is vállaló államférfiak, akikről semmikor és 

semmilyen körülmények között sem feledkezhet meg a haza. Már amennyiben a 

globalizáció nem tünteti el a nagybetűs Haza fogalmát. Még akkor is, ha 

meglehet, sem a Horthy-rendszer, sem az Orbán-rendszer nem tartozik a modern 

értelemben vett demokrácia műfajához. Az erős kormányzást azonban 

összetéveszteni a diktatúrával csakis tudatlanság és rosszindulat kérdése. 

Miközben Brüsszelben nemrég Marx születésnapját ülték, legalább Budapesten, 

Kolozsváron, Marosvásárhelyen nem szabad megfeledkezni Horthy kerek 

évfordulós születésnapjáról. Hibáit és gyengeségeit elismerve, szükséges 

érdemeit méltatni, a vele kapcsolatos valótlan vagy túlzó megítéléseket 

helyreigazítani, történelemformáló szerepét megőrizni. A sorssal nem 

perlekedve ugyan, de legalább kimondani az igazságot. Mert miközben sorsuk 

alakulásának, szerencséjüknek köszönhetően olyan történelmi személyek 

szobrai állnak számos helyen, akik életükben nem is remélhették volna az utókor 

túlzott elismerését, Horthy Miklósnak még Magyarországon sem tanácsos 

köztéri szobrot állítani. Az állíttatóját megbélyegzik, a szobrot meggyalázzák. 

Pedig az is előfordulhatott volna, hogy százötven éves születésnapján koszorúzó 

ünnepségekre kerüljön sor a tiszteletére. Olyan mértékben, ahogyan rászolgált. 

Se többet, se kevesebbet!  

 

 

    17. Szatmáry E. Péter: Korrajz vagy netán kórrajz?  

Részlet: MIT ÜZEN TRIANON A MA EMBERÉNEK? (gondolatok és 

kérdések)  

Az első üzenet: a nyelvvesztés Trianon bennem megfogalmazott első üzenete a 

nyelvvesztéssel kapcsolatos. Már Trianon előtt, főleg a szórvánnyá sorvadt 

területeken a magyarság anyanyelvét elvesztette, idegen nyelvűvé vált, vallást 

cserét és asszimilálódott. Ebben a több száz éves folyamatban a felróható 

felelősség az akkori magyar elöljárókat, a földbirtokosságot és a papságot 

terheli, akik nem tartották fontosnak megfogalmazni, majd számon is kérni azt, 

hogy a betelepülő idegen nyelvűek sajátítsák el a többségi, államalapító nemzet 

nyelvét. A tévedés végzetesnek bizonyult és nemzetvesztést eredményező bűnné 

vált. A nyelvvesztés és az ehhez köthető asszimiláció sajnos ma is létező 

folyamat. És felettébb fájó, hogy a katolikus egyház ebben ma is mondhatni 

hangsúlyosan érintett. Főleg a Kárpátokon kívüli csángó nemzettársaink 

esetében. Moldovában, a második világháború után néhány évig, a csángó római 

katolikus templomokban a mise hivatalos nyelve a magyar volt. Ezt követően 

viszont a kommunista politika beavatkozása nyomán már csak olyan labanccá 

vált katolikus papok hirdethették az igét és hirdetik ma is, akik csángó 

családokban születtek, zömében magyar családnevűek, képzettségüket az észak-

moldovai Jászvárosban (Iasi) szerezték, és akik anyanyelvükön beszélni és igét 

hirdetni nem kívánnak. A Vatikán többszöri egyéni és csoportos, hivatalos és 

nem hivatalos próbálkozások ellenére ezen a helyzeten változtatni nem akart és 
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ma sem hajlandó.  

 

 

    18. Serdült Benke Éva: Életükkel világítottak 

    19. Ábrám Zoltán: Huszonöt éves megemlékezés 

    20. Szász István Tas: Hitel (Könyvismertetés) 

    21. Ábrám Zoltán: Az igazság szabaddá tesz (könyvismertetés) 

    22. Király Ibolya: Emlék-repeszek 8Könyvismertetés) 

    23. János Piroska: Egy váradi orvos visszaemlékezései IV. (könyvismertetés) 

    24. Gutai István: Graur János: Sorsok könyve (könyvismertetés) 

    25. Visszautasított hattyúdal (Születésnapi beszélgetés a 85 esztendős dr. 

Nagy Lajossal) 

    26. Gyárfás András: Kakán csomó; Beszélgetések az unokámmal; A 

szemtanú; Szólásszabadság; Közírré tétetik; PC fürdőzés 

    27. Ábrám Zoltán: Kányádi Sándor örökkévalósága 

    28. Vetési László: Utak, emlékek, történetek Kányádi Sándorral 

Részlet:  

Kányádi és a „kétféle” erdélyi magyar: A bihari, szatmári, szilágysági és bánsági 

magyarság számára évtizedeken át lélekmentő ajándék volt a határokon átívelő 

magyar televízió. Még a hetvenes évek végén történt, amikor. Szilágyságból jött 

haza Kányádi Sándor, friss élményekkel, kedves falusi és városi találkozók 

lelkesítő emlékével. – Tudod László, most jöttem rá, én, a székely ember, hogy 

kétféle erdélyi magyarság van. Az egyik része az, ahol évtizedek óta a magyarok 

nézhették a magyar televíziót, és a másik, ahol nem. Valóban nagy áldás ez a 

magyar televízió, de tudod, a mi székely népünk ebből is kimaradt. Nekünk 

mindig meg kell tanulnunk azt, hogy csak a saját lábunkon állhatunk.  

„Miért nem költözöm ki Magyarországra?” (Akkor még nem is sejtette, hogy 

egyszer õ is hontalan lesz Kolozsváron, otthonát – visszaszolgáltatás miatt – ki 

kell ürítenie, és saját lakás hiányában Budapestre kell költöznie:) – Sokan 

kérdezik, amikor Magyarországon járok találkozókra, hogy miért nem költözök 

ki én is Magyarországra. És én erre mindig azt válaszolom, hogy ezért, mert ez a 

kicsi Erdély az egyetlen hely a világon, ahol nem lehet éhen halni. Ha 

vándorúton vagyok és megéheznék, nincs olyan erdélyi falu, ahol egy tányér 

étellel, vagy épp, amije van, be ne hívna és meg ne kínálna engem magyar, 

román, szász és még a cigány is.  

 

 

    29. Nagy-Majos Gábor: Kányádi Sándor meghalt 

    30. Szekeres Sándor: Megemlékezés Ferencz Vilmosról 

    31. Szász István Tas: Rendhagyó búcsú dr. Ilyés Györgytől 

    32. Szekeres Lukács Sándor: In memoriam Dr. Pákh Sándor Csaba 

33. Serdült Benke Éva: Száva Gyula stációi 

34. B. Osvát Ágnes: Rendhagyó (rém) álom, dokumentációval (II) 
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35. B. Osvát Ágnes: Eleven hagyomány: Bródy Sándor 

36. B. Osvát Ágnes: Mint nagy fehér madár; Bárkivel megeshetett volna 

történeteimből 

37. B. Osvát Ágnes versei: Júniusi alkonyon; Az égre írtam; Álomi tájak 

vonzásában;  

38. Fodor Sándor: Csipike és Tipetupa házassága 

 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ 

2018. december (108 szám) 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

Szerkesztő bizottság: Dr. Kövesdy Pál főszerkesztő, B. Osvát Ágnes (irodalom 

és gyermekoldal), Szabó M. Attila (Székelyudvarhely) 

Alapító főszerkesztő: Orbán László 

Kiadja az EKOSZ elnöksége 

A lap 64 oldal 

 

    1. Kányádi Sándor: Képeslap (Szász Endrének) /vers/ (Fedőlap) 

    2. Kövesdy Pál: Kedves olvasóink! 

    3. Szász István Tas: Adventi levél 

    4. Osvát B. Ágnes: Ünnepinek szánt gondolataim…(Részlet: „Erkölcsi 

züllésünknek jellemző tünete. hogy világszerte vészesen növekszik a fiatal 

bűnözők száma, a „legfejlettebb” népek körében valóságos ostorcsapássá válik 

ez. A lelki betegségek növekedése a modern ember tragikus kórképét jelzi. A 

beengedett „vadak” súlyos fertőző betegségeire kell a gyógyszer, a „műveltek” 

ezzel szemben egyre inkább ideggyógyászokra és elmeorvosokra szorulnak. És 

egyre több, súlyosabb, mélyebben gyökerező baj látogatja meg az emberiséget. 

Sajnos ez a dolgok szörnyű visszájára fordulása a „legfejlettebb” népeknél és a 

„legműveltebb” embereknél kezdődik. Belső feloszlási folyamatról, magának az 

embernek belső romlásáról van itt szó, ahol semmi keresnivalója nincs a 

betlehemi csillagnak. A legnagyobb tudósok és erkölcstanítók – legalább is akik 

hisznek a szellemnek az anyag fölötti felsőbbrendűségében – egyaránt súlyosan 

aggódnak ezért. Így pusztultak el az idők folyamán a kultúrák. A történelem 

kezdete óta váltogatják egymást, és jól tudjuk, hogy csak nagy néha pusztulnak 

el külső csapások következtében. A legtöbbjük lassú rothadás folyamán, belülről 

teljesen kiüresedve, a saját hóhérjává lett. Most éppen a keresztény kultúra van 

soron, szerencsére a mai ember mintha már a veszély nagyságának tudatára 

ébredni, legalábbis az okosabbja. Ugyanis az álkeresztény és álnemzeti 
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hazugságokra épülő alapok nem lesznek sokáig tarthatóak, összeomlásra 

ítéltettek már csak azért is, mert semmi igazság nincs bennük, ezért építeni nem 

lehet rájuk…”. 

    5. Serdült B. Éva: Egy kislány megy a hóban 

    6. Csapó Endre: Összedőlhet-e a liberális diktatúra Nyugat-Európában? 

(Részlet: „A XX. századra két irányzat érett meg gyakorlati alkalmazásra. Két 

egymással ellentétes ideológia küzdőterévé vált az emberi világ. A Nyugaton 

kitervelt, kitermelt kommunizmus százmillió ember feláldozásával sem vált az 

emberiség létformájává. A forradalom másik ideológiája tartósabbnak bizonyul, 

a liberalizmus a teknősbéka lassú, konok haladásával takarít el mindent, ami 

útját gátolja. A szocializmusnak is volt egy lassú víz partot mos irányzata, a 

fábiánusok is alattomosan araszoltak a liberális terepen. Nem kell részletezni: 

egyaránt Isten, haza, család ellen nyomul valamennyi, egy valamiféle utópia 

világa felé. (…) Mondjuk ki, Németország politikáját és az ország tájékoztató 

iparát egy szélsőséges, nemzetellenes, amerikai bázisú globalista elit uralja, 

birtokolja. Ezt nemcsak a német nép, de a német gazdaság, a német ipar is 

szenvedi. A német ipar ma menekül a keleti országokba. Energiája, ásványi 

malapanyaga természetes forrása Oroszország. Népe szenvedi a Merkel keblére 

ölelt és országára zudított őskori ásatag képzeletvilág szellemi ürülékétől bódult 

torokvágó kultusznak, a minden európai hitre, erkölcsre szennyáradatként 

zúduló fundamentalizmusnak a befogadását. A türelmi időnek egyszer vége lesz. 

A liberalizmusnak meg kell buknia ugyanazon okból, melybe belebukott 

ikertestvére, a kommunizmus. (…)” 

    7. Ágoston András jegyzetei: Elégtétel: „A kettős állampolgárság európai 

érték”; Államilag támogatott gyűlöletkampány; Elkerülni a meglepetéseket; 

Hillary és az illiberális demokrácia; 

    8. Szász István Tas naplójegyzetei: Nemzetpolitika; Deja vu; A dugonicsi 

szereptévesztésben szenvedőkről (Részlet a „Deja vu” című jegyzetből: : 

„Mindenekelőtt: Magyarország, mnt a nemzetek ezer éves elnyomója került 

terítékre. A nemzetek bölcsője helyett a nemzetek bölcsőjét vizionálták.  

Mikoözben egy soknemzetiségű államban az uralkodó nemzet 

megengedhetetlen számbeli kisebbségét hirdették, körükötte három hasonló, sőt 

két fokozottan ilyen jellegű államot hoztak létre. A szomszédos népek 

delegációinak fals történelmi múltra alapozott felszólalásait tényként fogadták 

el. A hozzászólás jogától megfosztottakként csak a kész döntés után 

szólalhattunk meg (Most nagylelkűen kaptunk hét+néhányszor két percet a több 

órás rágalomáradat ellenében) Ha igaz, az akkor Magyarország által beküldött – 

a tárgyalást tárgyilagos mederbe terelni szánt – segédanyagok nem kerültek 

megbeszélésre sem. Van olyan amelyet mostanában találtak meg az irattárak 

mélyén felbontatlanul! Olyan képtelenségek hangozhattak el, mint pl. hogy 

Románia ősi területeit kapja vissza, a tiszántúli városok csak negyven 

százalékban magyarok, azok is katonák és hivatalnokok, sőt Debrecen tiszta 

román település, ahol a nyári szellő román anyák altatódalát hordja, a tiszántúli 
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magyar jelenlét 600 ezer főre becsülhető és így is a maradék Magyarországon 

640 ezer román és 430 ezer szlovák marad! Vagy: Pozsony ősi szlovák város, a 

XVIII. században Magyarországon csak egymillió magyar élt. De szóba kerültek 

a magyar katonák kegyetlenkedései Csehországban (!!!), ahol, állításuk szerint 

asszonyokat vakítottak meg!. A diktátumból nem kell sokat idéznem. Ismeretes, 

hogy annak célja a megsemmisítésünk volt. Szövegét tanítani kellene, hogy az 

önmagáért beszélve neveljen Talán elég ha Ionel Brateánu képviselőházi 

beszédét idézzük: Nem nyughatunk addig, míg a magyar népet gazdaságilag és 

katonailag teljesen tönkre nem tesszük, mert mindaddig míg Magyarországban 

az életképességnek szikrája is van, mi magunkat biztonságban nem érezhetjük” 

    9. Tiltakozott a CÖF-CÖKA a brüsszeli képviselőknél 

    10. Schmidt Mária: Az Európai Unió a demokrácia nevében akarja 

identitásunkat elrabolni 

    11. Kilépés (Kronika.ro) 

    12. Sebők Mihály: Döbbenet 

    13. Csiki András: Székely passió (vers) 

    14. Balog Levente: Megszólítani a világot 

    15. Szabó István: A Szögedi Nemzetről… 

    16. Szabó István (Sarkad): Mától minden másképp volt… 

    17. Szabó Mayer Attila: Száz éves a szászok „öröme” 

    18. Szíki Károly. Apáink arcán  (Beszélgetés Farkas Árpáddal) 

    19. Elhunyt D. dr. Pap Géza, az Erdélyi Református Egyházkerület 45. 

püspöke 

    20. Ábrám Zoltán: MOGYE-oktatók szerepe és felelőssége 

    21. Bodolai Gyöngyi: Jubileumi emlékünnepség a magyar tudomány napján 

    22. Klinikája falára került a híres orvos neve 

    23. Biró Blanka: Székelyek, ha összegyülnek, a következő száz évre 

készülnek 

    24. Kiterjesztik Székelyföldre is a gazdaságfejlesztési programot 

    25. Potápi Árpád János: A családok éve program fontos része az 

óvodapedagógia 

    26. Ábrám Zoltán: Érsemjénben megünnepelt negyedszázad 

    27. Vincze János Dr.:Kopjafa-állítás Semmelweis Ignác tiszteletére Erdélyben 

    28. Az erdélyi Csíkszentdomokoson felavatták a megújult Márton Áron 

Múzeumot 

    29. Káli Király István: Serdült Benke Éva: Gerinceltörésben (könyvismertető) 

    30. Kövesdy Pál: Szakács Attila Imre: Göröngyös úton…(könyvismertető) 

    31. Nagy Majos Gábor: Télelő (könyvismertető); Fényes csillagok az égen 

(vers); Kor…-érzet, kórisme? (vers) 

    32. Két kötet a kommunizmus papi áldozatairól (könyvismertető) 

    33. Gyárfás András hozzászól 

    34. Szatmáry E. Péter: Korrajz vagy netán kórrajz? (Részletek: /megj.: 

legszívesebben az egész tanulmányt ide másolnám: „ Az első főszereplő : az 
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iskola /fejezet/ 1. A gondolkodásképességét vesztett primitív ember 

megalkotása: Az 56’-os forradalom utáni kommunista vezetés is ismert egy régi 

mondást: „vágd el a fa gyökerét és a fa kiszárad. Félve az „ellenforradalom” 

megismétlődésének veszélyétől és egy éledő magyar nacionalizmus rémképétől, 

56’ után megszüntették a magyar nemzet történelmének külön órák keretén 

belüli oktatását. Tették ezt a magyar néppel akkor, amikor az összes környező 

országban (…) a történelem tanítása két külön ágon zajlott: a világtörténelem és 

a nemzeti történelem. Azáltal, hogy hazánkban a nemzeti történelem oktatását a 

világtörténelem vég nélkülien hatalmas tantárgyába olvasztották be, fontosságát 

tekintve az egész témakör, benne a magyarságtudat kialakítása egy 

méltánytalanul alacsony szintre került. Míg keleti és északi szomszédjainknál a 

középiskolák folyamatosan ontották az eltorzult és egyben hamis nemzeti 

öntudattal bíró nemzedékeket, addig nálunk ezzel a rendelettel kezdődött azon 

nemzedékek megjelenése, akik -és tisztelet a kivételnek – bár magyarul 

beszéltek és beszélnek, a magyar múltról szinte semmit sem tudnak, zömében 

nemzetietlenné mosott tudatuktól távol áll és „idegen a magyar élet”. Nem 

csodálható, hogy ők Himnuszt nem énekelnek, (…). Számukra a határon kívül 

rekedtek sorsa, története, művészete és élete homály, értéktelen, legjobb esetben 

furcsa és idegen. Ezek azok a korosztályok melyeket zömében olyan 

„újmagyarok” alkotnak, akiknek nem az identitáskérdés, hanem inkább, sőt 

kizárólag a pénz az, ami fontos, és akik inkább a divatnak élnek (…). Számukra 

Trianon és az egész múlt „körön kívül” rekedt. (…) A második világháború 

utáni, a kulturkommunizmus eszméi szerint lerombolt iskola egyrészt így és 

ilyen indíttatásból megteremtette a buta, neveletlen embertípust (lásd: a Kossuth 

téren tüntető agymosott tömeget), másrészt pedig azzal, hogy a nemzeti 

történelem tanítását zárójelbe tette, hozzányúlt és megkezdte az európai homo 

sapiens több száz éve kialakult identitástudatának tudatos lebontását…. 

A második főszereplő : a média: (E fejezetnek a második része) a: Narratíva: A 

narratíva vagy bármi eseményről történő elbeszélés az a mód, bármiről is essék 

szó, megadja azt a kiinduló pontot vagy meghatározza a beszélgetés fő témáját, 

ahonnan a vita egyáltalán kiindulhat, valamint azokat az összefüggéseket, 

melyeket a beszélgetéseknek érintenie kell. A narratíva megválasztása – főleg a 

politikában – meghatározó fontosságú. Egy jól megválasztott narratíva akár már 

a vita elején eldöntheti, teljesen függetlenül az igazságtól, hogy ki kerül a 

vitában győztes vagy kedvezményezett helyzetbe, és melyik fél lesz az, akinek 

csak a folyamatos védekezés lesz a szerepe. (A tanulmány többi részét is 

melegen ajánlom a kedves olvasónak, hiszen olyan igazságokra világít rá, 

melyekkel nap mint nap találkozunk) 

    35. Márai Sándor: Olyan világ jön…:   

Olyan világ jön, 

amikor mindenki gyanús, aki szép. 

És aki tehetséges. 

És aki tehetséges 
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És akinek jelleme van… 

 

A szépség inzultus lesz 

A tehetség provokáció. 

És a jellem merénylet!... 

Mert most ők jönnek… 

A rútak. 

A tehetségtelenek. 

A jellemtelenek. 

És leöntik vitriollal a szépet. 

Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. 

Szíven döfik azt, akinek jelleme van. 

 

(Megj.: A  szokástól eltérően az egész verset idézem, magyarázat nélkül) 

 

    36. Létay Lajos: Sejtelmek (vers) 

    37. Szente B. levente: Ima (vers) 

    38. Molnár János: Mivé lettél anyám nyelve? /Bocsássanak meg, hogy a cikk 

olvasását az olvasóra hagyom, hadd kasztingoljon belőle akár egy trendi sztorit 

is, egy olyan igazi namber oant, hátha egy afterpartin best of stilusban 

elmondhatja szerelmének, hogy lovelak bébyke./ 

    39. Juhos Kiss János: Édes Anyanyelvünk – Dr. Grétsy Lászlónak (vers) 

    40. Serdült Benke Éva: Ez már Magyarország? 

    41. Osvát B. Ágnes: Rendhagyó (rém)álom, dokumentációval 

    42. Eleven hagyomány (Osvát Ágnes rovata): Ábrányi Emil 

    43. Osvát B. Ágnes Meditterán esők 

    44. Osvát Ágnes versei: Ajándék; Hókereső, Fakó fények között (versek) 

    45. Viccesnek szánt, de inkább morbid történetek Karinthyról 

    46. Szabó István: Másnaposan 

    47. Bartócz Ilona: Jön a Mikulás! 

    48. Hétvári Andrea: Karácsony (vers) 

 

 

Szerkesztette: Spaller Árpád 
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ÁTALVETŐ 2019.  

