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Fiktivval6sagbaneliink
I(1 dden Kisoroszon a

Muvelodesi Haz tag-
jai a NyoIcvan ev kis-
bbsegbencimuk6nyv-

bemutat6t szerveztek meg. Ki-
csinek bizonyult a haz kisterme,
mert oly nagy volt az erdeklo-
des. A k6nyv a Magyarok Vilag-
sz6vetsege Jugoszhiviai Orsza-
gos Tanacsanak azonos cimu

palyazaffinak legjobb alkotasait
tartalmazza. A k6nyvbemutat6n
jelen voltak dr. HOdi Eva es dr.
HOdi Sandor, a szerkesztok. A
Muvelodesi Haz tagjai alkalmi
musort adtak elo es reszleteket

olvastak rei a k6nyvbol. Ennyi
lenne a hir, ha a szerkesztok es a
k6z6nseg beszelgetesebOl nem
kivankozna ide HOdiEvanak, a
binil6bizottsag egyik tagjanak
ertekelesebol a reszlet:
-AZ MVSZ JOT altal kiirt 80

ev kisebbsegben cimu millenni-
umi palyazatra beerkezett tekin-
telyes szamu es terjedelmu pa-
Iyazatot attanulmanyozva meg-
h6kkento es elgondolkoztat6
felfedezest tesz az olvas6. Az
oszinte hangvetelu, nemegyszer
megrendito erzelmi t61tesu
munkakb61 kibontakoz6 val6-

sagkep meroben kiil5nb5zik a
sajt6b61,a tevebol, a k5zeletbol,
a partok nyilatkozataib61 6s
tOrekveseibol, a k5nyvkiadas-
b61 vagy akar a kulturalis elet-
bol kibontakoz6, valamennyi-
link szamara k5zismert val6-
sagkeptol. Az elmult nyoIcvan
ev serelmei, tragediai, megelt
remsegei sehol gem nyilatkoz-
tak/nyilatkozhattak m~g eddig,
am ez, a dolgozatok tanusaga
szerint, k5zel gem jelenti azt,
hogy elfelejtodtek volna. Sot,
eppen ellenkezoleg, beiv6dtak
az emberek erzes- es tudat-

vilagaba, meghataroz6i, mint a .
nyilvanossagot kapott szegmen-

turnok. igy tehat valamennyien
fiktiv val6sagban clUnk. egy
mestersegesen krealt val6sag-
ban, melynek koordinatait es
kereteit, akarcsak a tartalmat
nem az emberek legbelsobb er-
zesei. elmenyei hatarozzak
meg, hanem ezernyi mas, ennel
kevesbe hiteles dimenzi6 (...)
EGYFELOL LETEZIK a "hi-
vatalos" val6sag, melyet a hi-
vatalos, "legitim" szferak terem-
tenek, s a mediak terjesztenek.
pontosabban megfogalmazva
sulykolnak bele az emberek tu-
databa, a masik val6sag pedig

Amatorok

jelenleg sajnos meg "illegitim"
val6sag, a belso, megelt elme-
nyeknek az emberi lelek melye-
be beagyazott val6saga. melyet
gyakran az egYl11astk5vet6gcl1c-
Hici6kelfojtva. feldolgozatlal1ul
hordoznak.
HABAR KISOROSZROL egy-
eUen egy palyamu gem erkezett
a palyazatra. a konyvbemlltat6n
bebizonyosodott: a kisebbsegi
let nyolcvan eve itt is nyomott
hagyott. igazolva Hodi Evat cs
a tObbipalyamu szerz6jct.
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