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ETNICITÁS ÉS HATALOM VISZONYA VITATOTT HELYZETŰ VÁROSOKBAN: A TÖRTÉNELMI 

TAPASZTALAT

A városokat gyakran tekintjük az emberi civi-
lizáció csúcsának, olyan kozmopolita településfor-
mának, ahol új identitások születnek és virágoznak. 
Ebben a megközelítésben elmosódnak a hagyomá-
nyos határok; a munkahely és a lakóhely igen közel 
esnek egymáshoz. Ugyanakkor számos modern vá-
ros rendelkezik olyan közösségekkel, amelyek meg-
különböztetik magukat a többségtől – vagy esetleg 
a többség különbözteti meg őket – a nyelvhaszná-
lat, vallás, bőrszín vagy kultúra tekintetében. Így 
merülhet fel a kérdés: „Hogyan próbálják a városok 
kezelni az esetleges diszfunkciókat?” Vegyük példá-
nak a 19. századi gyorsan gyarapodó brit iparváros-
okat, amelyek növekvő lakosságukat főleg a környe-
ző településekről szívták fel. Így míg a városi élethez 
és a gyári munka szigorához alkalmazkodás jelentős 
probléma lehetett, a városi közösségbe történő beil-
leszkedés kisebb kihívást jelentett.

Azonban más összefüggésben a városi lakosságot 
sem manapság, sem az ipari forradalom korában 
nem tartották egységesnek. Ehelyett a városi népes-
séget olyan etnikai határok mentén osztották fel, 
amelyek megjelentek a térbeli és szimbolikus szeg-
regációban, a foglalkozás és ipari tevékenység eltérő 
profi ljaiban, a csoporton belül történő házasságkö-
tések gyakorlatában és néha a randalírozásig fajuló 
nyílt ellenségeskedésben vagy más konfl iktusokban. 
Ilyen összefüggésben beszélhetünk „megosztott vá-
rosokról”. De sok esetben a különböző csoportok 
nem csupán a hatalomért és erőforrásokért küz-
denek, hanem a konfl iktusoknak sokkal mélyebb 
politikai és kulturális gyökerei vannak, vagy éppen 
a város nemzeti és állami hovatartozását vitatják. 
Ilyen esetekben a kifejezések használatában is meg 
kell különböztetünk egymástól az olyan városokat, 
mint a hidegháborús érában megosztott Berlin, 
és mint az észak-amerikai városok, ahol a magas 
szintű etnikai és faji szegregáció hosszú idő óta jel-
lemző. Egyes tudósok a „frontier város” kifejezést 
használják ezekre az esetekre (Kotek 1996b). Má-
sok, ahogy jelen tanulmány szerzője is, úgy vélik, 
hogy ez a kifejezés földrajzi vonatkozásokat sugall, 
ami nem minden esetben igaz, s helyette a „meg-
osztott város” kifejezés használatát szorgalmazzák 
(Klein 2001; Hepburn 2004). Ezt nagy jelentőség-
gel bíró, központi városként defi niálják, ahol kettő 
vagy több etnikailag tudatos, vallásában, nyelvében, 

kultúrájában és megélt történelmében megosztott 
etnikai közösség él egymás mellett, kölcsönösen 
megkérdőjelezve a másik felsőbbrendűségét.

Jelen írás azokat a változatos módokat igyekszik 
feltárni, ahogyan az említett problémák keletkez-
nek, és ahogyan az állam, a nemzetközi szervezetek 
és a kérdéses városok lakói kezelik őket. Feltesszük 
azt a kérdést is, hogy ez idáig hány konfl iktust si-
került megoldani, kezelni vagy egyszerűen csak 
megváltoztatni. Eközben számos megosztott város-
ra fogunk hivatkozni a modernkori történelemből, 
úgymint Gdańsk és Trieszt, ahol a külső beavat-
kozás is jelentős szerepet játszott. De szóba kerül 
majd Brüsszel és Montreal is, ahol az állami és a 
regionális politika intézményrendszerén keresztül 
küzdenek azzal összetett és technikai problémákat 
is magában rejtő helyzettel, hogy két egymással 
nem különösebben barátságos nyelvcsoportot bé-
kés együttélését elősegítsék. Belfast és Jeruzsálem, 
a maguk megoldatlan etnikai problémáival, olyan 
városok, ahol hosszú idő óta rendszeresen felüti a 
fejét az erőszak, bár ez az utóbbi időben kevésbé 
volt jellemző. Az indiai Gujarat államban fekvő 
Ahmedabad esetében a nemzeti szuverenitás kérdé-
sét fél évszázaddal ezelőtt sikerült megoldani, de a 
helyzet a hindu és muszlim szembenállás miatt az 
utóbbi időben súlyosabbá vált, mint korábban az 
indiai megosztottság ideje alatt bármikor.

