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Megjegyzések Berkes Tamás elmélkedéseihez 

Nem vonom kétségbe a kritikusnak azt a jogát, hogy egy megjelent kötetről azt 
írjon, amit akar. Feltéve, hogy mondanivalója kapcsolatban áll írása tárgyával, s 
némi rokonságot mutat a tárgyilagossággal is. Berkes Tamásnak az ItK 1994. 4. 
számában megjelent írása (Fonod Zoltán: Üzenet. A csehszlovákiai magyar irodalom 
1918-1945) messze esik ettől az igénytől. Legfeljebb csak annyi igaz belőle, hogy 
az írás szerzője azt ír, amit akar. Nem a kötettel foglalkozik, hanem az előzmé
nyekkel. A személyi hitelrontás szándékával felmelegíti és egyoldalúan tálalja azt 
a vitát, mely négy évvel ezelőtt zajlott az Irodalmi Szemle hasábjain. Az ismert 
pozsonyi folyóiratban a Berkes Tamás által említett „kritikusokat" két személy 
képviselte, a harmadik inkább „szimpatizáns" volt. A szándék arra irányult, hogy 
lehetetlenné tegyék annak az 1984-ben a Madách Kiadóba leadott kéziratnak a 
megjelenését, melyet időközben még háromszor átdolgoztam. A kézirat a két 
világháború közötti kisebbségi irodalom történetét vázolta fel, s a kiadói lektorok 
kiadását javasolták. 

A „botrány" kirobbantására az ürügyet a Kőtábláink címmel megjelent tanul
mánykötet (1990) szolgáltatta, melynek egy része ízelítőt adott az említett kézirat
ból. A téma és a forrásművek azonossága miatt a vád képviselői (a kiterjedt 
jegyzetapparátus ellenére) plágiumot és kompilációt emlegettek az említett 
anyagrésszel, illetve a kézirattal kapcsolatban. Nemcsak a szerzőt vették „össz
tűz" alá, hanem a kéziratnak a sorsát is meg akarták kérdőjelezni. Jellemző a 
többmenetes vitára, hogy a csehszlovákiai magyar sajtó, az íróközösség tagjai és 
a közvélemény értetlenül szemlélte ezt az akciót, s ezzel közösséget nem vállalt. 
Sőt, az egyik durva támadás esetében az írók Társaságának Választmánya 
indokoltnak tartotta a nyilvános bocsánatkérést, mind a szerző, mind a folyóirat 
részéről (ISZ 1991. 11. sz.). 

