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BEVEZETÉS

Bevezetés

„A modern irányzat az építészetet absztrakt form ákra  
egyszerűsítette, amely ily módon alkalmatlanná vált az 
állam hatalm ának és ideológiájának a megjelenítésére

(FRAMPTON 2009; 277.)

A XX. század második felének hivatalos jugoszláv művészete öt
vözte a késő modernizmus politika felett álló semlegességét az 
erős hatalmi ideológiával, amely párosult a jugoszlavizmus és a 
titóizmus kialakulásával. Tito Sztálinnal való szakítása (1948) 

egy, a szocreál ellen fellépő kultúrpolitikát eredményezett, a kor
társ nyugati elemek beemelésével a háború előtti modern újrafel

fedezését sajátos, anyaghasználatában fejlődő, építészeti nyelvé
ben variábilis módon. Hogy 1948-at vagy az 1950-es, az építészet 

esztétikai felfogását megváltoztató dubrovniki konferenciát, eset
leg 1956-ot, Hruscsov beszédét tekintjük-e a szocialista moder
nizmus kezdetének, az vitatható, de már akkor az állam hivatalos 
stílusának tekintették, amikor még sem a pontos jellege, sem az 
ideológiája nem alakult ki. Az úgynevezett szocialista moderniz

mus csak részben nevezhető modernnek, Tito személyi kultuszá
nak megteremtése1 a sztálini példát közvetíti, még ha a jugoszláv 

művészetet nem is fertőzte meg annyira a szocreál népámítás,

1 Tito személyi kultuszának kialakulásához szükség volt egy egységes nemzet 
kialakulására, amely nem a hagyományos értelemben vett nemzetállam 
alapja s annak igénye az uniformizált hatalomra, ami biztonságot ad. 
Minden egy ember kezében összpontosult. Tito volt maga a márka, a név, a 
fénykép, ami fémjelezte az állami egységet.

mint a szovjet vagy más 1945 után kialakuló pártállam kultúráját. 
A változatos, egyrészről az építészek kreativitását, önálló gondo
latait ellehetetlenítő szocreál szükségeszme, másrészről a kihívá
soktól sem mentes, inspiratív építészeti feladatokat hozó 1947, 
amikor is kiírták a háború utáni időszak első nagyobb építészeti 
pályázatait, paradoxona a Föderáció Palotája, ma Szerb Palota 
(Palata Srbije, Újbelgrád [Növi Beograd], 1947-1959). Tervezői 
a szlovén Anton Ulrich, a horvát Vladimir Potocnjak, Zlatko 
Neumann, valamint Dragica Perak voltak. Noha Tito 1963-ban 
az absztrakt, a szocialista modernizmus egyik alappillére ellen 
szólalt fel, elégedetlensége nem volt hosszú életű, de blokkolta 
a szerbiai művészetet, és antimodernista törekvéseket generált.

A társadalom által elfogadott kultúrában asszimilálódó mér
sékelt modernizmus, Sveta Lukic szocialista esztétizmusa (1963) 
egy általánosabb fogalomban is kiegyenlítődik, ez a szocialista 
modernizmus. Alapvető különbség a nemzetközi moderniz
mus és a szocialista esztétizmus-modernizmus építészete kö
zött, hogy míg az előbbi tiszta, ornamentikamentes, stílusában 
közvetlenül kapcsolódik korának történelmi mintájához, addig 
az utóbbi az úgynevezett „belső értékek”2 felé fordul, megkísé
relve megteremteni a lokális építészeti kifejezést. A mozgalom

2 Belső értékek alatt a szocializmusban hangoztatott értékrend értendő, 
amely a szocialista személyiség mind teljesebb kibontakozását, az egyén 
értékének és szabadságának eszméit emeli ki, ezáltal törekedve arra, hogy 
az egyén kifejezésre jusson. Az értékrend teljes megvalósulása azonban a
gyakorlatban háttérbe szorult.



kulturális értékét, az ötvenes évek ellentmondásait a Delo és a 
Savremenik belgrádi folyóiratok közvetítik. A Delo modernistái 
a művészet autonómiáját hirdették, a művészeti pluralizmust, 
amely asszociált Jugoszlávia multinacionalitására és a szocializ
mus dolgozó emberének ideájára. A kor építészetére kihatottak 
az új, a második világháború utáni igények, amelyek között a 
legjelentősebb a lakóépületek építése volt. A szabadkai Tito mar
sall sugárút (Sugárút) első (1954-es) többemeletesei jellemzően 
kubisztikusak: díszítőelemektől felszabadult „fehér”, tiszta hom
lokzat, lapos tető, szalagablakok.

