B. Tamás-Tarr Melinda
Egy olaszországi hungarikum:
a ferrarai olasz–magyar kulturális és irodalmi folyóirat
– hungarológiai aspektusaival

A periodika megjelenési körülményeiről
Az észak-olaszországi, ferrarai kulturális és irodalmi periodika címe: Osservatorio Letterario – Ferrara e l’Altrove (O.L.F.A.). A címlapon a folyóirat neve alatt
olvasható: „Rassegna di poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria – cinematografica – pittorica e di altre Muse.” Magyarul: Irodalmi Figyelő: Ferrara és Egyebütt (I.F.F.E.): „A költészet, próza, esszé, irodalom-, filmkritika, festészet és más
múzsák szemléje.” A folyóirat jogi felelős igazgatója, főszerkesztője, kiadója: dr. B.
Tamás-Tarr Melinda (alias dr. Bonani Gian Obertoné), azaz szerény személyem.
Mivel Itáliában a kilencvenes évek végéig sem sikerült biztos és állandó állást szereznem, csak alkalmi fordítói, tolmácsolási, nyelvi-kulturális közvetítői és
oktatói megbízatásokat, és hogy állandó szellemi munkát biztosítsak magamnak, az
újságírást gyakorolhassam, s hogy fölvételt nyerhessek az olasz újságírók szövetségébe, 1997 októberében megalapítottam fenti című kéthavi irodalmi és kulturális
folyóiratomat, s még ebben a hónapban publikáltam is 22 oldalas első és kísérleti
(0.) számát. A sorozat azóta már 100–250 oldal közötti könyvterjedelművé gyarapodott. A 0–1. számok kísérleti számok voltak, a 2. és a 3. szám a Fantasy (újdonsült
ferrarai folyóirat) mellékleteként jelent meg, s az 1997-es cégbírósági bejegyzéstől
a 4. szám már önálló folyóiratomként jelent meg.
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A lapalapítással az is célom volt, hogy legalább (ha más módon is) tovább folytathassam tanári hivatásomat, magyar–történelem szakos és olasz oktatómunkámat,
ezúton is végezhessem nyelvi és kulturális közvetítői tevékenységemet, valamint hogy
ne várjam hiába a szerkesztőségektől, kiadóktól kapott üres ígéreteket, s hogy hangot
adjak mindazon tehetségeknek, akik a hivatalos kánonon kívül állnak. A fent felsorolt
motivációk mellett e nonprofit, individuális, kereskedelmen kívüli sajtóvállalkozásom
létrehozásához ötletet adtak a technikai tényezők is: közleményeimet kezdetben még
írógéppel írtam, az ezredfordulótól viszont már számítógépen dolgozom.
Az előfizetett irodalmi folyóiratokat lapozgatva és a számítógépet használva
felvillant az a gondolat, hogy tulajdonképpen én is meg tudnék szerkeszteni egy
teljes folyóiratot. Ezt hamarosan tett követte: megszületett kulturális és irodalmi periodikám és folyóiratom 0. kísérleti számának megjelenési hónapjában – egy járási
irodalmi rendezvény alkalmából – már hivatalos bemutatására is sor került. Mivel a
több mint harminc díj elnyerése miatt nevem ismertté vált – amiről a helyi, megyei
és az országos napilapok Olaszország-szerte és külföldön is hírt adtak –, valamint a
különféle megyei és országos napilapokban megjelentetett ingyenes publikációimnak köszönhetően – még a folyóirat megjelenése előtt – az általam meghirdetett és
szétküldött nemzetközi irodalmi pályázatokra szép számmal jelentkeztek is résztvevők. Hét éven keresztül az alábbi levelező irodalmi pályázatokat szerveztem és
bonyolítottam le: Premio Letterario Internazionale Janus Pannonius, Praemium
Auctoris, Premio Almanacco, Premio Selezione. Ezeknek a részvételi díjából fedeztem a díjazott és kiemelt szerzők jutalmait (emléktáblák, kupák, pergamen oklevelek
beszerzési költségeit, a nyertesek és kiemeltek antológiái és önálló irodalmi füzetei
publikálásának kiadásait), továbbá az adminisztrációs és szervezési költségeket, a
folyóirat cégbírósági bejegyzésének illetékeit, valamint a folyóirat kiadási és postázási költségeit. Ehhez járult egy éven keresztül egy biztosító társaság támogatása.
