EGY DOKUMENTÁCIÓ A TANULSÁG KEDVÉÉRT... // UNA DOCUMENTAZIONE PER TRARNE INSEGNAMENTO…

Ez év január 4-én 23:05-kor a szerkesztőségbe befutott egy fax Ricordo di Carlo Bo (Carlo Bo emléke) c.
cikk-kel egy dél-olaszországi egyetemi oktató aláírásával, pecséttel, fix- és mobil telefonszámokkal ellátva. A
levélváltások önmagukért beszélnek... Az igazi nevet fiktív névvel helyettesítem. A képekről szándékosan
kivágtam az egyetemi tanárhoz vezető adatokat (név, pecsét, aláírás)... Csak egyetlenegy megállapításom
van: nem alaptalan bizonyos olasz egyetemek nemzetközi rossz híre... Íme a fax és a levelek időrendi
szekvenciája alulról visszafelé olvasva, nincs szükség kommentálásra:
Alle 23:05 del 4 gennaio di quest’anno alla redazione è arrivato un fax contenente uno scritto intitolato
Ricordo di Carlo Bo, firmato, timbrato, corredato con numeri di telefono fisso e cellulare di un professore di
un’università dell’Italia meridionale. Il vero nome l’ho sostituito con uno fittizio, dalle immagini invece ho
ritagliato tutto quello che potesse ricondurre al professore univeritario in questione... Ho soltanto una
constatazione: purtroppo non è senza fondamento la cattiva fama mondiale di certe università italiane...
Ecco il fax e la corrispondenza in sequenza cronologica, a partire dal fondo verso in alto, non serve alcun
commento, le lettere parlano in sé:
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From: Direttore Resp. & Edit.
Sent: Monday, February 04, 2013 11:52 AM
To: Caio Tizio
Subject: RE: Rif. Ricordo di Carlo Bo

Io pubblico testi con riferimenti esatti delle fonti e non omessi. Chi li omette pubblicando testi degli altri
sotto il proprio nome come se fossero prodotti del proprio ingegno, commette un plagio che è reato... Se si
trattano di servizi giornalistici e non ci sono espliciti divieti, si può riportare i testi, ma citando sempre le
fonti... Questo particolarmente dovrebbe sapere anche un professore universitario...
Ci sono evidentissime tracce dei testi copiati di articoli firmati dagli altri – senza riferimenti – da Wikipedia,
dal sito della Fondazione Carlo e Marise Bo...
Chi ha veramente pubblicato sotto il suo nome questo testo, non è professionale.
Peccato che è andato così, è un grave incidente...
Prof.ssa Melinda B. Tamás-Tarr
(Dir. Resp. & Edit., docente di Ungherese – Letteratura – Storia e LC2* per stranieri, giornalista e pubblicista)
* italiano

Én csak a források pontos utalásával közlök szövegeket, nem azok elhagyásával. Aki mások szövegét publikálja saját
neve alatt mint saját szellemi terméket, plágiumot követ el, amely bűncselekmény… Ha újságcikkekről van szó,
felhasználhatók – ha nincs erre explicit tilalom –, de mindenkor fel kell tüntetni a forrást… Ezt különösen tudnia

kellene egy egyetemi professzornak is…
A wikipediában és a Carlo és Marisa Bo Alapítványban mások által aláírt cikkek másolásának – hivatkozások
nélkül –nagyon is evidens nyomai találhatók…
Aki valóban publikálta ezt a szöveget az Ön neve alatt, az nem professzionális.
Kár, hogy ez lett belőle, nagyon komoly baleset ez…
B. Tamás-Tarr Melinda
tanár
(Felelős Ig. Főszerk.&Kiadó, magyar- irodalom-történelem- és LC2-olasztanár, újságíró és publicista)

N.d.R. Cfr.:
http://it.wikipedia.org/wiki/Carlo_Bo
http://www.news.fondazionebo.it/nl/fondazionebo_article_37.mn
http://www.news.fondazionebo.it/nl/fondazionebo_article_1595.mn
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From: Caio Tizio
Sent: Sunday, February 03, 2013 6:51 PM
To: Direttore Resp. & Edit.
Subject: Re: Errata Corrige Re: Rif. Fax/Ricordo di Carlo Bo