 

ÁTALVETŐ 109 

2019. március 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

 

  

1. Reményik Sándor: Erdély magyarjaihoz (vers) 

2. Hírek (Egyesületek életéből): Bolyai Farkas Erdélyi Batátok Köre, Recsk 

2018. évi beszámolója; Mezőberényi Erdélyi Kör (hírei); Interjú dr. Szilágyi 

Péter miniszteri biztossal a Chicagói Gála Bálon; 

3. K.(övesdi) P.(ál): Március 15. és május 26. jegyében 

4. Csizmadia László a CÖF_CÖKA elnöke: Hamvadó cigarettavég 

5. Visky András: Miatyánk '95 

6. Borbély Zsolt Attila: Az Európai Parlamenti választások tétje 

/Részlet: „A magyarországi ellenzék tényhamisításainak vonatkozásában 

példaként könyvtárnyi irodalom idézhető, álljon itt egy idézet Gréczy Zsolttól, 

aki szerint a rendszerváltás óta nem volt ilyen elégedetlenség-hullám 

Magyarországon. Miközben az a botránysorozat, amit keltenek hetek óta, épp 

abban különbözik az eddigiektől, hogy felülről vezérelt, erőltetett, erőtlen és 

tragikomikus. Ez nem elégedetlenség hullám, hanem pártaktivisták módszeres 

botrányokozása, melynek célja a kormány ellen heccelt pár ezer ember 

mozgásban tartása és a társadalmi elégedetlenség látszatának keltése a nyugati 

média számára. Mert ugyebár a nyugati híradásokat idézni lehet majd a hazai 

sajtóban. Nem ritka megoldás, hogy az anyaországi ballob média egyik ágense 

ír egy hamis helyzetjelentést egy tekintélyesként beállított lapba amit utána 

etalonként idéz kollegája itthon.” 

7. Csapó Endre: Év eleji látóhatár 

8. Ágoston András jegyzetei: Kapuzárási pánik; Kifizetődő befektetés; 

/részlet: Az ősok pedig itt is ott is a marxista ideológia terméketlensége Erre az 

okra vezethető vissza Juncker isiászos zarándoklata Marx szülővárosába, 

Trierben, a kéttonnás bronzszobor felavatása egyáltalán nem robbant be az 

európai köztudatba, legfeljebb amolyan gyors felejthető petárdapuffogtatásként 

volt észlelhető. Nem volt nagyobb sikere Gyurcsány Ferenc évértékelőjének sem. 

Nincs alku Orbánnal, hajtogatja már nyolc éve az, aki annak idején elismerte: 

„hazudtunk éjjel, hazudtunk nappal”. Mondanivalójában egyetlen új dolog volt: 
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össze kell fogni, még a Jobbikkal is, majd a győzelmet követő demokratikus 

virágzás során a jelenlegi kifogásokat, finnyáskodást is meg lehet vitatni. Bravó! 

A baloldal elismert rétora többre úgy látszik nem képes. A többiek meg, Soros 

után szabadon, demokráciadeficitről beszélnek, miközben azt sem tudják 

megmagyarázni legalább önmaguknak, hogy az utcai „dáridók” miért nem 

eredményesebbek, mint a hasonló kaptafára tervezett belgrádi, pozsonyi, varsói 

és más „népmozgások”. Ez ügyben, legfeljebb az lehet a magyarázkodás alapja, 

hogy a Soros-féle megmozdulások ott sem járnak nagyobb sikerrel. 

9. Hunyadi János levele V. Miklós pápának (Egy pár száz éves gondolat arról, 

miért is harcolunk) 

Hatvannál több esztendeje, úgyszólván szakadatlan viseljük a harcok dühét, 

magunk gondján, magunk: egyetlen nemzet fegyvereire utalva. Itt állunk, immár 

kimerülten a sok harctól, vereségtől, gyásztól és fájdalomtól. Halálnak halálával 

pusztulunk. Mennyi rémségre emlékezünk! Láttuk gyakran az ellenség táborát a 

várfalakról: az égő háztetőket; sírással, futással, szükséggel telve mindeneket; 

azután a feldúlt földeket, gyászoló házakat, testvéreink holttestét martalékul az 

ellenség kezében, a győzők gúnyolódását, az ellenséges rabigát, nyomorúságos 

életre hajszolt hadifoglyok menetének gyalázatát. Rövidre fogva, többet 

szenvedtünk, mint egyszerű hadiállapotban. Nekünk, kik megmaradtunk, s 

emlékezünk a szabadságra, alig maradt egyebünk, mint fegyverünk s 

bátorságunk. Gyakran jártunk a végveszély szélén, s nem tudom a sors reánk, 

vagy foglyainkra rakott-e súlyosabb bilincseket és terheket. De bármilyen nehéz 

mindez, inkább akartuk elviselni, mint a szolgaságot, mindig súlyosabbnak 

éreztük a hit kárát, mint az anyagiakét. Hát nem elég ennyi jogos fájdalom? 

Hiszen nincs olyan kegyetlenség, amit rajtunk el ne követtek volna, és sohasem 

elég: akár győzünk, akár vesztünk: mindig itt az ellenség; gyűlölete, mellyel 

ellenünk harcol, még nagyobb, mint hatalma……………………………. 

Számban, kincsekben hatalmasak kikkel fegyvereinket összemérjük. Attól tartok, 

a törökkel kezdett háborút egész Ázsiával kell lefolytatnunk. A kitartásban van 

egyetlen bizodalmunk, hogy elhárítsuk a szolgasorsot a keresztényekről. Most 

vagy nem kellett volna ajánlani s elkezdeni a háborút; vagy ha már elkezdtük 

viseljük, és végezzük az ügy nagyságához méltóan. El is végezzük, ha 

megszorítjuk az ellenséget és nem tágítunk előbb, mígnem kiűzvén Európából, 

reménységünk beteljesül. Nem csekély az ok, mely kitartásra ösztönöz ebben a 

háborúban. Ellenségeink, kik annyiszor támadtak ránk, sohasem fogják 

abbahagyni a támadásunkat, ha le nem verjük őket. Velük nincs, és nem is lehet 

tartós béke. Tehát szilárdan helyt kell állni, gonddal végezvén kötelességünket. 

Mi helyt is állunk, ha boldogságod segítséget ad hozzá. Ha egyszerre 

cselekszünk, rövid lesz a dolog, csak ne lohasszák le reménységünket 

megszakításokkal, halogatásokkal. Itt van ez a sereg, méltó a zsoldra; olyan 

harcosokból, kik nem időnként, hanem állandóan fegyverben élnek, s égnek a 
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vágytól, hogy megbosszulják szenvedéseiket örök ellenségükön, a keresztény név 

engesztelhetetlen ellenségén. Ne halassza tehát a segítséget, Európa 

megszabadítása székének díszére, dicsőségére válnék. 

Kelt hadi előrenyomulásom közben, Rácország, másképpen Szerbia földjén a 

Duna gázlójánál, melyet köznyelven Kövesnek mondanak Szent Mihály havának 

17. napján, az Úr 1448. esztendejében.” 

10. Pilinszky János: Egy szenvedély margójára (vers) 

11. Szász István Tas naplójegyzetei: Miért csodálkozunk?; Csiksomlyó 2019.; 

Isten és nemzet a hétköznapokban; Euró-víziós színjátékok és sorsfordító 

lehetőségek; 

12. Nagy-Major Gábor: Nem tudom… (vers) 

13. Stefka István – Huth Gergely: Önazonosságunk alapja, hogy rendet tegyünk 

a történelmünkben! 

 

–/Részlet:– A Magyarságkutató Intézet megalapításának bejelentésével ismét 

felizgatta az ellentábort. Mi lesz a feladata az intézetnek? 
Az identitás szerves része, hogy egyértelmű világképe és önazonosság-tudata 

legyen az embereknek. A magyarság eredetéről hosszú évszázadokon át teljesen 

egyértelmű álláspont uralkodott Európában, az 1850-es évekig mindenki úgy 

tudta, hogy a magyarok hun eredetűek, a dinasztia tagjai Attila leszármazottai. 

Így tudták a legendaírók, de még maguk az Árpád-házi királyok is. Ezután 

eredetünket a finnugor nyelvi rokonságból vetítették ki. Elindult egy százötven 

éves finnugor-türk vita, az egymás mellett létező hipotézisek korszaka. Bő két 

évtizede megváltozott a Magyar Tudományos Akadémia álláspontja: már nem 

finnugor eredetről, csak nyelvi rokonságról beszélnek. A régészet, az 

antropológia, az ősi zenék és kultúrtörténeti emlékek kutatása, a leletek 

műszeres vizsgálata és az archeogenetika időközben számos új eredményt tett le 

az asztalra. E jelentős eredmények szintézisét azonban nem sikerült elérni, 

elbeszélnek egymás mellett a különböző tudományágak képviselői, 

relativizálják a másik bejelentéseit. Ezért vált szükségessé egy olyan intézet 

felállítása, amely a magyarság eredetét feltáró új tudományos eredményeket 

összegzi és értelmezi, rendkívül nagy társadalmi várakozás és igény közepette. 

14. Ablonczy Bálint: Schöpflin György: „A kormány az összes kulturális 

háborúját elvesztette” 

/Részlet:  A Fidesz azt is bejelentette, hogy az európai listát vezető Trócsányi 

László igazságügy-minisztert jelölik majd uniós biztosnak. Árulja el, mi volt a 

baj Navracsics Tiborral? 

– Csupán kívülről láttam a tevékenységét. Az a benyomásom, hogy túlságosan 

közel került a brüsszeli rendszerhez. Úgy tudom, a Fidesz vezetése is elsősorban 
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azt kifogásolta tevékenységében, hogy miközben a többi biztos saját nemzete 

érdekeit is képviselte, Navracsics ehhez nem volt elég erős ember. De ennél 

többet a váltás okairól nem tudok és ezt sem tartom megbízható információnak. 

– Talán lehetetlen küldetés volt Navracsics Tiboré. Képviselőként ön soha nem 

érezte úgy, hogy az együttműködést jutalmazó uniós intézmények üllője és 

Brüsszel-ellenes kormányzati kommunikáció kalapácsa közé szorult? 

– Van igazság abban, amit mond, de abban biztos vagyok, hogy az összeütközést 

nem mi provokáltuk. Az egész mostani helyzet 2010-ig nyúlik vissza, sőt még a 

Gyurcsány-kormány idejére: az EU rá sem hederített a 2006. október 23-i 

tüntetés erőszakos szétverésére. Tíz évvel később megkértem Frans Timmermans 

bizottsági alelnököt, hogy fejezze ki sajnálatát a történtek miatt. „Nem.” Ez volt 

a válasza. Amikor Orbán Viktor 2010-ben megnyerte a választásokat, 

szembesülnie kellett a szocialisták vártnál is katasztrofálisabb gazdasági 

örökségével. 

 

Első útja Manuel Barroso akkori bizottsági elnökhöz vezetett és egy kis türelmet 

kért, hogy rendbe rakhassa a költségvetést. Barroso azonban ragaszkodott 

ahhoz, hogy Magyarországnak azonnal teljesítenie kell a deficittel és egyéb 

mutatókkal kapcsolatos elvárásokat. Ez kétszeresen is igazságtalan volt. 

Egyrészt a világrekord államháztartási hiányt összehozó Gyurcsány-kormánnyal 

feltűnően engedékeny volt a Bizottság. Másrészt a testület szereti magát a kis 

államok védelmezőjének beállítani, mégis teljes súlyát latba vetve igyekezett már 

2010-ben megfegyelmezni minket – miközben például a franciákkal újra meg 

újra elnézőek. Most éppen a pénzügyi tervezésért is felelős Günther Oettinger 

biztos jelentette ki, hogy „kivételesen” Franciaországnak jövőre sem kell 

betartani a háromszázalékos, amúgy mindenki számára kötelező hiánycélt; 

Jean-Claude Juncker bizottsági elnök szerint mégiscsak Franciaországról van 

szó. A Bizottság mai napig képtelen felfogni, hogy Magyarország – 2010 óta 

háromszor – az általuk erőltetett neoliberális gazdaságpolitikára is nemet 

mondott. 

15. Dr. Ábrám Zoltán: December elseje ígéretei és kihívásai 

/Részlet: „A földi világ legfőbb mozgatója száz évvel ezelőtt is – előtte és utána 

egyaránt – a hatalom megszerzése, az önös érdekek érvényesítése, a pénz 

uralma volt. Európa második legnagyobb kiterjedésű államalakulata, az 

Osztrák-Magyar Monarchia feldarabolása egyaránt érdeke volt az ekképpen (is) 

nagyobbá való győztes hatalmaknak mint a hirtelenjében létrejött, önállósodó 

„zsákmányra éhes” utódállamoknak. Persze mindehhez egy mindenki számára 

több kevesebb szenvedést nyújtó világháborúra, annak vége felé a harcokban 

belefáradt és a leszerelés után sóvárgó hadakra, a számunkra teljes mértékben 

kedvezőtlen végkifejletre, a nagy szocialista forradalom világmegváltó 

gondolatainak a felkarolására, a szétzüllesztett saját serege helyett a 



225 

 

munkásosztályban bízó szabadkőműves Károlyi-kormányra, árulások 

sorozatára, a kor demográfiai és politikai viszonyaira, no meg – a teljesség 

igénye nélkül – telített sorsszerűségre is szükség volt. 

16. Stoffán György: Morbus centenarius 

17. Antal Erika: Magyar nem, de angol nyelvű kar lehet a volt MOGYE-n 

18. Prof. Dr. Brassai Attila: Prof. de. Feszt György (1925. szeptember 15. – 

2019, január 17.) /Nekrológ/ 

19. Az EME elnöksége nevében Keszeg Vilmos, Bitay Enikő 

főtitkár.:Állásfoglalás a MOGYE mellett 

20. Sebestyén Mihály: Szenátorok cselszövése; 

21. Prof. dr. Tőkés Béla: Én Paladeval tartok! 

22. A Magyar Kultúra Lovagja: Szabó M. Attila (Székelyudvarhely, Románia) 

tanár 

23. A kormány tovább támogatja az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában 

programot. 

24. Szilágyi Domokos (Marosvásárhely): Egy hetvenéves érettségi találkozó 

25. Sepsiszéki Nagy Balázs (Csinód Úz völgye): Kopjafák helyett bölcsőket a 

nemzetnek! 

26. Vándorbölcső és holt lelkek (Forrás: Székely Hírmondó) 

27. A kormány fontos feladata a nemzeti összetartozás erősítése 

28. Molnos Lajos: Kolozsvári képeslap 

29. Simó Márton: Gelu Pateanu (1925 – 1995) 

/Részlet: „Kétnyelvűségem forrása valahol a gyermekkori tudatra ébredésem 

pillanatától számítható” – mondotta, amikor a magyar nyelv elsajátításának 

körülményeiről faggattuk. – „Teljesen természetes volt ez a családunkban. 

Édesapám, aki korábban a román nemzeti eszme elkötelezettje volt, 1919-től 

kezdődően megcsömörlött attól a módszertől, amellyel a Consiliul Dirigent 

átvette Erdély adminisztrálását; ő nem ilyen lovat akart, nem a Regát 

szemszögéből képzelte el az egyesítést, hanem egy olyan országot szeretett 

volna, amelyben rend van és egyetértés, a sokkal fejletlenebb Ó-Romániát 

szerette volna felhozni Erdély, a szétesett Osztrák–Magyar Monarchia szintjére. 

Kisgyerekkoromban kizárólag magyarul beszéltünk a legszűkebb 

társaságunkban, magyar polgárok, urak, művészek látogatták a házunkat, a régi 

adminisztráció emberei, egykori magas rangú K. und. K. katonatisztek, köztük 

román emberek is, akik kivétel nélkül a régi rend, a Monarchia ódon fényének 

elkötelezett hívei voltak. Nyilvánvaló, hogy nagy hatással volt rám már ekkor a 

magyar nyelv, a magyar kultúra. És ez teljesen természetes is volt.” 
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30. Kövesdy Pál: Dr. Tamás Attila (1940 – 2019) 

31. Perneki István: Tamás Attila emlékére 

32. Dr. Toró Árpád: Kétellyel körített öröm 

33. 187 éves a Nemzeti Himnuszunk 

34. Prof. Dr. Vincze János: Orvostörténet – felsőfokon (könyvismertető) 

35. János Piroska: Egy váradi orvos visszaemlékezései 

36. B. Zs.A.: Borbély Imre: Magyar nemzetépítés, Kárpátia Stúdió, 

Köröstárkány – Kápolnásnyék, 2018 

37. Gálfalvi Gábor, ny. ig. tanító Alsóboldogfalva: Magyarok Nagyasszonya 

38. G.G. Nosztalgia (vers) 

39. Dipl.-Ing. Nagy László (Bajorország): Hozzászolás az Átalvető 108., 

decemberi lapszámából. 

40. Gazda József: A magyarországi események margójára 

41. Szabó István (Sarkad): Reflexió decemberi lapszámunk szerkesztői 

bevezetőjére (.o.) 

42. Stoffán György: Elmaradt mise? 

43. Kuti János: Miért nem ünnepeltek a magyarok?! 

44. Kiss J. Botond: Levél a Duna-deltából. 

45. (ma)Riska: Egy megbokrosodott pirostarka szarvasmarhafajta levele az Eu 

Mezőgazdaság-fejlesztő Prozsktjének Főraportöréhez 

46. Gyárfás András hozzászól: Honfoglalás; Honfoglaló II., Honfoglaló III., 

Vissza a természethez; Vissza minden. 

47. Dr. Szatmáry E. Péter: Korrajz vagy netán Kórrajz? (A mi Trianonunk és 

netán Nyugat-európa iszlamizációja 

48. Serdült Benke Éva: Ez már Magyarország? 

49. B. Osvát Ágnes: Rendhagyó (rém)álom dokumentációval 

50. B. Osvát Ágnes: Apokrif ima az (igaz) írott Szóért 

Eleven hagyomány (rovat) Nemes Nagy Ágnes (1922 – 1991.) – összeállította 

B. Osvát Ágnes. 

51. B. Osvát Ágnes: Rendszertelen gondolattöredékek az apámról 

53. B. Osvát Ágnes: Apám születésnapja (vers) 

54. Nemes Nagy Ágnes versei 
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55. Mester Györgyi: A hímes récék 

56. Nemes Nagy Ágnes: Nyúlanyó húsvétja 

  

ÁTALVETŐ 110 

1919. június 

Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

 

  

1.Hírek (az egyesületek életéből): EKOSZ-közgyűlés Nagykanizsán; 

Salgótarjáni Erdélyi Kör 

2. Kövesdy Pál: 1919 – 2019 (Júniusi lapszámunk elé) 

3. Csomortáni Gál László képzőművész bemutatása 

4. Szász István Tas naplójegyzetei 

5. Ágoston András jegyzetei 

6. Szentesi Zöldi László: A Notre-Dame utolsó húsvétja 

Az igazság az, hogy maga Európa égett el a szemünk előtt. Csak éppen nem 

vettük észre.  

Az emberek nézték, csak nézték, ahogyan a lángok pirosan mordulnak az égre. 

Mert égett a Notre-Dame. A párizsi Notre-Dame. Épült százötven évig, és akkor 

készült el, amikor még Károly Róbertnek hívták a magyar királyt. Azóta a 

párizsi Notre-Dame nem pusztán a gótika remekműve, de maga a testet öltött 

Európa is. Ide álmodta púpos harangozóját Victor Hugo, zúgott a harang a 

rigómezei ütközet és Nándorfehérvár után, s királyokat koronáztak meg ezen a 

helyen. Még azt is kibírta a szent épület, amikor falai között a francia 
forradalom idején miseparódiát rendeztek az ateista forradalmárok. 

A párizsi Notre-Dame mindent kibírt. Megcibálták az évszázadok, de szilárdan 

állt, ahogyan mi, európai emberek is álltunk, dacolva az idővel és a 
történelemmel. 

Egy ilyen ódon épületnek nem pusztán szerkezete, de lelke is van. A szakrális tér, 

amelyből évszázadokon át milliók sóhaja, imája, szállt az ég felé, valójában élő 

anyag. Nemcsak fizikai, lelki kiterjedése is van. És most a lélek kapott lángra, a 

lélek pernyéje teríti be Párizst. S a víz, amely máskor megszentelt anyagként 

csorog a kézre, most a létező legnagyobb mennyiségben sem elég, hogy 
csillapítsa a tüzet. Az ima már nem segít. Imádkozni hamarabb kellett volna. 
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Most majd elmagyarázzák nekünk, hogy a felújítás alatt valamelyik munkás 

eldobta a cigarettát, az okozta a tüzet. Esetleg egy vezeték lángra kapott. Vagy 

valami hasonló, de mindenképpen emberi mulasztás történt. Látszólag igen, 

tényleg így lehet, csakhogy a kéz, amely láthatatlanul vezette az eseményeket, 

már akkor ütésre lendült, amikor még semmit sem sejtettünk. A kéz, amely 
egyidejűleg ütni és simogatni is képes. 

