
Tófalvi Zoltán 1944-ben született 
Korondon, Erdélyben.  Jelenleg 
Marosvásárhelyen, íróként és újságíróként 
él.  Pályafutása alatt a marosvásárhelyi 
rádió, a Hét, és az Erdélyi Napló kulturális 
hetilapok, majd  a bukaresti televízió 
magyar adásának szerkesztője.   A 
marosvásárhelyi Sapientia egyetem tanára, 
és számos kötet szerzője, társszerzője és 
szerkesztője.  Néhány fontosabb kötete és 
írása:  Kövek egy siratófalhoz (1994), A 
sóvidéki népi fazekasság (1996), 
Forradalom és szabadságharc 
Magyarországon:  Hatások a Kárpát-
medencében (1996), Északi Változatok 
(2000).  Az EMKE, az EME, a Magyar 
Szociológiai Társaság tagja, A Civitas-
Humanitás Alapítvány és a Lakitelek 
Alapítvány díjazottja.
 
Az író, előadását film anyaggal dúsítja, és 
utána szeretetvendégségre hívunk meg 
minden kedves vendéget.
Az 1956-os témán kívül, Tófalvi Zoltán 
szólni tud az erdélyi autonómia igényről, a 
vészes demográfiai helyzetről, és az 
RMDSZ meg a Magyar Polgári Szövetség 
pillanatnyi helyzetéről. Ezekről a témákról 
is szívesen válaszol kérdésekre.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!
Előadónk útiköltségének fedezésére 
adományokat szívesen fogadunk.

TÓFALVI ZOLTÁNRÓL:

Négyrészes, nívódíjas dokumentumfilmet 
készített az erdélyi 1956-ról. Ezen kívül egy 
ugyancsak díjnyertes filmje az erdélyi 
magyarság jogfosztása ellen tűzhalállal 
1970-ben tiltakozó Moyses Mártonról szól.

 „Nem magamért, hanem az ügyért, 56 
emberi, erkölcsi tisztaságáért szeretném 
elmondani azt, amit az amerikai magyarság 
- információk hiányában - nem tudhat.”

„Ismerem a magyarországi 1956 
történéseinek a Kárpát-medencére gyakorolt 
hatását. 1956 a magyar-román 
kapcsolattörténetben is kivételes pillanat: 
kb. három hétig egyöntetű volt a magyar 
forradalom melletti kiállás! A román 
falvakban ma is úgy él: a kötelező 
beszolgáltatást a magyar forradalomnak 
köszönhetően törölték el! Gimnazisták 
záratták be magukat a magyar forradalom 
eszméiért!  A románoknak is én bányásztam 
ki a levéltári adatokat! Nyolcvanegy románt 
ítéltek el a magyar 56-ért. Közülük kettőt 
halálra, és ki is végezték őket!”
    
„Ma sem értem: hiába írtam meg, sem a 
magyar, sem a román diplomácia nem 
hivatkozik erre a kivételes pillanatra! 
Holott: a kapcsolatépítésben innen kellene 
elindulni.”



Tófalvi Zoltán a Magyar Baráti Közösség 
(MBK) meghívására jön Észak Amerikába, 
hogy részt vegyen az MBK ITT-OTT 
találkozóján, ami augusztus 12-től 19-ig 
lesz megtartva immár harmincadszor az 
Ohio-i Lake Hope Állami Parkban.   

Tófalvi Zoltán Chicago-i előadását a 
Magyar Szabad Református Egyház és az 

Erdélyi Szövetség támogatásával tartjuk 
meg.

Mindenkit szeretettel vár a Magyar Baráti 
Közösség az ITT-OTT találkozójára, amely 
jó kulturális és szórakozási lehetőséget nyújt 
a résztvevők számára.  Előadóink között 
magyarországi és határon túli zenészek, 
írók, előadóművészek, költők, és 
történészek vannak.  

Az ITT-OTT találkozóról érdeklődni 
lehet Megyeri Józsefnél a 847-825-1950-es 
telefonszámon vagy villámpostán a 
jmegyeri@comcast.net címen.

Bővebb ITT-OTT program információ:
http  ://  www.mbk.org  
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