
belül, szabálysértési eljárás keretében, tárgyalás nélkül.
Egy sajtórendészeti per ugyanis ország-világ előtt 

nyilvánvalóvá tenné az amúgy is nyilvánvaló tényt, 
hogy a gyakorlati sajtójog, amelyet elavult rendeletek 
szabályoznak, ellentétben áll az Alkotmánnyal, a Polgári 
és Politikai Jogok — magyar törvényként is becikkelye- 
zett — Egyezségokmányával és a Helsinki Ajánlásokkal. 
Erre az ellentmondásra a Beszélő szerkesztősége már ko
rábban is felhívta a közvélemény, ill. a törvényhozás fi
gyelmét a lap 7. számához csatolt — és időközben ér
demi indoklás nélkül visszautasított — lapengedély-kérel
mével, valamint az Országgyűlés Jogi, Igazgatási és Igaz
ságügyi Bizottságához küldött, jelen levelünkhöz mellé
kelt állampolgári javaslatával.

Levelünk olvasóit arra kérjük, ki-ki a maga módján 
fejezze ki, hogy nem ért egyet a munkatársainkat sújtó 
büntetésekkel, és szorgalmazza a szabadságjogokra vo
natkozó rendelkezések átgondolt felülvizsgálatát, de
mokratikus reformját.

Budapest, 1984. május 1.
Tisztelettel: 

a Beszélő szerkesztősége

(Ezt a szöveget, részletes melléklettel kiegészítve, a Be
szélő sokszorosítva körözi Magyarországon.)

A magyarországi kéziratos irodalom kitüntetése

A magyar kultúra támogatására alakult svájci „Becsü- 
letadó Alapítvány” nagy figyelemmel és megbecsüléssel 
olvassa a szabad gondolat kéziratos termékeit, amelynek 
példányai a magyarországi cenzúranélküli gondolkodás 
fejlődési irányáról adnak tanúbizonyságot.

Ezen pozitív és a valóságos magyar kulturális és társa
dalmi életet bemutató tevékenységet méltányolta a „Be
csületadó Alapítvány” amikor a 2. Nagy Imre díj odaíté
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lésénél a Nagy Imre díjra a „Magyarországi Kéziratos 
Irodalmat” választotta.

A díjat kifejező Nagy Imre plakettet az Alapítvány 
tanácsa 1984. január 22-én, a Magyar Füzetek egyik 
szerkesztőjének jelenlétében nyújtotta át Rajk László
nak és Nagy Bálintnak.

ERRÁTIJM

Sorozatunk előző, 13. számában Száraz György buda
pesti történészről azt írtuk (130. old.), Garai László szo
ciálpszichológusról pedig azt föltételeztük (146. old.), 
hogy a Magyar Szocialista Munkáspárt beiratkozott tag
ja. További informálódás után azonban kiderült, hogy 
ez egyik esetben sem felel meg a valóságnak. Végtelenül 
sajnáljuk, hogy ilyen hírbe hoztuk őket, s ezúton kégük
— töredelmesen — elnézésüket.
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