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Átadták a Bethlen díjat 
 
(Tudósítónktól) 
 
 1987. november 2-án, 18 órakor a Budavári Palota aulájában ünnepélyes 
keretek között átadták a Bethlen Alapítvány idei díját. 
 
 A Szabó T. Attila kolozsvári (Cluj) nyelvprofesszornak posztumusz 
odaítélt kitüntetését, annak Budapesten élõ fia, Szabó T. Ádám vette át.  A 
laudációt Vekerdi László mondotta. 
 
 Zbignew Herbert díjazott lengyel költõt, ki súlyos betegsége miatt nem 
tudott jelen lenni, Tadeusz Szima, a Tygodnik Powszechny (Krakkó) szerkesztõje 
képviselte;  a laudációt pedig Csoóri Sándor tartotta. 
 
 A harmadik kitüntetett, Király Károly sem vehette át személyesen a 
díját, minthogy a román hatóságok már évek óta nem adnak útlevelet az erdélyi 
magyarság eme kiemelkedõ ellenzéki politikusnak.  Díját, mely ötvenezer 
forintot, egy díszes oklevelet, valamint a Fekete Gábor alkotta plakettet 
foglalja magában, az Alapítvány kuratóriuma letétbe helyezte.  Király Károly 
tiszteletére Für Lajos mondott laudációt. 
 
 Szabó T. Attila (1907-1987) -- esszék, nyelvtörténeti és 
kultúrtörténeti mûvek publikálásával tûnt fel.  1940-ben kinevezték a 
kolozsvári (Cluj) Egyetem professzorává, majd az ötvenes években -- politikai 
indokok alapján -- eltávolították állásából.  A kolozsvári "Nyelvelméleti 
Iskola" megalapítójaként tartják számon.  Az életmûvének tekintett Erdélyi 
Magyar Szótörténeti Tárból eddig négy kötet jelent meg;  a román hatóságok az 
utóbbi években akadályozzák a mû további köteteinek megjelenését. 
 
 Zbignew Herbert (1924) -- a lengyel költészet egyik legkiemelkedõbb 
reprezentánsa.  A magyarság e századi történeti sorsfordulói -- így 1956 is -- 
fontos helyet kaptak mûvészetében.  Mint ahogy emberi és politikai 
magatartásával mindig is közép Európa népeinek szolidaritását igyekezett 
példázni, hirdetni és hitelesíteni.  Eddig két kötete jelent meg magyarul, a 
"Barbár a keretben" c. esszégyûjtemény (1976) és "Az angyal kihallgatása" c. 
verskötet (1979). 
 
 Király Károly (1930) -- gyors politikai karrier után a román párt 
Politikai Végrehajtó Bizottságának tagjaként 1972-ben kritizálja elõször 
Bukarest nemzetiségi politikáját, majd 1977-ben teljesen szembefordul azzal. 
 
 Ezt követõen felfüggesztik közéleti funkcióiból, átmeneti háziõrizetbe 
helyezik, sõt több alkalommal merényletet kísérelnek meg ellene. 
 
 November 2-án, 10 órakor a Bethlen Gábor Alapítvány díjainak 
odaítélésérõl a budapesti Kossuth Rádió részletesen beszámolt. 