Ezután négy esztendeig csak az egyszerű és támogató előfizetésekre (ld. http://www.
osservatorioletterario.net/chi.htm), valamint az irodalmi pályázati részvételi díjakra
támaszkodhattam.
A folyóirat működésének 5–7. esztendejében viszont jelentősen megcsappant
a pályázók száma, így beláthatatlan időre először a Praemium Auctoris és Premio
Slezione pályázatokat függesztettem fel, az utolsó (7.) évben pedig a fennmaradó
kettőt. „Factotum” lévén máig sem tudtam újraindítani ezeket az irodalmi pályázatokat, mert a folyóirat megnövekvő, egyre összetettebb munkálatai és egyéb
elfoglaltságaim nem teszik lehetővé ennek a nagy többletenergiát fölemésztő tevékenységnek az ellátását. Ezen csekély bevételen kívül a folyóirat semmiféle anyagi
támogatásban nem részesült, s mivel az előfizetések nem fedezték és nem fedezik
manapság sem a megjelentetési és postázási költségeket, az évek során összegyűjtött
alkalmi honoráriumaimból és a férjemtől havonta biztosított támogatásból állom ma
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is. (Közben már ez utóbbi is veszélybe került a világválság miatt.) A világ minden
tájáról leginkább a kispénzű magánszemélyek (akik ennek ellenére nem sajnálják
a kultúrától ezt az áldozatot), egy észak-olaszországi könyvtár és egy tiszteletbeli
magyar konzulátus fizetnek elő; semmiféle erre hivatott magyarországi vagy olaszországi bank, oktatási vagy kulturális intézmény nem támogatta és támogatja egyáltalán nem jelentéktelen missziómat. Ez bizony elég lehangoló...

A periodika profilja

Egyéni sajtó- és kiadó-vállalkozásom fent jelzett célkitűzései mellett a mai
napig fontos feladatomnak tartom a tehetségek felkutatását, fórumot adni azoknak,
akiket a harsogó média nagyobb orgánumai elhallgatnak vagy egyszerűen tudomást
sem vesznek róluk, a lehetőségekhez képest elsősorban a magyar és olasz kultúra,
irodalom stb. bemutatását, valamint a más nemzetek alkotásaira való kitekintést tartottam szemem előtt. A folyóirat elsődlegesen italianisztikai és hungarológiai profilú
sajtótermék. Jelen bemutatásomban ez utóbbit hangsúlyozom. Ingyenes távmunkatársaim és egyéb klasszikus és kortárs szerzőim munkáinak beválogatását követően
a folyóirat összeállítása, megszerkesztése, az első eredeti példány kinyomtatása, a
példányok összefűzése, postázása mind az én munkám. Ehhez még hozzájön a saját
cikkeim, tanulmányaim, műfordításaim és egyéb írásaim elkészítése is. Kezdetben
az általam kiírt irodalmi pályázatok nyerteseinek, jelöltjeinek munkái, majd pedig a
további publikálásra érdemesített alkotások töltötték meg az olasz nyelvű rovatokat.
Az interneten való megjelenéstől viszont már folyamatosan jönnek a világ minden
tájáról az olasz, spanyol, francia, magyar nyelvű ajánlatok az esetleges publikálás
reményében, amelyek közül eddig még bőven válogathatok. Természetesen magam
is meghívok általam arra érdemes szerzőket. Sajnos fent jelzett anyagi helyzetem
miatt nem tudok tiszteletdíjat és tiszteletpéldányt biztosítani. Annak örülök, hogy
14. esztendejébe lépve még mindig él jó hírű folyóiratom.
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A legelső szám A4-es formátumú, 22 oldalas vékony kis
periodika volt, a borítólapot számítógéppel rajzolt geometriai
illusztrációmmal díszítettem.