La ringrazio per la sua disponibilità.Il, mio articolo è stato già pubblicato . Prof. Caio TIZIO
Köszönöm a diszponibilitását. A cikkemet már publikálták. Prof. Caio TIZIO
From: Direttore Resp. & Edit.
Sent: Saturday, February 02, 2013 8:17 PM
To: Caio Tizio
Subject: Re: Rif. Fax/Ricordo di Carlo Bo

Gentile Autore,
l’ho letto attentamente. Mancano i riferimenti delle fonti. Per poter pubblicarlo La prego cortesemente di
corredarlo con note di riferimenti, con elenco bibliografico delle fonti utilizzate. (Un esempio eclatante già
dall’inizio: le righe 4-23 sono prestate da Wikipedia ed è omesso il riferimento.)
Resto in attesa del completamento di sopra richiesto.
Cordiali saluti e buon lavoro anche a Lei,
Prof.ssa Melinda B. Tamás-Tarr
Kedves Szerző!
Figyelmesen elolvastam. Hiányoznak a forrásokra utalások. Hogy publikálni lehessen, kérem
szíveskedjen ellátni a hivatkozások jegyzékével és a felhasznált források listájával. (Egy eklatáns példa
már az elején: a 4-23. sorok a Wikipédiából kölcsönzöttek, de hiányzik a hivatkozás.)
Várom tehát a fent jelzett kiegészítést.
Szívélyes üdvözlettel és jó munkát:
B. Tamás-Tarr Melinda
tanár
From: Caio Tizio
Sent: Saturday, February 02, 2013 7:11 PM
To: Direttore Resp. & Edit.
Subject: Re: Rif. Fax/Ricordo di Carlo Bo

Gentile Direttore,
Le ho inviato come richiesto il breve articolo su CarloBO, Le sarei grato se mi facesse conoscere le sue
determinazioni. La ringrazio e Le auguro Buon Lavoro. Prof. Caio TIZIO
Kedves Igazgató,
Mint ahogy kérte, elküldtem Önnek a rövid cikket Carlo Bóról. Hálás lennék, ha megtudhatnám a döntését.
Köszönöm és jó munkát kívánok Önnek: Prof. Caio TIZIO
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Il giorno 25 gennaio 2013 07:39, Caio Tizio ha scritto:
Gentile Direttore,
Le faccioa avere il testo come richiesto, In attesa di un suo riscontro, La ringrasio e Le auguro Buon Lavoro.
Prof. Tizio
Kedves Igazgató,
Mint ahogy kérte, itt küldöm a szöveget. Várva a visszajelzését köszönettel és jó munkát kívánva: Prof. Tizio
Il giorno 24 gennaio 2013 22:29 Direttore Resp. & Edit. ha scritto:
Gentile Professore,
per poter decidere e per l’eventuale inserimento sul fascicolo NN. 93/94 avrei bisogno del testo ben
leggibile. La prego – come ho chiesto nella mia lettera - di inviarmi il file tramite e-mail.
Attendo quindi il file.
Cordiali saluti e buon lavoro anche a Lei,
Prof.ssa Melinda B. Tamás-Tarr
Dir. Resp.& Edit.
Kedves Professzor Úr!
Hogy dönthessek a 93/94. számban való esetleges publikálásról, szükségem lenne a jól olvasható szövegre.
Kérem – mint ahogy kértem a levelemben – küldje meg e-mailen keresztül. Várom tehát a munkát.
Szívélyes üdvözlettel és jó munkát Önnek is:
B. Tamás-Tarr Melinda, tanár
Felelős Ig. Főszerk.&Kiadó
From: Caio Tizio
Sent: Thursday, January 24, 2013 10:01 PM
To: Direttore Resp. & Edit.
Subject: Re: Rif. Fax/Ricordo di Carlo Bo