Integrációs kényszer

Városi környezetben a gazdasági és a szűkös 
térbeli adottságok is hozzájárulhatnak az integrá-
ció elősegítéséhez. Mégis, a városi környezetben 
koncentrálódó etnikai konfl iktusok egyik legfi -
gyelemreméltóbb jellemzője az, ahogyan az egyéni 
választások és élettörténetek fenntartják a külön-
böző csoportok megosztottságát. Ilyenek azok a 
kulturális és viselkedésbeli sajátosságok, amelyeket 
a lakosok poggyászként cipelnek magukkal vidék-
ről a városba – ezek közül a történelem, a vallás és 
a nyelv a legfontosabbak. A városi környezetben 
további különbségek is kialakulhatnak, ahogyan 
egyre több elem adódik hozzá a csoport emléke-
zetéhez. Az utóbbi egy évszázadban különösen az 
észak-amerikai multikulturális városokat lehetett 
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„az örökölt szomszédság” jelenségével leírni, ahol az 
etnikai közösségek különösebb nehézségek nélkül, 
gyakran változtatták a helyüket, egész szomszédsá-
gukat hátrahagyva az utánuk érkezőknek. A meg-
osztott városokban aligha találkozhatnánk hason-
ló gyakorlattal, mivel a szomszédság és a belakott 
terület szimbolikus jelentőséggel bírnak. Példának 
okért Észak-Írországban a protestánsok makacsul 
ragaszkodnak azokhoz az apró városi enklávékhoz, 
amelyek katolikus fennhatóság alá tartozó területe-
ken helyezkednek el (Bollens 2000). Szintén rend-
kívül sajátságos Jeruzsálem helyzete, ahol sok hely-
szín kiemelkedő történelmi jelentőséggel bír. Ott 
külső és belső tényezők is fontos szerepet játszottak 
abban, hogy a város jelenlegi, központi szerepe lét-
rejöjjön. Lehet, hogy a siratófalnak már 3000 éves 
történelme van, de 1967-óta az emlékmű jelentő-
sége sokat változott (Dumper 1997; Wasserstein 
2001). Torontóban a helyi vezetőség helyezte át a 
város kulturális súlypontját azáltal, hogy jelentős 
középületeket építetett a városközpont keleti, fran-
cia részében. Az olasz nacionalisták is örömmel fo-
gadták, amikor a Habsburg uralom alatt álló Trieszt 
szlavóniai részét alagúttal csatolták hozzá az olasz 
városrészekhez. Később a Szlovén Nemzeti Házat 
lerombolták, és éppen úgy, mint ahogyan az a bel-
fasti protestánsokkal történt, a szembenálló csoport 
kulturális megnyilvánulásait a „hátsó utcákba és fél-
reeső kerületekbe” száműzték.

Azt a folyamatot is érdemes feltárnunk, aho-
gyan egyéni választások eredményeként az etnikai 
határok ellenálltak vagy éppen megadták magukat 
a kulturális erózió hatásának. Első látásra a nyelvi 
különbség fontos, objektív jelölője lehet az etnikai 
határoknak. Ugyanakkor sok olyan esetben, ami je-
len kutatás tárgyát képezi, felfedezhetünk egy helyi 
dialektust, amely az egész közösségen belül fontos 
szerepet játszik. Ilyenek a trieszti, brüsszeli, elzászi 
vagy a kasub dialektusok. Ennél is általánosabb 
jelenség az, hogy hosszabb idő alatt a megosztott 
városokban létrejön a nyelvi váltás (language shift), 
s ezt az urbanizáció és a társadalmi mobilitás együt-
tesen elősegítik. Ilyen esetekben bevett gyakorlat-
nak számít, hogy bizonyos nyilvános interakciók az 
egyik nyelven történnek, míg az otthonokban folyó 
magánbeszélgetések egy másikon. A francia kor-
mány ennek akarta elejét venni 1945 után Stras-
bourgban, ahol egy elhíresült plakátkampány igye-
kezett meggyőzni az embereket arról, hogy „C’est 
chic de parler francais”1 (Gardner-Chloros 1991). 
Olyan városokban, mint Trieszt, Brüsszel, Montre-