A 0. szám az alábbi tartalommal indult: vezércikkemet
máris egy magyar vonatkozású rövid tanulmányom követi Chi
era Janus Pannonius? (Ki volt Janus Pannonius?) – alábbi
olasz nyelvű epigrammáival, saját fordításomban: Laus Guarini, De eodem, Ad Leonellum Ferrariae principem. Valamint
néhány latin nyelvű epigrammája és egy Itáliában írt elégiája
olvasható még itt. Ebben a számban kevés – ám már a jelenlegi folyóirat alapját adó – rovat található, s azok elhelyezésének sorrendje még nem
végleges. A Grandi tracce... (Nagy nyomok...) és Chi l’ha scritto? Indagini letterarie
(Ki írta? Irodalmi nyomozások), Profilo d’Autore (Szerzői profil) időnként kimaradó,
de alkalmanként vissza-visszaérő rovatok.
A következő számok terjedelme fokozatosan növekedett
– olyannyira, hogy az évi hatszori megjelenést már képtelen
voltam pontosan betartani, így 1999 márciusától a III. évf.
2009/7-8. (március–áprilisi / május–júniusi) számától évente
háromszori dupla számú és terjedelmű megjelenéssel biztosítom az évi hat számot.
A folyóirat jelenlegi szerkezete alapján az alábbi állandó rovatokra épül: Editoriale (Vezércikk), Poesie & Racconti
(Versek & Elbeszélések), Grandi Tracce (Nagy Nyomok),
Epistolario (Episztola), Diario di Lettura: Galleria Letteraria
& Culturale Ungherese / Lirica ungherese, Prosa Ungherese,
Saggistica ungherese (Olvasónapló: Magyar Irodalmi és Kulturális Galéria / Magyar líra, Magyar próza, Magyar esszé), Recensioni & Segnalazioni (Recenziók &
Jelzések), Profilo d’Autore (Szerzői profil) [ennek a rovatnak a folyóiratbeli helyzete
változó, illetve néha kimaradhat], Tradurre – Tradire – Interpretare – Tramandare
(Fordítani – Ferdíteni – Tolmácsolni – Átörökíteni), L’Arcobaleno: Rubrica degli Immigrati Stranieri in Italia oppure Autori
Stranieri d’altrove che scrivono e traducono in italiano (Szivárvány: olaszországi külföldi emigránsok, avagy másutt élő
olasz nyelven író és fordító külföldi szerzők rovata), Cocktail
delle muse gemelle: Lirica – Musica – Pittura ed altre Muse
(Testvérmúzsák koktélja: Költészet – Zene – Festészet és más
Múzsák), Saggistica generale (Általános esszé), Il cinema è
cinema (Mozi, az mozi), L’Eco & Riflessioni ossia interventi
di varie opinioni, critiche e di altre cose (Visszhang & El-
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mélkedések, avagy hozzászólások és különféle vélemény-nyilvánítások, kritikák és
egyebek), Notizie (Hírek); Appendice/Függelék: Rubrica delle opere della letteratura e della pubblicistica ungherese in lingua originale e traduzioni in ungherese
/ A magyar irodalom és a publicisztika alkotásai eredeti nyelven és magyar nyelvű
műfordítások rovata: Vezércikk, Lírika, Próza, Esszé, Episztola, Szerzői profil, Útinapló, Könyvespolc, Postaláda.
E folyóiraton keresztül megjelenésétől kezdve teljes odaadással dolgozom az
Olaszország és Magyarország közötti kulturális értékek kölcsönös átadásán, természetesen lehetőséget adva – miként már említettem – más nemzetek irodalmára és
kultúrájára történő kitekintésnek is.

Nincs olyan szám, amelyben ne lenne szó a századok óta tartó olasz–magyar
kapcsolatokról, amelyeknek révén kulturális-művészeti hatással voltunk egymásra.
