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LçNY

elûttem l¢pkedett a lÀny
szellû sodorta az uton
kecses hullÀmos sz¢p talÀny
comb mell ¢s minden gondolom

szerettem Â mert gy´ny´rü
ahogy elûttem jÀrt sudÀran
lobogÂ f¢ny¡ lÀng ´lü
f´lszivÂdott az ¢jszakÀban

n¢ha m¢g kÀprÀzik szemem
golyÂ d´fi Àt a s´t¢tet
Ãgy tünik itt a szerelem
¢s Ãjra lÀtom azt a sz¢pet

mÀr ¢rzem tudom itt a v¢g
hÀtamat csÁpi ostora
elviszem el a lÀny nev¢t
nem tÀmad f´l t´bb¢ soha

KOCSMADAL

a pakliban a pakliban
hej mennyi minden benne van
piros sÀlas amazonok
kiket szecskÀba vagdalok
azt mondtam neki szeretem
s û m¢gse mondta szerelem
tÀn jÀtszadozik ez velem
me mingyÀ le is teperem
mert ugye ez is benne van
a pakliban a pakliban
az el-elt´rû nevet¢s
sikÁtÂ papÁrserceg¢s
v¢resre harapott ajak
elÀllÂ f¡lü alkonyat
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hangosan hersegû fogak
eltakarod az arcodat
a pakliban a pakliban
Ãristen minden benne van
tollad f¡zeted versed is
szemed szÁved s a lelked is
nappal ¢jszaka reggel is
tedd bele v¢gre eztet is

P¢ter LÀszlÂ

 àçLLAMÊ, àNEMZETÊ, 
àNEMZETI KISEBBS°GÊ

HÀrom szÂ hasznÀlata*

Rakovszky Zsuzsa fordÁtÀsa

T´rt¢n¢sz ritkÀn ¢rez szilÀrd talajt a lÀba alatt, ha kimozdul partikulÀris jelens¢gekkel
foglalkozÂ szakter¡let¢rûl, ¢s azzal prÂbÀlkozik, hogy elvont, intellektuÀlis k¢rd¢sek-
rûl ä mint az Àllam ¢s a nemzet fogalma ä ¢rtekezzen ÀltalÀban. Schumpeter szerint
intellektuel az, aki àa sajÀt szakter¡let¢n kÁv¡l esû dolgokrÂl besz¢lÊ an¢lk¡l, hogy bÀrmif¢le
àk´zvetlen felelûss¢g terheln¢ a gyakorlati alkalmazÀs¢rtÊ.1 Zavaromat (¢s az olvasÂ¢t) azon-
ban n¢mileg enyhÁtheti az a k´r¡lm¢ny, hogy m¢g csak meg sem kÁs¢rlem, hogy va-
lamif¢le meghatÀrozÀssal vagy v¢lem¢nnyel Àlljak elû arra vonatkozÂan, mit is kellene
Àllamon, nemzeten vagy nemzeti kisebbs¢gen ¢rten¡nk. Enn¢l sokkal kevesebbre vÀl-
lalkozom. M¢g azzal sem kÁs¢rletezem, hogy f´lsoroljam, hÀnyf¢lek¢ppen hatÀroztÀk
meg e fogalmakat a mÃltban vagy manapsÀg. (Ezzel k¡l´nben is soha v¢get nem ¢rû
vÀllalkozÀsba bonyolÂdn¢k.) Mind´ssze az ¢rdekel, hogyan hasznÀljÀk ezeket a szava-
kat a humÀn tudomÀnyok n¢hÀny ter¡let¢n. Elsûsorban tehÀt a nyelvhasznÀlat szem-
sz´g¢bûl szeretn¢m megvizsgÀlni az àÀllamÊ, ànemzetÊ ¢s ànemzeti kisebbs¢gÊ kifeje-
z¢seket.

Az elmÃlt ¢vtizedekben a filozÂfusok figyelme egyre inkÀbb a nyelv hasznÀlata fel¢
fordult. Ez az ¢rdeklûd¢s fokozatosan gy´keret vert a tÀrsadalomtudomÀnyokban is,
bÀr talÀn nem olyan m¢rt¢kben, mint az kÁvÀnatos volna. Ugyanakkor a k´znapi
nyelvhasznÀlat egyÀltalÀn nem tartott l¢p¢st a tudomÀnyos nyelvhasznÀlattal, ez pedig
az¢rt figyelemre m¢ltÂ, mert a humaniÂrÀk szÀmos ter¡let¢nek nyelve, ellent¢tben
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* K´sz´nettel tartozom CzigÀny LÂrÀntnak ¢szrev¢telei¢rt, amelyeket emez essz¢hez füz´tt, melyet USES

OF àSTATEÊ, àNATIONÊ AND àNATIONAL MINORITYÊ cÁmmel 1995 oktÂber¢ben a European Science Founda-
tion belgiumi konferenciÀjÀn olvastam fel.