1 Franciául beszélni sikkes, „menő”.

al és Gdańsk nem ritkaság, hogy a felfelé irányuló 
társadalmi mobilitás megkövetelte, hogy a kisebb-
ségi csoportok a domináns nyelvre váltsanak. Ah-
hoz, hogy ezek a trendek a visszájára forduljanak, 
nagyszámú társadalmilag felfelé mobilis bevándor-
lóra volt szükség. Amennyiben ez bekövetkezett, a 
kulturálisan fókuszált nacionalizmus kijelentette 
az alárendelt nyelv egyenlőségét, vagy sok esetben 
annak felsőbbrendűségét. Ebből kifolyólag – annak 
ellenére, hogy először erre gondolnánk – a nyelvi 
különbségek kevésbé objektív mutatói az etnikai 
különbségeknek. A nyelvi váltás vagy a nyelv meg-
őrzése többnyire közösségi stratégiák, s ezek átvéte-
le vagy elutasítása külső körülmények függvénye. A 
nyelvi különbségeknek, így vagy úgy, ideológiailag 
is megalapozottnak kell lenniük, mielőtt az etnikai 
felemelkedés bekövetkezne.

Az eltérő vallási hagyományok sokkal erősebb 
korlátot jelentenek az etnikai különbségek feloldó-
dásakor, mivel csökkentik a keresztházasságok va-
lószínűségét és megerősítik az önálló oktatási rend-
szer igényét. Ezek a határok a domináns csoport 
beleegyezése mellett vagy tiltakozásának ellenére is 
bekövetkezhetnek. Ahmedabadban az a muszlim 
közösség, amely az 1947-es megosztottság után is 
fennmaradt – és amely kategorikusan megfogal-
mazta, hogy indiai állampolgárként jövőjét az In-
diai Köztársaságon belül látja –, kiprovokálta, hogy 
a hitközösség számos tagja Pakisztánba költözzön. 
Az indiai és különösen a gudzsaráti politikusok 
körében egyre jellemzőbb hindu nacionalizmus 
erősödése mellett az indiai-pakisztáni kapcsolatok 
megromlása is bekövetkezett, ami az utóbbi időben 
egyet jelentett azzal, hogy az ahmedabadi és más 
muszlimokat már a „rendbontó” és „terrorista” ki-
fejezésekkel stigmatizálták (www.geocities.com).