Különösen nagy lelkesedéssel adok teret a magyar művészi alkotásoknak,
általában a magyar kultúrának, hogy az olasz olvasók az Osservatorio Letterario
lapjain keresztül közelebb kerülhessenek szülőhazámhoz. A legrégibb időktől napjainkig válogatok kultúránk, művészetünk, nemzeti örökségünk színes palettájáról
a klasszikusoktól a kortárs alkotókig. Lehetőségeim szerint nemcsak a hivatalos
kánon szerint elismert alkotók munkásságát népszerűsítem folyóiratom lapjain,
hanem a tehetséges, de hosszú évtizedeken át elhallgatott, háttérbe szorított rég- és
közelmúltbeli nagyjainkat és tehetséges, arra érdemes, de háttérbe szorított, agyonhallgatott kortárs alkotóknak is szívesen adok publikálási lehetőséget. Mindezekre
külön rovatokat biztosítok (ld. a felsorolt rovatokat), ahol csak magyar szerzők
alkotásai jöhetnek szóba, ezeket publikáltam és publikálom olasz nyelven, lehetőleg a tükörhasábban az eredeti magyar szöveggel együtt. Sőt megragadok minden
alkalmat, hogy a nemcsak magyaros rovatokba, hanem mindenhová beiktathassak
magyar vagy magyar–olasz vonatkozású, olasz nyelvű írásokat. A párhuzamos, kétnyelvű publikálást rövidebb lírai vagy prózai alkotások esetében valósítom meg az
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erre létrehozott rovatokban, vagy a magyar nyelvű függelékben jelentetem meg a
szóban forgó, nagyobb terjedelmű eredeti magyar szöveget. Fordított helyzetben is
ugyanez fennáll. Az olasz nyelvű műfordítások legnagyobb részben az én munkáim,
de fordítottak magyarból szülőhazámban és Olaszországban élő magyar honfitársaim is, de olaszok is: pl. Erdős Olga, Gács Éva, Luigia Guida, Preszler Ágnes,
Rényi Andrea, Mario De Bartolomeis, Amedeo Di Francesco, Fabrizio Galvagni,
Adolfo Salomone.
A folyóirat kortárs szerzői közül a világ majdnem minden tájáról találhatók
magyar és neolatin (olasz, spanyol, francia) nyelvű szerzők.
A borítólapon is többségében magyar vonatkozású képeket publikáltam fekete-fehérben. Ilyenek pl. az első számok
számítógéppel alkotott fedőlap-illusztrációim: Geometriai
fantáziák (I. évf. 1997/0–1., I/II. évf. 1997–1998/2., II. évf.
1998/5.), színes fotómontázsom a bolognai honfoglaláskori
kiállításunkon és Göncz Árpád tiszteletbeli doktorrá avatásáról készített fényképeimből [ez az egyetlen színes borítólap-illusztráció] (II. évf. 1998/3.), az akkor 12 éves leányom,
Alessandra Bonani által készített Színes csillogó vonalfantáziák c. illusztrációja (II. évf. 1998/4.), Victor Vasarely:
Angyal 1945 (III/IV. évf. 1999–2000/11–12.), Szent István,
Magyarország első királya a Képes Krónikából (IV. évf. 2000/13–14.), Gábor Mihály Flamenco c. szobra, amely Budapesten a Flamenco Hotelnál található (IV/V.
évf. 2000–2001/17–18.), André Kertész: Washington Square, New York, 1954 (V/
VI. évf. 2001–2002/23–24.), az erdélyi Gy. Szabó Béla Dante Alighieri Isteni Színjátékához könyvben megjelent domborműsorozatáról készített fényképfelvételek,
amelyeket egyik, a folyóiratot négy évig támogató szerzőm
készített (VI. évf. 2002/25–26; XI. évf. 2007/57–58.), pugliai
fényképfelvételeim (XI/XII. évf. 2007–2008/59–60 – 2010,
napjaink évében még folyamatban).
A borító hátsó oldalán látható négy múzsaábrázolásból
kettő magyar alkotás: Borsos Miklós grafikája (A kilenc múzsa) és Ferenczy István szobrának képe (A pásztorlány, avagy
a művészetek kezdete).
A nyomtatott Osservatorio Letterario mellékleteként
időnként megjelennek olasz és magyar nyelvű vagy vonatkozású monográfiák és on-line függelékek egyaránt. Az on-line
függelékek túlnyomó többségben szándékosan magyar nyelvű és magyar vonatkozású vagy évszázados olasz–magyar kapcsolatokra utaló esszék, tanulmányok.
