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Vissza-visszatérő téma a szlovák tudományos, irodalmi, publicisztikai közbeszédben a
falu és a város, a falusi és a városi kultúra, a városiasodás és a (nemzeti) kultúra vi-
szonyának kérdése. Tudományos konferenciák, tanulmányok, publicisztikai írások so-
ra foglalkozott az elmúlt évtizedekben a szlovák kultúra gyökereinek és mai jellemzői-
nek összefüggéseivel, a polgárosodás és a városiasodás mértékével, a mai állapotok
és gondok okainak elemzésével. Szlovákia ma is rurális jellegű ország, népességének
44%-a — a 2001-es népszámlálás adatai szerint — ötezer lakosnál nem nagyobb tele-
pülésen él. A hagyományosan a faluhoz kötődő mezőgazdaság szerepe bár a 20. szá-
zad folyamán fokozatosan csökkent, jelentősége ma sem elhanyagolható a vidéki la-
kosság életében. A vidék átalakulásának folyamata is felgyorsult az 1989-es rendszer-
változás óta, amióta többek között a nyugati kultúra javai (vagy még inkább termékei)
szabadon áramlanak be az országba. 2004-től, az európai uniós csatlakozás óta pe-
dig egyenesen elvárható, hogy az intézmény- és jogrendszer szükségszerű harmonizá-
ciója mellett bizonyos vonatkozásaiban a kultúra is hozzáidomuljon az alapvető euró-
pai normákhoz. De hogyan? Milyen örökséget cipel magával, és milyen hagyományo-
kat őriz magában a szlovák közgondolkodás, a kollektív emlékezet és a nemzeti iden-
titás, amelyek segíthetik, lassíthatják vagy gátolhatják ezt a harmonizációt? Abban az
európai kultúrában, amelynek legfőbb sajátosságai és legnagyobb értékei éppen a
szabad (városi) polgár öntudatán alapulnak. 

Hol tart ma és milyen a mai szlovák kultúra? Valóban továbbra is a falusi—váro-
si viszonyrendszerben írható le leginkább? Az OS folyóirat 2007. 6-os tematikus szá-
mának összeállítói — már a lapszám témaadó címével is (Slovenská kultúra medzi
rurálnos ou s urbánnos ou) — mintha azt a (szerkesztői) véleményt kívánnák sugal-
mazni, hogy igen, ill. talán valahol a kettő között félúton tart. A kultúra (és kultúrált-
ság), a művelődés (és műveltség) kérdéseit nagyrészt a falu—város paraméter men-
tén körbejáró tanulmányokban, esszékben írók, irodalmárok, esztéták, történészek,
antropológusok szólalnak meg s kapcsolódnak be a közös gondolkodásba, a szlo-
vákok mellett magyarországi szakemberek is (abból a szerkesztői hozzáállásból is
talán, amely nem tagadja a szlovák múlt és történelem kötődését a magyarral). 

A szkeptikus hangvételű főszerkesztői bevezetőben Rudolf Chmel utal udovít
Štúrra, aki vagy százötven évvel ezelőtt egy városról, mégpedig egy központi város-
ról ábrándozott, amelyben a sok művelt polgár és fejükben a — nemzet érdekében
hasznosuló — tudás összegyűlik. Ám, mint jelzi, még fél évszázad múlva is kisváro-
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si, de legfőképpen falusi életre ítéltettnek-írják le a szlovákságot gondolkodó tollfor-
gatói. Így eshetett — tesszük hozzá —, hogy mint más közép-kelet-európai népek (pél-
dául a magyar) kultúrája esetében, a köztudatban a „tiszta forrás” helye, az
„ősi”/nemzeti kultúra őrzője a szlovákban is a falu, s amint Vladimír Petrík írja, a
(nagybetűs) szlovák pedig a falusi ember, a paraszt lett. A faluval szemben a város
a romlott és idegen, először német, majd magyar, amelyről Vladimír Petrík irodalom-
történeti visszapillantója szerint sokáig nincs érdemi mondanivalója a szlovák iroda-
lomnak. Ugyanakkor a két háború közti falu bár tiszta, de zárt világától, a hiedelme-
iben és szokásaiban sok régies vonást őrző hagyományaitól felszabaduló örömmel
vesz búcsút Ladislav Ballek visszaemlékezéseiben még a benne csupán pár hóna-
pig vendégeskedő kisvárosi gyerek is. (Különösen, hogy az a gyerek addig a cseh-
szlovák államiságra büszke, bár csak egy határ menti kisvárosban élő, ám szemü-
ket Pozsonyra, Prágára, Párizsra, Londonra vető, állami szolgálatban álló köztisztvi-
selők közt szocializálódott.) Az írói képzelet és (a gyerekkori) emlékek nyomán raj-
zolt, olykor mitizált kép a valóságos faluról persze legtöbbször szintén nem sokat
mond. De akármilyen is volt — folytathatnánk Vladimír Petríkkel —, erkölcsösebb vagy
csak vallásosabb, konzervatívabb és nacionalistább, az első szlovák állam megszü-
letésénél jelentős szerepet játszó autonomista politikai mozgalmak legfőbb táma-
sza mégiscsak a falu lett. A hetvenes évektől viszont a köztudatban és a
kultúrá(lódás)ban addig elfoglalt, akár idealizált hely és szerep, de a nagy állami
kedvezmények ellenére is (tudniillik amelyek, úgymond, a falu és a város közti kü-
lönbségek kiegyenlítődését célozták) megkezdődött a falusi lakosság beözönlése a
környező városokba, pontosabban azok lakótelepeire. 