Az urbanizmus hatásai

Milyen különleges hatása van a városi környe-
zetnek az etnikai konfl iktusokra? Spolsky és Coo-
per (1991) amellett érvelnek, hogy az urbanizáció 
a nyelvi sokszínűségnek és a nyelvi egységnek egy-
idejűleg kedvez. Ahogyan az utazás egyre könnyeb-
ben elérhetőbbé válik, a városok etnikailag egyre 
színesebb tömegeket vonzanak. A városokban jóval 
magasabb a szakmai specializáció és a társadalmi 
rétegződés skálája, ami kedvez a nyelvi sokszínűség 
megjelenésének. Az ahmedabadi mesterségek és 
szakmák többsége történetileg vagy a muszlimok-
hoz vagy a hindukhoz köthető, így a városi lakosság 
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szakmák szerinti elkülönülése – ami más indiai vá-
rosokra különben is jellemző volt –, gyakorlatilag 
etnikai szegregációt is jelentett egyben (www.boloji.
com). Másrészről a városi környezet az embereket 
a fi zikai tér szempontjából is közelebb hozza egy-
máshoz, miközben az állami és a városi vezetésnek 
egyre határozottabb célja a nyelv egységesítése, s 
ezt az oktatáson és egyéb közszolgáltatásokon ke-
resztül igyekszik érvényre juttatni. Ezzel egyidőben 
egy olyan konfl iktus is megjelenik, amely egyrész-
ről a kommunikációs szükséglet, s ezáltal a nyelv 
egységesülése, másrészről a csoportidentitás ösztö-
nös védelme, és a csoport nyelvének és vallási ha-
gyományainak megőrzése között áll fenn. A fi zikai 
közelség nem feltétlenül könnyíti meg az etnikai 
konfl iktusok feloldását. Amikor a vidéki földmű-
vesek nagy számban érkeznek a városokba, vagy 
lépnek új szakmai közegbe, meggyőződésük szerint 
megváltoztathatják, vagy megerősíthetik az etnikai 
fensőbbség mintázatait. Ahol ez nem történik meg, 
ott a távoli szülőföldön felerősödik az etnikai tudat, 
akkor is, ha az etnikai identitás ott korábban stabil 
volt, s nem akadtak olyan tényezők, amelyek azt 
megkérdőjelezték. Meglepő, hogy az 1916–1922-
es ír forradalom vezetői közül hányan végeztek szel-
lemi munkát Dublinban és Londonban – köztük 
az IRA vezetője, Michael Collins is – azok közül, 
akik egyébként az etnikailag egységes Délnyugat-
Írország földműves családjaiból származtak. Egy, az 
1970-es években Québec tartományban végzett at-
titűdvizsgálat szerint a fi atal francia anyanyelvűek a 
kétnyelvű Hull városban – ami közvetlenül Ottawa 
mellett fekszik a folyó túlpartján, így egészen közel 
esik az angol nyelvű Ontarióhoz –, bár rossz véle-
ménnyel vannak róla, szorosabb kapcsolatot ápol-
nak az angol nyelvű kultúrával, mint egy hasonló 
csoport Québec városában, mélyen a francia nyelvű 
Québec tartomány szívében (Laponce 1987). Ez az 
észak-ír esethez hasonlóan azt sugallja, hogy a „má-
sik oldal” közelsége Belfastban, Észak-Írország egé-
széhez viszonyítva, nemhogy csökkenti, hanem erő-
síti az etnikai ellentéteket. Másrészről, ahogyan azt 
Gdańsk és a két világháború közötti Trieszt példája 
mutatja, a meglehetősen durva nemzeti kormányok 
csakúgy, mint a sokkal kíméletesebb brüsszeli, vi-
szonylag nagy sikerrel integrálták a bevándorlókat 
a domináns nyelvbe, miközben a külvárosok és a 
vidéki települések váltak az ellenállás központjává.

A metropoliszok jelentősége

A 19. századtól kezdve a nyugat-európai város-
ok „hátország”-fogalmát számos tényező alakította: 
természetföldrajzi sajátosságok, katonai stratégiák, 
gazdasági jellegzetességek és főleg kulturális jellem-
zők. A vitatott városok és a hátország kapcsolatának 
megértése igen lényeges, mert ezek kölcsönösen 
erősítik egymást. A modernitásban az etnikai cso-
portoknak szükségük van egy nagyvárosra, ami az 
urbanizáció központja lehet, és ahol a kultúrájuk 
bemutatásra kerülhet. Mivel a modernitásban az 
urbanizáció folyamata elkerülhetetlen, egy nagyvá-
ros nélküli etnikai csoport helyzete igencsak prob-
lémás lehet. A 19. század végéig a magyarországi 
Budapest volt a szlovák nemzetiségű városi lakos-
ság központja, ahogy a szlovénoké az olaszországi 
Trieszt. Az első világháború után így sebtében kel-
lett fővárosként kitalálni, de legalábbis felfejleszte-
ni Bratislava (Pozsony) és Ljubljana városait. Más 
esetekben – például a német Prágában, az angol-ír 
Dublinban és a svéd Helsinkiben – a demográfi ai 
nyomás hatására ennek éppen az ellenkezője tör-
tént. Megint más esetekben demográfi ai, földrajzi 
és állampolitikai okokból kifolyólag az átalakulás 
kevésbé volt szembetűnő: a Triesztben élő szlovén 
lakosságnak például esélye sem volt a demográfi ai 
többség megteremtésére. Gdańsk és Breslau (ma 
Wroclaw) városaiban demográfi ai és államhatalmi 
tényezők együttesen akadályozták az átalakulást, 
egészen addig, amíg az végül erőteljes külső hatás 
eredményeként mégis megtörtént 1945 után.