Ugyanígy a nyomtatott változat előzetes on-line kóstolójában is elsősorban magyar
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nyelvű vagy magyar vonatkozású rovatok olvashatók. A műfordítások kivételt alkotnak, ezek esetében minden nyelvről készült műfordítást fölteszek a világhálóra,
nemcsak magyar vonatkozásúakat.
Az irodalmi füzetek sorozatában megjelent magyar vonatkozású vagy magyar
nyelvű nyomtatott hungaricumok, azaz magyar és olasz szerzőim nevei és alkotásai
(szerkesztésemben) és saját önálló köteteim címei folyóiratom alábbi weboldalain
megtalálhatók:
http://www.osservatorioletterario.net/ http://www.testvermuzsak.gportal.hu/
http://www.osservatorioletterario.net/bibliografia.htm http://xoomer.virgilio.it/
bellelettere/ http://www.osservatorioletterario.net/archiviofascicoli.htm http://
digilander.iol.it/osservletter/fascicoli.htm http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/tolnai.htm http://digilander.libero.it/osservletterdgl1/tolnaibiroabeleletfuzetantologia.
htm http://www.osservatorioletterario.net/pubblicazioni.htm http://xoomer.alice.it/
dr._szitanyi_gyorgy/ http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/szitanyi.htm
Íme az Osservatorio Letterario majdnem 14 éves tevékenységét dokumentáló
néhány weboldal, amit ugyancsak én szerkesztettem:

http://www.osservatorioletterario.net/ (az O.L.F.A. honlapjának nyitó oldala)
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http://xoomer.virgilio.it/bellelettere1/ (magyar irodalmi- és kulturális galéria)

http://www.osservatorioletterario.net/tradletter.htm (műfordítások és mások)
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http://www.osservatorioletterario.net/archiviofascicoli.htm (a megjelent számok archívuma)
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http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/ (az O.L.F.A. magyar nyelvű nyitólapja)

http://www.testvermuzsak.gportal.hu/ (magyar nyelvű kiegészítő portálom)
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A folyóiratban a IX. évf. (2005) 43/44. (március-áprilisi / május-júniusi) számától kezdve van magyar nyelvű függelék, magyar nyelvű vezércikk viszont csak a
XI/XII. évf. (2008/2009) 59/60. (november-decemberi / január-februári) számában
jelenik meg, s a legtöbb esetben az eredeti olasz nyelvűnek csak részbeni fordítása,
annak kissé eltérő, módosított változata.
A folyóirat terjedelmét illetően jelentősen megnövekedett: az induló 22 oldalas
kísérleti számot jócskán túlhaladta – eljutván a 250. (+ 1½ oldal melléklet) oldalszámig. A 2009/2010. évi 71/72-es dupla szám rendkívüli oldalszáma után a következő,
2010. márciusában megjelenő szám visszatér a korábbi 90–158 oldal közötti kisebb
terjedelemhez. A magyar nyelvű függeléknél is megfigyelhetjük a terjedelemnövekedést: a IX/X. évf. (2005/2006) 47/48. (november-decemberi / január-februári)
számtól az egy-két oldalas magyar nyelvű rovat alábbi oldalszámváltozás tapasztalható: 14, 8, 14, 11, 27, 40, 44, 49½, 52, 20½, 38, 59¾, 80¼.
1998. október 31-én a folyóirat pontosan egyéves létezése után elnyerte „Az
ezer legjobb vállalkozó ötlet egyike” címet; e pályázatot a Milánói Népi Bank (Banca
Popolare di Milano) és a Corriere della Sera országos napilap hirdette meg. 2001.
március 25-én pedig az olasz Radio Rai1 trentói kirendeltsége jelezte a folyóirat
tevékenységét a Rai 1 Sergio Tazzer vezette Mittel-Europa c. műsor Est Ovest rovatában. A folyóirat indulásakor nagy öröm volt ez a két elismerés, csakhogy csupán
erkölcsi elismerésből nem lehet megélni. 1997-től rengeteget fejlődött, gazdagodott
a periodika, de ennek ellenére és több mint egy évtizedes fennállása óta semmiféle
ilyen jellegű elismerést az Osservatorio Letterario nem kapott, holott azóta inkább
megérdemelné, mint egyéves létezésekor...