Szabadka építésének harmincéves periódusa, amely felöle
li a közvetlenül a második világháború után (1945) kezdődő 
és 1975-tel végződő időszakot, a város modern történelmének 

egy meghatározó szegmense. Általános, társadalmi, politikai és 
gazdasági szinten lejátszódó folyamatok mellett, a város lokális 
vonásai és eseményei is alakították, hozzájárultak a korra jel
lemző formavilág, ideológia létrejöttéhez, amely összetettségé
ben meghatározó jellemzőit tekintve egyedi, ötvözi az egymással 
ellentétben álló, mégis kiegészülő építészeti stílusokat (a nyugati 
modern semlegessége3 és a keleti blokk politikai központosított - 
sága között). Szabadka a második világháború végén károkat 
szenvedett a bombatámadásokban, 1944 folyamán épületállo

mányának egy része megsemmisült, s nem tudott lépést tartani 

a hirtelen változó és megnövekedett igényekkel. A mezővárosi 
karakterisztikával rendelkező település, amelyet a területi szétte
rültség, alacsony népsűrűség, városias-falusias jellegű kiépített
ség jellemzett, már a XX. század elején egyike volt a több mint 
százezer lakosú városoknak, amelyekből kevés akadt a régióban. 
Ez a szám természetesen csökkent a világháborúk, a gazdasági 
válságok miatt, de a második világháború után mind a lakosok,

3 A nyugati modern semlegessége alatt nem politikai semlegessége értendő, 
hanem a különböző hatások, amelyek egymást erősítve vagy éppen 
kioltva heterogén modern művészeti stíluskombinációt hoztak létre. A 
politikai hatás itt is adott volt, de nem centralizált, nem csak egy államilag 
meghatározott művészetet hozott létre, mint a keleti blokk szocreálja.

mind a technológiai fejlődése szempontjából a város egy stag
náló, passzív periódusa után robbanásszerű fejlődést mutat. Az 
alacsony népsűrűségű, nem megfelelő utcahálózatú mezőváros
nak idomulnia kellett a motorizált forgalomhoz, az új és meg
növekedett igényekhez, a gazdasági, a politikai és a társadalmi 
átalakulásokhoz.

Szabadka a második világháború előtt is jelentős városter
vekkel rendelkezett (Könyves Tóth Mihály [1885], Kosta Petrovic 
[1927/28]), de a negyvenes évek vége, az ötvenes évek eleje meg
követelte a megújult várostervezési megoldások és módszerek 
bevezetését, a város modernizálását, lakósűrűségének növelését, 
infrastruktúrájának kiépítését, korszerűsítését és jelentős meny- 
nyiségű lakás építését.

A háború utáni urbanizációs folyamat a rombolás nélküli 
várostervezés elvét követte, majd az ellentmondásos hatvanas 
évek után következtek a látszólag kiegyensúlyozottabb hetvenes 
évek (a hetvenes évek közepéig). A vizsgált harmincéves időszak 
alatt, 1951/52-ben elkészítették Szabadka szabályozási tervét4, 

majd 1954-ben egy előzetes városrendezési tervet. Az 1962/63- 
ban elfogadott általános településrendezési főterv (GUP)5 mi
att az előzőleg hatályban lévő tervek és tervezetek érvényüket 
vesztették, és az ezt követő GUP 1983-ban került hatályba. Az 
1975-ig tartó városrendezési időszak alatt elkészültek Szabadka 

város és környéke részletes urbanisztikai tervei, amelyek közül 
a legellentmondásosabb és legnagyobb ellenérzéseket kiváltó, a 
városközpont 1967/68-as részletes urbanisztikai terve (DUP).6 
Építészeti szempontból is izgalmas időszak ez, hiszen az euró
pai modernizmus meghökkentő manifesztációja a titói építészet, 
különösen a kommunista ideológiát is maradéktalanul befoga
dó volt jugoszláv tagköztársaságban, Szerbiában. A XX. század 

második felének hivatalos jugoszláv művészete, a szocialista

4 Direktivni regulacioni plán Subotice.

5 Generálni urbanisticki plán -  GUP/GP.

6 Detaljni urbanisticki plán -  DUP.



modernizmus, különösen az építészete már nemcsak önmagáért 
létező7, hanem az állam, Josip Broz Tito nyugatbarát, „haladó 
szellemű politikájának”8 materializálódása.

A szocialista modern jelentős, Szabadkán is alkotó képviselői 
Kelemen Sándor és Dragutin Karlo De Negri, Tabakovic-díjas 
építészek. De Negri utolsó munkája az 1975-ben épült szabadkai 
posta épülete, amelyben egyesül korábbi építészeti munkássága. 
Tiszta formáinak univerzalitása már nem a szocialista modern 
kezdeti útkeresése, hanem a nemzetközi stílus bevezetése a Vaj
daság peremterületére is.

1975 nemcsak építészettörténeti, hanem társadalmi, politi

kai és gazdasági vízválasztó állami és helyi szinten is. Ha az állam 
politikai-társadalmi változásait vesszük figyelembe, Josip Broz 
Tito kormányzásának jogilag is aktív, az ötvenes évek elejétől a 
nyolcvanas évek elejéig tartó időszakát legjobban úgy jellemez
hetnénk, mint folyamatos hullámzást a két véglet (decentralizá
ció-centralizáció) között. A folyamatos átszervezési kísérletek az 
1974-es liberális alkotmányban csúcsosodtak ki, amely elméle
tileg a föderáció megerősítése érdekében született, és amelyben 
számos konföderatív elem került megfogalmazásra. Hosszú tá
von a föderatív modell működésképtelenné vált, hiszen az 1974 
után egyre inkább kiéleződő nemzeti kérdést, az ebből adódó 
politikai patthelyzeteket számos esetben Josip Broz Tito tekin
télyelvű beavatkozásai oldották meg.