Az igazság az, hogy maga Európa égett el a szemünk előtt. Csak éppen nem 
vettük észre. 

 

 

7. Lőrincz József: Erre éhezik a föld (vers) 

8. Dr. Csókay András idegsebész levele: Szeretet földje 

/Részlet: „Szóval mindezek után a marslakó azt kérdezné: szerencsétlen 

európaiak, nektek teljesen elment az eszetek? És ha azt is hozzáadnánk, hogy az 

összes európai jogrendszer, alkotmány a keresztény tanokra épülve született meg, 

végképp csodálkozna. 

Arra már csak megdöbbenten legyintene, hogy egyetlen vallás hírdeti 

alapelvként a cselekvő felebaráti szeretetet: és ez a kereszténység. Az iszlám a 

feltétlen engedelmességet, a buddhizmus a belső kiüresítést, a hinduizmus a 

szánakozásig ugyan eljut, de aktív cselekvő szeretetre képtelen. Ehhez Teréz 

anyának kellett elmennie Indiába, hogy megmutassa. Ezzel szembe menve a kis 

Magyarország létrehozott egy olyan alkotmányt, amiben Istent meg meri 

említeni, a családot védi a kereszténységre utalva. Ez az ami nem tetszik 

bennünk a fejlett nyugatnak Az EU még nem tért le a fogyasztásban való 

tobzódás bűvöletéből, az élvezetek halmozásáról. Súlyos dolog a 

szenvedélybetegség.” 

9. Varga Mihály: A magyarságnak együtt kell dolgoznia, hogy az erősödő 

nemzetek közé tartozzon 

10. Potápi Árpád János: Az erős magyar közösséghez az önálló média is 

hozzátartozik 

11. Közlemény 

/Részlet: „2019. április 25-ém Tőkés László EP képviselő sajtóirodája 

közleményt adott ki „Jószolgálati  látogatás a feketehalmi börtönben” címmel. 

Ebből válogattuk az alábbi részletet 

Tőkés László református lelkipásztor, európai parlamenti képviselő, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke április 25-én felkereste Beke István Attila és 

Szőcs Zoltán politikai foglyokat a feketehalmi börtönben. Kíséretében volt Bálint 
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József, az Erdélyi Magyar Néppárt Kovászna megyei szervezetének elnöke. A 

Feketehalom (rom. Codlea, Brassó megye) városában található, félzárt 

rendszerű büntetés-végrehajtási intézetbe február, illetve március hónap 

folyamán lett áthelyezve a terrorvád miatt öt-öt év börtönbüntetésre ítélt két 

kézdivásárhelyi fiatalember, mégpedig a szigorúbb fogvatatási körülményeiről 

ismert csíkszeredai börtönből. 

Az EP-képviselőt a feketehalmi fogház igazgatója, Felix Alexandru Fabry 

alezredes fogadta, aki bemutatta a romániai átlaghoz képest jobbnak tűnő 

börtönviszonyokat. Tőkés László felvetésére elmondta, hogy azért nem tudnak 

munkalehetőséget biztosítani sem az intézményen belül, sem azon kívül a két 

elítéltnek, mert a büntetésük oka ezt a lehetőséget kizárja. A két fogvatartott 

státusa nem a börtönparancsnokon múlik, e tekintetben ő maga elhárított 

minden érzelmi viszonyulást, amikor a látogatók felhívták a figyelmét arra, hogy 

Beke és Szőcs egy koncepciós per áldozatai, ártatlanul ülnek egy politikailag 

megkonstruált, az egész erdélyi magyarság ellen kiókumlált vádirat és egy 

elhibázott ítélet következtében, s ennek ők maguk nagyon is tudatában vannak, 

emiatt is nehéz teher számukra a megalázó helyzet, amibe kerültek. Ezt csak 

tetézte a Legfelsőbb Bíróság és Semmítőszék e hónap eleji döntése, amellyel 

elutasította kettejük perújrafelvételi kérelmét, kimerítve ezzel a romániai 

jogorvoslati lehetőségeket. 

Tőkés László abbéli reményét fejezte ki a börtönparancsnoknak beszélgetésük 

során, hogy az adott szolgálati kötelmeken és a lehetőségeken belül hamarosan 

megoldják az elítéltek munkavállalás iránti igényét, hiszen a feketehalmi fogház 

ezt teljesíteni tudja.” 

 

 

12. Csóti Györgynek, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójának tudósítása 

13. Kövér László: A csodák a gyermekekben rejtőznek 

14. Demeter Gábor: A kétműfajú művész 

15. 2018 a külhoni magyar családok éve 

16. Dr. Tóth Lajos: Aranydiplomások 

17. Kisimre Ferenc: Médiatalálkozó Szegeden (Ötágú Síp kulturális Egyesület 

szervezésében 

18. Dr. Szekeres Sándor EKOSZ elnök: Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetésben részesült Dr. Úry Előd 

19. Interjú Dr. Szilágyi Péter miniszteri biztossal a Chicagói Gála Bálon 

20. Frigyesy Ágnes kitüntetése 

21. Kissé megkésett, de örök érvényű tudósítás 

22. Makai-Magoss Márton: Lóháton (vers) 
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23. Beszélgetés Szabó István filozófussal: Csak emlékezem és emlékeztetek… 

24. Szabó István: Metamorphosis Transylvaniae – Erdély elvesztései 

25. Szabó M. Attila: Kelemen Lajos 1919. évi naplója 

/Részlet:”Tegnap Kun Béla gyalázatos ajánlata háborított fel sokunkat. Tessék 

Magyarországból mindent elfoglalni csak Budapest maradjon nekik. Ez a 

lényege A válasz méltó volt az ajánlathoz: Budapestet francia gyarmati katonák 

fogják elfoglalni. Most tehát a budapestiek is megízlelik közelről a háborút, ha 

távolról nem tetszett s felborították az országot. Valamit egyenek a főztjükből ők 

is. Csak szegény jó magyarokat sajnálom, akik a bolsevik uralom után most a 

gyarmati katonák embertelenségeit is el kell, hogy viseljék. A tömeget nem 

szánom, mert az megérdemli a saját maga csinálta sorsát.” 

26. Csinta Samu: Kolozsvári gyorstalpaló svájciaknak 

27. Kuti János: És így tovább… 

28. Szalma György: Miért lett kivándorlóország Románia? 

„Az ellenzéki propagandamédia valahogy megszerette Romániát. Számukra 

sokszor maga a példakép. Sohanemvolt statisztikákat közölnek, nem létező 

számokkal próbálnak bűvészkedni. Most részletesen elmondjuk, mi az igazság 

Romániával kapcsolatban.  

2017-ben összesen 219.327 fő – naponta átlagosan hatszázan hagyták el az 

országot. A kivándorlók 30 százaléka 20-29 év közötti. Nem, nem 

Magyarországról van szó, hanem a balliberális média által rendre eposzi jelzők 

sokaságával körülrajongott keleti szomszédunkról, Romániáról.  

A Világbank 2018-ban kiadott tanulmánya szerint 3-5 millió közé tehető azoknak 

a száma, akik 1990 után elhagyták Romániát. Az Eurostat információ szerint a 

kivándorlók közel fele (47 százaléka) Olaszországba távozott, Spanyolország 22 

százalékkal a második legkedveltebb célország. 2010 után azonban megugrott a 

skandináv államok, illetve Hollandia és Ausztria népszerűsége is. A kivándorlók 

6-6 százaléka választja Németországot és Nagy-Britanniát. Franciaországba a 

kivándorlók 4 százaléka megy, míg Magyarországra 2 százalék, túlnyomórészt 

magyar nemzetiségű elvándorló jut. Az erdélyi magyarok elsődleges 

kivándorlása Magyarországra majdnem megállt, legfeljebb diplomás migráció 

van, de a mértéke sokkal visszafogottabb. Nagyjából 200 ezer erdélyi magyar él 

Magyarországon, akik az elmúlt 4 évtizedben költöztek a határ innenső oldalára. 

„ 

 

29. Makai-Magoss Csaba: A nagy fal (vers) 

30. Dr- Ábrám Zoltán: Bihari nosztalgia 

31. Farkas Árpád: S nem rogyik alá az ég! 
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32. Bogdán László: Farkas Árpádnak, a hetvenötödikre 

33. Gyárfás András hozzászól 

34. Mózes László – Mikó Imre: Jogvédelmi szolgálat -Tartós magyarellenesség 

35. Domonkos László (Részlet, Magyar Hírlap, 2019. április) 

36. Balázsi Dénes: Az én Székelyzászlóm (vers) 

37. Morvai Krisztina nyílt levele 

38. Molnár János Siófok. Tisztelt Főszerkesztő Úr! 

39. Dr. Kiss J. Botond: Suttog a természet. Előszó 

40. K.P.:  Gondolatok az Előszó kapcsán 

41. Gutai István: Mindenki kalendáriuma 

42. Csiki András: Mint akit pergőtűz ölel (vers) 

43. Tőkés Béla: Négymenetes spirális erőtér a Bolyaiaktól a Bolyaiakig 

44. Töttössy Magdolna könyvismertetője: Csapó Endre: Ilyen a világ 

45. Csiki András: Nyárádi szonett (vers) 

46. Serdült Benke Éva: Árva Erdély árva asszonyai 

47. „Gerinceltésben” – reflexió 

48. B. Osvát Ágnes: Függelék 

49. Viharos múltunk „gyöngyszemeiből” 

50. Gulág-tragédia Kolozsváron 

Nem elég, hogy 1944 őszén Tordánál a magyar hadsereg és német bajtársaik 

majdnem egy hónapig feltartották a román szövetségesekkel megerősített szovjet 

erőket, ezzel megakadályozva a Vörös Hadsereget abban, hogy betörjön a 

magyar fennhatóság alatt lévő Észak-Erdélybe, de ráadásul szervezetten voltak 

képesek visszavonulni. Ennek köszönhetően Rogyion Malinovszkij parancsnok 

alig volt képes hadifoglyokat ejteni, ezért döntött úgy, hogy a hiányt főleg a 

kolozsvári civilekkel pótolja. Sztálin dühödten sürgette Malinovszkijt, aki ebben 

a helyzetben még a Moszkva által megkövetelt hadifogoly kvóta töredékét sem 

tudta teljesíteni. Tehetetlenségük miatt kimondhatatlan feszült hangulat 

uralkodott a szovjet főparancsnokságon éppen úgy, mint a közkatonák körében. 

Malinovszkij pedig hazudni kényszerült a rettegett generalisszimusznak, amikor 

a hadifoglyok létszámáról tett jelentést. 

A román szomszédok adták a fülest 

– A többhetes lángoló tordai pokolnak azonban október 7-én vége szakadt és a 

szovjet-román erők elkezdhették féktelen szabadrablásukat, 

erőszakoskodásukat Tordán, Kolozsvárt és a környező falvakban, amely 

borzalmakat a békés lakosság málenkij robotra való elhajtásával tetéztek – 
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fogalmaz Murádin János Kristóf erdélyi történész. – Október 12-15 között – 

teljesen törvénytelenül – hétszáz 17 és 55 év közötti magyar fiút és férfit ejtettek 

foglyul Tordán és környékén, illetve ötezret Kolozsvárt, majd hurcolták el 

onnan a szerencsétlen embereket a Szibériai lágerekbe. A sorozatos 

razziaszerű fogolyszedések során előbb az utcáról, vagy a munkahelyeikről, 

később a lakásaikból szedték össze a magyar áldozatokat. Gyakran a szovjet 

katonákat a román hatóságok, vagy éppen a román szomszédok irányították 

azokhoz magyarokhoz, akikkel szemben ellenérzéssel viseltettek. 

 

51. Székely miatyánk (vers) 

52. Czakó Gábor: Lelenc magyar 

53. Molnár János levele 

54. Dr. Száva Tibor-Sándor: A csíksomlyói Szűzanya kegyszobor méretei és a 

72-es kódszám 

55. Gálfalvi Gábor: A székely székek rendszerének kialakulása 

56. Irodalom /rovat/ - szerkeszti Osvát Ágnes: Lászlóffy Csaba 

57. B. Osvát Ágnes: Ének a lélek titkolt rejtekeiből… 

58. Osvát Kálmán: Aktív demokrácia 

59. Lászlóffy Csaba versei 

60. Benedek Elek. A csodaszarvas 

 

ÁTALVETŐ 111. 

2019. szeptember 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

 

 
1.Reményik Sándor: Nem nyugszunk bele (vers) 

2. Híreink (rovat) Benne: Az EKOSZ, Budapesti Székely Kör; Győri Erdélyi 

Kör felhívása 

3. Ballai Attila: Hírünk a világban 

4. Csóti György: Történelmi mulasztásban vagyunk (Nem gondoskodunk 

kellőképpen jó hírünkről a világban) 

5. Lovas Rezső: Mi a baj a magyarokkal? 

6. Stoffán György: Elégia Viktorért... 

7. Borbély Zsolt Attila: Az EP-választások nemzetpolitikai vetületei 

8. Csíki András Nyárádi Szonett 

9. Szász István Tas naplójegyzetei: Benne:  Csíksomlyótól az Úz-völgyéig és 
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azon is túl; A társasági élet hullámhosszán; Üzenetet kaptunk; 12 pont 2019-ben 

a legégetőbb szempontok szerint. 

10. Szász István Tas: Pompás magyarjaink (vers) 

11. Szegő Iván Miklós: Vesztesek és győztesek (Az első világháború 

újraértelmezése) 

12. Simó Márton: (Hargita Népe): Beszélgetés Sabin Ghermannal 

/Részlet: „Elegem van abból, hogy Bukarest olyan költségvetést használ fel 

rendszeresen, amilyennel az összes erdélyi megye együttesen sem rendelkezett. 

Amikor a központosított vezetés átalakításáról írtam, én gazdasági és 

közigazgatási reformokra gondoltam. Ugyanígy nem akarták érteni, s 

Bukarestben most sem fogják fel, hogy nem onnan kell törvényeket hozni a 

kisebbségek érdekében sem, hiszen valójában maguk a kisebbségek látják, hogy 

milyen kihívásokkal szembesülnek, melyek a hiányosságok, milyen prioritások 

lennének a saját lakóhelyükön. És amikor kisebbségekről beszélek, 

legszívesebben elhagynám ezt a szót, mert Erdélyben nemzeti közösségek 

vannak. Ezer éve együtt vagyunk, s tisztességtelen, ha statisztikákkal írjuk felül a 

konkrét tényeket.” 

 

13. Nagy D. István: Más szemében a szálkát... 

14. Bedő Zoltán: Vesztébe rohanó ország 

15. Bayer Zsolt: A románokhoz 

 

„Nézem az eltorzult arcaitokat a televízióban, nézem, ahogy rárontotok egy 

maroknyi magyarra, rárontotok egy temetőre, rárontotok a halottak nyughelyére, 

sírkeresztekre. 

Nézlek benneteket, és tudom, ti nem ilyenek vagytok. 

Csak megint és újra nem tudjátok, mit cselekedtek. 

Nézem az eltorzult arcaitokat, és elkalandoznak gondolataim. Felrémlik az első 

román, akivel volt szerencsém találkozni. Ő nem beszélt, csak románul, én pedig 

románul csak olyasmiket tudok mondani, amiket feltehetőleg ti most 

üvöltöztetek, ott, az Úz völgyében, maroknyi magyarnak. 

De azért mi jót beszélgettünk azzal a román pásztoremberrel Fogaras mellett, 

valahol a semmiben. Megkínált bennünket nyírfakéregben tartott csípős túróval, 

mi megkínáltuk jó magyar borral, szó esett Drakuláról, juhokról, históriáról – 

elbeszélgettünk, két világ fiai, marslakók és földlakók, s nem kellett ahhoz a 

szóváltáshoz szó egy darab sem. 

Egyszer pedig késő este, szakadó esőben egy stoppoló asszonyt vettünk fel. 

Román volt. Mondta a falu nevét, ahová menne, mi pedig mérgesek voltunk; fene 

egye meg, ha tudtuk volna, hogy román és oda igyekszik, talán fel sem vesszük, 

aztán elvittük, szakadó esőben, éjjel. Mikor megálltunk a portája előtt, pénzt 

ajánlott; nem fogadtuk el, és akkor szelíd erőszakkal behívott magához. Álltunk 

egy román portán, esővédett helyen, két magyar. Az asszony térült-fordult, 

szalonnát, kenyeret s pálinkát hozott, kaparósat, erőset, s olyan volt minden, 
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mintha egy székely portán álltunk volna. Volt valami örök, valami 

elpusztíthatatlanul emberi az egészben. 

Nézem az eltorzult arcaitokat, és Geo Bogza jut eszembe. Hamar, alig tizennégy 

évesen kezembe került a Jakob Oniszia halála. Elkísér engem az a novella most 

már, egészen a sírig, elkísér az aninószai román bányász, Jakob Oniszia 

karácsonyesti szörnyű halála, elkísér a maga faragta baba képe, amit a 

kislányának készített karácsonyra, és amit elégetett a csillében, hogy ne fagyjon 

meg. Nagy magyarfaló kommunista volt Geo Bogza, de lám, meg tudta írni a 

Jakob Oniszia halálát, ezt a remekművet, mert ott volt valahogyan a lelkében az 

örök, egyetemes emberi. 

Nézem az eltorzult arcaitokat, és tudom, hogy ott van bennetek is. És arra 

gondolok, jó lenne, ha elolvasnátok az Úz Bencét. És megnéznétek az Emberek a 

havasont. Ha olvasnátok Nyírőt és Wasst, és ismernétek Illyés Gyula Haza a 

magasban című versét, ti is rádöbbennétek biztosan, hogy nem kell félni a 

halottaktól, még akkor sem, ha magyarok. 

Nézem az eltorzult arcaitokat, és szólok szelíden s üzenem: a férfi attól férfi, 

hogy képes uralkodni magán, képes fékezni indulatait. S üzenem még, hogy így 

vagy úgy, de nekünk mindenképpen együtt kell élnünk valahogyan. S a ti ostoba 

üvöltéseteknek, ott az Úz völgyében, miszerint a „hazátlan magyarok 

takarodjanak Budapestre”, pont annyi értelme van, mintha mi azt üvöltenénk 

vissza, hogy „a szőrös talpú románok takarodjanak vissza Bukarestbe”. 

Ez nem méltó hozzánk. És hozzátok sem. S azt se feledjétek: van nekünk, lassan s 

nehézkesen, de mégiscsak egyre inkább egymásra találó kelet-közép-

európaiaknak egy sokkal nagyobb, sokkal fenyegetőbb ellenségünk ennél: az, 

hogy felszív bennünket a globalizált semmi. 

Hát ne egymásra fenekedjünk. S még valami: 1100 év alatt felfoghatatlanul nagy 

erők mozdultak már meg csak azért, hogy mi, magyarok ne legyünk. És mi 

vagyunk. Jó, ha tudjátok, nektek sem fog sikerülni az eltüntetésünk. Ugyanis ti 

erősek sem vagytok, csak ügyesek. 

Úgyhogy ne féljetek a halottainktól. Nem bántanak ők senkit sem, legfeljebb a 

lelkiismeretet. Azon meg úgysem segít az eltorzult üvöltés, sem a sírkereszteken 

vett elégtétel” 

 /Bocsánat, de ezt a kis remekművet úgy éreztem teljes egészében közre kell 

adnom/ 

16. Csíki András: Úzvölgyi katonadal (vers) 

17. Dr. Ábrám Zoltán: Pápalátogatás és pápai üzenetek továbbgondolása 

18. Bencsik András a Sajtóklubban: Nincs rendben, hogy a pápa a románokat 

sokasodásra a magyarokat békülésre szólította fel; 

19. Csíki András: Székely blúz (vers) 

20. Funar a pápa erdélyi látogatásáról 

21. Tőkés László: Köszöntőbeszéd 

22. A nemzeti régiók egyenlőségéért indult aláírásgyűjtés 

23. Gutai István: Tanulmány 
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24. Folyóiratokból tallóztuk... 

25. Kövesdy Pál: A vátesz (Csapó Endre írásai) 

26. K(övesdy) P(ál): Csapó Endre (1921 - 2019) (nekrológ) 

27. Fülszövegek a nyolcadik kötetből 

(Tácsi Erika): Réhon József: Diákszerenád 

28. Dr. Gyéresi Árpád: 70 éves a marosvásárhelyi magyar nyelvű 

gyógyszerképzés 

29. Dr. Ábrám Zoltán: „Kisajátított” államvizsga 

30. Nagy László (Bajorország): Olvasói levél 

31. Reiner Péter: Gusztustalan vonaglás versus megemlékezés a Nemzeti 

Hadsereg megalakulásának 100. évfordulójáról 

34. Nagy-Majos Gábor: Augusztusi ég...(vers) 

35. Gyárfás András hozzászól... 

/Részlet:” Megváltozott a migránsok testbeszéde. Valamikor összetett tenyérrel 

könyörögtek a határon, hogy engedjék be őket, majd amikor bezárult a kerítés 

vagy nem köthettek ki a hajók mutató ujjukat fenyegetően rázva  figyelmeztettek 

a kötelességünkre, a menedéket jelentő sátrakból már röhögve, a vé-re nyílt két 

ujj bizonyította a gyözelmet, majd amikor túl voltak az „integráláson”, a merev 

középső ujj felmutatásával tették világossá, hogy mi jár nekünk, végül meg a 

magasba emelt ököl a „honfoglalásra” kész sisera-hadtól. Most még csak 

rázzák, de már itt-ott ütnek gyermeket, nőt és öreget. Hajrá multikulti! Hajrá 

liberalizmus!” 