S hogy mindeközben mikor ki volt a periférián és ki a centrumban? A kultúra és
a művelődés mai gondjai szempontjából talán nem is ez a fő kérdés. Hiszen a fa-
lu—város viszony a történelem folyamán mindvégig hasonlítható — Pavel Hrúzt és írá-
sának fő mondanivalóját idézve — a közlekedőedényhez vagy a mágnes két pólusá-
hoz, amelyek elválaszthatatlanul összetartoznak. A ma szempontjából lényegesebb
ennél, hogy e folyamatok közben ki milyen mértékben őrizte meg vagy veszítette el
addigi kultúráját, önazonosságát és értékrendjét, hogy a falusiak városiasodtak,
avagy a városok falusiasodtak-e inkább? Hogy az értékrend milyen elemei hulltak ki
közben a kollektív tudatból, a megváltozott körülmények között használhatatlanok,
az adaptálódásra alkalmatlanok csupán, vagy velük együtt mások is, amelyekről az-
óta esetleg kiderült, hogy mégis hiányoznak? És melyek azok, amelyek kövületek-
ként inkább csak nehezítik, gátolják a mai valós szükségletek megfogalmazódását,
akár például az európai uniós normákkal való harmonizációs folyamatokban? 

Az ilyen és az ehhez hasonló kérdések megválaszolása a rendszerváltozás és fő-
leg az ezredforduló után, amikor Szlovákiában is elkezdődött egyes vidékek, falvak
elnéptelenedése, ugyanakkor a városokból való kiözönlés is a falvakba, új szem-
pontok figyelembevételét, és sok szakmai elemzést igényel.

S itt hasznosulhatnak a szomszédságban megfigyelt jelenségek, a nemzetközi
tapasztalatok és elméleti szakismeretek. Például a közben mégiscsak megvalósult
štúri álom, az egyetlen nagyváros, Pozsony megértésében, ahol ma valóban kon-
centrálódik a szlovákiai gazdasági, politikai és kulturális elit egyaránt. 

A 19. században megszülető európai (és észak-amerikai) nagyvárost — amelyhez
a modernitás mint történeti jelenség és az általa megformált identitás fogalma kap-
csolódott —, a városi teret első leírói mindenekelőtt képként, látványként fogták fel,
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s a látványelemeket mintegy szövegként „olvasták”, értelmezték. Az ingergazdag kör-
nyezetben élő, éppen ezért fásult, ám tudatos, emberi kapcsolatait elsősorban piaci
elveken szervező városlakót pedig úgy jelenítették meg — Gyáni Gábor történészt idéz-
ve a modern nagyvárosi identitás és a tér kapcsolatát elemző eme OS-beli tanulmá-
nyából —, mint aki verbális kommunikációra szinte képtelenül, jószerivel csak vizuáli-
san tud tájékozódni nagyvárosi világában. Az értelmezések azonban idővel árnyalód-
tak, a nagyvárosok társadalmáról készült elemzések mind tagoltabb struktúrákat mu-
tattak meg. S többek között az is kiderült közben, hogy a modern személyiség — ame-
lyet először a nagyvárosi emberrel azonosítottak — jellemzői sem feltétlenül érvénye-
sek a város minden lakójára, az abban élők közül sem mindenki érez és gondolkodik
úgy, mint a nagyváros klasszikusan Baudelaire flâneur-je nyomán leírt szemlélődő kó-
szálója. Hanem éppen ellenkezőleg. Ahogy Gyáni Gábor Budapestre vonatkozó saját
kutatásai alapján írja, a modernitás élményszerű befogadása korántsem történik au-
tomatikusan, és nem is szükségszerű. A nagyvárosokban a társadalmi szegmentáció-
kat megjelenítő mikroterek, atmoszférájukban gyakran a faluhoz hasonlított lakóhelyi
miliők léteznek, s az itt élők városi tapasztalataik javát innen, a szomszédsági kapcso-
latokon és a családi életen alapuló meleg emberi környezetben s nem a nemegyszer
távolibb és személytelen munkahelyeken szerzik. 