Szabadkán 1975 előtt játszódtak le legintenzívebben a köz
ponti városrész szövetét átalakító folyamatok. Az építkezések 

technológiájának fejlődését is nyomon követhetjük évtizedekre 
lebontva. Az ötvenes évekre jellemző típusépületek a Sugárút 
kezdeti szakaszán (a városközponttól a Sétaerdő [Dudova suma]

7 Az építészet szolgálta a lakosságot és nem utolsósorban az építőipart, 
valamint közvetve serkentette a nemzetgazdaságot is. Az állam közvetlenül 
nem volt jelen, de indirekt befolyása nem zárható ki.

8 Drago Galic horvát építészre és egyetemi professzorra hivatkozva 
elmondható, hogy a jugoszláv építészet jellegét tekintve általánosíthatunk, 
de természetesen vannak kivételek.

felé) még téglából épültek, majd az Antic-féle magasházak9 már 
csúszózsaluzat-technológiával, és a befejező szakasz alumíni
umborítású épületeinél az alumínium újdonságként számító 
felhasználása mellett, félig előregyártott elemeket alkalmaztak -  
ez a technológia is újszerűnek számított a hatvanas években. 
Szabadkán a beruházási lehetőségek (az építőipar nem iparo
sodott, a beruházásokat a Lakásépítési Alap10 és a Lakásépítési 
Igazgatóság11 kezelte, s a beruházó leginkább a város és a község 
volt) és az építkezések volumene miatt a félig előregyártott és 
előregyártott elemek rendszere nem tudott a végletekig fejlődni, 
hiszen a városban ekkor nem volt lehetőség olyan gyárak kiala
kítására, amelyek ilyen elemeket gyártottak volna. A szabadkai 
építéstechnológia következő szakasza egybeesik az építkezé
sek iparosításával, gazdaságilag hatékonyabb zsaluzatrendszert 
kezdtek alkalmazni, amely a hetvenes években újnak számított. 
Az Integrál Tervező- és Építővállalat12 Hünnebeck-zsalukat és 
Potain-darukat vásárolt, így az effektívebb építés mellett keve
sebb emberi erőforrás vált szükségessé.

Szabadka építészetét tanulmányozva az 1945 és 1975 kö
zötti időszakban, s ezt kiterjesztve a Vajdaság egész területére, 
különös tekintettel Újvidékre és a fővároshoz közelebb eső te
rületekre, megállapítható, hogy a Vajdaság építészete a vizsgált 
periódusban a második Jugoszlávia építészetének jelentős és 
szerves részét képezte. Ezt a megállapítást Vladimír Mitrovic13 is 
alátámasztja a 2010-ben kiadott könyvében, ahol számos vajda
sági példát sorakoztat fel. A szocialista modernizmus építésze

9 Magasház, pontház vagy szoliter.

10 Fond za stambenu izgradnju.

11 Direkcija za stambenu izgradnju.

12 Projektni biro GP „Integrál”.

13 Egyéni kutatásaim és következtetéseim levonása után tanulmányoztam 
át Vladimir Mitrovic A rhitektura XX véka u Vojvodini című könyvét, 
amelynek konzekvenciái alátámasztják saját véleményem. Nem minden 
tézisével értek egyet, de ezek árnyalati különbségek.



tét nem kezelhetjük kizárólag területi lebontásban, hiszen egy, 
a szerb tagköztársaság egészén átvonuló, állami szinten elfo
gadott és szorgalmazott mozgalom leképezése az építészetben. 
„Elméletben nehéz megvédeni a »független« vajdasági építészet 
tézisét, kivéve tényleges területi sajátosságait és alkotói eredeti
ségét” (MITROVIC 2010; 231). Mitrovic külön jugoszláv, szerb 
és vajdasági építészetről beszél, amely valójában csak területi 
tagolódás, az építészeti stílus nem változik, a szerb tagország 
természetesen kifejezetten szocialista modern jellegű, míg más 
tagállamokban a modern dominál. így ez a rétegezés nem helyt
álló, hiszen a vajdasági építészek legnagyobb része tanulmányait 

Belgrádban végezte, illetve a nyugati modernizmus szocializ
musban is követhető kifejezésmódjait használta fel a tervezésben.

A második Jugoszláviára jellemző, hogy a központi területek -  
nagyobb városok, főváros -  technológiailag fejlettebbek voltak, 
mint a peremterületek. A háború utáni első évtized a megúju
lás időszaka volt, amit Mitrovic is hasonlóan definiál: Posleratna 
obnova i izgradnja (1945-1955) (MITROVIC 2010). Az általa

adott időbeli korlát túl szoros, hiszen az 1960-at megelőző há
rom-négy év még a háborús foghíjak pótlásával telt, de már né
hány esetben megvalósultak a monumentális, egyedi tervezések, 
a kormány szükségleteit kielégítő intézményi épületek. Átmeneti 
időszak az 1955 és 1960 közötti, de ugyancsak átmeneti szakasza 
a szocialista modernizmus építészetének az 1970 és 1975 közötti 
is. A megújulás utáni időszak 1970-ig a nyugati modern hatá
sa alatt állt, majd Josip Broz Tito halálával (1980) bezárólag a 
regionális építészet korszaka következett (MITROVIC 2010). 
A regionális építészetre még mindig jelentősen hatott a CLAM14 
és a Nyugat, de elmondhatjuk azt, hogy -  bár a megfogalmazás 
kissé elnagyolt -  ebben az időszakban jelentkező nemzedék már 
nemcsak a tagköztársaságok nagyobb egyetemein és külföldön 
szerzett diplomát, hanem egy új, a kisebb egyetemek által kine
velt generáció is megkezdte munkáját. Ez pedig finoman a népi 
építészet felé is irányította az építészeket párhuzamosan a válto
zó nyugati mozgalmakkal.

