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A városi nemzeti központok funkciói, arculatai és 
képei a XIX. században és a nemzeti identitás

A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Történeti Intézete évről-évre ad ki 
történeti évkönyveket, melyek a különféle műfajú írások mellett gyakran 
tartalmaznak tematikus összeállításokat is. Ez utóbbiak közé tartozik annak 
a nemzetközi konferenciának az anyaga is, melyet a városok és a nemzeti 
identitás összefüggéseiről rendeztek „A városi nemzeti központok funkciói, 
arculatai és képei a XIX. században és a nemzeti identitás” címmel Beszter-
cebányán szlovák, magyar és cseh résztvevőkkel.

A magyarországi városok megítélése a hosszú XIX. században megle-
hetősen ambivalens volt a különféle népek részéről. Mivel az urbanizáció 
az etnikai arányok gyors változásával járt már a reformkortól kezdve, ezért 
ebben a folyamatban a többségben lévő magyar társadalom a nemzetiségi 
kérdés megoldásának egyik lehetséges eszközét látta. 

Ezt az elképzelést csak tovább erősítette az a tény, hogy a városlakók 
között sokkal nagyobb volt a magyarul tudók száma, mint a falusiak között, 
ami a népszámlálás adataiban világosan megmutatkozott. Erre a jelenségre 
először az 1880-ast követően figyeltek fel, ezt követően pedig ez a társada-
lomtudományi és politikai irodalomban gyakori témává vált.

Ez az asszimilációs folyamat alapvetően a dualizmus kori modernizáci-
ónak volt köszönhető, ami gyors ipari fejlődést és az urbanizáció erősödését 
hozta magával. Az ország területén új ipari központok jöttek létre, ahová meg-
indult a falusi lakosság nagymérvű beáramlása. Bár a városokban a magyarok 
aránya és száma a település méretével egyenes arányban nőtt, ez a tendencia 
a falvakban már nem érvényesült, így az urbanizáció regionális szinten még-
sem járt a nemzetiségi arányok és a nyelvhatár számottevő változásával.

Nemzetiségi részről ezt a jelenséget, és általában a városokat éppen for-
dítva ítélték meg. A szlovák írók (pl.: Svetozár Hurban Vajanský, Ján Ča-
jak, Elena Maróthy Šoltésová) például potenciális veszélyforrást láttak a 
modern nagyvárosokban, melyek asszimilációval fenyegették odaköltöző 
honfitársaikat, így műveikben meglehetősen sötéten ábrázolták ezeket. 
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Ugyanakkor a városok sokszor váltak a nemzetiségi ellentétek ütközö-
pontjává. A szlovák politikai és társadalmi önszerveződés különféle formái 
például először itt jelentek meg (pl.: bankok, részvénytársaságok, gazdasági 
szervezetek), és a szimbolikus politika terén is rendkívül élesen jelentkeztek 
az ellentétek (pl.: feliratok nyelve, emlékművek, utcanevek stb.).

Maga a kötet három nagy fejezetre osztható tematikai szempontból. Az 
első blokkban két tanulmány a szlovák politikai centrum kialakítására tett 
kísérleteket veszik számba az 1780-as évektől az első világháborúig terjedő 
időszakban. A szlovák politikai és értelmiségi elitet már az 1780-as évek 
óta foglalkoztatta egy nemzeti centrum kialakításának gondolata, az idők 
folyamán pedig több város neve is szóba került, mint lehetséges központ 
(pl.: Nagyszombat, Pozsony, Besztercebánya, Pest-Buda, Turócszentmár-
ton, Zólyom, Rózsahegy, Liptószentmiklós), de megoldást csak a csehszlo-
vák állam megalakulása hozott. Míg azonban Dušan Škvarna az ezzel kap-
csolatos konkrét szlovák kísérleteket veszi számba, addig a másik szerző, 
Daniela Kodajová eszmetörténeti szempontból elemzi a szlovák hazafiak 
városi központokról alkotott elképzeléseit. Kicsit eltér ettől Kovács Anna 
tanulmánya, aki fővárosi szlovákok életét vizsgálja a dualizmus korában 
kulturális- és egyesületi szempontból.

A második részben a tanulmányok szerzői konkrét, regionális példákon 
vizsgálják a városok szerepét. Ezek egy részt (pl.: Nagyrőce, Liptószentmik-
lós, Losonc) a felső-magyarországi szlovák régióban, másrészt az Alföldön 
(pl.: Békéscsaba, Nagylak, Szarvas) találhatók, Liberec pedig Észak-Cseh-
országban. Ezen belül nem csupán „egyszerű” településtörténetről van szó, 
hanem a szerzők ezen túllépve, a szlovák politika- és társadalomtörténet 
szempontjai alapján vizsgálódnak. Így például Nagyrőce esetében egy po-
tenciális szlovák nemzeti központ „pusztulásának” folyamata, Liptószent-
miklósnál a különféle egyesületek működése, míg Losoncon egy konkrét 
személy, Ľudovít Bazovský tevékenysége az adott tanulmány vezérmotí-
vuma. Az alföldi városok esetében, ezektől eltérően a szlovák lakosság lét-
számának alakulása a fő szempont, míg a csehországi Liberec példájánál a 
cseh–német együttélés.

A harmadik részben a szerzők a városokat a szimbolikus politika kérdé-
sei felől vizsgálják meg, konkrét magyar- és csehországi példák (pl.: Prága, 
Turócszentmárton, Budapest) alapján, nagyban eltérve a korábbiakban ta-
pasztalt szlovák központú megközelítéstől. Ezen a blokkon belül különös 
figyelmet érdemel Peter Macho tanulmánya, aki az első világháború utáni 
Nagyszombat példáján keresztül vizsgálja az utcanevek változásának fo-
lyamatát. 



94

A besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Történeti Intézete évkönyvében 
szereplő tematikus összeállítás 13 várostörténeti tanulmányt tartalmaz. Ezek 
döntően a hosszú XIX. század eseményeivel foglakoznak szlovák szempon-
tok alapján, ám több írás ettől eltérően, cseh szempontból teszi ugyanezt. 
A kötet jó képet ad a szlovák történettudomány várostörténeti kutatásainak 
eredményéről, bár ezt egy speciális szempont, a szlovák városi társadalom 
és nemzeti mozgalom kapcsolata alapján teszi, és alapvetően politikatörté-
neti  megközelítésből.
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