36. Szász István Tas: A szilágysági hepehupa elfeledett magyar értékeiből 

37. Székely Ferenc: Balla Tamás cseresznyefái 

38. Lőrincz József: Őszi derű (vers) 

39. B. Osvát Ágnes: Erdélyi magyar műemlékek 

40. Dr. Szőcs Károly: BIBLIOMÁNIA avagy néhány szó a könyvekhez való 

viszonyulásról 

41. Gálfalvi Gábor: A Rákócziak kora 

42. Brit archeológus professzor döbbenetes állítása a magyarok származásáról 

43. Serdült Benke Éva: Ez már Magyarország? 

44. Páskándi Géza: Amikor csak egyetlen út marad... 

45. Dezsi Ferenc: Idézetek léleképítésre 

46. Szekeres-Lukács Sándor: Csodaszarvas és tulipán a Sóvidéken 

47. B. Osvát Ágnes: Osvát Ernő 

48. B. Osvát Ágnes: Harmonia caelestis (vers) 

 

Uram, én hiszek Tebenned örökkön 

tudom: igazságod túlnéz az időkön. 

s amit Te kínálsz, nem percnyi mámor,  

a bűnbe fúlt világ hiába vádol. 

 Folyondárként ölelsz, megbékül a test is. 

fel-alá lebeg: harmonia caelestis. 
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Az égi varázs alászáll mint pille,  

nyugalmat hoz az elfáradt szívekbe.  

Ott leng előttünk, fénylő szemekkel 

s beborit sejtelmes kéklő lepellel. 

Mikor az első sugár aláhull.  

Szívünk csodára várva kitárul. 

 

Ott fenn meggy piroslik, itt lenn virágmámor,  

megváltó kis csodák, a világcsodából.  

Sugárba olvadva felszikkad a harmat 

Te adtál mindennek ekkora hatalmat 

Szép lassan, biztosan helyreáll a rend is, 

szétárad bennünk: harmonia caelestis 

 

49. Szente B. Levente: A szabadokról, akik boldogtalanok (vers) 

50. Szente B. Levente: Hajladozók, királycsinálók között (vers) 

51. A farkas és a rózsa (mese) 

52. A pitypang meséje (Tompa Mihály után) 

53. Nemes Nagy Ágnes: Gesztenyefalevél (vers) 

54. Kányádi Sándor: Jön az ősz (vers) 

 

 

ÁTALVETŐ 112 

2019. december 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedévi lapja 

 
 

1.Bartalis János: Isten kezében (vers) 

2. Hírek az egyesületek életéből: Ekosz; Magyar szórvány napja Monoron; 30 

éves a Győri Erdélyi Kör; Mezőberény; „Ötágú síp” Kulturális Egyesület, 

Szeged? Komlói Erdélyi Kör; 

3. Kövesdy Pál. Kereszténység, szabadság – 2019 

4. Szász István Tas: Adventi levél – 2019 

5. Domonkos László: Budapest erőd 

6. Wass Albert: Intelem (vers) 

7. B. Osvát Ágnes: Hitünk és reményeink szent nevében 

8. B. Osvát Ágnes: Hóhullásban (vers) 

9. Szász István Tas naplójegyzetei 2019 őszén: Aktuális „találatok” régi 

olvasmányok oldalain; A keresztény Európa – európai életforma; A keresztény 

szabadságról; A közép-európai küldetésről; A gazdaságilag is erős 

Magyarország; Régi és új ellenfeleink (ellenségeink) figyelmébe, magunkat sem 
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kivéve; Ocsú között ocsúdván; 

10. Ágoston András jegyzetei 

11. Dr. Szatmáry F. Péter PhD.: Levél a szerkesztőhöz 

12. Dr. Gönczy Péter: Nem beszélni, tenni! Vagy most már a kötelet is mi 

helyezzük saját nyakunkra? 

13. Dr. Kiss András: Gondolatok október huszonharmadikán 

14. Fricz Tamás: Itt járt „Európa” a budapesti kampányban 

/Részlet: „Olyan önkormányzati választáson vagyunk túl, amelyen elvileg 140 

ezer külföldi, európai uniós állampolgár is részt vehetett. Ebből 90 ezren élnek, 
dolgoznak, tanulnak Budapesten (…) 

És itt említsük meg, hogy Karácsony Gergely mintegy ötvenezer szavazattal 

verte meg Tarlós Istvánt október 13-án. Többek között a Vote4Budapest, illetve 

a Night Embassy of Budapest nevű szervezetek együttműködésével a választások 

előtt találkozót szerveztek az érintett magyar és külföldi állampolgárok között, 

amiről a 24.hu rövid tudósításban számolt be. A romkocsmák környékén, a 

Szimpla Kertben volt a találkozó, amelyen több magyar politikus is részt vett. 

Biztosan kitalálták: ellenzéki politikusok, közülük is „kiemelkedik” Niedermüller 

Péter, a VII. kerület immár győztes polgármester-jelöltje, de további – 

valószínűleg momentumos – képviselőjelöltek is felbukkantak a képeken. A 

megszólítottak között gyakorlatilag egy sem akadt, aki ne az ellenzéki nézetekkel 

és pártokkal szimpatizált volna. A Fidesz vezetője populista, Magyarországon 

nincs sajtószabadság, nincs demokrácia, a kormány autoriter, nacionalista, 

Európa- és bevándorlás-ellenes, a vidéki emberek nem jutnak információhoz és 

ezért nem látják a valóságot, az egyetemeket (segítek: a Soros-egyetemet) nem 

szabad elküldeni Magyarországról – ilyen és ehhez hasonló mondatok 

hangzottak el. Az egyik nyilatkozó hozzátette: még nem találkozott az itt élő 

külföldiek között olyan személlyel, aki a Fidesszel szimpatizált volna. Nem tudni, 

hogy hány ilyen típusú „érzékenyítő” találkozót szerveztek meg Budapesten, de 

feltételezem, hogy jó néhányat. És a magyar balliberális oldal tette a dolgát, s 

elmagyarázta az itt élő külföldieknek, hogy mi itt a „pálya” Magyarországon, 

milyen a kormány, milyen Tarlós István és a többi nacionalista és fasiszta 
polgármester.”/ 

 

15. Stoffán Gyögy: „Wass Albert náci...” (Nyilt levél Karácsony Gergelynek) 

16. Tózsa István: Levél a Corvinus Egyetem egyik professzorától 

17. Szente B. Levente: XXI. század (vers) 

18. Köz-vélekedések 

19. Szente B. Levente: E földi szívverésben idelent (vers) 

20. Rostás Szabolcs (Krónika 2019. szeptember 16.): „A magyarok 1918 előtti 

hibáit ismétlik meg a románok” 
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/Részletek az interjúból/  

A bukaresti propaganda ellenére Romániában nem rendezett a magyar kérdés, 

és nem is lehet az, amíg nem adják meg az autonómiát, ami nélkül nincs 

biztosítéka a magyar megmaradásnak – állapította meg a Krónikának adott 

interjúban Demkó Attila budapesti biztonságpolitikai szakértő. A tavaly a 

székely szabadság napjára időzítve napvilágot látott, Magyarországon 

sikerkönyvvé vált, kötelező olvasmánynak is nevezett Máglyatűz című 

geopolitikai thriller (akkor még David Autere álnéven publikáló) szerzője úgy 

véli, nem sok hiányzott, hogy az úzvölgyi események ne eszkalálódjanak véres 

konfliktussá, ugyanakkor kifejti azt is, milyen mértékben foglalkoztatja a 

nagyhatalmakat a magyar–román kérdés. 

 

A két nép viszonya geopolitikai szintű kérdés is, a térség egyre inkább kezd 

geopolitikai küzdelem tere lenni. –  

A geopolitikai thrillerként meghatározható műfajban megírt könyv 

alapmotívuma, hogy véres konfliktus robbant ki Erdélyben románok és 

magyarok között, amelyhez hasonlóra 1990-ben Marosvásárhelyen volt példa a 

fekete március idején.  

Részben az volt a célom, hogy bemutassam a mai magyarországi 

közönség számára ezt a kérdést, másrészt az is, hogy a Kárpát-medence 

egyes területein élő nemzetrészek megismerjék egymás helyzetét, éppen 

ezért esik szó a kulcsfontosságú erdélyi vonulat mellett Délvidékről, 

Felvidékről, sőt Kárpátaljáról is. Reménykedem benne, hogy a már 

majdnem kész angol fordítás után egy nap megszületik a Máglyatűz 

román fordítása is, amely nyilván jobban el fogja magyarázni majd a 

történéseket, hiszen kontextusában se a románok, se az amerikaiak nem 

értenek meg sok mindent. A románok azért, mert nem tanítják meg nekik a 

valódi történelmüket, az angolszász világban meg senkit nem érdekel, 

hogy mi történt. Hármas cél vezérelt: a magyarországi társadalom 

tájékoztatása, a határon túlra „került” magyar közösségek egymással 

való megismertetése, továbbá hogy kerüljön kicsit fókuszba Nyugaton a 

magyar–román, a magyar–szlovák, valamint valamilyen szinten a délszláv 

problémakör. Ez többnyire megvalósult, hiszen a Délvidéken kívül a 

Máglyatűz a Kárpát-medence valamennyi nagy magyar közösségéhez 

eljutott már, valamint külföldön is volt visszhangja. 

Merthogy a magyar–román ügy nem rendezett, és ez az alapkérdése a 

könyvnek. Úgy látom, hogy a rendezés elsősorban a román félen múlik. 

Említette Marosvásárhelyt. Nos a magyarság 1990-ben is kinyújtotta a 

kezét, cserébe kapta a fekete márciust. Magyarország a NATO-tagsága 

elnyerése után támogatta Romániának a katonai szövetséghez, majd az 

Európai Unióhoz való csatlakozását. Cserébe nagyon keveset kaptunk a 
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román ígéretekhez képest, azt is sokszor felemásan. Mostanában pedig 

elkezdték visszavenni azt is, amit adtak. Persze nem mondhatjuk, hogy 

nem történt előrelépés az elmúlt harminc évben – a Ceaușescu-

időszakban nyilván nem lehetne mondjuk magyar napokat rendezni 

Kolozsváron, ahol magyar konzulátus se működhetne –, voltak gesztusok 

román részről is, csakhogy ez kevés a valódi megegyezés létrejöttéhez. 

 

A románokkal abból kiindulva kell tárgyalni, hogy állításukkal ellentétben a 

magyarkérdés nem rendezett, és nem is lehet az, amíg nincs autonómia – 

ráadásul területi önrendelkezésről nemcsak a Székelyföld, hanem a Partium 

magyar többségű részeinek esetében is beszélni kell –, egész egyszerűen azért, 

mert e nélkül nincs biztosítéka a magyar megmaradásnak. Látjuk, hogy bármi 

visszavehető, éppen ezért amíg nem léteznek alkotmányos szinten rögzített 

biztosítékok, amiket nem tudnak egyszerű jogszabályi döntéssel megváltoztatni, 

addig nem lehet rendezettnek tekinteni a kérdést. 

A magyarság megmaradása rajtunk kívül senki mást nem érdekel, még 

Németországot, Franciaországot se, Amerikában pedig senkit nem foglalkoztat, 

hogy lesz-e száz év múlva magyar szó Kolozsváron. Legyünk őszinték: 

bennünket mennyire érdekel a navahó indiánok vagy a Dél-Amerikában élő 

kisebbségi csoportok sorsa? 

Az viszont az Egyesült Államokban is érdekel komoly embereket – tudom, mert 

meghallgattak –, hogy az amerikai szövetségi rendszernek ez a része milyen 

állapotban lesz öt vagy tíz év múlva. Másokat még jobban érdekli a kérdés – 

önérdekből. Oroszország például láthatóan figyel Erdélyre – persze nem biztos, 

hogy a mi kedvünkért. A könyv elején szereplő, a II. világháború utáni rendezés 

eredményeinek esetleges felülvizsgálatáról szóló, Vlagyimir Putyintól származó 

idézetet nem én találtam ki, az valós, és az is üzenetértékű, amikor elneveznek 

Erdélyről egy orosz ezredet, vagy amikor Vlagyimir Zsirinovszkij kijelent 

dolgokat. 

 

 

21. Dr. Kazár Lajos: Kérdések a román történészekhez 

22. Kövér (László): Székelyföldnek történelmi kárpótlás jár Budapestről és 

Bukarestből is. 

23. Nagy D. István: Más szemében a szálkát... 

24. A vezető konzervatív román lap szerint Orbán Viktor a keresztény Európa 

védőbástyája 

25. Domonkos László (Magyar Hírlap, 2019. április 2.) 

26. K(övesdi) P(ál): Arad (1849 – 2019) 

27. Lőrincz József: A székely tájnyelv énlaki konferenciája 

28. Lőrincz József: Itthon (vers) 

29. Tőkés László: Tájékoztatás egy dési eszmecseréről 
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30. Helységnévtábla (kronika. ro) 

31. Udvarhelyszék egyik legmodernebb iskoláját vették birtokba a 

székelyvarsági diákok (székelyhon.ro) 

32. Stoffán György: Önvizsgálat, választások után... 

33. Az Erdély, Bánság és Pártium történeti és közigazgatási helységnévtárának 

utóélete 

34. Előző lapszámunkhoz kapcsolódóan 

35. Gyárfás András hozzászól 

36. Búcsú Dienes Sándor professzortól (1925-2019) 

37. Ábrám Zoltán: In memoriam Dr. Fazakas Béla egyetemi tanár 

38. Gálfalvi Gábor: Az élet karneválja 

39. Gálfalvi Gábor: A vég (vers) 

40. Nagy László: Édesapám, dr. Nagy Géza halála 

41. Szekér Nóra: Atzél Ede: Honfoglalás 

/Részlet:  

„Atzél Ede személye, nem hétköznapi egyénisége azonban feledésbe merült, 

annak ellenére, hogy történelmi léptékkel mérve is meghatározó szerepet játszott 

az erdélyi politikában és az ellenállási mozgalomban egyaránt. Feledésbe 

kellett, hogy merüljön, hiszen a hivatalos álláspont szerint csak a kommunisták 

által szervezett ellenállás létezett. Élete cáfolata ennek a tételnek, és egész 

pályafutása felülírja a kommunista történetírás premisszáit, s éppen ezért ad 

fontos támpontokat ahhoz, hogy a sok szempontból terhelt fogalmak 

meghatározottságán túl tudjunk lépni. 

A kommunizmus azonban már lassan harminc éve összeomlott Magyarországon, 

mégis Atzél Ede (és még számos pályatársának) szerepéhez méltó helyét nehezen 

találja meg a történetírás. Ez az életút ugyanis a közelmúltból örökölt 

fogalmakkal nem írható le. Atzél esetében az olyan kategóriákban, mint 

jobboldal-baloldal, fasiszta – marxista, semmire sem megyünk, mert ő (és ezzel 

nincs egyedül) ezekbe az elméleti szinten születő keretekbe nem illeszthető be. 

(…)” 

42. Juhos-Kiss János: Édes anyanyelvünkön szólítanak; Turáni tölgy;  

43. Elképzelhetetlen! (vers) 

44. Szabó István (Sarkad): A világ, amelyben éltem – és a börtönök, amelyeket 

Ioan Slavici túlélt. 

45. Serdült Benke Éva: Könyves Erdély könyves asszonyai (I) 

46. Spaller Árpád: Hargitaváralja (Egyesület és közlöny)  

 Folyóiratban legelőször a Hargitaváralja közölte. Átnéztem a Dsida kutatók 

által összeállított könyvészetet (Réthy Andor: Dsida bibliográfiája), de még csak 

utalást sem találtam erre a lapra. A folyóiratban a verset hat részletben 

közölték. (1944. március 1 és 1944. június 1. között) 

Pótlás: A Dsida Jenő: Psalmus Hungaricusa (Magyar Zsoltár) megjelent az 

Erdélyi Lövész Évkönyvben (1944) is, bár ez a kiadvány sem hozzáférhető. 
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A második világháború után mind Romániában mind Magyarországon a teljes 

hallgatás és tiltás övezte. Magyarországon, a vers körül kialakult csendet 1980-

ban Jékely Zoltán törte meg, amikoris „A magyar irodalom gyöngyszemei” című 

sorozat Dsida- válogatásában tette közzé. A vers ekkor jelent meg első 

alkalommal Dsida- kötetben. A vers körüli csendet a kilencvenes években 

oldották fel. Eddig még sehol nem olvastam, hogy a verset a Hargitaváralja 

című lap megjelentette. Ez is azt támasztja alá, hogy a lapot csak nagyon kis 

olvasótábor ismerte. 

47.  B. Osvát Ágnes rovata: Köteles Pál 

/Részlet: Köteles elsőként  tárgyalta az erdélyi történelmi múlt, a nemzetiségi 

együttélés, a kisebbségi kérdés rendezésének kérdését, elsőként válaszolt a 

román politikai nacionalizmus megnyilvánulásaira és az elsők között merített a 

magyar nemzetiségpolitika haladó hagyományaiból. 

Hiába próbálunk bármit is belemagyarázni, mint ahogy nem létezik hatalomtól 

független bíróság, ugyanúgy nincs hatalomtól és politikától független irodalom 

sem. Vajon azt jelenti-e ez, hogy független érzelem, gondolat, teremtőkészség 

sem létezik? A nemzet ugyanis történelmi képződmény, az állam viszont politikai. 

És ez a tudat sajátosan meghatározta a Trianon utáni – akár erdélyi, akár 

anyaországi – magyar irodalom szinte tudathasadásos jellegét. És megjelenik az 

irodalomban a külső kényszerekkel és adottságokkal szemben a nemzeti belső 

függetlenség. Nagyjából így egyszerűsíthető le a szellemi élet és a nemzetek és 

államok ma is élő legnagyobb problémája. Sajnos, ha az államiság otrombán 

odatolakodik a nemzet szelleme elé, többnyire törvényszerűen elkezdődik a 

romlás. Mert a diktatúrában a nyelv és a nemzet mindig valamiféle gyanúba 

keverhető fogalom.” 

48. B. Osvát Ágnes: Csak írom a magamét 

49. Művelődés, otthon 

50. John Keats (1795-1821): Az őszhöz (vers); Az álomhoz (vers) 

51. Szonett a szabadban (vers) 

52. A zöld és lila színű pojáca (mese) 

53. Hétvári Andrea: November-december (vers); Jó éjszakát, falevél! (vers) 

 

 

 

 

 

 

 

ÁTALVETŐ/ 113 

2020. március 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az erdélyi Magyarok Tolna 



242 

 

Megyei Egyesületének negyedéves lapja 

 

Hírek: 30 éves a Soproni Erdélyi Kör, Mezőberényi Erdélyi Kör; Salgótarjáni 

Erdélyi Kör; EMTE 

1. Kövesdy Pál: Bennünk égő Trianon. 

A szörnyű „centenárium“ évében a „győztesek“, rabtartóink diadalt ülnek, 

fensőbbségesen megmagyarázva, miért volt minden törvényszerű és igazságos, 

mi pedig történelmünk legrettenetesebb évszázadát hordozzuk magunkban. 

Bizonyára néhányan kárhoztatni fognak, miért rántom a lelkeket a mélybe, miért 

nem a vigaszról, a reményről szólok. Nem tehetem, nem hazudhatok magamnak 

és az olvasónak. Képtelen vagyok objektíven, hideg fejjel, „tudományosan” 

megnyilvánulni (megteszi ezt a szakmunkák sora), és abban is biztos vagyok, 

hogy a leszakított magyarság döntő többsége, generációkon átívelve is 

hasonlóképpen van ezzel. Eszmélésünk, egyéni- és közösségi lényünk 

kialakulása-formálódása a kisebbségi lét jegyében történt-történik száz éve, és 

nincs, nem lehet olyan erdélyi magyar, aki ne cipelne lelkében örök sebeket. Ha 

megúszta kisgyerekként, nem úszhatta meg a későbbiekben, az iskolában, a 

katonaságnál, a munkahelyén, élete során bármikor és folyamatosan, 

elkerülhetetlenül. A terhet – meglehet nem is tudatosan – hordozzuk egész földi 

létünk során. (Miközben itt élnek velünk egy hazában olyanok, pl. a Magyar 

Tudományos Akadémia egyik jelesnek ítélt tagja, aki minket „Trianon-

szindrómában“ szenvedőknek és mítoszokból táplálkozóknak ír le. Aligha lehet 

ezt tájékozatlansággal, empátia-hiánnyal magyarázni, sokkal inkább patológiás 

dilettantizmussal, vagy szándékos ellenséges érzéssel.) Élni viszont mégis csak 

kell, még ha már a világ e sarkába születtünk is. Makkai „nem lehet“-jéből 

(„nem tudom elképzelni a kisebbségi életnek semmiféle emberhez méltó 

elrendezését“) törvényszerűen született tehát Reményik élet-parancsa, a „lehet, 

mert kell!“. De hogy ennek mi az ára, azt csak az átélők, a kitartók tudják... 

Azonban – ha már felmerült Makkai Sándor eme gondolata, akkor egy 

mondatnyi kitérőt kell tennünk az „otthonról” „idehaza” települőkről is. 