Befejezésül – helyszűke miatt – íme csak egy-két válogatás a jelentősebb szerzői és olvasói véleményekből, amelyek ugyan lelkesítenek és erőt adnak a további
munkákhoz, de nem oldják meg a kiadással járó óriási anyagi nehézségeimet:
«Tisztelt Asszonyom, nagyon köszönöm, hogy elküldte a RAI adásában elhangzott hír
szövegét. Minthogy abban nem csupán tényközlés, hanem értékelés, sőt elismerés is van,
engedje meg, hogy szívből gratuláljak. További jó munkát kívánok.»
(Hajnóczi Gábor, Pázmány Péter Tudományegyetem, Budapest/Piliscsaba, 2001. 03. 26.)
«Kedves Melinda! Nagyon köszönöm érdekes és színes folyóiratának, az Osservatorio Letterario-nak megküldését és azt, hogy rólam is megemlékezett benne. Igazán szép és dicséretes,
hogy Olaszországba költözött magyar asszonyaink ilyen lelkesen és odaadóan szentelik magukat a kultúra és benne Magyarország szerepe ápolásának és terjesztésének, – gondolom,
nem volt könnyű ezt a vállalkozást elkezdeni és eredményesen folytatni. [...] Tevékenységéhez
további kitartást és szép eredményeket kívánva szívélyes üdvözlettel: Jászay Magda»
(Budapest, 2001. 03. 21. [J.M.1920–2005.])
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«Kedves Melinda, örömmel vettem a „Reimsi angyal” fordítását, publikációját a folyóiratában... Jó tudni, kedves a szívemnek, hogy felfigyelt a munkáimra és szereti őket!
Olasz nyelven még kb. 20 évvel ezelőtt jelent meg rólam hosszabb méltatás és novellák,
az „Ungheria oggi” (ha jól írom) kiadványban, de ez inkább hivatalos volt. [...].
Gratulálok életviteléhez: nem lehet könnyű magyarnak lenni, még szép Itáliában sem; de
lám, segít a szerelem, a gyerek – és az a nemes eltökéltség, hogy segítse hazája kultúráját
megismertetni. Ezért csak köszönet jár – s férjének is, hgy magával tart a munkában!
Remélem, hallunk még egymásról. Bánjon novelláimmal tetszése szerint! Szeretettel
üdvözlöm: J. Anna.
U.i.: Egy szál virág mellékelve...»
(Jókai Anna, Budapest, 2001. 03. 25.)
«Kedves Melinda! Nagyon köszönöm április 2-i leveléhez mellékelt „Le voci magiare”
című fordítás-antológiáját. Nagyon jó és reprezentatív a válogatás és igazán szép munka
a fordítás. Tudom tapasztalatból, hogy a fordítás nem könnyű vállalkozás és kétszeresen
nehéz, ha költeményről van szó. Kicsit lehangoló, amit saját verseiben ferrarai beilleszkedése nehézségeiről ír. Pedig eredményei, sikerei nem ezt mutatják. Keveseknek sikerülne ilyen stabil irodalmi-kulturális kezdeményezést megvalósítani és ehhez megfelelő
alapokat és értő közönséget találni. Tudom, mind ehhez bátorság, energia és kitartás
szükséges, de úgy látom, ezeket bőségesen kamatoztatja. Magyar kulturális vezetésünk
örülhet, hogy Olaszországban ilyen lelkes képviselői vannak ügyünknek.
Még egyszer köszönöm kedves figyelmét és munkájához további szép eredményeket
kívánok.
Szívélyes üdvözlettel. Jászay Magda»
(Budapest, 2001. 05. 2. [J.M.1920-2005.])
«Kedves Melinda, a füzetet köszönettel megkaptam, örülök, hogy sort kerítettél a fordításra. Amit az olasz nők helyzetéről írsz, elkeserítő. Nem tudom, hogy érvényesülnék
abban a közegben! Neked egy biztos fogódzód azért van: a magyar nyelv és a vállalt
feladat. Nem kevés!