Jómagam, erkölcsi tisztességemet védve, perlekedő írásaimban nemcsak azt 
hangoztattam, hogy távol állt tőlem a szellemi termékek kisajátítása, hanem 
hangot adtam annak a véleményemnek is, hogy a kutatómunkában az eredeti 
források jelölése a gyakorlat, s nem a mégoly fontos és szigorú filológiai gondos
sággal szerkesztett közvetítő műveké. Az eredeti források ismeretét perdöntőén 
tanúsítja egyébként az a tény, hogy az idézetek forrását a jegyzetek adatai 
pontosan (oldalszámmal együtt!) tüntetik fel. Ezzel nem vontam kétségbe az 
általam nagyrabecsült és megkülönböztetett figyelemre méltó mű (Turczel Lajos: 
Két kor mezsgyéjén) jelentőségét szellemi életünkben. Berkes Tamás nemcsak 
feleleveníti (egyoldalúan!) ezeket a vitában elhangzott vádakat, hanem sajátos 
csúsztatással még azt is állítja, hogy a „kompilációt" védelmembe vettem. 
Mindössze annyi történt, hogy a vádakkal szemben példákkal bizonyítottam, egy 
kiválóan megszerkesztett kötet esetében is előfordulnak olyan (jegyzet nélküli) 
szövegrészek, melyek más forrásokban is fellelhetők. 
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Az a tény, hogy Berkes Tamás nemcsak az alapkutatásokat kéri tőlem számon, 
hanem az Akadémiai Könyvkiadót is „elszámoltatja" azért, hogy a kötet kiadását 
vállalta, jelzi a kritikus nem éppen elfogulatlan szándékát. írásában szó sincs 
arról, hogy negyven éve foglalkozom irodalomkritikával, s eddig hét önálló 
kötetem jelent meg, melyeknek mindegyike a magyarországi könyvpiacra is 
eljutott, sőt kritikai visszhangra is számíthatott. Az is mellékes számára, hogy 
az irodalomszervezésben, hagyományápolásban is volt eddig némi szerepem. 
Számára egy dolog a fontos, hogy a korábban elhangzott vadak érvényességét 
kiterjessze az Üzenet című kötetre is. És itt követi el azt a semmivel sem magya
rázható tisztességtelenséget, melynek már semmi köze a tárgyilagossághoz. Ber
kes Tamás láthatóan nemcsak a kisebbségi irodalmat nem ismeri, hanem arra sincs 
„érkezése", hogy a kötet anyagát, szerkezetét, módszerét stb. mérlegre tegye, 
megismerje, netán más, korábban megjelent irodalomtörténeti kísérlettel (Ke
mény Gábor, Csanda Sándor, Görömbei András) szembesítse. Ez lett volna ugyan
is a természetes! Az a tény egyébként, hogy Csanda Sándor (Első nemzedék) kötetét 
a plágiumvád emlegetésekor többször felemlíti, arra enged következtetni, fogal
ma sincs arról, hogy ebben (az egyébként hasznos és úttörő szerepet vállaló) 
kiadványban teljességgel ellenőrizhetetlenek a „vendégszövegek", mivel a szerző 
a forrásműveket csak a kötet végén sorolja fel. 

Berkes Tamást az sem izgatja, hogy az Üzenet című kötettel szemben eddig 
egyetlen megjelent kritika sem említi sem a plágiumot, sem a kompilációt. 
A Berkes Tamás által képviselt vonulathoz sorolható egyik kiadvány (Bodnár 
Gyula-Tóth László, Nyomkereső, Dunaszerdahely, 1994) szerzői is csak a „másod
lagosságot" és az „erudíció hiányát" emlegetik. 

Ezzel a szándékában is ártalmas kritikával szemben hadd említsek néhány 
véleményt. Pontosabban: két rangos irodalomtudóst idéznék, akiket talán még 
Berkes Tamás is megsüvegelhetne. 

Pomogáts Béla lektori véleményében - többek között - ezt írta: „Fonod Zoltán 
kéziratát - a vele kapcsolatos vitáíc ellenére is - igen fontos és hasznos munkának 
tartom, tekintettel arra, hogy igazából először foglalja össze a szlovákiai magyar 
irodalom történetét a két világháború között. Ebben a tekintetben az olyan 
nagyobb vállalkozások úttörő szerepét vállalja magára, mint amilyen Turczel 
Lajos emlékezetes összefoglalása, Csanda Sándornak az »első« szlovákiai magyar 
nemzedékről írott munkája vagy Görömbei Andrásnak az 1945 utáni szlovákiai 
magyar irodalomról készített könyve volt." 

Szeberényi Zoltán, főiskolai docens, az irodalomtudományok kandidátusa az 
Irodalmi Szemlében (1994. 3. szám) többek között ezt írta a kötetről: „Sokak 
számára talán váratlanul, de nem előzmények nélkül, mégsem ők, hanem Fonod 
Zoltán vállalkozott a sürgető, de hosszú éveken át halogatott feladat elvégzésére. 
[...] A szerző illetékességét kötetei bizonyítják. Fonod az elmúlt két évtized 
folyamán számos tanulmányban vizsgálta a két világháború közötti időszak 
irodalmi-kulturális és történelmi viszonyait (vö. Vallató idő, 1980; Körvonalak, 1982; 
Tegnapi önismeret, 1985; Kőtábláink, 1990), a legátfogóbban talán a Fábry Zoltán 
életművét feldolgozó monográfiájában (Megmozdult világban, 1987), mivel Fábry 
élete és munkássága oly szorosan kötődik a korszak kisebbségi irodalmához, hogy 
feltárása és értékelése csak az egész irodalom fejlődésének átvilágításával és 
feltérképezésével volt megoldható. E munkálatok közben halmozódtak fel benne 
azok az ismeretek és tapasztalatok, melyek további források felhasználása mellett 
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lehetővé tették, hogy egyedül vállalkozzék egy kutatócsoport számára is súlyos
nak ígérkező feladatra." 

