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fogadja el a kommunitarizmust) kanadai,
bennsz¡l´tt indiÀnok ¢s mÀs csoportok hely-
zete foglalkoztatja elsûsorban.
34. Mert ha (mondhatnÀnk) a nemzeti auto-
nÂmia nem jelenti egyszersmind a sajÀt ter¡-
lethez valÂ jogot is, akkor f´l´sleges kollektÁv
nemzeti jogokat k´vetelni, hiszen az egyes¡-
l¢si jog ugyanÃgy megteszi.
35. A kifejez¢s (tudtomon kÁv¡l) m¢g a jelen
tanulmÀny alapjÀt k¢pezû elûadÀsom cÁm¢be
is becsÃszott a konferencia programjÀnak elsû
vÀltozatÀban.
36. A Habsburg Birodalomban a magyarok
mint elnyomott nemzet 1848-ban autonÂmiÀt
k´veteltek maguknak egy olyan ter¡leten,

amelyen a lakossÀg kevesebb mint negyven
szÀzal¢kÀnak volt magyar az anyanyelve. A
szerb vezetûk az autonÂm MagyarorszÀgon
autonÂmiÀt k´veteltek a szerb kisebbs¢gnek
egy olyan ter¡leten, a VajdasÀgban, ahol a n¢-
pess¢gnek alig egyharmada besz¢lt szerb¡l ¢s
Ágy tovÀbb. Ahogy tovÀbbhaladunk, minden
kisebbs¢gen bel¡l talÀlunk valamilyen Ãjabb
kisebbs¢get.
37. Anthony de Jasay: LIBERTIES, RIGHTS AND
THE STANDING OF GROUPS. In: P. Foss, szerk.:
ECONOMIC APPROACHES TO ORGANIZATIONS
AND INSTITUTIONS. Aldershot, 1995. 263.
(NB. a JÀszay Àltal hasznÀlt àunscrewable indi-
vidualÊ kettûs ¢rtelme lefordÁthatatlan.)

BRANDYS öJ NAPLñJA

Brandys hÃsz ¢ve nem Ár reg¢nyt, a RON-
Dñ volt az utolsÂ s egyben a legjobb is
(mÀr h¢t ¢ve ott a fordÁtÀsa az EurÂpa Ki-
adÂnÀl a megjelen¢s minden rem¢nye
n¢lk¡l). E k¢t ¢vtized legnagyobb r¢sz¢t
naplÂÁrÀssal t´lt´tte, 1978-tÂl 1987-ig Árta
a HñNAPOK-at, ebbûl elsûk¢nt a MÀshon-
nan Besz¢lûben jelentek meg magyarul
r¢szletek.

1981 december¢ben emigrÀlt, PÀrizs-
ban ¢l, h¢t ¢ve immÀr àminden k¢nyszer
n¢lk¡lÊ, ker¡lve a heroikus emigrÀns pÂ-
zÀt. N¢hÀny ¢ve kezdett megint naplÂt Ár-
ni, ebbûl ZAPAMIêTANE (EML°KEZETBýL)
cÁmmel jelent meg egy v¢kony k´tet
(WYDAWNICTWO LITERACKIE, KrakÂw,
1995). Legfûbb t¢mÀja a lengyel irodalmi

¢let, n¢mi nosztalgiÀval t¢r vissza a szer-
kesztûs¢gek, alkotÂhÀzak, fekete-tengeri
nyaralÀsok ¢s az ÁrÂsz´vets¢gi szalon¢let
egzotikus vilÀgÀba. Hü marad az anekdo-
ta legûsibb hagyomÀnyaihoz: t´rt¢-
neteiben az erotika ¢s a politika ker¡l elû-
t¢rbe.

A r¢szletben szereplû ÁrÂ, Wilhelm
Mach (1917ä1965) nÀlunk kev¢ss¢ is-
mert, bÀr AGNIESZKA cÁmü reg¢nye ma-
gyarul is megjelent (EurÂpa, 1966). Len-
gyelorszÀgban nemr¢g m¢g fontos ÁrÂnak
tartottÀk, HEGYEK A FEKETE-TENGER-n¢l
(1961) cÁmü reg¢nye korai p¢lda a lengye-
l¡l autotematikusnak, magyarul ´nt¡kr´-
zûnek nevezett tÁpusra.
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