Szeretettel gondolok Rád, forgalmas életem kellős közepéből: Anna»
(Jókai Anna, Budapest, 2001. 05. 15.)
«Kedves Melinda Asszony! Nagy-nagy örömmel kaptam meg küldeményét [...], a számomra igen értékes anyagot. Szívből gratulálok nagyszerű irodalmi munkásságához,
gratulálok Önnek, mint költőnek és műfordítónak. Egy költeményét már ismertem a
Botev-évkönyvből magyarul, most olaszul is olvashatom. Ritkán olvas az ember ilyen
nagyszerű költeményt. Veszprémi személyes ismerőseimet is felfedeztem, dr. Paczolayt,
Kemény Gézát. Nincs olyan nap, hogy ne venném kézbe küldeményének egy-egy füzetét.
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[...] Már nem veszek részt irodalmi vagy egyéb művészi rendezvényeken. Viszont naponta
előveszem Melinda asszony könyvecskéit és mondhatom: örömmel forgatom ezeket. Köszönöm ismételten, hogy ilyen szép élményben részesített engem, egykori munkatársát.
Sok-sok szeretettel üdvözlöm Önt és családját, kívánom, hogy irodalmi tevékenységét
további sikerek koronázzák, nagy dolognak tartom, hogy magyar költők verseinek olvasását lehetővé teszi az olaszok számára.
Ismételt üdvözlettel és őszinte tisztelettel: Kovács János»
(Veszprém, 2001. 05. 31.)
«Kedves Melinda Asszony! Nagy-nagy örömmel kaptam meg levelét és szívből köszönöm
Önnek, hogy újabb kiadványokat, CD-lemezt küldött. Külön megtisztelés számomra,
hogy levelemet is lefordította és megjelentette az anyagban. Nagyon gazdag az irodalmi
munkássága Melinda asszonynak és én, mint a magyar irodalom egykori tanára, csak
a legnagyobb elismeréssel tudok erről szólni. Ismerős, volt kollégáimat is örömmel és
büszkeséggel tájékoztatom, hogy akivel együtt dolgoztam egykor, nagyszerű költő és író,
de műfordítóként is igen nemes munkát végez, amikor az olasz olvasókkal megismerteti
a magyar költészet gyöngyszemeit, és ezzel hazánknak komoly szolgálatot tesz. Költeményein átsüt a mai napig is kis hazánk, a szülőföld szeretete és ez azért jelentős, mert
irodalmi értékeinket szíve mélyéből tudja más nyelven reprezentálni.
Ismételten köszönöm küldeményeit, kedves sorait. Kívánok Önnek további sikeres munkásságot. Szívből köszönti Önt és családját: Kovács János»
(Veszprém, 2001. 07. 18. NB.: magyar–orosz szakos iskolaigazgatóm volt a Botev Általános Iskolában, ahol utoljára tanítottam.)
«Kedves Melinda! Néhány napja kaptam meg a lapokat és a könyvet. Gratulálok!!!
Igazán. Ugyan még nem olvastam el mindent, de már így is nagyon sokat tanultam az
írásokból. Érdekes, tudományos, szívhez szóló cikkeket találtam bennük. Renátónak
(férjem) is átadtam olvasásra, néhány óra múlva közölte velem: «È una superdonna!»
Majd még két óra elteltével nagy nevetéseket hallok. Mi történt? A «Viaggio di nozze
bis»-t olvasta. Kijelentette, hogy Csehov és Bulgakov olvasása óta nem nevetett ilyen
jót, mint most. Ennyit, nagyon röviden.
Legközelebb egy példánnyal többet nyomtassatok, mert mi is előfizetők leszünk.
Köszönök mindent! Baby»
(Greksa Erzsébet, Salerno 2004. 03. 19.)
«Köszönöm, Melinda... én nagyon hiszek a magyar költészetben... rengeteg vér folyik
ereiben, epikus érzék, a mélységekben kutatás képessége... és szükség van minőségi
alkotásokra, mert hiányzik és mert megérdemli.» (Enrico Pietrangeli, Róma 2009. 08.