14 Congrès Internationaux d’Architecture Moderne, azaz a Modem Építészet 
Nemzetközi Kongresszusa.



A szabadkai szocialista modernizmus 
építészetének történelmi gyökerei

A szocialista modernizmus 
vitathatatlan gyökerei15

„Az építészet a fo rm ák rendszerbe szedésével rendet 
teremt, letisztult szellemi alkotást hoz létre: a 

form ákkal érzéseinkre hat, plasztikai élményeket vált 
ki, a kialakított kapcsolatrendszerrel mély visszhangot 

ébreszt bennünk, hiszen olyan rend mértékét adja 
meg, melyet a világegyetem rendjével összhangban 

levőnek érzünk. Am ikor szellemünk irányát és szívünk 
lüktetését meghatározza, megérezzük a szépséget.” 

(LE CORBUSIER 1981; 19.)

Az Európa nyugati részén már jelentős múltra és hagyományok
ra visszatekintő modern törekvések némi késéssel jelentkeztek 
Szerbiában (Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, 1918-1929; Ju
goszláv Királyság, 1929-1941), abban a periódusban, amikor 

már a kontinens és a jugoszláv állam többi részén (Zágrábban a 
Loos-tanítványok már a húszas években alkottak) kialakult a stí

lus s árnyalatainak pontos programja. A művészek a képzőmű

15 A fejezet Aleksandar Ignjatovic Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941, 
Slobodan Maidini A rhitektura u Srbiji u XX veku és Ljiljana Blagojevic 
M odernism  in Serbia: The Elusive Margins o f  Belgrade Architecture 1919- 
1941 című kötetének felhasználásával készült.

vészeiben és az építészetben egyaránt alkottak. Ebből a szerbiai 
építészet -  a húszas évek közepétől kisebb idő- és stílusbeli meg
szakításokkal -  máig táplálkozik. Inspiráló, néha tagadást szülő, 
de ritkán plagizáló a hatás, lebontva a balkáni vérmérséklet és az 
egyedi értelmezés alkotta mikrokörnyezetre.

Néhány jelenség, köztük a húszas évek kulturálisan eman
cipálódott zenitizmusa a képzőművészetben, a szerb építészek 
első, háború utáni nemzedékének (az első világháborúra gon

dolva) visszatérése Jugoszláviába a külföldi tanulmányok és 
tapasztalatszerzés után, valamint az ebben az időszakban itt 
élő külföldi művészek munkája mind alakították és sürgették 
a modern kialakulását. A zenitizmus a húszas évek avantgárd 
mozgalma, amelynek kialakulása a Zágrábban és Belgrádban 

(1924-től) megjelenő Zenit folyóirathoz köthető (1921-1926), 
amit be is tiltottak egy botrányos cikke, a Zenitizam kroz prizmu 
marksizma című írása miatt. A nemzetközi kultúrát és művésze
tet bemutató lapban Milos Crnjanski, Dusán Matic, Alekszandr 
Alekszandrovics Biok, Jaroslav Seifert, Vaszilij Vasziljevics Kan- 
dinszkij is publikált. „A zenitizmus ötlete az európai civilizációs 
komplexum éles kritikájának jegyében jött létre, ami az inno
vatív tendenciák szellemében pánbalkán, a neoprimitivizmus 
szabályai szerint kialakított kulturális koncepciót kínált” 
(GOLUBOVIC-SUBOTIC 1991). A mai Szerbia területén ek
kor kialakuló pánszlávizmus szellemét az első világháború után



emigrált orosz és cseh művészek hozták be, míg az európaiasság 
szelleme inkább a horvát és szlovén térségekre volt jellemző. Jan 
Dubovi (1892-1969) cseh építész egyike azoknak, akik a pán
szlávizmust erősítették, bár a húszas évek közepén kis kitérőt 
tett, Adolf Loos-hatású funkcionalista szellemben tervezett, ami 
a térség művészeti köztudatában addig ismeretlen volt.

Az 1925 és 1927 közötti időszak nagy hatással volt a szerb 

építészeti modernizmus kialakulására, kötődött a gondolkodás- 
módban és kapcsolati viszonyokban létrejövő transzformáció
hoz. Ehhez jelentős mértékben hozzájárult a párizsi L'Exposition 

Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes elneve
zésű kiállítás, amelynek szervezésében Branislav Kojic, az úgy
nevezett modern irányzatú építészek csoportjának16 egyik alapí
tója is részt vett. Konsztantyin Melnyikov és Le Corbusier -  aki 
erre a kiállításra tervezte a L’Esprit Nouveau pavilonját -  ideái 
nagy hatással voltak arra a szerb építészetre, amelynek ebben 
az időszakban a legnagyobb problémája a lakosság számának és 
igényeinek növekedése volt.