Magunkról. Szüntelen lelki tépelődésünkről, sodródásunkról. Megszűnt 

számunkra ugyanis a kisebbségi lét, lelkünk kitárult, megcsókoltuk gondolatban 

a befogadó haza földjét, de az odahagyottat kivetni magunkból már sosem 

fogjuk, kisebbségi létünket valamiképpen a sírig viseljük. Az alkalmazkodás a 

túlélés alapfeltétele, de nem mindegy ennek formája, határai, és hogyan-miként 

következik be a feladás, a beolvadás. A lélek természetéhez tartozik a rossz 

feledése, hátrahagyása, és megértéssel kell lennünk azon sorstársaink iránt, akik 

természetes folyamatként vetik le magukról a múltat, csak hát tudnunk kell, hogy 

ennek ára a belső szakadás, lelkünk talán jobbik részének feladása. Ami pedig 

az otthon maradókat illeti, teljes szívvel állunk mellettük, tesszük, amit innen 

tenni lehet értük, és siratjuk a mindennapok sodrásában kényszerből feladókat.”  

 

2. Bartis Ferenc: És mégis élünk! (vers) 
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3. Bartha Pál: Trianon-ügyben fellángolt a kultúrharc 

 

A magyar történészeknek több empátiával kellene megközelíteniük a Mohács 

utáni második legnagyobb nemzeti tragédiánkat. Végül nem mehetünk el szó 

nélkül az elcsatolt részek magyarságának vészes fogyatkozása mellett. Az egyre 

gyorsuló asszimiláció legfőbb oka magyarságának vészes fogyatkozása mellett. 

Az egyre gyorsuló asszimiláció legfőbb oka az, hogy e nemzettudatában 

megalázott népesség lelkileg belefáradni látszik a magyar létért való 

küzdelembe. Mindezek alapján, a Trianonnal kapcsolatban megnyilatkozók 

felelősségé igen nagy. Elszakított testvéreink magyar identitásának rombolása 

helyett azt inkább erősíteni kellene!  

 

4. Alexa Károly: Köd a Királyhágón  

 

5. Szabó István (Sarkad): Se veled, se nélküled (Egy 1922-ben megjelent 

meghökkentő röpirat margójára) 

(Részlet) „Ha Magyarország tönkremegy, mi is elpusztulunk, s elvész népünk 

meg egyházunk; ha országunkat elszakítják Magyarországtól, vége sok 

évszázados történelmünknek és jövőnknek.” (Friedrich Teutsch erdélyi szász 

püspök, 1916.) – milyen igaza volt. 

 

6. Szász István Tas: Nemzeti létünk fundamentuma a nemzettudat 

Részletek: „A délvidéki dr. Tóth Lajos szépen foglalja össze a mai nemzettudat 

fogalmát, lényegét és azt is, hogy miként épül, születik meg bennünk s milyen 

hatással van egész személyiségünkre. Szerinte a nemzettudatnak, mint a 

személyiség összetevőjének a létrejöttében fontos családi, oktatási és környezeti 

tényezőkre és vészhelyzetben iránytűnek, bátorítónak, vigasznak nevezi. Ehhez 

én a cselekedetek terén még konkrétabban hozzá fűzném, hogy éppen a fentiek 

következtében a nemzettudat anyagi erővé válhat. Gondolok itt a munkamorálra, 

szorgalomra, s az ebből születő teljesítményre. Vagyis nem lehet ártalmas a 

profit-centrikusan gondolkodók szempontjai szerint sem, ha csak nem 

gondolkodnak még nagyobb, távlatosabb s mindennél nagyobb hasznot sejtető, 

szerintünk káros, sőt kóros tervekben (…) A Kádár-korszak »hazafisága« 

lecseréli a nemzet fogalmát a »nép és a szülőföld« tiszteletére. Ez a 

gondolatmenet sugározza azt, hogy aki nemzeti, az képmutató, igazi nemzeti 

valójában az internacionalista (akkor) »szociáldemokrata«, (ma) »liberális«. E 

szerint a felfogás szerint a nacionalizmus a gyűlöletre épít, míg az »igazi 

hazafiság« a szeretetet hirdeti, és egyesíti a népeket. Ezekből láthatjuk, hogy 

amelyek ma új, modern, korszerű gondolatoknak tűnnek, nem mások, mint több 

mint százéves ferdítések és torz meghatározások a nemzet fogalmának 

kiforgatására, lejáratására és hiteltelenítésére (….) 

A nemzettudat és az értékrend alakulása, fejlődése párhuzamos folyamat, és az 
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utóbbi évszázadban együtt haladt a proletarizálódás folyamatával is, amelynek 

ellenszere a ma oly sok oldalról támadott polgáriasodás támogatása, vagyis a 

középosztály erősítése. Akik ezt ármányosan támadják és a munka társadalma 

helyett a segélyezettek társadalmát választanák, éppen a proletarizálódás 

továbbgörgetésével ártanának ama segélyezetteknek. A munka társadalmának 

építése viszont szorosan összefügg a nemzettudat építésével.” 

 

7. Wikipedia: A magyar nép igazi neve: Európa hőse 

 

8. Máté Pál (összeállítása): Március 10. a Székely Szabadság Napja 

 

9. Szász István Tas naplójegyzetei: Egy magyarázat; Semmi sem elég? S a 

haza fényre derül? 

 

10. Szász I. Tas: Beszélj! (vers) 

 

11. Ágoston András jegyzetei: Nevén a gyereket; A rejtőzködő identitás; 

Kisebbségi választások; 

 

12. K.P.: Módosított alaptanterv 

 

13. Szakács Árpád: Magyarnak lenni életre szóló élmény 

 

14. Reményik Sándor. Templom és iskola (vers) 

 

15. Stefka István: Potyautasok:  

 

Részlet: (…) De az 1956-os szabadságharc alatt is a függetlenségért 

harcoló magyarok ellen fordultak. Vezető politikusait, képviselőit 

ismerjük. Vérbeli és szellemi leszármazottak folytatják ugyanezt a 

nemzetvesztést. Most Moszkva helyett Brüsszeltől és Washingtontól várják 

az utasításokat, a globalizmus és a liberalizmus direktíváit, természetesen 

busás anyagi támogatásért cserébe. Céljuk Magyarország meggyengítése, 

a magyar identitás elpusztítása. Ennek nyilvánvaló jele volt, amikor a 

szocialista Gyurcsány Ferenc vezetésével a megtévesztettek a kettős 

állampolgárság ellen szavaztak (2004. december 5), s amivel 

megtagadták az elszakított nemzetrészek magyarjait.” 

 

17. Fasang János, (Düsseldorf ) : Nyugati levél.  

(Részletek) Álljon meg a menet, rokonaim! Miért szidjátok annyit a 

kormányotokat? Higgyétek el nekem, hogy innen nyugatról nézve, a 

magyar kormány a LEGJOBB kormány a mai Európai Unióban! 

(…)Először is: nem az a jó kormány, amelyik valaki vagy valakik ilyen 
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vagy olyan, szubjektív ideológiai elvárásainak így vagy úgy felel vagy 

nem felel meg, hanem az, mely a saját meghirdetett programjának tud a 

legmesszebb menőkig megfelelni. Ennek legfontosabb feltétele, hogy 

STABIL legyen. Ennek ismérve az, hogy több cikluson át el tudja nyerni 

„népfelsége“ egyértelmű bizalmát.  (…)  Alapállásuk (érvelés helyett) a 

vádaskodás. Mindezt nagyon humortalanul. Lengetik a husángot: 

Korrupció! Korrupció! Erről kell néhány szót mondanom. Kell róla 

beszélni, mert ez a vád, legyen akármilyen bizarr is, hat. Védekezni nem 

könnyű ellene. Aki védekezik, az már gyanús. Nos, Könyves Kálmánt 

idézve – „ márpedig boszorkányok (ebben az esetben korrupció) 

nincsenek!“ – jobb, ha emlékezünk a Római jog első alapelvére; (ma is 

kellene, hogy működjön, de nem működik.): Bizonyíték nélkül nincs ítélet. 

A baloldalon még a mai napig is (valószínűleg genetikailag kódolt 

beidegződés) ez máshogy működik: előbb megvan az ítélet, majd utána 

kotorásznak a bizonyítékok után. (…)Ezért hát „feleim“, kedves rokonok, 

magyarok, álljon meg a menet! Emlékezzetek: 2002 – 2010! Milyen időket 

éltünk akkor? Aki a múltját elfelejti, az a jövőjét könnyen elveszítheti! 

Minden kormányt lehet kritizálni, még a legjobbat is, sót, kell is kritizálni! 

De ismétlem, annak az esélye, hogy a jelenleginél egy más 

konstellációban jobbat kapjatok: NULLA. (Főleg nem a kisnyilasok, 

krypto-kommunisták, és liberál-fasiszták. szörnyszülött katyvaszától!)  

 

18. Ady András: Híd a semmi fölött (vers); Vakvágányon (vers) 

 

19. Székely Ferenc: Miért (nem) teszi, Merkel asszony? 

 

20.  Nagy-Major Gábor: Februári ég (vers) 

 

21. Kövér László: A külhoni magyarok támogatásával a Kárpát-

medence is fejlődik 
 

22.  (Krónika. online): Felavatták Ady Endre egész alakos szobrát 

Zilahon 

 

23.  Kincses Előd: 30 éve…Marosvásárhely fekete márciusa 

 

24.  Makkay József: Megyasszai Bíró Attila szórványlelkész a magyar 

végvári vitéz Resicabányán 
 

25.  Gyárfás András hozzászól: Őszinteség; Rend a lelke a 

rendeleteknek; Me Too3; Hírek;  

 

26.  Balázsi Dénes: Jézus Pilátus elött: (60 évvel ezelőtti drámai 
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események kibontakozása a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius 

Karán és a Magyar Unitárius Egyházban) 

 

27.  Serdült Benke Éva: Dr. Somay Gergely (nekrológ) 

 

28.  Spaller Árpád. A SZÉKELYSÉG című folyóirat rövid ismertetése 

 

29. B. Tóth Klára interjúja Deák-Sárosi Lászlóval:  A Nyolcágú csillag - 

Székely Mózes és a brassói csata eposzról, hangos könyvről 
 

29.  Gutai István: Kun-Gazda Gergely Hunyad Megyei Magyar 

Értéktár I. kötet (könyvismertető) 

 

30.  Csiki András: Székely ima, 2019 (vers) 

 

31. Serdült Benke Éva: Könyves Erdély könyves asszonyai (II.): 

Lósárdi Zsuzsanna; Wesselényi Kata; Árva Bethlen Kata 
 

32. Szabó István: Emlékek, gondolatok Trianonról: (részlet) Eckhardt 

Tibor 1939 július 6-án Londonban bizalmas beszélgetést folytatott az 

akkor még kormányon kívüli, „magányos farkas” Churchillal.(…) 

„Tudom, többször beszéltem már róla és nagyon fájlalom, hogy felette 

igazságtalan feltételeket állapított meg az önökkel kötött 

békeszerződés” – mondja Churchill, majd így folytatja: „Miért a 

németek panaszkodnak a versailles-i békeszerződés igazságtalan volta 

miatt? Az a béke oly messzemenően méltányos volt, hogy hasonlót a 

németek tőlünk nem várhatnak. A trianoni szerződés volt a rossz béke, 

mert egy uralkodásra hívatott népet, mely Európának abban a 

részében talán egyedül tudott századokon át magasabb rendű politikai 

képességeket kifejteni – szétszakított, szolganépek uralma alá 

helyezett. Az önök fájdalma és felháborodása jogos. Mélyen 

megrendített engem az a beszéd, melyet annak idején, a békeszerződés 

aláírásakor az önök tiszteletre méltó Apponyi grófja tartott. Azt is 

tudom, hogy a magyarok nem felelősek a világháborúért, akkori 

miniszterelnökük, a mártírhalált halt nagy államférfiú, gróf Tisza, 

határozottan ellenezte.(...) De milyen sors vár Magyarországra, ha 

megint a németek oldalán harcolnak, és mi fogjuk újból diktálni a 

békét? Ne csodálkozzanak akkor, ha a sorsuk még a mostaninál is 

rosszabb lesz. Én nem vagyok koldus, de most könyörgőm önöknek, ne 

engedjenek a német csábításnak! Tudom, hogy önök nem állhatnak 

mellénk, de maradjanak semlegesek, és akkor mindent elérnek. A 

Duna völgyében és a Balkánon a háború befejezése után új, 

egészséges rendet kell teremteni a mai anarchia helyén, már csak 
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azért is, hogy ez a vidék a maga erejéből ellen tudjon állni a 80 

milliós német nép nyomásának. Egy erős Magyarország nélkül nem 

lehet az ottani helyzetet megoldani. Magyarország összes területi 

igényei akkor fognak, mégpedig bőkezűen kielégítést nyerni. 

Megkérem önt, ha rákerül a sor, figyelmeztessen engem ezen 

kijelentésemre.” – mondta Churchill befejezésül Eckhardnak. 

 

33.  Szász István Tas: Anakronisztikus jelentés a szuverénista Eger 

1552-ben viselt dolgairól 
 

34.  A Színházi Élet 1938. évi vicceiből 
 

35.  Irodalom – B. Osvát Ágnes rovata: Eleven hagyomány: Örkény 

István (1912. április 5., Budapest–1979. június 24., Budapest) 

36.  Örkény István Az ember melegségre vágyik; Ballada a költészet 

hatalmáról 
 

37.  Székely János. Kevésbé ismert versek: Mucius Scaevola: 

Vízirózsák;  
 

38.  Wass Albert: Mese a tavasz-ébresztő kis cinegéről 

 

 

 

ÁTALVETŐ /114 

2020. június 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedéves lapja 

 

1. Babits Mihály: Áldás a magyarra (részlet) (vers) 

2. Száraz Miklós György: Fájó Trianon 

 

3. Kövesdy Pál: Harc a Nagyúrral – avagy újabb Trianon (?) 

(2020. júniusi lapszámunk elé): (részlet) Furcsa népség a magyar. A 

„vadkeletről” származik (vagy itt helyben volt már az idők hajnalán?), és 

eredendően furcsa nemzeti vonásokkal rendelkezik: makacsság, dac, belső erő, 

következetesség és hűség – egy elfajzott világban nem éppen előnyös 

tulajdonságok. Európai környezetében, legfőképp nyugaton, midőn előző 

évezredünk legelején szembesült elődjeinkkel, a primitív, kulturálatlan vadember, 

egyszóval a barbár képzetét keltette. Betolakodott, idegen testnek érezték, melyet 

ki kell lökni a közösből, el kell pusztítani. Kezdve a pozsonyi csatával („ugros 

eliminandos esse” – a magyarok kiirtandók), folytatva magára hagyásával a 

tatár-török elleni harcaiban, magára hagyásával 1956-ban, de legfőképpen 
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Trianonnal (Bratianu: „Nem nyughatunk addig, amíg a magyar népet 

gazdaságilag és katonailag tönkre nem tesszük, mert mindaddig, amíg 

Magyarországon az életképesség csírája megvan, mi magunkat biztonságban 

nem érezhetjük!"), és betetőzve az EU-fórumokon szüntelenül folyó eszement 

bunkócsapkodással 

 

4. Kosztolányi Dezső: Rapszódia (vers) 

 

5. Szász István Tas: Ásott veremből égre nézve (Két csalódásunk 

Európában) 

Trianon az életünk minden területét befolyásoló tényező. Trianon nem 

ismerésének vagy megismerésének vitája meddő, hisz annak a sorsát is 

meghatározza, aki számára közömbös, netán nem is ismert. Merem állítani 

azonban, hogy Trianonra emlékezni már nem lehet gyászszertartás, Trianon 

emléknapja ezért nem gyásznap, bár a figyelmeztető és emlékeztető fekete 

lobogót illendő lenne mindenhol kitűzni. Trianon ugyanis számunkra egy 

történelmi képtelenségnek tűnő és soha el nem fogadható tragédia. Nem 

természetes halál, s több mint váratlan baleset. Saját szubjektív ítéletünk szerint 

nem illeszkedik bele természetes módon történelmi létünk folyamatába, 

nemzetünk történeti időrendjébe. Trianon alattomos gyilkossági kísérlet, egy 

ország hátában tudatosan otthagyott kés. Elsősorban azonban Trianon tanulság, 

egy megszenvedett és elfelejthetetlenül létfontosságú tapasztalat Európához 

fűződő viszonyunkban. Ama késen ma már az ujjlenyomatok is egyre 

ismertebbek. Trianon felszólítás a megmaradásunk biztosításához 

nélkülözhetetlen egységre. A nemzettudat újraépítésére és az ezzel járó 

áldozatkészség és egészséges veszélyérzet újraélesztéséért (…) 

1920. június 4. 16 óra 30 perc, hivatalosan is Kárpát-medencei történelmi utunk 

végzetesnek szánt perce, amikor nem egyszerűen a történelmi jogot felülíró 

demográfiai jog érvényesült, hanem azt is semmibe véve egy jó előre elkészített 

terv ért célba. Nem igaz, hogy csupán saját hibáink vezettek ide. A magunk 

revízióját sokszor elvégeztük, de azok a tagadhatatlan hibák csak kapaszkodót 

jelentettek a terv elkészítői számára (…) 

Szokták mostanság mondani, hogy Magyarország a világ egyetlen országa, 

amelyik körös-körül önmagával határos. Sajnos ez így igaz, és magyarázata 

egyetlen szó: Trianon. De ha kicsúszik szánkon e szó, akkor az is kiderül, hogy 

Magyarország a világ egyetlen olyan országa, amelyik nem beszélhet 

legnagyobb nemzeti tragédiájáról. Ha azonban erről legalább itthon nem 

beszélünk, akkor örökre sérültek maradunk itt belül is. És csak visszük-visszük 

magunkban, visszük, nem csupán a határokon kívül, de az anyaországban is. 

Pedig nem létezik olyan folyamat – történelmi sem, nemzetlélektani sem, és más 

sem –, amelyet meg lehetne érteni úgy, hogy legfontosabb szakaszait kirekesztjük 

a vizsgálódásból. A folyamat megértése nemcsak sérüléseink katartikus 

kibeszéléséhez szükséges, hanem az elengedhetetlen önvédelmi reflex 
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kifejlesztéséhez is, a megoldáshoz vezető tapasztalat leszűréséhez. Ha valakit a 

mindennapok eseményei nem győznének meg ennek indokoltságáról, annak azt 

tanácsolom, hogy olvassa el az ominózus diktátum szövegét. 

 

 

 

6. András Zoltán: Trianon (vers) 

7. Techet Károly: Trianonról… 

8. Szabó István: A magyar Kasszandrák 

9. Szász István Tas naplójegyzetei: Egy nem eléggé hangsúlyozott lóláb; 

Ma még kérdőjel; Ébresztő; Kocsis István „hasonmásai” 

10. Kosztolányi Dezső: A nemzet emelt fővel áll végzete előtt (vers) 

11. Krúdy Gyula: Naplójegyzetek zord időkből (részlet) 

12. Kosztolányi Dezső: Jajveszékelő a magyar romokon (vers) 

13. Kövér (László) Trianonról: Nem szeretnénk kiprovokálni, hogy újból 

belénk mélyesszék a karmaikat 
Akik a NAT-ot bírálják, azoknak valójában az a bajuk, hogy ez nemzeti, azt a célt 

tűzi ki, hogy Magyarországon a közoktatásból kikerülő minden gyereknek 

legyenek olyan ismeretei, élményei, „ami alapján magára ismer a határon túli 

magyarokban” is. Olyan kulturális örökséget kapjanak, „ami egy nemzetté tesz 

bennünket a következő száz évben is” – mondta Kövér László. Szerinte egyetlen 

módon lehet meghaladni Trianon sokkját, ha egy új közép-európai egységben 

„oldjuk fel ellentéteinket.” Kövér szerint soha nem volt olyan reményteljes egy 

új közép-európai együttműködés indítása, mint most, 2020-ban. Szeretnék 

folytatni a nemzet határok feletti egyesítésének programját, hogy – függetlenül a 

határoktól – úgy szőjük össze a szétvágott közösségeknek az életét a 

magunkéval, mintha egy határon belül élnénk. 

 

14. Potápi Árpád János: A járvány idején is folyamatos a kapcsolat a 

külhoni magyarokkal 
15. Szentesi Zöldi László: Isten hozott, Rend 

16. Bán János: Gyalázkodások a levegőben 

 

(…) Ugyanez a megbocsátó elnézés okozta, hogy az antiszemitizmustól, a náci 

fajelmélettől a németekkel való fegyveres szembefordulásig eljutott Bajcsy-

Zsilinszky Endre nevét a szocializmusban utcák viselhették, és ugyanez a 

bensőséges kézlegyintés tapasztalható, amikor a nyilvánvalóan antiszemita és 

cigánygyűlölő Jobbikot oly pragmatikusan a keblére öleli a teljes magyar 

liberális baloldal. Jó lenne társadalmi közmegegyezést teremteni ebben a 

kérdésben. Csakugyan ki kellene dobni a panteonból Szabó Lőrincet, csak mert 

lelkes cikket írt a szónokló Adolf Hitlerről? Ne olvassunk Martin Heideggert, 

Konrad Lorenzet, Karl Mayt, ne hallgassunk Richard Wagnert, ne nézegessük 

Aba-Novák faliképeit vagy a spanyol diktátor Francot imádó Salvador Dalí 
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festményeit? Ugyanazzal a lendülettel hajítsuk ki az összes orosz és magyar írót, 

költőt, aki akár csak egyszer is dicsőítette Joszif Sztálint? Szakmai érv a NAT-ba 

újonnan bekerült szerzők irodalmi színvonalának vitatása. Herczeg Ferencet jó 

kezű, megbízható iparosnak, Nyírőt és Wass Albertet félamatőrnek titulálja 

számos cikk és megszólaló. Herczeg Ferenc kora egyik legnépszerűbb írója volt; 

lapját, az Új Időket jóval többen olvasták, mint a Nyugatot; mára azonban a 

szerzőt szinte senki sem ismeri. Nem úgy Wass Albertet, aki 2005-ben, a Nagy 

könyv című hazai felmérésben a közönségszavazatok alapján az egyik 

legkedveltebb magyar írónak bizonyult. A népszerűség persze még nem ok arra, 

hogy a NAT foglalkozzon egy szerzővel, az viszont már annál inkább, hogy az 

említett szerzők a magyarság sorskérdéseire érdemi mondanivalóval reflektáltak. 