31. [Olaszból én fordítottam.]
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(A Danima ad anima/Lélektől lélekig c. fordítás-antológiám folyamatban lévő recenziója kapcsán kapott e-mail. Kétnyelvű recenzió: http://osservatorioletterario.net/da_anima_ad_anima_recensione.pdf )
«[...]Gratulálok az Osservatorio Letterario legújabb, 250 oldalas, szép és gazdag tartalmú 71/72, 2009–2010 (november-februári) számához. [...]»
(Dr. Paczolay Gyula, Pannon Egyetem, Veszprém, 2009. 10. 29.)
«[...] Hallod, te hatalmas munkát végzel! Elkápráztató, mekkora anyaggal dolgozol!
Nem beszélve még az olasz nyelvről, a fordításokról! Istenem, Melindám, nem tudom
képes lenne-e valaki Helyetted utánad csinálni!? [...] Szóval, belegondolni is elképesztő,
mekkora a te tudásod! Csak szuperlatívuszokban lehet rólad beszélni. ... és arról, hogy
valahol minden összejött…. Az irodalomszereteted stb. Leírni is hosszú lenne!
Nem tudom, bárki is egyáltalán fel tudja-e fogni és értékelni mekkorát teszel mindkét
nyelvű irodalomért??? Hatalmas munka!! [...]
[...] Azt hiszem, te egyedülálló vagy, úgy észben, mint szorgalomban, akaratban, emberségben, mindenben! [...] Gondolom, az is közrejátszik, hogy értelmiségi családból jöttél,
és már az értékrendszered is más, sokkal magasabb, mint másé! Tudnak-e egyáltalán
bárhol, bárki értékelni téged? Mit érzel belül? Te magaddal meg vagy elégedve, vagy
még többet szeretnél? Ennél többet már nem lehet! … Szóval hála és köszönet illet meg
nemcsak tőlem, mindenkitől, akit érdemesnek találtál bevenni ismereteid, ismerőseid,
és barátaid közé! Nem beszélve magáról a hazádról! [...]»
(Hollósy Tóth Klára, Győr 2009. 10. 30.)
«A „Forlì történetei” c. füzettel egy pillanatra hátratekintettem és láttam, hogy sok év
eltelt az első együttműködéstől. Az egész a 2001-es Janus Pannonius pályázaton való
részvételemmel kezdődött, ahová beválogattál két elbeszélésemet. Így ismerkedtem
meg a folyóiratoddal, s így kedveltem meg [...]. Azóta crescendo a közreműködésem:
az utolsó füzettel hetet publikált az Osservatorio... Az elbeszélések száma viszont több
mint 30, pontosabban 32... Nem számítva a cikkeket és minden más beküldött és publikált anyagot, közülük munkáim recenzióit. Nem gyakori ilyen közelséget, érdeklődést
tapasztalni, tehát nekem privilégium Veled és a folyóiratoddal együttműködni, amely
szerintem sosem unalmas, sosem banális, mindig alapos és érdekes, pozitív, szép, nyílt és
gazdagító, sznobizmus, akadémizmus, intellektualizmus nélküli [...] Köszönet a nagyrabecsülésért, amely sosem hiányzott [...]. Hamarosan, remélem, nyilvánosan is elismerik
a munkádat, amit évek óta végzel. Pillanatnyilag így mondok köszönetet, akkor is, ha
többet érdemelnél. Jó munkát és kívánom, hogy legyen vidám az életed!»
(Dr. Umberto Pasqui, Forlì 2009. 12.06. [Olaszból én fordítottam.])
«Kedves Tamás-Tarr Melinda tanárnő! Érdekes, hogy mindennapjaink városában jelenlévő néhány kiválóságról véletlenszerűen, az interneten keresztül szerzünk tudomást.
Belepillantottam a folyóirat szájtján letölthető pdf fájlba és benne hasznos információkat, érdekes esszéket és minőségi szerzők ajánlatát találtam. Egyszóval előfizettem rá
[...].Gratulálok a munkájához [...].»
(Angelo Andreotti, Ferrara 2009. 12. 11. [Olaszból én fordítottam.])