1928 júniusában megalakult a CIAM, amelynek egyik vezér
alakja maga Le Corbusier volt. A mozgalomról elsődlegesen a 
zágrábi építészeti magazinból, az Arhitekturából tájékozódtak 
a jugoszláv építészek, s ennek hatására 1928 novemberében 
Branislav Kojic, Milan Zlokovic, Jan Dubovi és Dusán Babic 
Belgrádban megalakították a GAMP-ot. A csoport alapítói 
mindannyian külföldön tanultak, és ott szereztek tapasztala
tokat. Kojic 1926-ban fejezte be franciaországi tanulmánya
it, mérnökként az európai építészeti racionalizmus híve volt, 
1928-ban a The Architects Journalban  publikált. Tanulmányában 
az újbelgrádi építészet fejlődését analizálja, így közvetítve első
ként külföldre a szerbiai modernista törekvések eredményeit. 
Zlokovic, aki a Modularna koordinacija  című művében a modu
láris felosztás jelentőségét taglalja, Grazban, Belgrádban és Pá
rizsban tanult, Dubovi Prágában, Babic pedig Bécsben. Az alapí

16 Grupa arhitekata modernog pravca (GAMP).

tók mellett a csoport tagja volt még Dragisa Brasovan, Momcilo 
Belobrk (1905-1980), valamint Petar (1899-1991) és Branko 

Krstic (1902-1978) is.
1928 végét tekintjük a szerb építészeti modernizmus kez

detének, amikor teljes mértékben kikristályosodott a stílus és 

a mondanivaló, programját 1929-ben Kojic fogalmazta meg. 
(.Arhitekturá Beograda címen a Vreme napilapban jelent meg.)

A második világháborút kevés, a karrierje csúcsán lévő épí
tész művészete élte túl, de Nikola Dobrovic (1887-1967) nem
csak a modern egyik legjelentősebb alakja volt, hanem a későbbi 
szocialista realizmus és szocialista modernizmus korszakában 
is -  asszimilálódva az adott kor követelményeihez -  jelentősét 
alkotott. Élete nagyobb részét Prágában töltötte, tanulmányai so
rán Ottó Wagner köréhez tartozott. A szerb modernizmus irán
ti elkötelezettsége mellett művészetének jelentősége abban állt, 
hogy az urbanizmus és az építészet korszerű problémáival fog
lalkozott, azoknak megoldásait kutatta. Építészetében kompro
misszumok nélkül, a legújabb műszaki felfedezések szellemében 
törekedett az építészeti tömeg díszítésmentes megformálására. 
A korszerű építési technikák és építőanyagok használata mel
lett a modern új kifejezésmódjait és koncepcióit is kutatta. Igaz, 
hogy számos szakmai elismerésben részesült, de küzdenie kellett 
a konzervatív, szűk látókörű tömeg ellen, ami későbbi munkáira 
is hatással volt. Az alkotókörnyezetében való csalódás szétrob
banó formákat és gondolatokat eredményezett. Ezt a Népvé
delmi Államtitkárság17 épülete (1954-1963) és az Arhitekturá 
i urbanizam  folyóirat hasábjain 1960-ban megjelent cikke, a 
Strukturalizam  című tükrözi. Dobrovic a szocmodern első gene
rációjának egyik legjellegzetesebb épületét alkotta meg a Népvé
delmi Államtitkárság megtervezésével. A mementóként maga
sodó monumentális épület strukturalista metafora, az új nemze
ti identitás elképzelésének manifesztuma, amely stílusában visz- 
szanyúlik a szocmodern kialakulására is ható orosz avantgárd-

17 Drzavni sekretarijat narodne odbrane.



hoz, a plasztikussága pedig a háború utáni újexpresszionizmus 
(a ronchamp-i kápolna, Sidney Opera) újraértelmezése.

MODERN A VAJDASÁGBAN

A harmincas és negyvenes években alkotott Dragisa Brasovan 
(1887-1965) műépítész, amikor országszerte robbanásszerűen 
terjedt a modern. Tanulmányait Szarajevóban és Budapesten 
végezte, így 1930-ig még a historizmus szellemében dolgozott, 
majd stílusa jelentősen változott, fejlődött az Európában hódí
tó új építészeti mozgalom hatására. Brasovan elsajátította a stí
lus szabályait, de építészete részben eltér az európaitól, épületei 
funkcionalisták, de mégis visszahúz az eklektikához, és a formák 
játéka a diszkrét dekorációban összpontosul. A Báni Palota (Újvi

dék, 1936-1939) a legsikeresebb alkotása. A legértékesebb művei 
Újvidéken -  a Báni Palotán kívül -  a munkásotthon (1931), va
lamint a Mihajlo Pupin sugárút végén lévő posta épülete (1961).

