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A Regio c. folyóirat 2009/2. számában „Beszédbõl – ideiglenesen zárolt – világ” 
címmel jelentett1 meg írást Papp Z. Attila. Olvasóik korrekt tájékoztatása és 
a történelmi hûség kedvéért az alábbiak közlését kérjük.

 

Volt kollégánk, Papp Z. Attila munkáját, melyet a külhoni 
 magyar felsõoktatási rendszer, elsõsorban a Sapientia Egye-

tem új fi nanszírozási rendszerének kialakítása érdekében végzett, való-
ban nagyra értékeljük. Sajnálatos, hogy a Beszédbõl világ c. könyv kap-
csán a dolgok ideáig fajultak, s Papp Z. Attila sérelmeit olyan súlyúnak 
véli, hogy errõl a Regio olvasóit 38 (!) oldalon keresztül tartja fontosnak 
tájékoztatni. 

Nos, nézzük akkor a tényeket, sokkal rövidebben.
Papp Z. Attila írásában következetesen a hatalom, a politika mártír-

jának állítja be magát, a történteket olyan hamis megvilágításba helyezve, 
hogy mi, „A Hatalom” az õ könyvét cenzúráztuk, zároltuk, a nyilvános-
ságtól megvontuk.

Csakhogy. Az amerikai magyarság helyzetérõl szóló fenti kiadványt 
(„Elemzések, adatok amerikai magyarokról” alcímmel), mint helyzetfel-
mérõ tanulmányt a kormányzat rendelte meg: a Határon Túli Magya-
rok Hivatala, illetve jogutódja, a Miniszterelnöki Hivatal. A  megrendelõ 
 * Zilahi László levele és a rá adott válasz elõször a Transindex internetes portálon 

jelent meg: http://multikult.transindex.ro/?cikk=10503 illetve http://reply.trans-
index.ro/?cikk=169. Szerkesztõségünket ugyan senki és semmi nem kötelezte 
Zilahi László (MeH, Nemzetpolitikai Fõosztály, fõigazgató-helyettes) levelének 
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tikai” dokumentummá avanzsálják. (szerk. meg j.)

1 „jelentett” – így szerepel az eredetiben (szerk. meg j.)
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biztosította a szerzõk, így Papp Z. Attila szerzõi, illetve szerkesztõi díját 
is. A tanulmányt fogalmilag nem lehet „zárolni”, az e fölötti kizáróla-
gos rendelkezés joga, szerzõdésben is rögzítve, a megrendelõt, tehát 
a MeH-et illeti. Kiadása, sokszorosítása, vagy éppen a fi ókba süllyesz-
tése a megrendelõ kizárólagos joga, mint minden ehhez hasonló eset-
ben. Nem csupán azért, mert a MeH fi zetett érte, hanem azért is, mert 
ha a MeH neve szerepel rajta, akkor azért a felelõsséget is vállalja, s joga 
eldönteni, hogy szélesebb körben is nyilvánosságra hozza-e, mikor és 
milyen módon. Ez a kulcsmondat.