Más esetekben a vitatott nagyvárosok helyzete 
máig nem oldódott meg. Időnként úgy tekintenek 
ezekre a városokra, mint veszélyforrásokra, amelyek 
kényszerítő erővel bírnak a domináns kultúra esz-
köztárában, ami városellenes attitűdöket eredmé-
nyezhet a kisebbségben lévő csoportokban. Ezen 
túl a nagyváros olyan értékes kincs lehet, amit 
„meg kell kaparintani”, vagy „vissza kell szerezni”. 
Vegyük Brüsszel példáját, ahol a lakosság többsége 
1850-ig holland ajkú volt, de 1950-re a többség-
nek már a francia volt az anyanyelve. A fl amand 
nemzeti mozgalom eltökélte, hogy nem mond le 
nyelvvel kapcsolatos revizionista törekvéseiről, rész-
ben a város fl amand hagyományai, részben annak 
modernkori jelentősége miatt. Tették mindezt an-
nak ellenére, hogy más, bár szerényebb jelentőségű 
városok, mint például Antwerpen, már fl amand 
fennhatóság alatt álltak. Fél évszázaddal ezelőtt a 
québeci nacionalisták elutasították az urbanizációt 
azzal, hogy az felerősíti az angol befolyást és a kor-
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rupciót. Ennek ellenére az utóbbi ötven évben je-
lentős erőfeszítéseket tettek Montreal francia arcu-
latának megerősítésére. Hasonlóképpen, a palesztin 
nacionalizmus mindig igényt fog tartani Jeruzsálem 
egyes területeire, mivel számukra a „nagyvárosnak” 
nincs más lehetséges alternatívája. Bár Tel Aviv az 
ország második legnagyobb városa is jelentős zsidó 
lakossággal rendelkezik, Izrael mégsem hajlandó 
lemondani Jeruzsálemi területekről, mert azoknak 
rendkívül fontos szimbolikus jelentősége van. Bel-
fast szerepe, mint a protestánsok fellegvára, szintén 
rendkívül lényeges, az ulsteri protestáns identitás 
kialakításának szempontjából ugyanúgy, mint ab-
ból a szempontból, hogy egy ilyen lobbanékony 
városban a brit állam nem merte felülírni a többség 
óhaját. Tételezzük fel, hogy az 1914-es liberális brit 
kormány egy belfasti vérfürdő nélkül tudta volna 
felállítani saját önkormányzati rendszerét. Ebben 
az esetben az elképzelés megvalósult volna, és soha 
nem jött volna létre a független Észak-Írország.

Az ellenállás formái 

Milyen ellenállási formák közül választhatnak 
a vitatott városok kisebbségi csoportjai? Ahol a ki-
sebbségi csoport lehetőségei szűkösek, ott a csen-
des ellenállás stratégiája a legáltalánosabb. Ez volt 
jellemző francia Montrealban egészen az 1960-as 
évekig, ahol ezt la survivance2-nak nevezték. Az 
arab Palesztinában sumud-nak nevezték, egészen a 
modernkori nacionalizmus megjelenéséig az 1960-
es években. Hasonló stratégiát ír le műveiben a 
belfasti regényíró Joseph Tomelty, amikor az egyik 
katolikus negyed kapcsán a „Falls Road rettentő 
fatalizmusáról” ír, és Günter Grass, amikor A bá-
dogdob című klasszikus regényében az egyik főhős, 
Jan Bronski karakterének opportunista nemzeti 
identitását jellemzi. A 19. században Flandriát és 
a vidéki Írországot is hasonló, a kivándorlást és az 
emigrációt is ellenző sztoikus attitűdök jellemezték, 
s ezt a hozzáállást elsősorban a katolikus egyház erő-
sítette. Brüsszel munkásosztálybeli fl amand lakos-
sága különösen nyugodtnak bizonyult addig, amíg 
az 1945-után érkező szintén fl amand bevándorlók 
megbillentették az egyensúlyt.