A munkásotthon épülete az új hullám -  amit a világ raciona

lista építészetként ismer -  egy különleges példája. Az olasz raci
onalista építészet (FRAMPTON 2009; 268-277) egyik első kép
viselőjeként ismert Giuseppe Terragni -  aki szintén a harmin

cas években indult el a modernizmus útján (Casa dél Fascio -  
comói fasiszta pártszékház [1932-1936]) -  és Brasovan hitvallá
sa és stíluskifejezése között párhuzam vonható. A század meta
fizikai tradicionalizmusa18 és a racionalizmus avantgardizmusa 
között feszülő ellentmondás mindkettőjük művészetében nyo
mot hagyott. Gondolhatunk itt a szerb akadémista és konzerva- 
tivista szellemre, amely nem is meglepő a század Szerbiájában, 
hiszen nyugati építészeti iskolák szellemét tükrözték. Olaszor
szágban pedig ugyanez egy, az adott politikai színtérre jellemző 
megnyilatkozást produkált, amelynek értékét, politikán és dikta

18 A metafizikai tradicionalisták szerint az ismert történelem egyértelmű 
és radikális visszafejlődés, hanyatlás volt: az aranykor után az ezüstkor, 
majd a vaskor, végül a sötét kor következett, ami ellentétes az avantgárd 
megújító hajlamával.

túrán felüliségét csak lassan, némi szkepticizmussal fedezték fel 
újra. Az esetleges hitvallás egy logikán alapuló építészet, amely 
a funkciók, a racionalitás és az ipari világ közötti kapcsolatrend
szer szorosságán és szimbiotikus kapcsolatán alapszik.

Az újvidéki modern másik jelentős alakja Dorde Tabakovic 
(1897-1971), aki -  ellentétben a korszak más alkotóival -  csak 
és kizárólag modern stílusban alkotott. Vladimír Mitrovic mű
vészettörténész gondolatai nyomán Sava Stefanovic így jellemzi 
építészetét: „Munkájára döntő hatással volt Le Corbusier kiál
lítása, amit Párizsban látott. Tabakovic ebben az új, ornamen
tika nélküli stílusban a közeli jövő szimbólumát ismerte fel, és 
eldöntötte, hogy elfogadja. Másik oldalról viszont a kivitelezők 
is teljes mértékben elfogadták, mert olcsóbb volt így építkezni, 
a lakások minőségesebbek, világosabbak voltak, míg a tetőket 
gyakran »ötödik homlokzatként« alkalmazták” (STEFANOVIC 
2007). A második világháború után Tabakovic nem hagyott fel 
a munkával, mint oly sok építész a második Jugoszlávia terüle
tén. Alkotói szabadságát csorbította, hogy már nem tervezhetett 
egyedül ebben az időszakban, így -  néhány jelentősebb modern 
épület társtervezése után -  a tanításnak és az akvarellfestészet- 
nek kötelezte el magát.

Újvidék egyik legjelentősebb építészeti motívuma a Tanur- 
dzic-bérpalota (1934-1936), amelynek építése előtt nem volt 
ilyen kapacitású társasház a városban, bár Tabakovic a húszas 
évek végétől a második világháborúig számos bérházat tervezett 
a Vajdaság területén (MITROVIC 2010; 391-392). Kiemelkedő 
még az 1932-es Klajn-bérpalota (Eugen Klajn) és az egyik leg
szebb munkájaként számon tartott Sokolski dóm (Indija, 1936).

A második világháború előtti építészeti irodák, ahol megva
lósulhattak az önálló tervek és ötletek, szinte teljesen elvesztek, 
munkájuk ellehetetlenedett a háború utáni bürokráciái útvesz
tőben. Az adminisztrációs kikötések az állami szektornak ked
veztek, így jöhettek létre az erős állami építővállalatok, amelyek 

a hatalmi párt teljes felügyelete alatt álltak.



A BELGRÁDI MODERN BÉRHÁZAK
M IN TA LAKÁSÉPÍTÉSZET ELEGÁNS ELŐFUTÁRAI

Az avantgárd építészetre gyakorolt hatása a szükség irányította 
tervezésben is megmutatkozik, Belgrádban az életszínvonal és a 
lakosság számának növekedése összetett építészeti megoldásokat 
követelt. A bérházépítészetre hatással volt Adolf Loos (1870-1933), 
Hugo Häring (1882-1958) és Ludwig Mies van der Rohe is, gondol
junk csak a toronyházra a Friedrichstrassén (1922). 1931 és 1933 
között Milan Zlokovic nevéhez fűződik az Albán Palota (1938), va
lamint több bérház is Belgrád-szerte. A szerb modernizmus másik 
karizmatikus alakjának, Kojicnak dr. Duric részére tervezett háza a 
szerb modern egyik iskolapéldája. Le Corbusier hatása, a modern 
felszín alatt elfolyó tér, a mérnöki esztétika és a modern iránti el
kötelezettség az 1929-ben készített Enterijer Á la Korbizije rajzában 

összpontosul. A Dusán Babic által tervezett bérpaloták között a 
legismertebb a Lektres, ahol a modern dekoratív elemeit alkalmaz
va próbál egy finom átmenetet képezni a modern keménysége és 
minimalizmusa, valamint környezete között, amelyben dolgozott.