Természetesen semmi kifogásunk nem lett volna az ellen, ha a tanul-
mányt szélesebb körben megismerik, de a nyomdai sokszorosítás után 
kirobbant egy nagyon rossz ízû botrány, melyet Papp Z. Attila hosszan tag-
lal is írásában. Felesleges részletezni ezeket a támadásokat: ma sem érzem 
magam felhatalmazva arra, hogy ezeket megítéljem, miként a botrány 
során sem éreztem így. Papp Z. Attila, mint szerzõ és szerkesztõ dolga ezek 
megválaszolása. Éppen ezért döntöttünk úgy, hogy amíg a botrány vala-
milyen megnyugtató megoldást nem nyer, nem terjesztjük a kinyomtatott 
példányokat. A szélesebb körû terjesztés már az egyik fél melletti elõze-
tes egyoldalú állásfoglalásnak is minõsíthetõ lett volna, annak tartalmával 
azonosulást vállalva. Márpedig a valamilyen formájú megegyezés, kiegye-
zés, vagy legalább a Magyar Szociológiai Társaság állásfoglalásáig ezt felelõ-
sen nem vállalhattuk fel. Hangsúlyozom ismét: a MeH-nek, mint a tanul-
mány megrendelõjének ehhez minden joga – és véleményem szerint oka 
– meg is volt: meggyõzõdésem, hogy egy minisztérium éppen akkor jár el 
felelõsségteljesen, ha egy ilyen vitatott ügyben nem húzza az ügyet a kor-
mányzatra, hanem elõsegíti vagy legalább megvárja a megegyezést. Mind-
ezt hónapokon át próbáltuk elmagyarázni Papp Z. Attilának is, teljesen hiá-
bavalóan, õ folyamatosan cenzúrát és zárolást emlegetett, egyre erõszako-
sabban követelve, hogy a megrendelõ MeH kezdje el terjeszteni a kötetet.

Papp Z. Attila többször is „politikai ügyet” emleget. Kérdezem én: 
ugyan, árulja már el valaki, hol van ebben a politika? Milyen politikai sze-
replõk léptek itt fel? Azzal, hogy nem akartunk olajat önteni a tûzre a könyv 
azonnali széles körû terjesztésével, azzal visszanyúltunk volna a kádári 
hatalomtechnikához? Mi lett volna itt a politikai érdek? Megmosolyogtató.

No és még valami: 1945 után megszaporodtak a partizánok, 1989 
után az '56-os hõsök. Úgy látom, most sokasodásnak indultak a balli-
berális kormányzás „üldözöttjei” is. Papp Z. Attilától azért kellett elbú-
csúznunk, mert a hivatali rendet súlyosan megsértve, közvetlen feljebb-
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valóit megkerülve, a miniszterhez fordult – éppen feljebbvalóit jelentve 
fel alaptalanul. Kíváncsi lennék, ezért a piaci szféra melyik szereplõjénél 
kapna dicséretet? Vajon melyik cég értékelné, ha dolgozója a vezérigaz-
gatóhoz szaladna feljelenteni a fõnökeit? Pardon, de a világ bizony nem 
úgy mûködik, hogy addig megyek felfelé a hierarchiában, míg nekem 
kedvezõ választ nem kapok.

Hogy tehát nem szakmai okokból, nem felsõoktatási referensként 
végzett munkája miatt került kollégánk elbocsájtásra? 

Javaslom az államigazgatás dolgozóinak, vagy bárkinek: hétfõ reg-
gel, hivatalukba érvén, igazságuktól mélyen áthatva borítsák rá az asz-
talt fõnökükre. Garantálom, hogy még aznap kirúgják õket. Méghozzá 
merõben nem szakmai okokból! Igaz, nehéz lesz majd politikai ügyként 
beállítani, de ki tudja? Próbálkozni azért lehet. 

Bp. 2009. 10. 29.
 Zilahi László

MeH

PAPP Z. ATTILA

„Teccettek volna korrektek lenni!”, 
avagy érvek mosolyhoz

Még novemberben megígértem a Transindexnek, hogy röviden  
   reagálok az általam szerkesztett Beszédbõl világ kötet kap-

csán beérkezett reakciókra, információkra. Zilahi Lászlóhoz hasonló 
magasztos hangnemben ezt „a történelmi hûség kedvéért” teszem, és, 
hogy a max. két oldalhoz szokott vezetõ beosztású hivatalnokok se 
fáradjanak el, pontokba szedem a tényeket, állításokat.
1.  2008. augusztusában jelent meg a kötet, 2008 októberében kereste 

meg Bartus László a MeH-et. A mintegy 10–11 oldalas – Zila-
hit idézve: „(!)” – megkeresése során túl a szakmaiatlan rágalmakon 
engem már szélsõjobboldali, nyilas-hungarista beállítódással vádolt. 