Gentilissimo Direttore,
ho ricevuto la Sua gradita risposta e La ringrazio per le sue belle espressioni. Capisco perfettamente tutte le
difficoltà che Lei incontra ed affronta quotidianamente per andare avanti e portare a compimento il suo
dignitoso lavoro con grandi sacrifici, farò di tutto per fare abbonare la rivista alla nostra biblioteca
universitaria. Essendo un brevissimo Ricordo sul mio Prof. Carlo BO, Le sarei veramente grato se potesse
inserirlo in questo numero. La ringrazio e Le auguro Buon Lavoro. Prof. Caio TIZIO cel. xxxxxxxxxxxxx
Nagyon kedves Igazgató,
megkaptam
méltányolt
válaszát
és köszönöm a szép szavait. Tökéletesen megértem a
nehézségeit, amelyekkel szembe kell néznie mindennap, hogy nagy áldozatok árán előre tudjon haladni
méltóságteljes munkájában. Mindent elkövetek, hogy az egyetemünk könyvtára előfizessen a folyóiratra.
Rövidsége lévén, valóban hálás lennék, ha ebben a számban megjelenhetne a tanáromról, Carlo Bóról szóló
emlékezésem. Köszönöm és jó munkát kívánok Önnek. Prof. Caio TIZIO mobil xxxxxxxxxxxxx
Il giorno 24 gennaio 2013 17:02 Direttore Resp. & Edit. ha scritto:
Gentile Professore,
ho ricevuto il fax del suo elaborato (Ricordo di Carlo Bo) e La ringrazio. Purtroppo il testo mi è pervenuto in
forma difficilmente leggibile, quindi gradirei la versione in Word trasmessa tramite e-mail per poter
leggerlo e valutarlo per un’eventuale pubblicazione (a partire dal fascicolo estivo/autunnale NN. 93/94
2013 o in poi).
Colgo l’occasione di segnalarLe la pagina http://www.osservatorioletterario.net/abb.htm per un’attenta
consultazione, dato che non ho condizioni favorevoli per la pubblicazione, non godo nessun tipo di
finanziamento istituzionale, gli abbonamenti o gli ordini degli attuali singoli fascicoli non coprono le spese
neanche di una edizione, figuriamoci di quella di un intero anno: piuttosto di tasca propria – dei risparmi
delle occasionali prestazioni professionali (dal 2008 sono praticamente senza guadagno) – con l’occasionale
aiuto finanziario del consorte, a stento riesco ad andare avanti per tenere in vita l’individuale impresa
giornalistica ed editoriale limitandomi soltanto all’edizione dei numeri di copie per gli abbonati e quelle per
il deposito legale...
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Colgo l’occasione di segnalarLe il contenuto definitivo del fascicolo NN. 91/92 dell’ Osservatorio Letterario
d’imminente uscita: http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio91-92indice-tartalom.pdf (tra pochi
giorni, dopo le bozze controllate, andrà in stampa – attualmente sono in attesa del fascicolo dell’anteprima
stampa).
Restando in attesa del suo gentile riscontro Le invio cordiali saluti,
Melinda B. Tamás-Tarr
Dir. Resp.&Edit
http://www.osservatorioletterario.net/presentazione.htm
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Kedves Professzor Úr!
Megkaptam a faxon küldött munkát (Ricordo di Carlo Bo [Carlo Bo emléke]), köszönöm. Sajnos nehezen

olvasható a szöveg, szívesen venném a jól olvasható word-változatot, hogy dönteni tudjak az esetleges
publikációjáról (2013. 93/94. dupla számban vagy az azt követőkben).
Megragadom
az
alkalmat,
hogy
jelezzem
figyelmes
tanulmányozásra
a
http://www.osservatorioletterario.net/abb.htm oldalt, mivel nem rendelkezem kedvező publikációs
lehetőségekkel, nem élvezek semmiféle intézményes támogatást, az előfizetések és az egyes lapszámok
megvásárlása nem fedezi még az egyszeri megjelenés költségeit sem, hát még az egész évre szólót: sajnos
saját zsebből állom a költségeket – a megtakarított alkalmi fizetéseimből vagy a házastárs alkalmi kisegítő
támogatásából (2008 óta tulajdonképpen kereset nélküli vagyok) – és nagy nehezen tudom életben tartani
ezen individuális sajtó- és kiadói vállalkozásomat csak az előfizetői példányokra és a törvényileg köteles
példányokra szorítkozva.
Ugyancsak megragadom az alkalmat, hogy jelezzem az Osservatorio Letterario hamarosan megjelenő
91/92. dupla számának végleges tartalmát: http://www.osservatorioletterario.net/osservatorio9192indice-tartalom.pdf (pár nap múlva, az előnyomat ellenőrzése után a nyomdába kerül – jelenleg az
előnyomtatványt várom.)
Várva szíves visszajelzését küldöm szívélyes üdvözletem:
B. Tamás-Tarr Melinda
Felelős Ig. Főszerk.&Kiadó
[…]
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