Ahmedabad csökkenő muszlim lakossága csak 
1947 után lépett a csendes ellenállás útjára, ami 
azonban nem volt elég hatékony ahhoz, hogy a kül-
ső irányítás alatt álló hindu milícát a szándékaitól 
eltérítse. Amikor 1992-ben az indiai Uttar Paradesh 

2 Vagyis magyarul „a túlélésnek”...

államban fekvő Ayodhya városában lázongó csőcse-
lék lerombolt egy mecsetet, melynek helyén hitük 
szerint egy ősi hindu templom állt, korábban soha 
nem látott erőszakhullám söpört végig Észak-In-
dián. Ennek részeként 2002-ben még egy zsúfolt 
vonatot is megtámadtak, amelyen hinduk utaztak 
hazafelé Ayodhya városából. Bár a halálos áldozato-
kat követelő támadás Ahmedabadtól 75 mérföldre 
történt, a városban heves muszlim-ellenes zavar-
gások kezdődtek. Végül a város kisebb muszlim 
közösségeit leigázták, s ezután egyre nagyobb mé-
reteket öltött az etnikai szegregáció, csakúgy, mint 
Belfastban az 1920–1922-ig és 1969–1971-ig tartó 
időszakokban. A Belfastban történtek is azt példáz-
zák, hogy az eff éle események visszafordíthatatlan 
természetűek; mivel a hosszan elhúzódó konfl iktu-
sok során a szegregáció szintje az összecsapások kö-
zött stabilizálódik, de szinte sohasem csökken, ezért 
összességében a szegregáció mértéke folyamatosan 
növekszik. Ugyancsak Belfastban manapság egyre 
jellemzőbb, hogy a kisebbségben lévő katolikusok 
– hasonlóan a muszlimokhoz – az óváros negyede-
iben zsúfolódnak össze, míg a domináns protestáns 
lakosság – úgy, mint a hinduk – a város biztonságo-
sabb, külvárosi kerületeit foglalják el.

A nyelvi váltás sok esetben jellemző folyamat. 
David Latin (1997) például megkülönbezteti a 
totális dominanciát (vagy nyelvi hegemóniát) a 
kisebb jelentőségű nyelvi sztenderdizációtól/nyelvi 
racionalizációtól. A szerző azt sugallja, hogy míg az 
utóbbi gyakran előfordul, addig nyelvi hegemónia 
nélkül a teljes átalakulás nem megy végbe, ahogyan 
ez Prágában és Helsinkiben is történt a 19. század 
végén. A brüsszeli eset kapcsán azt is láthatjuk, 
hogy mivel holland nyelv brabanti dialektusa nagy 
hasonlóságot mutat a belga franciával, és mivel a 
fl amand nyelvjárás erősen különbözik a szabványos 
hollandtól, a Brüsszelben élő feltörekvő fl amandok 
könnyebben váltottak a franciára, mint a holland 
nyelvre. Persze az is lehet, hogy az egésznek sok-
kal kevesebb köze van a nyelvészeti sajátosságok-
hoz, és lényegesebb az, hogy a feltörekvő brüsszeli 
fl amandok a 20. század közepéig sokkal többször 
érintkeztek franciául, mint a hollandul. Brüsszel-
ben az állam hatalma és kezdeményező ereje – meg 
persze a fl amand lakosság általánosan megfogalma-
zott igénye – kellett ahhoz, hogy megakadályozzák 
a holland nyelv eltűnését. Québecben a tartományi 
kormányzat hozott fi gyelemreméltó, a montreali 
etnolingvisztikai trendekre tartós hatásokat kifej-
tő rendelkezéseket. Az izraeli központi kormány-
zat pedig hatalmának szimbólumát, vagyis egész 
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Jeruzsálemet vonta irányítása alá. A német-szláv 
kapcsolatok viszonyában Gdańsk (és Breslau) né-
metségének fenntartása a 19. század végén sokkal 
inkább a Berlinben székelő autoriter, nacionalista 
államhatalom szándéka volt. Ezzel szemben a Habs-
burg-kori Bécs „multinacionálisabb” elveket vallott; 
Ausztria olyan városok felett uralkodott, amelyek 
jellegüket tekintve egyre kevésbé voltak németek, s 
ilyen volt például Prága is.