A második világháború előtt

Szabadka, a „nagy vonásaiban egyhangú, de kis formában válto
zatos felszínű, állóvizekben gazdag és vízfolyásokban szűkölkö

dő” (GYÖRE 1976; 38) település városrendezésének specifikus és 
alapvető feladatai elsődlegesen a domborzati és vízrajzi viszonyai
ban kereshetők. A vizenyős területen a csapadékvíz és szennyvíz 
elvezetése állandóan felmerülő problémát jelentett, amelynek 
részleges megoldása a XX. század második felére tolódott. A csa
tornahálózat kialakításának kezdeményezései már a XVIII. szá
zad végéről ismeretesek. A XIX. század első felében több lecsapo- 
lási és térszínrendezési munkálatot is végeztek, de a szennyvíz
helyzet okozta probléma a század második felében fokozódott. 
A csapadékvíz -  elkeveredve a háztartási szennyvízzel -  a fel
színen maradt, elposványosodott, teret és megfelelő környezetet

adva a járványok kialakulására. „Nem véletlen, hogy Szabadka a 
századvégi Magyarország egyik legegészségtelenebb városa volt, 
és a halálozási arányszám tekintetében messze megelőzte a csa
tornázott és vízvezetékkel bíró városokat” (GYÖRE 1976; 37). 
Szabadka városszépítő bizottsága a városi tanáccsal együtt az 
1873-ban hozott határozatában elrendelte a város lejtmérését, ki
kövezését és csatornázását. A kövezés munkálatai 1878-ban kez
dődtek. 1883-ban Könyves Tóth Mihály mérnök-vállalkozó lett 
megbízva a település lejtmérésének, általános utcarendezési és 

csatornázási tervének elkészítésével. 1885-ben egy átfogó javasla
tot nyújtott be a tanácsnak, amely az írott dokumentáció mellett 
egy vázlatrajzot is tartalmazott (KÖNYVES TÓTH 1885). Maga 
a vázlatrajz Szabadka szabad királyi város területére terjed ki, de 
a településen belüli helyzet -  a csatornák, elvezetők hiánya -  egy 
nagyobb, s már akkor megoldásra váró problémára, dilemmára 
is felhívja a figyelmet, amely a későbbiekben -  azonnali intéz
kedések hiányában -  a természeti környezet minőségi romlását 
idézi elő. „[A] Palics tó vize, vagyis inkább a palicsi fürdő érde
ke már most is sürgősen követeli a tulajdonos várostól, hogy az 
előbb közlött »Vélemény«-ben jelzett, de a Debreczeni viszonyok 
által nem követelt csatornafolyadék tisztítás mielőbb foganatba 
vétessék vagy a fentebb javasolt módszer szerint, vagy pedig úgy

nevezett derítő-medenczék alkalmazásával [...]. [A] csatorna-fo
lyadék mindig rothadásra hajlandó bűzös mocsok-víz, és ezt nem 
szabad a Palicsi tóba ereszteni” (KÖNYVES TÓTH 1885; 43). 
A korlátozott anyagi lehetőségekre hivatkozva a város bizottsága 

nem fogadta el az úgynevezett elválasztó csatornarendszer tervét, 
azonban az utcák szabályozásának terve a harmincas évek végéig 
érvényes volt. Szabadka 1904-ben Gerster Béla19 mérnököt kér

19 Gerster Béla (Kassa, 1850. október 20. -  Budapest, 1923. augusztus 3.) 
mérnök a műegyetemet Bécsben végezte, s ott is kezdte pályáját. A Ferenc- 
csatorna építésének főmérnöke volt, megtervezte a vukovár-sabáci és a 
felső-kulpai hajózócsatorna nyomvonalát, részt vett a Panama-csatorna 
átvágási vonalát kijelölő expedícióban, de a nevéhez fűződik a meghiúsult 
Korinthoszi-csatorna terve is.



te fel egy olyan terv elkészítésére, amely megoldaná nemcsak a 
csapadékvíz és háztartási szennyvíz, de az ipar növekedésével és 
fejlődésével együtt járó ipari szennyvíz elvezetését is a Mlaka völ
gye, majd annak folytatásában, a Palicsi-tó irányába. „A szenny
vizek a gyűjtőcsatornában a mlakai rét alsó részében vezettetvén, 
az annak a végében építendő ülepesztő és derítő medencékbe szi
vattyúztalak fel, és ott a fekáliás részektől ülepesztéssel, és szük
ség esetén a gyakorlatban bevált valamelyik módszer segítségével, 
derítéssel annyira megtisztíttatni fognak, hogy a nádasba s on
nan a Palicsi-tóba bevezethető lesz. [...] A nádas tudomás szerint 
mintegy 3 km hosszú, váltakozva 300-500 m széles. Nagy szel
vényben a víz szétterül, s a nádas vegetációján keresztül csak igen 
csekély, alig észrevehető sebességgel, mintegy természetes szűrőn 
át folyik, és a nagy kiterjedésű nádas átfolyása után teljesen tiszta 
állapotban folyik a Palicsi-tóba.”20 Mivel a csatornázási munká
latok lassan haladtak, ezért az ötvenes években is még számos 
nyitott csatorna volt a városban, nemcsak a település perifériális 
részein, hanem a központban is. Ilyen volt a történelmi belváros 
közelében lassan elmocsarasodó Fűzfás-ér21 is, amelynek helyén 
a későbbiekben megépült a Tito marsall sugárút. „Hosszú ideig a 
város legnagyobb részében nyílt, egészségtelen árkokban folyt le 
a víz, zárt, föld alatti csatorna csak néhány főbb utcában volt. [...] 
A főcsatorna szerepét betöltő Mlakát a hatvanas évek elején ala
kították át fedett csatornává. A gáti vízfolyás nagyobb része még 
ma is nyitott árokban kanyarog a kertek és házak között. A vízle
vezető csatornarendszer kiépítése napjainkban még folyamatban 
van” (GYÖRE 1976; 38).