Ki írta meg átélhetőbben a 2. bécsi döntés rádióhíreire váró, sorsukért aggódó 

erdélyi magyarok érzéseit, mint Wass Albert? Ki írta meg szívszorítóbban a 

román elnyomók után az érzéketlen Horthy-adminisztráció berendezkedését, 

mint Wass Albert? S ki ne ismerne rá kora, s ha már itt tartunk, napjaink 

sorskérdéseire Herczeg Ferenc Bizánc című drámájában? (…) 

 

17. Dr. Kiss András: A mi ellenzékünk a mi büntetésünk 

18. Cicero feledhetetlen beszéde! 

19. Fricz Tamás: Politikai akaratot hajtanak végre 

 

Eltelt száz év, és ugyanott tartunk, mint Trianon időszakában. Ismét van egy 

hálózatos, globális politikai akarat, amely ki akar bennünket tessékelni az uniós 

játszótérről. Ha cinikus lennék, azt mondanám, egészen aktuális a trianoni 

megemlékezés, de inkább az a sajnálatos helyzet, hogy szinte semmi energiánk 

nem marad a trianoni megemlékezésre, mert éppen az aktuális támadásokat kell 

kivédenünk. Az átfogó támadás, vagy másképp egész pályás letámadás öt fronton 

jelenik meg. Elsőként az unión belüli politikai ellenfeleink frontján, amelyhez 

sajnos már nemcsak a kommunisták, szocialisták, zöldek és liberálisok 

tartoznak, hanem immáron önmagukat kereszténydemokratának-konzervatívnak 

(néppártinak) csúfoló erők egy jelentős része is, elrettentő példaként említve a 

lengyel (így még jobban fáj!) Tuskot, aki még a ballibeknél is jobban gyűlöli 

Orbán Viktort. Ennek látványos megnyilvánulásaként több nyugat-európai 

ország külügyminiszterei közös nyilatkozatot adtak ki, melyben felszólítják a 

bizottságot, hogy kísérje figyelemmel a magyarországi fejleményeket, hiszen ott 

már nem is diktatúra, hanem már lassan pogromok vannak készülőben. E 

politikai akarat kifejezői egytől egyig a hagyományos Nyugat-Európához 

tartoznak, s csak örülhetünk, hogy egyelőre egyetlen közép vagy kelet-európai 

ország sem vetette alá magát a magyarellenes politikai elszántságnak. Kedves 

nyugat-európai barátaink, csak gratulálni tudunk a vasfüggöny újbóli 

leeresztéséhez a Lajta mentén! Látható, hogy a hálózatos akarat igyekszik a még 

húzódozó bizottságot és annak kétségtelenül visszafogottabb elnökét, Ursula von 

der Leyen asszonyt harapófogóba rakni: nagy kérdés, meddig tud ellenállni. 
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20. Pataki Tamás: Trianon és a koronavírus 

 

21. Juhász Gyula: Halottaink (részlet) (vers) 

 

22. Bölöni László levele Szabó Tímeához 

(részlet) Asszonyom, lenne egy kérésem: hazafelé menet Marosvásárhelyen a 

Rákóczi-lépcsőnél álljon meg egy pillanatra. Egyik barátom, már megbeszéltem 

vele, odaviszi önnek a 60.000 maszkot, vagy annak az árát. Ahogyan ön akarja. 

Mi hálásan köszönjük az adományt, de ha ez Önnek akkora fájdalmat okozott, 

kedves Szabó Tímea, mi odaadjuk önnek. Ne aggódjon értünk. Bár porlunk mint 

a szikla, az Ön haragjánál nagyobb és több vészt is túléltünk már és megmaradt 

az erdélyi, pláne a székely. Valahogy majd megleszünk enélkül is, és Bukarest is 

van a világon. Az útja Kolozsváron is átvezet. A Szent Mihály templomnál, tudja, 

a Mátyás-szobornál, ugyanabból a célból, egy másik ismerősöm várja Önt. 

Otthon majd pihenje ki az út fáradalmait: tv, internet, Facebook, amihez kedve 

van. Lehet olvasni is. Hogy kitol? Sipos Domokostól, Tamási Árontól, Kányádi 

Sándortól, Dzsida Jenőtől, Sütő Andrástól. Jaj, mennyien maradnak ki, de 

biztosan talál valami kedvére valót. Vagy olvasson Körösi Csoma Sándor 

utazásairól. Amennyiben a történelmi események érdekelnék, nézzen utána 

Rákócziéknak, Zrínyiéknek, Hunyadiéknak, Báthoryéknak, Bethlenéknek. 

Szerényen javasolnám, hogy jegyzeteljen is, például azt, hogy ők hol is születtek.  

 

23. Íme az én szeretett fiam! (könyvismertető) 

 

24. Pihál György írása a világhálón 

 

(Részlet) Tímea egy ország szanaszét bombázása és a törvényes kormány 

likvidálása után egy amerikai bábkormány fölállításában segédkezett. Ehhez ért, 

erre szól a jogsija. Tímea most éppen Magyarországon állomásozik, és ha már 

itt van, akkor a magyar Országgyűlésben gyűlölettől habzó szájjal rikácsolja: 

„Azt halljuk, hogy Kolozs megyében kaptak 21 ezer maszkot, Maros megyében 

60 ezret, Beregszászban, Csíkszeredában, Kovászna megyében, Zilahon, 

Horvátországban, Macedóniában... Tapsoljanak!” És övéi közül egy sem 

határolódik el tőle. Egy sem áll föl s küldi el őt a nénikéjébe. Például valahogy 

így: „Figyelj, Timi, hogy lehetsz ilyen rettenetes, magyargyűlölő boszorkány? 

Magyar testvéreinknek küldött adománymaszkok miatt mocskolódsz? Nem 

szégyelled magad?! Add vissza azonnal a mandátumodat, takarodj a Házból, 

sőt, a Kárpát-medencéből, húzzál vissza oda, ahonnan szalajtottak, többet 

színedet se lássuk!” 

 

25. Tőkés László: NYILATKOZAT Marosvásárhely fekete márciusának 

30. évfordulója alkalmából 
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26. Nyilatkozat (hiradó.hu) 

 

27. Szabó János: trianoni évfordulóra (vers) 

 

28. Bereczki Csaba: Guten tag, Herr Prasident! 

 

29. Impériumváltás Erdélyben (1918 – 1920) – Könyvismertető 

 

30. Amiről a románok hallgatnak, de mi is keveset beszélünk (internet) 

 

31. Beder Tibor emlékére (Székelyhon.ro) 

 

32. Gyárfás András hozzászól. (benne: Mese; Erdély, Hozzászólás; El kéne 

indulni; Pillanatfelvétel, Koronavírus; Emberek, ébresztő!, Háború,  

 

33. Spaller Árpád. Új Élet (Egyesület és lap) 

A próza mellett a kibontakozó erdélyi magyar lírát olyan nevek fémjelzik, mint 

Áprily Lajos, Reményik Sándor, Ajtay Miklós, Finta Zoltán, Maksay Albert, 

Péterfy Tamás, Tompa László. A legtöbb verset Csanády Györgytől olvashatjuk. 

Õ írta a Székely Himnusz szövegét is (Dallamát Mihalik Kálmán szerezte). 

Fontos megemlíteni, hogy a Székely Himnusz szövege először e lap hasábjain lát 

napvilágot a zeneszerző Mihalik Kálmán búcsúztatásának alkalmából. (…) 

„Amíg koporsóját a sírba eresztették, jóbarátai igazán hulló könnyzápor közt a 

megboldogult szerzette székely Himnusz eléneklésével búcsúztatták, hogy dal 

kísérje azt, aki életében csak dalolni tudott, még a szenvedésben is.  

„ Ki tudja merre, merre visz a végzet  

Borongós úton, sötét éjjelen  

Segítsd még egyszer győzelemre néped  

Csaba király a csillagösvényen  

Maroknyi székely porlik, mint a szikla  

Népek harcától zajló tengeren,  

Fejünk az ár, jaj, százszor elborítja  

Ne hagyd el Erdélyt, Erdély Istene.”  

Könnyünk kevés volt megsiratni őt, az igazi bajtársat, az orvosi és muzsikus 

tehetséget, az Új Élet színi kritikusát.” (2/33) (1922. IX. 6.) 

Ezen a napon halt meg Szegeden a Szegedi SZEFHE Kolozsvár nemzetségéből 

való Mihálik Kálmán, lófő, aki a Szefhe Nagyáldozatának zenéjét szerzette – Írja 

Csanády György A Nagy áldozat című krónikájában., Budapest 1941) 

 

34. Balázsi Dénes: Jézus Pilátus előtt 

35. Hargitay Lajos: Szívszorító olvasmány ötvenhárom év távlatából (Wass 

Albert 1967-ben tartott előadása) –(részlet) 
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Nos, még egy nagy titka volt annak, hogy nekünk sikerült tenni valamit. Ez pedig 

annak a régi magyar betegségnek a legyőzésé, hogy hát először gyűlésezünk, 

elmondjuk egymásnak mindazt ezerszer, amit mindnyájan nagyon jól tudunk, s 

mikor már sehova sem érünk vele, akkor kijelölünk egy bizottságot, hogy a 

bizottság tovább tárgyalja, a bizottság aztán kijelöl albizottságokat és így megy 

és megy, és a végén mindenki beleun és elmegy. Mikor én elindítottam az 

Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, azzal kezdtem, hogy odamutattam hátra, 

láttam, hogy van egy asztal, azon az asztalon egy darab papír, mindenki 

odamegy, írja fel a nevét, tegye le a 10 dollárt. Egyszerű az egész, csak írja le a 

nevét olvashatóan, a címét olvashatóan, Így indultunk el egyszerűen és most is. 

 

36. Wass Albert: Záróvers (vers) 

37. György atya: Kedves Mindannyian! 

38. Gálfalvi Gábor: Gróf Széchényi István halálának 160. évfordulója 

39. Serdült Benke Éva: Könyves Erdély könyves asszonyai (III) 

40. Szőcs Károly: Gondolatok a szabadságról 

41. Irodalom – B. Osváth Ágnes rovata: Eleven hagyomány: Németh László 

(1901 – 1975) (részlet):  

S az utolsó húsz év: a szocialista építés kora! Még a sötétebb fele után is azt 

hittük, hogy bár nagy gyötrődések árán, de a jóslatból, a Kölcseyéből, Adyéból 

mégiscsak kivágtuk magunkat. Hisz a szocialista népek családjában nem veszhet 

el tag, nemcsak gazdaságilag, de biológiailag is össze vagyunk kötve. S ím, 

egyszer csak itt van a 62-es, 63-as évek statisztikája: a magyar népszaporodás 

Európában a legkisebb, mint ahogy Európáé is a legkisebb a világrészek közt. 

Ha így megy, a fiatalok munkája nem lesz elég, hogy megszaporodott vénségünk 

eltartsa. Pedig a statisztika még, mint statisztika sem fejezi ki a valódi helyzetet. 

Politikus ismerősöm, akit pályaindítása Baranya szerelmesévé tett, épp hozzám 

tért be ormánsági kirándulásáról. Be kellett vallania csalódását. Õ azt hitte, 

hogy a szocialista rend a pusztulást már-már automatikusan megfordítja. Nem 

így van. Cigányok s a visszaszivárgó németek szépítenek a számadatokon. Nem 

nevethettem ki, én is osztottam bizonyos fokig tévedését 

 

42. Szabó János: A saját szavad…(vers) 

 

43. Wass Albert: Hadak útja 

 

44. Agyagfalvi hegyi István: Üzenet Párizsba (vers) 
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ÁTALVETŐ/115 

2020. szeptember 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedéves lapja 

 

 

1. Csokonai Vitéz Mihály: Marosvásárhelyi gondolatok (vers) 

 

2. Hírek: Mezőberényi erdélyi kör; Salgótarjáni Erdélyi Kör; Győri 

Erdélyi Kör; Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület lapja a Tisztás 
 

3. Orbán Viktor beszéde 2020. július 6-án Sátoraljaújhelyen, 

Centenáriumi Turulszobor avatásán (részlet) 

 

Egy olyan nép önbizalmával és tartásával kell élnünk, amely tudja, hogy többet 

adott a világnak, mint amit kapott tőle. Teljesítményünk feljogosít bennünket a 

történelmünk folytatására. S nekünk, maiaknak azt is tudnunk kell, hogy voltak 

már rosszabb határaink is, mégis itt vagyunk. Csehszlovákia és Jugoszlávia 

helyett kaptunk szlovákokat, szlovéneket, horvátokat, szerbeket. Azzal a 

Szlovákiával, Szerbiával, Horvátországgal és Szlovéniával, amely büszke 

nemzeti mivoltára, örömmel építjük a közös jövőt. A történelem megadta az 

esélyt, talán az utolsót, hogy a közép-európai népek új korszakot nyissanak, a 

nyugatról és keletről fenyegető veszéllyel szemben megvédjék magukat, és együtt 

emelkedjenek föl. Az elmúlt tíz évben bebizonyítottuk a szomszédjainknak, ha a 

magyar nemzetrészek életereje összeadódik, az nemcsak nekünk jó, hanem nekik 

is. Csak az államnak van határa, a nemzetnek nincs. Ez a törvény. Van, aki 

megértette, és van, aki nem. Akik még nem, jobban tennék, ha sietnének, mert 

fogytán az idejük. (Kiemelés a szerk.- től.) Ezeréves történelem áll mögöttünk, 

ezért mi felülemelkedünk az itt és most korlátain. Mi látjuk Pozsonyban 

Bratislavát és Kolozsvárban Clujt. Látjuk, mert magyarul nézünk a világra. 

Látjuk a hazát a magasban, de látjuk a fűszálak alatt is. Ha magyarul nézel, 

elfogadod, hogy a szlovák, szlovák marad, a román pedig román.(…) 

Igen, mi vagyunk azok, akik megfordítják Magyarország sorsát. Remélhetjük, 

hogy a mi nemzedékünk, a negyedik trianoni nemzedék még beteljesíti 

küldetését, és egészen a győzelem kapujáig fogja vinni Magyarországot. De a 

döntő ütközetet az utánunk következő, az ötödik trianoni nemzedéknek kell 

megvívnia. A végső lépéseket nekik kell megtenniük. Ahogy meg van írva: 

»Vegyetek erőt magatokon. És legelőször is. A legegyszerűbb dologhoz lássatok 

– Adódjatok össze, Hogy roppant módon felnövekedvén, Az Istent is, aki 

végtelenség, Valahogyan megközelítsétek.« Nem lesz se könnyű, se egyszerű, de 

megéri majd. Nagy idők várnak rátok. Készüljetek, mindennap készüljetek. 

Magyarország mindenekelőtt, a Jóisten mindannyiunk fölött. Hajrá, 

Magyarország, hajrá, magyarok!” 
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4. Botond Bálint: Az apokalipszis négy lovasa 

 

5. Kövesdy Pál: Töviskoszorúnk (részlet): Szabó Istvánnak gyűjtéséből: -

„Aki elfoglalja Magyarországot, az ura egész Európának“ (II. Murad 

török szultán, 1404-1451.) -„Európában mindig a magyarok álltak élen a 

támadásban. A török katonaság legjobban a magyarok elől húzódott 

vissza, számba se vettek szerbet, franciát, németet, de a magyaroktól 

féltek, nagyra becsülve okét. Több okiratban olvastam, hogy 

Magyarországra menni annyit jelentett, mint férfias harcot vállalni.“ 

(Hayrullah Yigitbasi, jelenkori török történész) -„A földkerekség népei 

közül a francia és a magyar a legderekabb nemzet.” (Bayezid szultán) -

„Valamennyi nép között, amely szemünk elött a történetben elvonult, egy 

sem volt olyan szerencsétlen, mint a magyar, hiába alkotott benne a 

természet erős, szép, szellemes embereket.” (Voltaire) -„Ha a magyarok 

nem lettek volna, ma Cambridgeben és Oxfordban a Koránt tanítanák.“ 

(T. B. Macaulay) (Közbeszúrt megjegyzés: ami késik, nem múlik! K. P.) 

 

6. József Attila: Áldott légy, jó Magyarország! (vers) 

 

7. Tőkés Béla: Néhány gondolat a Töviskoszorúnk című vezércikket 

olvasva 
8. Máté Pál: Nemzeti összetartozás napja 

9.  Dr. Szekeres Sándor: Dr. Kövér László úrnak a Magyar Köztársaság 

Parlamentje elnökének 

10. Kövér László válaszlevele 

11. Szabó János: trianoni évfordulóra (vers) 

12. Dr. Kövesdy Pál: Szellemi hadjárat a magyar jövőért 

Konkrétumként, mindenekelőtt Erdély vonatkozásában, emlékeztetünk a 

következő tényekre: ha van is magyar iskola a helységben vagy a közelben, 

annak színvonala nem egy esetben sajnos kifogásolható. Ez csak tovább 

indokolja a szülök végzetes döntését, miszerint a gyermek jövője szempontjából 

úgymond elemi fontosságú, hogy román iskolába írassák õt be. A magyar 

kormányzat rég foglalkozik a kérdéssel (Határtalan program, Körösi-Csoma 

program, a diaszpóra oktatói számára továbbképző tanfolyamok, stb., 

mindannyi nagyszerű kezdeményezések), de egy további – kiemelt fontosságúnak 

vélt - lehetőség felvetése talán hasznos lehet. A digitalizáció jelentőségéről 

felesleges is szólnom, az Ön több, eddigi kezdeményezése is éppen ennek mentén 

történt. Aktuálisan a vírusjárvány miatt bevezetett online-oktatás sikere vezetett 

arra a gondolatra, hogy ennek nyomán elindulva talán fontos eszközre 

bukkanhatunk: az oktatás-nevelés körét szélesítve és rendszeresítve!, a megfelelő 

tartalmat kellene belopni a TV-be, internetbe, az okostelefonba, nagyfokú 

szakmaisággal, ötvözve játékossággal, vonzó jelleggel. Arra gondolunk, hogy a 
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magyar kormányzat illetékes részének irányításával kidolgozásra kerülhetne egy 

speciális, kortól és cél közönségtől függő, differenciált oktatási online-rendszer. 

(Miközben jól tudjuk, hogy a közvetlen kapcsolatot oktató és oktatott között nem 

pótolhatja.) 

Támogató javaslatok – Potápi Árpád János válaszlevele 

13. Reményik Sándor: Mi a magyar? (vers részlet) 

 

14. Szász István Tas naplójegyzetei: Régi és új rabszolgaságról; Isten-haza-

család; Nyugat-kelet régen és ma; 

 

15. Ágoston András jegyzetei: Kihívó cinizmus; A magyar kártya; A viadal; 

Bemelegítő 

 

16. Dr. Kiss András: Amíg élünk, szavazunk 

 

17. Kövesdy Pál: Nyílt levél (nem csak) Fischer Ádámnak 

 

18. Dr. Ábrám Zoltán: A koronavírus erkölcstana 

 

19. Pintye Tamás: Hogyan tovább, virtuális erdélyiség? 

 

20. Reményik Sándor: Keserű szívvel (vers) 

 

21. Sziki Károly: Trianon, amely eltörte a magyar nép gerincét 

(Emlékezés vitéz Zolcsák Istvánra, ki Erdélyből indult és Amerikában 

halt meg.) (Részlet):  

Az 1978-as Buenos Aires-i Labdarúgó Világbajnokságon egy hatalmas erdélyi-

magyar transzparens tűnt fel, amit az első sorban lebegtettek, hogy az egész 

világ lássa. Ebből nemzetközi botrány lett. A mérkőzés alatt már a román külügy 

felhívta az Argentin vezetőséget, hogy azonnal tüntessék el a zászlót! Ezzel 

együtt az embereket is tartóztassák le! A securitate többször megfenyegette, ha 

nem hagyja abba a románok elleni lázítást, akkor végzetes baleset éri. De õ 

újabb transzparenseket készített, lebegtette és soha nem fordult el hazájától, sok 

rendezvényt szervezett Erdély ügyéért... Az újpesti Forradalmi Bizottság egyik 

szervezője volt. Amiben csak tudott, segített. Pénzzel támogatta például az 

Amerikai Magyar Hírlapot is. Erdély Magyarországgal való Unióját haláláig 

vallotta. Mint apa, a legjobb apa volt. Emlékművet is állítottak neki. Zolcsák 

Istvánnak hívták. Személyes ismeretségünk, de elsősorban a hatalmas életműve 

is kötelez arra, hogy a Trianon-traumára emlékezve visszagondoljunk rá. 

