
A „MAGYAR FÜZETEK” KITÜNTETÉSE

A bázeli székhelyű „BECSÜLETADÓ ALAPÍTVÁNY”, amely 
a magyar kultúra külföldön való fejlesztésének támogatására léte
sült, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 30. évfordu
lóján kiadott harmadik Nagy Imre-díját a Párizsban megjelenő 
Magyar Füzeteknek ítélte óda.

Az Alapítvány 1967-ben jött létre, s azóta több jelentős, az 
ország határain kívül létrejött magyar kultúrtevékenység anyagi 
és erkölcsi támogatását végzi.

A magyar forradalom 25. évfordulójára az Alapítvány Intéző 
Bizottsága, addigi tevékenységének kibővítésére és az 1956-os 
magyar forradalom szellemének ébrentartására 5000,— svájci 
frank összegű Nagy Imre-díjat létesített.

Az első Nagy Imre-díjat a forradalom 25. évfordulóján 1981- 
ben az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kapta, Bibó 
István összegyűjtött munkái kiadásáért.

A második Nagy Imre-díjat 1983 júniusában, Nagy Imre és 
mártírtársai kivégzésének 25. évfordulóján a „Magyarországi 
Kéziratos Irodalom” kapta az 1956 szellemében végzett munká
jáért, a kéziratban megjelent bátorszavú írásokért és azok ter
jesztéséért.

A Párizsban megjelenő Magyar Füzetek az elmúlt évek folya
mán számos reális értékeléssel megírt tanulmányt jelentetett meg 
otthoni és kinti szerzők tollából, így számtalan érdeklődőt segí
tett hozzá az otthoni társadalmi, politikai és gazdasági valóság 
kendőzetlen megismeréséhez. A reális információk e széles-skálájú 
publikálásáért ítélte oda az Alapítvány Intéző Bizottsága az Ala
pítvány harmadik Nagy Imre-díját a Magyar Füzeteknek.
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A Nagy Imre-díjak és más kulturális tevékenységek anyagi 
alapját az Alapítványt önkéntesen támogatók áldozatkészsége 
teszi lehetővé, amiért is minden támogatójának ezen az úton 
mond köszönetét;

a Becsületadó Alapítvány Intéző Bizottsága: 
Alföldi László, Arató László, Géczy Iván, Jatzkó Pál, Kovács 
Andor, Luka László, Nagy László, Vermes László.

Szerkesztőségünk köszönőleveléből

,,Becsületadó”
Alapítvány a Magyar Kultúra Fejlesztésére 
B Á Z E L

Kedves Barátaink!
Nagy meghatottsággal vettük át a Nagy Imre-díjat jelképező 

plakettet (..) Úgy tekintjük, hogy ez a kitüntetés annak a — több
kevesebb sikerrel megvalósított — gondolatnak szól, hogy rend
szeres politikai dialógusba kapcsoljuk össze a hazai rendszer ottani 
és itteni bírálóit. Ez a dialógus az elmúlt években túlnőtt a Füze
teken, de amikor első számainkkal jelentkeztünk, úgyszólván 
egyedül voltunk ezzel a koncepcióval.

Hogy ebben az irányban valamit tehettünk, azt köszönhetjük 
elsősorban magyarországi barátainknak, az új ellenzéki gondol
kodás úttörőinek, akik magvas és bátor írásaikkal megint egyszer 
ébreszteni kezdték a félájult országot, s akiknek folyamatos 
közlésével a Magyar Füzetek kezdettől fogva más lett, mint 
„még egy” emigrációs folyóirat; s köszönhetjük itteni barátaink
nak, akik áldozatkészségükkel lehetővé tették, hogy a vállalkozás 
meginduljon és fönnmaradjon.

Ennek a rokonszenvnek és segítségnek újabb, szép példája a 
Nagy Imre-díj. Nem előzmény nélküli: hiszen Alapítványotok 
több tagja egyénileg már régtől fogva támogatója a Magyar 
Füzeteknek.

Köszönet és hála ezért a kitüntető választásért. Adja a sors, hogy 
tevékenységünket még jó ideig folytathassuk, legalábbis addig, 
amíg a stafétabotot nálunk méltóbbaknak át nem adhatjuk.

Párizs, 1986. november 14-én
Kende Péter
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