A kötet jegyzetanyaga egyébként annyira részletes, hogy az irodalomtörténész 
is nehezményezi ezt. A húsz ívnyi kötetben ugyanis 653 jegyzet (ívenként átlag 
32!) található. Ezért írta Szeberényi: „Fonod - nyilván a könyvét megelőző éles 
hangú, személyeskedésbe torkolló viták hatására - kissé túlméretezte, szinte 
korbibliográfiává duzzasztotta jegyzetapparátusát. Gazdag hivatkozási anyaga 
arról tanúskodik, hogy saját kutatásai mellett egyrészt a korabeli kritika és 
irodalompublicisztika irányt és mértéket szabó eredményeire [...] támaszkodott, 
másrészt a kortárs hazai kutatók [...] munkáiból merített. A több irányból és 
forrásból származó, eltérő színvonalú ismereteket igyekezett szelektív módon, a 
kritikai mérlegelés útján egységes [...] irodalomtörténeti összefoglalássá tömörí
teni." 

A Népszabadság és az Élet és Irodalom kritikája is bizonysága lehet annak, 
hogy az Akadémiai Kiadó nem követett el főben járó bűnt azzal, hogy a munkát 
„közlésre érdemesnek" tartotta. A magyarázat egyszerű: ebben a tudományos 
műhelyben más erkölcsök és szempontok szerint ítélkeznek, s az intézmény 
kiváló vezetője talán kötelességének érezte azt is, hogy a kisebbségi irodalom 
tudományos igényű feldolgozása megjelentetését vállalja. Ezzel lényegében a 
hagyományt követte, hisz 1982-ben itt jelent meg Görömbei András kiváló kötete 
a második világháború utáni csehszlovákiai magyar irodalomról. 

Végezetül talán még annyit: nincs okom a mosakodásra, a védekezésre. Ha 
mégis ezt teszem, történik ez azért, mert a kritikus a számomra nagyrabecsült ItK 
olvasóit, szakmai kiválóságait próbálja a megjelent kiadvány (és személyem) ellen 
hangolni. Hogy ez mennyire mondható tisztességes szándéknak, döntse el ki-ki, 
belátása szerint. Azt azonban határozottan állíthatom, hogy több mint négy 
évtizedes tevékenységem során tisztességtelen soha senkivel szemben nem vol
tam. Ezt még azok is tudják, akik (vélt sérelmükben) a vádakat annak idején 
megszövegezték. Az a tény, hogy a korábbi vitapartnereimmel a kapcsolat 
egyértelműen „konszolidált", ugyancsak erre vall. Meg az is, hogy 1989-től 
egészen 1994-ig a Csehszlovákiai Magyar írók Társasága titkári tisztségét töltöt
tem be, s az elmúlt évben (saját kérésemre!) váltam meg tőle. Ezek a „kicsinysé
gek" arra utalnak, érdemesnek találtak a bizalomra, melyet nem „tolvajlásokkal" 
értem el, hanem tisztességes munkával. 

Egy dolgot határozottan állíthatok, az Üzenet című kötet lehet csapnivalóan 
rossz (talán ezért is fogyott el hat hónap alatt!), ennek ellenére az emberi 
tisztességgel nem illik kufárkodni. A másokéval semmiképpen! 
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