A német állam a 19. század végén – csakúgy 
mint később a náci érában – durván beavatkozott az 
oktatáspolitikába. Ekkor Gdańskban és más város-
okban is a német nyelv oktatását tették kötelezővé 
az iskolákban, míg a lengyelt betiltották. Sokszor 
a domináns hatalom csak korlátozza a kisebbség 
oktatási lehetőségeit, például kizárólag az alapfokú 
oktatást teszi elérhetővé, azt is csak vidéken. Ez a 
gyakorlat abból az elképzelésből származik, hogy a 
város egy olvasztótégely, vagyis az megengedhető, 
hogy vidéken a kisebbség tagjai saját nyelvükön 
végezzék az alapfokú oktatást, de az engedmények 
itt véget is érnek. Ha a kisebbség nyelvén történő 
oktatás beszivárog a városba, az akkor is csak a kül-
ső negyedekig juthat el, ahogyan ez Triesztben is 
történt. Ezekben az esetekben többnyire a vallás, 
főleg a katolicizmus áll a háttérben. Francia Mont-
realban, ahol a nyelvi különbségek nyíltan nem 
problematizálódnak, szintén vallási különbségek, 
pontosabban a katolikus egyház szervezeti struktú-
rája tette lehetővé a francia nyelvoktatás fennmara-
dását. Ugyanakkor a felsőoktatás továbbra is ellenáll 
annak a lehetőségnek, hogy a kisebbség a saját nyel-
vén tanuljon, mivel ez fenntartja a kisebbségben 
lévő csoport elitjének elkülönülését. Ez a gyakorlat 
viszont sok esetben ahhoz vezet, hogy a kisebbségi 
nyelvet „kulturálisan alsóbbrendűnek” ítélik.

Ha egy város etnolingvisztikai szempontból 
megosztott, gyakran próbálják jogi szabályozással 
megerősíteni vagy gyengíteni a nyelvek használa-
tát. Időnként csupán a hatalom és a büszkeség kér-
dése, hogy azok, akik tökéletesen megértenek egy 
bizonyos nyelvet, elvárják, hogy egy másik nyelven 
szólítsák meg őket. Más estekben azonban súlyos 
probléma lehet, ha valakit nem értenek meg a kor-
házban, a közhivatalokban vagy a hadseregben. Bel-
gium fennállásának első ötven évében a kormány 
törvényileg támogatta a francia nyelvet, mint az 
ország egyetlen hivatalos nyelvét. Történt ez annak 
ellenére, hogy a fl amandok alkották a belga népes-
ség többségét. Ugyanakkor a 20. században – kü-
lönösen a francia térhódítás és a fl amand gazdasági 
fellendülés kezdetekor – a nyelvvel kapcsolatos tör-

vényi szabályozás ellentétes irányt vett, s a holland 
került előtérbe. Ilyen és ehhez hasonló esetekben lé-
nyeges különbséget tenni a törvényi szabályozás és a 
megvalósuló gyakorlat között is. A nyelvhasználatot 
szabályozó törvények az 1960-as évek előtt nem ju-
tottak érvényre Belgiumban. Helsinkiben közügyek 
intézésekor a törvények lehetővé teszik a svéd hasz-
nálatát, ennek ellenére pillanatnyilag sok svéd azo-
nosul azzal a nagyonis gyakorlatias megközelítéssel, 
hogy még mindig jobb, ha ők követelik meg a fi nn 
használatát, mintha az ügyintézők követelnék meg 
a svéd használatát. Így Finnországban kisebb jelen-
tőségű ügyekben a nyelvhasználati jogok kimon-
datlanul is léteznek. Ezzel szemben Montrealban az 
1970-es években bevezetett nyelvhasználati törvé-
nyek visszafordították azt a társadalmi folyamatot, 
amely az angol nyelv használatát preferálta. Ezekből 
a példákból is kiderülhet, hogy ilyen kérdésekben 
az állam szerepe eltérő lehet. Bizonyos esetekben 
a regionális államok döntései erősítik a nyelvi kü-
lönbségeket, míg máshol ezek kevésbé befolyáso-
sak, s ezért az informális társadalmi gyakorlatok el 
is nyomhatják és meg is erősíthetik őket. 

