
Fenyô Ervin 
bírálatához
Egy rendkívül igényes szerzô munká-
it a jó szándékú, de hozzá nem értô
barátok méltatlan, sôt botrányos ki-
adásban tették közzé – ha jól értem,
tulajdonképpen ebben összegezhetô
a recenzens, Fenyô Ervin véleménye
Lackó Mihály tanulmánykötetérôl
(BUKSZ, 2002. ôsz. 207–215. old.),
amelyben Gyáni Gábor sorozatszer-
kesztôként, magam pedig szöveggon-
dozóként vagyok érintve. Ezzel most
nem kívánnék vitatkozni, és sajnos
azt sem tudom megígérni, hogy
önerôbôl, s immár hibátlanul újból

megjelentetem a kötetet, ami – s eb-
ben egyetértek Fenyôvel – valóban
rengeteg hibával látott napvilágot.
Megragadom azonban az alkalmat,
hogy kijelentsem: a címnegyedív állí-
tásával ellentétben nem voltam a kö-
tet szöveggondozója. A kötet három
tanulmányának (17–25., 43–66.,
67–92. old.) sajtó alá rendezéséhez
volt közöm, az utóbbi kettô esetében
a hibákért mint szöveggondozót,
egyben az elsô megjelenés szer-
kesztôjét a felelôsség valóban engem
terhel. Az ebben a kötetben elôször
megjelenô „Ki beszél?” címû elôadás
esetében viszont a felelôsség megosz-
lik köztem mint szöveggondozó és a
jelen kötet szerkesztôje között, s így a
kurziválás Fenyô által sokat emlege-

tett hiányát már nem veszem jó lé-
lekkel magamra. (A figyelmes olvasó
nyilván észrevette, hogy a kötetben
az egyes tanulmányokban, fejezetek-
ben a címleírások, hivatkozások min-
dig az elsô megjelenés során alapul
vett elveket követik, egységesítésük
nem történt meg.) Végül megerôsí-
tem Fenyô sejtését: sem Gyáni Gá-
bor, sem én nem kaptunk korrektú-
rát; sem elsôt, sem másodikat, s
Gyáninak is csak az utolsó fázisban,
néhány órára volt módja látni a szö-
veget, amikor már csak a legszembe-
ötlôbb hibák javítására volt lehe-
tôség. 
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Tisztelt Olvasóink!

2003-ban folyóiratunk egy-egy száma 550 Ft-ba kerül a könyvesboltokban és az újságárusoknál.

Az évi elôfizetési díj 1600 Ft.

Elôfizetôink így továbbra is kedvezményesen juthatnak hozzá

– és így biztosan hozzá is jutnak –

a BUKSZ évi négy számához. Önnek is ezt ajánljuk.

Kérjük, fizessen elô a mellékelt megrendelô lapon!

A BUKSZ szerkesztôi




