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Király Károly a Bethlen Gábor Alapítvány Díjának 
egyik idei kitüntetettje 

 
(Tudósítónktól) 
 
 Az 1985-ben létrehozott budapesti Bethlen Gábor Alapítvány -- Kelet 
Európa egyetlen magánalapítványa -- Zbignew Herbert, Párizsban élõ lengyel 
költõ mellett Király Károlyt tüntette ki idei díjával -- jelentették be ma egy 
nemzetközi sajtóértekezlet keretében. 
 
 A néhai kolozsvári (Cluj) nyelvésznek és kultúrtörténésznek, Szabó T. 
Attilának pedig posztumusz ítélte oda a kuratórium a díjat. 
 
 Érthetõ módon a legnagyobb meglepetést Király Károlynak, az erdélyi 
magyar ellenzék egyik vezetõ alakjának a kitüntetése okozta.  Király 1930-ban 
született;  végzettsége közgazdász.  A negyvenes évek végén kapcsolódott be a 
pártmozgalomba, s karrierje meredeken ívelt fölfelé.  A hatvanas évek végén 
fontos megbízásokat kapott;  így a magyarok által lakott Kovászna (Covasna) 
megyének lett elsõ titkára, s egyben beválasztották a Központi Bizottság 
Politikai Végrehajtó Bizottságába is. 
 
 Király 1977-et követõen fordult szembe Ceausescu rendszerével.  Több 
beadványban, majd a Belgrádban megrendezett helsinki utótalálkozó 
résztvevõihez írt levelében tette szóvá a két és félmillió romániai magyar 
jogfosztottságát, s a társadalmi igazságtalanságok növekvõ mértékét. 
 
 Ezt követõen Bukarest mindent megtett, hogy elnémítsa;  kezdetben 
háziõrizetbe helyezték, majd Securitate ügynökök merényletet kíséreltek meg 
ellene.  A nemzetközi felháborodás lecsillapítására Ceausescuék jobbnak látták 
ha tudomásul veszik Király Károly politikai állásfoglalását, s az utóbbi 
idõben Bukarest ügynökei beérték azzal, hogy személyes mozgását akadályozzák, 
illetve megelõzzék, hogy újságírókkal, illetve az erdélyi magyar ellenzék 
tagjaival kapcsolatot tarthasson fenn. 
 
 Király Károly, aki beteg, s többszöri kérésre sem kapott -- 
gyógykezelés céljából -- Magyarországra szóló útlevelet, jelenleg a 
Marosvásárhelyi (Tirgu Mures) Konzervgyár (I.P.I.L.F.) vezetõjeként dolgozik. 
 
 A ma 14 órakor Budapesten megtartott sajtóértekezleten hozták 
nyilvánosságra továbbá azt is, hogy a kitüntetés az oklevélen túl 50,000 
forintos díjjal jár együtt.  A díjazási ünnepségre 1987. november 2-án, 18 
órakor kerül sor a Budavári Palota aulájában. 
 
 A Bethlen Gábor Alapítvány díja -- mellyel olyan személyiségeket 
tüntetnek ki, akik a humanizmus jegyében fogant emberi kapcsolatok ápolását 
tekintik életcéljuknak -- most második alkalommal került kiosztásra.  A 
tavalyi kitüntetett Domokos Pál Péter, a magyar szellemi élet nagy alakja, a 
csángó-magyarság kutatója volt. 