Nemzetközi erők

Gdańsk-hoz és Breslau-hoz hasonló városokban 
a társadalmi folyamatok és az állami beavatkozás 
mértéke semmiségnek tűnik ahhoz a zűrzavarhoz 
képest, ami a világ más területein jellemző. Ve-
gyük példának Th esszalonikit, amely évszázadokon 
keresztül török város volt, és csak az 1912–1913 
között dúló balkáni háború után csatolták Görög-
országhoz, annak ellenére, hogy a lakosság csupán 
egynegyede görög. Mind közül a tömegmészárlás a 
legdurvább kísérlet a vitatott városok helyzetének 
rendezésére – mint tudjuk, sok európai városban 
ez vetett véget a zsidóság jelenlétének. Gondoljunk 
csak bele, mi történt volna akkor, ha a 19. század 
végén több szlovén és horvát telepedett volna le Tri-
esztben. Mi lett volna, ha ezek sokkal ellenállóbbak 
az olasz befolyással szemben, és ha az olasz fasisz-
táknak több mint két évtized állt volna rendelkezé-
sükre, hogy a hatalmuk megerősítését kierőszakol-
ják. 1945-ben Triesztet így nyilvánvalóan inkább 
szláv városnak tekintették volna azokban a hetek-
ben, amikor a város Tito uralma alatt állt. Akkor a 
szövetséges csapatok feltehetően kevésbé tartották 
volna fontosnak, hogy Trieszt ne kerüljön jugoszláv 
fennhatóság alá, és hogy Olaszországhoz tartozzon. 
Habár Ahmedabad muszlim lakossága ma már nem 
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törekszik a város nemzeti státuszának megváltozta-
tására, India és Pakisztán viszonya továbbra is ha-
tással van az etnikai konfl iktus aktuális állapotára.

Összegzés

Jelen szövegben egy történelmi esettanulmány 
került bemutatásra annak érdekében, hogy a vizs-
gált jelenség kapcsán felfedezhető hasonlóságokat és 
különbségeket teljességében feltárjuk. Célunk volt 
ama tényezők vizsgálata, amelyek hatással lehetnek 
a vitatott városok kialakulására. Így szóba kerültek 
a nemzetközi beavatkozás lehetőségei, a különböző 
állami beavatkozások módjai, valamint demográfi -
ai, gazdasági, társadalmi és kulturális gyakorlatok, 
amelyeket összességében társadalmi folyamatoknak 
(social processes) fogtunk fel. Ha a vizsgálat végén 
lehetséges egyetlen tanulság megfogalmazása, akkor 
az lehet, hogy a társadalmi-gazdasági determiniz-
mus és a „történelmi események egységességének” 
elvei nem helytállóak, hiszen ezek is csak részesei 
egy folyton változó kapcsolatrendszer mintázatai-
nak. A társadalmi folyamatok, amelyek minden itt 
vizsgált esetben lényegesek, hasonló módon mű-
ködnek, és központi szerepet játszanak a történel-
mi folyamatok megértésében. Ugyanakkor minden 
példában felfedezhetünk olyan tényezőket is – helyi 
sajátosságok, emberi tényezők, eltérő lehetőségek –, 
amelyek összefüggésbe hozhatóak ezekkel a folya-
matokkal, miközben különleges és egyéni helyzetek 
születnek.
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Abstract

A. C. Hepburn (2006) Ethnicity and 
Power in Contested Cities: the Historical 
Experience. Urban Update, no.7:2-7.

A városok megjelenésüktől fogva kitüntetett 
szerepet játszottak az emberiség történelme so-
rán. A városok lakossága sajátos közösséget alkot, 
amelyben a közelség és a távolság egyszerre vannak 
jelen. Ez különösen igaz azokra a városokra, ahol 
az etnikailag vegyes népesség egyes csoportjai ön-
ként választják az elkülönülés stratégiáját, illetve 
ott, ahol a szegregációt egy domináns pozícióban 
lévő népcsoport kényszeríti ki. Ilyen helyzetekben 
előfordul, hogy a lakosság a békés együttélés útját 
választja, úgymint Brüsszelben és Montrealban, 
máshol az erőszakos megoldások jutnak érvényre, 
úgymint Gdańsk és Trieszt esetében. A.C. Hepburn 
Etnicitás és hatalom viszonya vitatott helyzetű város-
okban: a történelmi tapasztalat című szövege ilyen 
és ezekhez hasonló példákon keresztül vizsgálja azt 
a kérdést, milyen társadalmi, kulturális és politikai 
folyamatok működnek a fent említett problémák 
hátterében.
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