Ha szlovákiai magyar vonatkozásokkal kívánnánk a falu—város kérdéséhez kap-
csolódni, itt most mindenképpen megállhatnánk és elgondolkodhatnánk például Po-
zsony mikrotereiről, köztük azokról a magyar falvakról, amelyeket alig néhány évti-
zede (1971-ben) kebelezett be a főváros. Ha Baudelaire flâneur-je ma Pozsony leg-
keletibb városnegyedében, a kertes, családi házas részeken kószálna, vajon e vá-
rosrész jelrendszere, utcaképei alapján észlelné-e azt, hogy a házfalak mögött, a
családi élet szinterein itt ma is jórészt egy a többi városrészétől eltérő etnikumú és
kultúrájú népesség él, a korábbi Pozsonypüspöki, Vereknye és Szunyogdi nevű csal-
lóközi falvak magyar lakossága. Aligha, hiszen ezeknek a ma is falusias jellegű ut-
cáknak és tereknek a vizuális megjelenésében és lakóinak térhasználatában kevés
nyoma akad e másságnak, egy-két emlékművön, azok apróbetűs feliratán kívül gya-
korlatilag egyetlen felirat, plakát, reklám szövege sincs magyarul, tájékozódási pon-
tok, megkülönböztetett értékkel és jelentéssel felruházott (szent) helyek nem utal-
nak egy más nyelvű kultúra jelenlétére. Ami a szlovákiai 20%-os nyelvtörvényküszöb
ismeretében —tudniillik, hogy mivel a lakótelepekkel felduzzasztott városrészben e
korábbi magyar falvak lakossága, illetve Pozsonyban a magyaroké nem éri el a 20%-
ot, nincs joguk anyanyelvük nyilvános használatára — részben érthető. Európai pél-
dák közt szemlélődve azonban már korántsem ennyire egyértelmű a dolog. És nem-
csak az új típusú multietnikus városok, a bevándorlók és az európai nagyvárosok ál-
taluk lakott városrészei felől nézve. A kontinens nagyvárosaiban arra is van példa,
hogy egy-egy negyed sokáig, generációkon keresztül saját hagyományokkal, helyi
identitástudattal, akár saját dialektussal rendelkezik. Mint Amszterdamban a Jorda-
an nevű városnegyed, amely a 17. században épült, és csak a 20. század nyolcva-
nas éveiben, egy tehetős értelmiségi és vállalkozó réteg beköltözésével kezdett
megváltozni addigi „népi” jellege. Pozsonyban ezzel szemben a kollektív emlékezet-
ből is kihullani látszik, hogy például a mai Trnávka nevű városrész, az egykori
Dornkappel — ahova 1928-ban költöztek az első lakók —, kezdetben jórészt a Csal-
lóközből felköltöző falusiak által lakott munkásnegyed volt. És nem túl biztatóak a
fővároshoz legutóbb csatolt említett csallóközi magyar falvak kilátásai sem. Persze,
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igaz, Dornkappel, Pozsonypüspöki és a többi falu helyzete Pozsonyban az amsterda-
mi Jordaanéhoz képest összetettebb — példánk kissé féloldalas —, hiszen az utóbbit
nem bonyolítják az etnicitásnak gyakran a modern nagyvárosban is bonyodalmakat
okozó vetületei. De számunkra a párhuzam annál inkább elgondolkodtató lehet. És
még inkább az volna, ha nézőpontjaink közé a hatalom kérdéskörét is bevonnánk,
amely szándékainak és törekvéseinek megnyilvánulásaiban — ahogy arra írásában
Gyáni Gábor is felhívja a figyelmet — ugyancsak folyton közrejátszik a (városi) tér. 

A városiasodás témája, akár több, akár kevesebb nézőpontból is vizsgálódunk,
különösen élesen vetődik fel szlovákiai magyar viszonylatban, mondhatni, ez egyik
kulcskérdése a kisebbségi magyar társadalom kutatásának. S nemcsak azért, mert
a szlovákiai magyar a szlováknál is inkább rurális társadalom ma is, hanem mert a
városodás és a városiasodás folyamata az elmúlt nyolcvan évben — mint köztudott
— a demográfusok megfigyelése szerint a magyarok számára egyben etnikai térvesz-
téssel járt. A magyar közösségek zsugorodása a városokban — ahogy a Magyaror-
szággal szomszédos országokban élő kisebbségi magyar közösségekben másutt is
— a népszámlálások adatai szerint Szlovákiában a 20. század második felében az
előzőhöz képest és a beköltözések ellenére is erőteljes folyamat volt. (Az 1991-ben
ötezernél több magyar lakost számláló dél-szovákiai városokban a század folyamán
a magyarok aránya a következőképpen alakult — 1910: 70,8%; 1920: 42,8%; 1930:
31,4%; 1980: 18,8%; 1991: 18,8%.)

Vagyis, amíg a városiasodás kérdése a szlovák közgondolkodásban elsősorban
a kultúra és a művelődés fogalmaival kapcsolódik össze, szlovákiai magyar vonat-
kozásaiban sokkal inkább alapszinten merül fel, és válik égetővé. 
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