Zolcsák Annával beszélgetek Egerben, aki Zolcsák Istvánnak első unokatestvére. 

(…) 

Megvolt a gépészmérnöki diplomád, értettél a repülőkhöz, szenvedélyes repülő 

sportoló, pilóta voltál. 2000 magyar menekültnek adtál megélhetőségi 



257 

 

lehetőséget, mert őket fogadtad fel alkalmazottaknak, de nem azért, hogy 

meggazdagodj, hanem emberi lehetőséget adj a magyaroknak... 1992- ben még 

sikerült veled találkoznom Budapesten, az Erdélyi Világszövetség 

Kongresszusán. Rendkívüli élmény volt számomra. Elmondtad, hogy 

tárgyalásokat folytatsz az erdélyi magyarok jogainak ügyében, s hogyan próbált 

bejutni magánterületedre a román maffia társaság, hogy kivégezzenek... Azt 

biztosan tudom, hogy Erdély ügyében neked volt tökéletesen igazad, ezért történt 

az összekoccanás Tőkéssel, és ha jól tudom, Kányádival is, akiket te utaztattál ki 

Amerikába. – Miben volt igaza? – Mert azt hangoztatta, hogy békés 

megalkuvással, agymosással nem lehet célba jutni! Legutóbbi látogatásom 

alkalmával meggyöződtem, mennyire megváltozott a lakosság összetétele 

Szatmárnémetiben. Az iskolában, ahol tanítottam, nincs magyar évfolyam. A volt 

Magyar Leánylíceumban még a portás sem tud magyarul, az udvaron csak 

románul beszélő diákok nyüzsögtek a szünetben. 

 

22. Csinta Samu: In memoriam – Bethlen Anikó grófnő, Marosvásárhely 

nagyasszonya 
 

23. Dr. Ábrám Zoltán: Búcsú Dienes Sándor professzortól 

 

24. Kónya-Hamar Sándor: In memoriam Vízi Imre 

 

25. Reiner Péter: Kedves Barátaim! (Vízi Imre emlékére) 

 

26. Ditroiné Csibi Éva: Végső búcsú Felei Kiss Sándortól 

 

27. Gellért Ferenc: Balázs Elek Zoltán emlékére 

28. Frigyesy Ágnes bevezető gondolatai: Aki befogad egy gyermeket az én 

nevemben; Hogyan ismerkedtem meg Böjte Csaba testvérrel 
 

29. Szalay Zoltán: Ami Trianonban történt, az már önmagában is tragédia 

 

30. Gyárfás András hozzászól: (Világmegváltás; Végrendelet; Bölcselet, 

Rend lesz) 

 

31. Balázsi Dénes: Jézus Pilátus előtt 

 

32. Csíki András: Erdély  

 

33. Szabó István: Szavak, szavak, szavak…(Hamlet) 

A tömegkommunikáció valójában már évtizedek óta végzi a tömegember 

klónozását - mondja Turgonyi Zoltán filozófus. Már a „nagy” francia 

forradalom idején megmondta Mirabeau: A közvélemény szajha, az utókor 
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ostobaság. Az egész felfordulás nagy nyertese, Napóleon, amikor hatalmas 

tömeg ünnepelte, megvető arccal közölte: Ugyanennyien lennének akkor is, ha a 

guillotine alá vinnének! (Ezt persze nem az éljenzőknek mondta.) Ki ne ismerné 

azt a cuki magyar anekdotát, amikor két, sokat tapasztalt úr bámulja az 1945-ös 

„első szabad május elsején” felvonuló dolgozókat. Vörös csillag, Sztálin képek, 

éljenaszovjetunió, miegymás, ahogy dukál. Mondja az egyik úr: Mintha 

ugyanezeket a pofákat láttam volna tavaly októberben is, akkor Szálasit éltették! 

Mire a másik úr: Ja kérem, kis ország vagyunk, be kell érjük egy csőcselékkel! 

(…) 

Alexandru Vaida Voevod – már, mint Nagy-Románia miniszterelnöke (1919 

december - 1920 március) tehát kitaposott úton jár, mikor a francia sajtónál 

kilincsel. Jól ismeri a média erejét, toronymagasan jobban, mint budapesti 

kortársai. Tudja, hogy (csak!) jó propagandával nem lehet háborút nyerni, de 

rossz propagandával el lehet veszíteni a háborút és békét is. Emlékirataiból, 

Maniuhoz írt bizalmas leveleiből egy intelligens, furfangos, gátlástalanul 

magyarellenes politikusi figura néz vissza ránk. A cél szentesíti az eszközöket! 

Kóstoljunk meg néhány ínyencséget Koszta István: Nem (csak) Erdély volt a tét - 

kései tudósítás a párizsi konferenciáról című mindig aktuális krónikájából. 

Megéri. Vaida sürgeti Maniut. „Készítsetek egy albumot a magyarok 

erőszakoskodásairól, ők már készítik! Ennek nagy hatása van!” Tippeket is ad. 

„A románok megcsonkított hulláit magyar ruhába öltöztetik, lefényképezik, hogy 

azokat aztán a békés román nemzet és - a rendtartó és a magyarokat saját 

bolsevizmusuktól megvédő - Románia hadserege által elkövetett 

kegyetlenkedések áldozatainak mutassák be.” Az a gyanúnk, Vaida könnyedén 

összetéveszti az áldozatot a tettessel. A kisebbrendűségi érzésből hipp-hopp, a 

felsőbbrendűségi érzésbe katapultálja magát. Újabb ötletek: „Fotókat, 

képeslapokat szép népviseletbe öltözött román lányokkal”” S újra: „A magyar 

bántalmazásokról összeállított albumot.” Indoklás: „Rengeteget írtak a mi 

ügyünkről, de ki olvassa azt el? Csak sajtókampánnyal, előszóval, 

ebédmeghívásokkal és sok beszélgetéssel lehet elérni eredményt” Megint: 

„Küldj a magyarokat és szerbeket kompromittáló anyagot. A lehető 

leggyorsabban, mert a magyarok ide érkezése elött el kell készítenünk a 

leleplező brosúrákat.”.... „Megszerveztem az ellenpropagandát Svájcban. 

Comnen kapott 22 ezer frankot.”...Küldj képeket fölakasztott és nyakig beásott 

románokkal”....Fényképek Berthelot körútjáról, lányok népviseletben, küldj szép 

parasztarcokat minél többet” Ez igen! Szépség, szadizmus, halál együtt. Démoni 

ötlet! 

 

34. Varró Dezső: Szarvasbogár a szőnyegen (vers) 

 

35. Szász István Tas: Trianonról – a nemzeti összetartozás jegyében 

(részlet) 
ROMÁNOK A tatárjárás előtti időkben a románokról kevés adat szól. Az 
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Ochridi tó környékén kialakult balkáni transzhumáló nép több ágra oszolva 

szóródott szét a Balkánon. Jelentős részük, a makedo-oláhok, a bolgárokkal 

éltek közös államban és ortodox keresztények lettek, az illiro-románok az Adria 

felé vándorolva horváttá válva maradtak fenn. Egy csoportjuk Szaloniki felé 

vette az irányt. Érdekes módon a románoknak egy déli csoportja a bizánci 

nyomás miatt vándorolt északra és kelt át a Dunán, majd a Kárpátok déli lejtőin 

transzhumált nyájaival. A vándor életmód és a hegyek védelme a nyelv és 

szokások védelmét is jelentette. Ezért nem szlávosodtak el a szlávok balkáni 

inváziója során. Erdélyben a XIII. században bukkantak fel és 1210 körül II. 

András még királyi székácsi birtokára próbálja összegyűjteni őket, ami kis 

számukra utal. Az 1224-ben ugyancsak általa kibocsájtott Andreánumban a 

szászok és székelyek földjei mellett már szerepelnek a vlachok földjei is. 

Tömeges betelepülésüknek olykor hatalmas méreteket öltő folyamata a 

tatárjárást követően indul el és tart még Trianon után is, immár a megszerzett 

Erdélybe, állami programként. Legeredményesebb ezeréves szomszédjainknak 

reánk szórt vádjai vajon lehetnek-e igazak, amikor az állításaik szerinti 

megsemmisítően erős, következetesen elnyomó, beolvasztó magyar erő alatt 

tehették kizárólagos magukévá befogadó hazájukat?! (Kiemelés a szerk.-től.) 

 

36. Szász István Tas: Vándorutunk (vers) 

 

37. Kiss Irén: Árpád nyomában 

 

38. Spaller Árpád. Keletmagyarország 

 

39. Serdült Benke Éva: Lábunk alól a földet, fejünk fölül az eget (részlet): 

„ 

Almáson, akárcsak Áthaladtunk Homoródalmáson, ez volt az egyik 

legnagyobb és legvirágzóbb az Erdélyben látott falvak közül. Az ember azt 

hinné, ennél egészségesebb környezet nem is képzelhető, a falu körül a vidék 

gyönyörű, teli van gyümölcsfákkal, mintha egyetlen nagy kert volna az egész, a 

lakók szemlátomást jómódúak, a házak tágasak és levegősek.”- írja John Paget 

1837-ben első erdélyi útja alkalmából. A faluban mindig székely magyarok 

laktak (még 1992-ben is az 1521 lakosból csak egy román volt), a különböző 

felekezetek is jó megfértek egymás mellett. A kezdetben csak katolikus lakosság a 

reformáció idején befogadta az unitárius hitet, templomuk a XVIII. században 

épült. Iskolájuk is már 1700 elejétől volt, az unitárius egyház tartotta fenn, az új 

épületet 1909-ben emelték, ma az impozáns épület Dávid Ferenc, az unitárus 

egyház megalapítójának nevét viseli. Az almásiak annak idején olyan templomot 

építettek, melynek tornya Erdély legmagasabb unitárius templomtornya volt. 

Tudták, a templom és az iskola tartja meg a kisebb-nagyobb közösséget, akár a 

nemzetet. John Paget szerint 1836-ban 47 ezren voltak az unitáriusok Erdélyben, 

Kolozsváron, Tordán és Székelykeresztúron voltak kollégiumaik. Az angol orvos-
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utazó azt írja: „Az unitáriusok ugyanazt a szertartást követik, mint a többi 

protestáns szakadár egyház. Ez az egyszerű hit a Székelyföld hegyei között talált 

a legtöbb követőre. Az itteni unitáriusok, akár más országbeli hitsorsosaik, a 

politikában józanságukkal és jó erkölcsükkel tűnnek ki, s azzal, hogy általában 

műveltebbek, mint a velük azonos társadalmi osztályba tartozók legtöbbje” 

Majd folytatja: „A székelyek meglepően magas szintre fejlesztették a közoktatást, 

alig van falu, melynek ne lenne iskolája, s még a legszegényebbek között is ritka, 

aki ne tudna írni-olvasmás székelyföldi településen, a helyi tanítók, lelkészek 

felfigyeltek a tehetséges gyermekekre, meggyőzték a szülőket, hogy felsőbb 

iskolába, kollégiumba kell küldeni a jó képességű tanulókat.  

Fülöp Domokos, almási tanító valóságos meggyőző munkát folytatott a 

gyermekek tanulása érdekében a negyvenes évek elején, amikor a magyar 

államhoz visszakerült Észak-Erdélyből tandíjmentesen tanulhattak, akik sikeres 

felvételi vizsgán estek át. Így például a faluban született jeles író, Szabó Gyula 

is: „Így döntött a világ a bécsi Belvederi palotától az almási házunkig, a 

budapesti tehetségmentő hatóságtól az almási iskoláig és malombeli házikóig, s 

döntöttek Keresztúron a gimnázium vizsgáztató termeiben 1942-ben.”- írja 

Szabó Gyula Kegyetlen kegyelet című könyvében 

 

40. Tóth Károly Antal: Lelkünk léte és életünk működése 

 

41. Dr. Ábrám Zoltán: Népi igazságok – mai szemmel 

 

42. Dr. Tőkés Béla: A szerről szertelenül 

 

43. B. Osváth Ágnes: Kolozsvári Grandpierre Emil (1907 – 1992) 

 

44. Inez Roth: Az antikrisztus napjai;  

 

45. Szabó János: A magunk szava (vers) 

 

46. Csata Enikő Mária: Medvekaland Erdélyben 

47. Hétvári Andrea: Pettyes Katicám; Őszi dal (versek) 

 

48. B. Osváth Ágnes: Talán meghallasz engem  

(részlet) 

Uram, én méltó nem vagyok arra,  

hogy vállalkozzam bírálatodra,  

csak éppen engedélyt kérek Tőled, 

 hadd panaszolhassam el Néked, 

mit senki kimondani nem mer:  

hogy e szomorú földtekén  

a legkegyetlenebb teremtmény  
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főműved: maga az Ember. 

S bár állítólag gondolkodik és érez,  

képtelen méltó lenni a szelleméhez  

mindannak, mit néki Isten adott,  

- aki azt hitte, alkotott egy nagyot.-  

Te, a mindentudó, a tévedhetetlen  

mégis be kell lásd, kivédhetetlen  

dolgok is vannak a világegyetemben.  

És örömöd nem telt még az emberben.  

Keserved annál több. Hogy tulajdonképpen,  

talán nem láttad át egészen,  

miféle veszedelmes lényt teremtettél,  

eszeveszett kísérletképpen. 

(…) 

 

ÁTALVETŐ / 116 

2020. december 
Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az erdélyi Magyarok Tolna 

Megyei Egyesületének negyedéves lapja 

 

1. Dr. Deák László: Beköszöntő (részlet) 

Az a megtiszteltetés ért, hogy az Erdélyi Körök Országos Szövetsége vezetősége 

a tagság egyetértésével, a 2020. november 15-ei közgyűlés határozatának 

értelmében felkért, hogy vállaljam el az egyesület folyóiratának, az Átalvetőnek 

a fő szerkesztését. Az ilyen megbízatást nem szabad visszautasítani, mert a 

közösségek szolgálata az elsődleges, az egyéni törekvések csak másodlagosak. 

Nem állnak távol tőlem egyébként a közösségi és a nemzeti célok, hiszen mind a 

múltbéli és a jelenlegi munkakörömnek, mind az alkotói munkásságomnak 

központi eleme a székely, az erdélyi és általában a magyar önazonosság 

erősítése.(…) 

Várjuk tehát az Átalvető régi-új munkatársaival a beszámolókat 

visszaemlékezéseket eseményekről, az egyesületi élet történetéről, a közösség 

figyelmére érdemes személyek portréival. Új főszerkesztőként arra fogok 

törekedni, hogy elsősorban az EKOSZ tagjainak írásai jelenjenek meg az 

Átalvetőben, csak ezt követhetik más cikkek. 

 

2. B. Osváth Ágnes: Adventi gondolataim 

 

És itt elérkeztünk ahhoz a bűvös szóhoz, amit minden született erdélyi a 

szívében-lelkében kell(ene) hordozzon egy életen át. Merthogy az erdélyi 

Földnek az erdélyi Emberrel való találkozása idején Isten olyan feladatot rótt 

ránk, aminek fenntartása örökös küzdelemmel járhat ugyan, de amire én azt 

szoktam mondani, hogy adj Uram nekem rögös ösvényt, de szép kilátással, ahol 
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sohasem fogok eltévedni és amin mindig felfelé haladhatok. És ahol meg kéne 

végre értenünk, hogy a transzilvanizmus a különböző fajok találkozásának 

lehetőséget jelentette mindig, ezen a magaslaton. Hogy ezt ki, hogyan értelmezi, 

ez a fő kérdés, ami aztán, az örök emberi természet összeférhetetlenségéből 

kifolyólag mindig háborúsághoz vezet. Merthogy az erdélyiség gondolata az 

örök önállóság gondolatát jelenti. Az az út, amelyet az itt élők folytonosan és 

közösen rontanak el, de amely mégiscsak egyedüli és örök jusson a magyarságé. 

Ne rontsák el hát nekünk semmiféle ál-történelmi mesével vagy éppen hatalmi 

pozíció adta erőszakkal azt a kálváriás utat, aminek helyébe csak maszlagot 

vagy délibábot tudnak adni cserébe Itt sajnos bejön az Átalvető, (egyesek 

szerint) immár kétessé váló létjogosultsága, további sorsa is, ami szorosan 

összefügg ezzel a témával hiszen ez a folyóirat éppen annak a magasztos 

gondolatnak nevében indult útnak három évtizeddel ezelőtt, hogy valamilyen 

módon legalább gyertyányi fényt adjon nem csak azoknak, akik itt élnek, hanem 

azoknak is, akik valamilyen megfontolásból messze kerültek a hazától, mégis 

innen várják azt a megváltó szót, amit csak a születésük helyéről kaphatnának 

meg. És itt nem rólunk, szerkesztőkről van szó, nem csak az irodalomról, hanem 

mind arról, ami az egészet alkotja: az erdélyi magyar népről, s annak 

gerincéről: a székelységről. Mert ez a nép erősebb és okosabb annál, hogy át 

lehetne csalogatni egy délibáb-világba. A székelységnek kenyér kell, a maga ősi 

földje és magyar szó. És mi más feladata, hivatása lehetne erdélyi magyar 

írónak annál, mint megadni a három lehetőség közül legalább egyet: a magyar 

szót. Ezt próbáltuk, legjobb meggyőződésünk szerint tudatosítani mindenkiben, 

aki minden negyedévben várakozó örömmel vette kezébe az Átalvetőt. Nem 

túlzás, vannak – és nem kevesen –, akik azt vallják, hogy úgy kell nekik ez a 

folyóirat, akár a mindennapi kenyér. Mert naponta kézbe veszik, újra és újra 

átolvassák és minden alkalommal találnak valami újat benne. Megpróbáljuk, 

hogy csak a jóra tudjunk emlékezni, mert a jó emlékezetből telik ki az 

örökkévalóság. De azért semmit sem felejteni, mindennel azonosnak lenni. És 

elveszni nem 

 

3. B. Osváth Ágnes: Magyar szavakkal, Karácsony éjjelén (vers) 

 

4. Gál Imre: A Székely himnusz zeneszerzőjére emlékeztek Szegeden: 

(részlet) Gál Imre elmondta, a mai Magyarországon is a legfontosabb 

volna az összefogás, mert a sok gáncsoskodás, nem sok jóval kecsegtet. 

Ám a mai ellenzékünk összetéveszti a Parlamentet a kocsmával. A D.K. 

elnöke beleakaszkodott a Székely Himnuszba meg a székely zászlóba. 

Épeszű ember elgondolkodik magában, milyen az a magyar ember, aki 

gyűlöli hazáját, rossz hírét kelti a világban... Wass Albert idézettel zárta 

mondandóját: Nemzeted jussát, igazát védeni kötelességed, Csak így 

lesztek erősek, ha megvéditek egymást, Mert bármelyik magyar vesztesége 

a te veszteséged is. 2020.szeptember.6 
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5. Kovács Géza: Húszéves a Nagyatádi Erdélyi Kör 

 

6. Valiskó Ferenc: Beszámoló a Salgótarjáni Erdélyi Kör 30 éves 

tevékenységéről 
 

7. Kisimre Ferenc: A „szögedi nemzet” X. szegedi találkozója 2020. 

október 17-én. 

 

8. Frigyesy Ágnes: Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést 

kapott dr. Szekeres Sándor, az Erdélyi Körök Országos 

Szövetségének elnöke 
 

9. Máté Pál: Imával és őrtűzzel a Székely autonómiáért Pakson 

 

10. Paján Csaba; Nemzetem (vers) 

 

11. Orbán Viktor miniszterelnök: Európa nem hódolhat be a Soros-

hálózatnak (Válasz Soros György cikkére) (részlet) 

 

A magát filantrópnak nevező spekuláns egyik válság idején sem az európai 

emberek érdekeit nézte, hanem a saját haszna szerint cselekedett. A gazdasági 

válság idején emlékezetes maradt a forint és a legnagyobb magyar bank elleni 

támadása, a migránsválság idején a bevándorlók betelepítésének 

felgyorsítására, szétosztására és finanszírozására kidolgozott terve, most pedig 

az egymás melletti szolidaritás, egymás megsegítése helyett az egymás 

büntetésére vonatkozó javaslata. A Soros György által irányított hálózat most 

már a nyílt beavatkozástól sem riad vissza. Minden korábbinál nagyobb nyomás 

alá akarja helyezni a nemzetállamokat. Egymás ellen hangolja az európai 

népeket. A hálózat eszközrendszere szövevényes és a közélet legkülönbözőbb 

színterein is jelen van. Politikusok, újságírók, bírók, bürokraták, civilnek 

álcázott politikai agitátorok hosszú sora van Soros György fizetési listáján. És 

bár a milliárdos minden ellenségét korrupcióval vádolja, õ maga a világ 

legkorruptabb embere. Akit tud, lefizet és megvásárol. Akit nem tud, azt a 

hálózat félelmetes fegyverével, a baloldali médiaháttérrel lejáratja, megalázza, 

megfélemlíti, tönkreteszi. 

 

12. Felavatták Bethlen Gábor fejedelem szobrát Marosvásárhelyen 

 

13. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár beszéde 2020. 

november 15-én Marosvásárhelyen 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem születésének 440. évfordulóján, a magyar 

szórvány napján felavattuk a fejedelem egész alakos szobrát Marosvásárhelyen 
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14. Dr. Ábrám Zoltán: Magyar az, aki tudatában van Trianon 

fájdalmának 
Trianon iránt nem lehetünk közömbösek. Szakmámban, a népegészségügy 

területén, az anyaországban és a határokon túl élő magyarság egészségügyi 

helyzetének vizsgálatakor egyre többen mernek beszélni és kívánnak szólni az 

önfeladás, a borúlátás, az önpusztításhoz vezető frusztráció hátterében 

meghúzódó „Trianon-szindrómáról”, amely egészségügyi értelemben egy tünet 

vagy tünetcsoport. A közel száz évvel ezelőtti igazságtalan ítélet és annak mai 

napig fellelhető hatásai ki nem beszélt feszültséget, stresszt okoznak, és kóros 

magatartási formákhoz vezetnek. A magyar lelkiállapotra napjainkban is 

jellemző sokasodó kudarcélmények, a katartikus állapotok hiánya, a fokozódó 

szorongás, a romló közérzet, a növekvő stressz egészségkárosító hatása 

egyértelmű. A hátrányos epidemiológiai jelenségek egyik lehetséges motorjául a 

nemzet huszadik századi történelme, szocializációja szolgál, nem 

elhanyagolható mértékben a kollektív tudattalanba szuperponálódott (egymásra 

halmozódott - a szerk.) események révén 

 

15. Dr. Ábrám Zoltán:  Népi igazságok – mai szemmel 

 

16. Csóti György: In memoriam Szőcs Géza 

A fiatal Szőcs Géza forradalmi lendülettel kapcsolódott be az erdélyi magyar 

közéletbe. Szervezkedett, mozgósított, lázított Ceausescu magyargyűlölő, de a 

románokat is megnyomorító uralma ellen. Szamizdat folyóiratot szerkesztett és 

terjesztett, titkos baráti társaságokat irányított. Konstruktív szellemiségével, 

hihetetlen konspirációs képességével évekig orránál fogva vezette a hírhedt 

Securitátét, a román titkosszolgálatot. A nyolcvanas évek közepén, talán 1986-

ban, miután már megjárta a Secu börtöneit, kezébe nyomtak egy Nyugatra szóló 

útlevelet, és azt mondták: vagy elmegy külföldre, eltűnik az országból, vagy 

„véletlenül” halálra gázolja egy autó. Géza az előbbit választotta. De a 

rendszerváltoztatás hajnalán, 1989-ben már Budapesten találjuk, 1990-ben 

pedig visszatelepül Kolozsvárra. 1990 és 1993 között a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) főtitkára, majd politikai alelnöke, a Román 

Szenátus tagja Bukarestben az RMDSZ színeiben. Néhány év aktív és sikeres 

politikai tevékenység után, tapasztalva a gyűjtőpárt jellegű RMDSZ-en belüli 

repedéseket, az értelmetlen és önpusztító széthúzás kezdeteit, visszatér először a 

szűken vett erdélyi, majd elég gyorsan a mai magyarországi, és ezen keresztül az 

egész kárpát-medencei magyar irodalmi és a széleskörűen vett kulturális életbe. 

 

17. József Attila Áldott légy, jó Magyarország! (vers) 

 

18. Reményik Sándor: Keserű szívvel (vers) 
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19. Tőkés Béla dr.: Miért kedvencem az Átalvető? 

 

20. Módy Jenő: HUSZONKÉT SOR A TAO-ról 

 

21. Juhos-Kiss János:  A kék szempár (vers) 

 

22. Szabó János:  trianoni emlékkönyvbe.... 

 

23. Balázsi Dénes:  Jézus Pilátus előtt  (IV. rész) 

 

Dr. Diószegi György Antal: Csaba királyfi korának jelentősége a XXI. századi 

archeogenetikai kutatások fényében! 

A nemzeti történeti örökségünk iránt elkötelezett közvélemény számára is 

meglepetést okozott a Baktriára vonatkozó különleges archeogenetikai kutatási 

eredmény, melyre tekintettel érdemes arra utalni, hogy a baktriai hun lovasíjász 

történelmi örökség a magyar és a külföldi szakirodalomban egyaránt jelen volt 

már a XX. század első felében. Sir George Duff-Sutherland-Dunbar (1878-1962) 

angol tudós az „India története” (London, 1936.) címet viselő művében ezeket 

rögzítette „vannak földrajzi és ethnológiai érvek, melyek amellett az elmélet 

mellett szólnak”, hogy a „skytha” népesség „Magyarország termékeny 

síkságairól” elindult „Kr. e. 2500 körül”; és „néhány törzsük Európából” 

elindulva „elérte Baktriát (Balkh) kb. Kr. e. 2000 és 1500 év között”. (2) Az 

európai és a baktriai (khorezmi, szogdiai) hun világ évszázadokon átívelő 

kapcsolatrendszerei jegyében fontos a következő adalék! A fehér hunok a IV. 

században „elfoglalták Baktriát”. (3) Az indiai Modi professzor „A hunok indiai 

szerepléséről” szóló munkájában arról írt, hogy „a magyar egy testvér-nép a 

hunnal”, hiszen „Atilla hunjai” egy „ágát képezik a baktriai” népességet 

jelentő „fehér-hunoknak”.  

 

24. Tőkés Béla: Barangolás a MAG-körül 

 

25. Serdült Benke Éva: Lábunk alól a földet, fejünk fölül az eget (Részlet):  

Aztán még más is történt. „1961. november 23-án délben az Udvarhelyi Rajoni 

Securitate fekete gépkocsija megállott a homoródalmási Dózsa György 

cipészműhely előtt. Két állambiztonsági tiszt szállott ki az autóból, Pataki Juliu 

(Gyula) főhadnagy és Kovács Sándor hadnagy, akik a cipészműhelybe bemenve 

az ott dolgozó négy férfi közül letartóztatták Bencze Gyula cipészmestert. Ezután 

Bencze családi házához hajtottak”- írja Oláh Sándor Kényszerek-tanúságtevők 

című könyvében. Mit is kerestek, mit vittek el a tisztek? A „szocialista állam 

megdöntésének terveit”, és mit találtak? Egy Teleki képet, egy Horthy-képet, egy 

Kolozsvárott hajdan kiadott könyvet, melynek piros-fehér-zöld volt a széle, ezért 

aztán a cipészmestert ájulásig verték kihallgatói. Valamint elvittek 3 darab 
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Tolnai Világlapot, gróf Teleki országgyűlési beszédeit, Erdély visszatért 

fotomontázst. Pataki Juliu már ekkor azt mondta, hogy „ettől még egyet lobban 

a tűz!” Tehát a letartóztatott semmi jóra nem számíthat. Ugyanakkor a 

cipészmester minden ingó és ingatlan vagyonát lefoglalták: kevéske megmaradt 

földterületet, egy sárga-tarka tehenet, és egy Carpati márkájú kerékpárt. A 

dolognak azonnal híre ment, Nagy Béla, aki a cipészmester baráti körének, 

beszélgetéseiknek állandó résztvevője volt, tudta, hogy csak idő kérdése és 

rákerül a sor.  

 

26. Szabó István: A pengő 

 

27. Szász István Tas naplójegyzetei: Tekintsük át az áttekinthetetlent; A 

hazugság apoteózisa;  

 

28. Tóth Árpád: Új tavaszig vagy a halálig (vers) 

 

29. Szabó István – Sarkad: Trianon – 100  

 

30. Deák László: Jelenczki István Trianon-filmje: Nem, nem soha I–IV. – 

„Isten az igaz ügyet nem hagyja el” 

 

31.  Dr. Vincze János: 75 éve alapították – a Kolozsvári Bolyai 

Tudományegyetemet 
 

1945. december 18-án jelenik meg, az addigi két kolozsvári egyetemnek az új 

neve: Universitatea Babes din Cluj és Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 

(Universitatea Bolyai din Cluj). A Kolozsvári Bolyai Tudományegyetem 

Tanácsa: Csőgör Lajos, rektor, György Lajos, prorektor, Feszt György, az Orvosi 

Kar dékánja, Jordáky Lajos, a Jog- és Közgazdaságtudományi kar dékánja, 

Venczel József, a Jog és Közgazdaságtudományi kar prodékánja, Molter Károly, 

a Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar dékánja, Bíró Vencel, a 

Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi kar prodékánja, Péterfi István, a 

Matematikai és Természettudományi kar dékánja, Balogh Ernő, a Matematikai 

és Természettudományi kar prodékánja. 1948-ban a Kolozsvári Bolyai 

Tudományegyetemről leválasztották az orvosi kart, mely önálló intézetté vált, 

majd a későbbiek folyamán Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Intézet/Egyetem néven működött. 1959-ben egyesítették a két kolozsvári 

egyetemet: Universitatea Babes–Bolyai din Cluj néven. Számos magyar oktató 

tiltakozott az egyesítés ellen: Szabédi László (költő) 1959. április 18-án 

Szamosfalva határában a vonat elé vetette magát és Csendes Zoltán (a Bolyai 

prorektora) 1959. május 3-án öngyilkos lett. 

 

32. Wass Albert: Intelem (vers) 
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33. Gerendás Lajos: Az ún. „zászlóháború” múlt századi előzményei 

(részlet): 1945. november. A Magyar Népi Szövetség marosvásárhelyi 

intézőbizottsági ülése, ahol a résztvevők jórésze támogatta a trianoni határ 

visszaállítását... A közfelháborodás akkora volt, hogy a szövetség helyi vezetőit 

Csíkmenaságon és Gyergyószárhegyen meggyilkolták. Udvarhely megyében 

leváltották a kiáltványt támogatókat. 1946. május 9. Népi Egység: „Akasztófára 

a magyarokkal és a zsidókkal! – ezt kiáltozta a felheccelt román tömeg 

Nagybányán, Ilie Lazar, Maniu-párti politikus beszéde alatt. „Mikor felcsendült 

a templomban az ének szava: Hol vagy István király, Téged magyar kíván... 

hangos zokogás tört fel a templomban lévők és a térre szorultak soraiból.” 

(Mindszenty hercegprímás által cerebrált szentmise a Bazilikában, a párizsi 

béke aláírása napján.) 1947. február 10. Párizsban a Szövetséges Nagyhatalmak 

aláírták Magyarországgal, Romániával, Olaszországgal, Bulgáriával és 

Finnországgal a békeszerződést, Romániával szemben visszaállították az 1938. 

január 1-i állapotot, Dél Dobrudzsa, melyet Bulgária 1940-ben szerzett meg a 

románoktól, Bulgáriához tartozik a jövőben is, elveszíti Besszarábiát és Észak-

Bukovinát, 3 millió dollár jóvátételt kell fizetnie, Magyarországtól 

Csehszlovákia javára elcsatolták a Duna jobb partján lévő Horvátújfalu, 

Oroszvár és Dunacsúny községeket. Magyarország köteles a Szovjetuniónak, 

Jugoszláviának és Csehszlovákiának okozott károkat megtéríteni 300 millió USA 

dollár erejéig. Romániának nem járt kártérítés. A magyar hadsereg létszámát 

65.000 főben, és 90 repülőgépben korlátozták. A Szovjetuniónak megengedték, 

hogy az ausztriai szovjet megszállási zónában állomásozó csapatainak 

utánpótlási vonalán – Magyarországon – csapatokat állomásoztasson. Ez volt a 

jogalapja 1955-ig a szovjet megszállásnak. 

 

33. Gyárfás András hozzászól: Fontos; Kérdezz-felelek…; Apróságok; A 

jövőbe látó tv; Vajúdok; Memória; Még nem elég; Függetlenség;  

 

34. Király Béla: Anyanyelvem – tavaszi erdőrengeteg 

(Farkas Árpáddal utazásairól, és időtlen évszakairól) 

 

35. Molnos Ferenc: Karácsony (vers) 

 

36. BOA (B. Osváth Ágnes): Szilveszteri ínyencségek, az étlap 

megjelenésének 480 évfordulója kapcsán 
 

37. IRODALOM - B. Osvát Ágnes rovata: Misztótfalusi Kis Miklós (Alsó-

Misztótfalu 1650.–Kolozsvár, 1702. március 20.) 

Misztótfalusi Kis Miklós élete eseményeinek alakulását alapvetően meghatározta 

a Biblia: mondhatjuk, minden jó és minden rossz abból származott hogy a 17. 

század utolsó évtizedeiben időszerűvé váló bibliakiadás ügye éppen őt találta 
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meg. A Szentírás azonban nemcsak a külső sors alakulását befolyásolta, hanem 

belső világát is, hiszen teológiai képzettséggel is rendelkezett. Tragikus sorsának 

a Habsburg-provinciává süllyedt Erdély nyomorúságos viszonyai között a 

kicsinyes és sötét gondolkodású kortársak környezetében be kellett teljesednie. 

Utána Kolozsvár nyomdászata nem tudta többé elérni azt a színvonalat, amelyet 

Heltai Gáspár és Misztótfalusi Kis Miklós alatt ért el. 

38. Inez Roth: Ha karácsony, akkor mindenkinek ünnep? 

Szabadulás 

 

39. Tőkés Béla: Évek; Világunk; Gyöngyhalász, Csoda; A szív; 

Dimenziók; Imádság;  

Életmód; Ha félsz – ne csináld, De ha mégis csinálod,  

Akkor már ne félj!  

Kővár;  

Hol isten őriz,  

A pókháló is kővár.  

Te méltón állj őrt 

Értelem;  

Sose borulj a  

Lábához valakinek,  

Ha feje is van 

 

Nézőpont; 

Önismeret;  

Ajtók;  

Látszat; (versek) 

 

40. Wass Albert: Karácsonyi mese;  

41. Weöres Sándor: Szép a fenyő 
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Spaller Árpád        

 Az én ÁTALVETŐ-m!  
  

A cím ne tévesszen meg senkit. Nem magamnak akarom kisajátítani a lapot. Amikor 

megkaptam a felkérést, hogy írjak a lapról mivel a lap jövője bizonytalanná vált, elkeseredett 

és szomorú lettem. Bár emberileg teljesen megértem a főszerkesztő urat, de nehezen tudom 

megemészteni, hogy a lap ilyen nehéz helyzetbe került. Bonyodalmak felhői tornyosulnak a 

lap megjelenése felett. Nincs, aki átvegye és tovább cipelje ennek nemes, de nagyon nehéz 

feladatnak a terhét. (Saját megjegyzésem: e sorok ez év tavaszán íródtak, amikor egészségi 

állapotom nyomán merült fel a „hogyan tovább” kérdése. K.P.) A döbbenet arra késztetett, 

hogy számadást csináljak magammal. Mit jelentett számomra ez a lap? 

Elsősorban azt a lehetőséget, ahol megjelentethettem tanulmányaimat, töprengéseimet, 

észrevételeimet. Amikor egy-egy írásom, - lett légyen az tanulmány, könyvismertető, vagy 

csak egy adott helyzet által gerjesztett gondolatsor, - még csak a fejemben motoszkált, első 

gondolatom az volt, hogy mondanivalóm megfelel e az Átalvető profiljának, szellemi és 

erkölcsi követelményeinek. Létezése természetes volt számomra, akárcsak a szülőföld, amíg 

ott élni hagytak.  De gondolom ezt nemcsak én éreztem így, hanem az olvasókon kívül 

mindazok a többnyire Erdélyből származó értelmiségiek, akik írták a lapot. 

Legtöbbjük nem profi újságíró, nem mindig forgatják simán a tollat. Ugyanakkor 

gondolkodó emberek, akiknek van véleményük a világról, a körülöttük folyó eseményekről és 

azt közölni is szeretnék, mert amiről írnak, az másra is tartozik, mást is érint, és főleg más is 

tanulhat belőle. A profi újságírók többnyire elkerülték a lapot, hiszen a lap nem fizetett 

honoráriumot. Fenntartása enélkül is nagyon sokba került. 

Azt viszont figyelembe kell venni, hogy az erdélyi értelmiség egy nagyon értékes 

fóruma és mint ilyen az utóbbi tíz évben egyedülálló. Hozzá hasonló volt az Erdélyi 

Magyarság (1990 - 2006), amely szintén negyedévenként jelent meg, de 17 évfolyam 

(összesen 62 szám) után kénytelen volt feladni. Ezen kívül még egy kevésbé ismert, de 

hasonló jellegű lap volt az Erdélyi Tükör (1989 – 2000). A kiadó és egyben főszerkesztő, Dr. 

Bajkó Mátyás halála után nem volt ki folytassa. Sajnos mindkettő utód nélkül megszűnt. 

Senki nem volt, aki a lapokat átvegye és tovább működtesse. Most úgy tűnik, hogy az 

Átalvető is, az utódlás nélküli lapok sorsára jut, ha időközben nem történik egy pozitív irányú 

elmozdulás. Ez nagyon szomorú.  

Az Átalvető nagyon fontos missziót tölt be. Fenntartotta az erdélyi gondolatot, ezzel 

mintegy lehetőséget adva az erdélyi magyar öntudat fennmaradására, továbbfejlesztésére, 

továbbgondolására. Most, amikor mind külföldön mind belföldön harcolnunk kell keresztény 

magyar kultúránkért, amikor népünk több mint ezer éves múltját akarják tőlünk elorozni, 

ezzel jövőjét is megsemmisíteni, minden magyar szóra, minden igazi emberi 

megnyilvánulásra szükségünk van.  A lap a hazánkban dúló kultúrharcban a jobboldali, 

magyar és keresztény értékek mellett elkötelezett írástudók egyik alappillére. 

     A szerkesztőség - akárcsak a civil szféra hasonló kiadványára jellemzően - hivatalos 

terjesztői hálózattal nem rendelkezett. Az előfizetések nem fedezték a kiadási költségeket. A 

kiadásban nem játszott szerepet a piaci szempont. Az, hogy rendszeresen megjelent, 

elsősorban a főszerkesztőnek, Dr. Kövesdy Pálnak köszönhető. Egyszemélyes intézményként, 

az erdélyi emberek önzetlenségével és konok kitartásával szerkesztette a lapot. Ez így 

egyszerűen leírva keveset mond, de ha arra gondolunk, hogy a beérkezett anyagokat át kellett 

olvasni, a lapot meg kellett szerkeszteni, mindez önmagában is egy nagy fegyelmet, 
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elkötelezettséget igénylő szellemi munka. Mindez akkor is igaz, ha voltak segítői, akik 

nemcsak öregbítették a lap hírnevét, hanem tevőlegesen is részt vállaltak a lap létrejöttében. 

Itt elsősorban a marosvásárhelyi B. Osvát Ágnesről kell említést tennünk, aki a lap negyedik 

számától intenzíven bekapcsolódott a szerkesztésbe. Neki köszönhetjük, hogy Erdélyben a 

lapot egyre többen olvassák. Az erdélyi terjesztés mellett az ő nevéhez fűződik az irodalmi 

rovat, valamint a gyermekrovat beindítása és működtetése. Nagy hozzáértéssel és tudással 

állított emléket Erdély nagy íróinak. Lelki érzékenysége nemcsak novelláiban, prózai 

írásaiban öltött testet, hanem a gyermekrovat szerkesztésében is. Az első számok kis olvasói 

ma már felnőtt emberek. Talán az elhintett mag egyszer termővé válik. 

A lap egy szellemi találkozóhely volt, mind az elszármazott mind az otthon Erdélyben 

maradt magyarok között. Az átjárásban, a kapcsolatok erősítésében és a lap otthoni 

terjesztésében, nagyon nagy része van Osvát Ágnes irodalomtörténésznek. 

A periodika három évtizeden keresztül rendszeresen megjelent, amit csak kevés 

hasonló arcélű lap mondhat el magáról. 

A lap egyik fontos küldetése az erdélyi lélek megjelenítése és ezen keresztül a magyar 

öntudat erősítése. 

Összességében az Átalvető erdélyi származású értelmiségiek által szerkesztett 

kiadvány, amely összmagyarságban, a magyarság összefogásában látja megmaradásunk 

jövőjét, függetlenül attól, hogy az anyaországban, az elszakított területeken vagy a 

diaszpórában élünk. A lap érzelmi alapon erős nemzeti elkötelezettségű. 

      Fogyunk és fogy az a szellemi tőke, amit a mi generációnk (akár a kiadványokon keresztül 

is) felhalmozott. Az emigráns erdélyi magyar sajtónak nevezett lapcsalád egyik bástyájától 

veszünk most búcsút. Ez a bástya bizony nagyon erős volt és közel harminc éven keresztül 

fórumot biztosított a Magyarországon és a világ számos pontján letelepedett erdélyi 

magyaroknak. Azzal, hogy fenntartotta az erdélyi gondolatot, lehetőséget adott az erdélyi 

magyar öntudat fennmaradására, továbbfejlesztésére és továbbadására az utánunk jövő 

generációnak... 

 Ha nem lesz, aki átvegye a szerkesztést, nemcsak egy egyszerű laptól, hanem egy 

intézménytől kell megválni. Egy olyan intézménytől melynek motorja Dr. Kövesdy Pál, aki 

mondhatni „a hátán vitte a lapot”. Ha összeszámlálnánk a lap érdekében eltöltött órákat, sokan 

meglepődnének a befektetett munkán. Mindezt díjazás nélkül csakis „erdélyszeretetből”. 

Köszönet mindazoknak. akik e lap létrejöttében és fenntartásában önzetlenül részt 

vállaltak. 

 

 