20 Gerster jegyzeteit idézi Györe Kornél a Szabadka településképe  című 
kötetében (GYÖRE 1976; 37-38).

21 „Fűzfás-ér: fokként is meghatározott ér, aminek medre a Tito marsall
sugárútról 1787-ig a Rudics (Október 10-e) utca déli részén át, megkerülve 
a Zombori úton (Matko Vukovic utca) levő Rókus-kápolnát találkozott a 
Sömlyékkel, 1787-et követően pedig a Köztársaság téren és a Strossmayer 
utcán át a Nagypostánál találkozott a Sömlyékkel -  az utóbbi szakaszát 
helyesebb Fűzfás csatornának nevezni; vizét a Mlaka vitte a Kis-Palicsba” 
(HOVÁNY 1999; 16). Szerbül: Vrbov potok.

A Könyves Tóth-féle átfogó utca- és csatornaszabályozási ja 
vaslati terv és az általa lefektetett szabályozási elvek, illetve Sza
badka szabad királyi városnak a belügyminisztérium, valamint 
a belügyi és közmunkaügyi minisztérium részéről 1882. decem
ber 28-án jóváhagyott építési szabályzata (ALADZIC 2009; 63) 
1938-ig volt érvényben.

1931-ben lépett hatályba a Jugoszláv Királyság egyik leg
fontosabb építésre vonatkozó jogi aktája, az építési szabályzat 
(ALADZIC 2007; 159-169), amely kimondja, hogy az ország 
minden településének rendelkeznie kell területrendezési tervvel 
és a hozzá tartozó dokumentációval. Szabadka építészeti ügy
osztálya Kosta Petrovic mérnök vezetésével már a húszas évek
ben (1921/22) elvégezte a házak és a városnegyedek számozását, 
új városrendezési elveket fektetett le, átgondolta az utcahálózat 

rendszerét, megszámozta a tanyákat, bevezette az ingatlan-nyil
vántartásba a jelentős köz- és magánépületeket (SzTL/IAS, 2011.). 
1920 augusztusában a város főmérnökének, miután az előző vá
rosi mérnököt, Váli Júliát felmentették, Kosta Petrovicot nevezték 
ki (SzTL/IAS, F:047, 225/1920.). Az új városi mérnök észrevette 
mindazokat a hibákat, amelyeket a város építésért felelős osztálya 
vétett feladatainak ellátásakor, s ezek elhárítására kidolgozott egy 
új, hatékonyabb és szabályszerűbb munkavégzésért felelős mun
kaprogramot (a programot elfogadta az akkori polgármester, 
Franjo Sudarevic). Szabadka területén a házakat csak kerületeik 
számozása alapján tartották nyilván, így nehéz volt meghatároz
ni azok pontos elhelyezkedését a város belterületén. 1928-ban a 
város újraszabályozása után -  Petrovic kezdeményezésére -  ki
nyomtatták Szabadka és Palics új térképét 1:10 000-es arányban, 
amely a Szabadka és Palicsfürdő (Subotica i Kupaliste Palic) című 
könyv mellékleteként jelent meg (1. melléklet).

Kosta Petrovic mérnök városrendezési koncepciójához hoz
zátartozott még a Sokol otthon (Sokolski dóm, a mai Jadran 
épülete) építése is, amelynek tervezője Franjo De Negri építész- 
mérnök volt, de közreműködött a munkában Vasa Stefanovic 
mérnök is. Az épületet 1931-ben kezdték építeni, de a terv meg



valósítását lelassította a világválság. Végül 1936-ban elkészült 
a Jugoszláv Királyság legnagyobb sportközpontja -  különbö
ző sportágak edzőtermei, egy kisebb és egy nagyobb csarnok, 
szabadtéri színház, bábszínház, nagy színházterem, könyvtár, 
központi általános iskola s más közintézmények kaptak helyet 
az épületben. Az akkor II. Péter királyról elnevezett stadion 
szintén a városrendezési koncepció része volt -  a Nagy Néppark 
(Veliki Narodni Park) tervéhez tartozott, amelynek az volt a cél
ja, hogy a mai Sándor (Aleksandrovo) és a Harcosok sorakozója 
(Prozivka) területén egy sport- és szabadidős parkot hozzanak 

létre. A terület rekonstrukcióját azonban késleltette, majd meg 
is hiúsította a második világháború. A harmincas években, a 
világháború kitörése előtt, még egy jelentős épület, a szabadkai 
vámtisztviselők lakóháza épült a városban.

A városi tanács javaslatára 1938-ban lépett hatályba Szabad
ka város új építési szabályzata a Jugoszláv Királyságban, amely
nek az alapját a korábbi építési szabályzat 3. és 6., valamint a 
városi községekről szóló törvény22 90. paragrafusa képezte 

(ALADZIC 2008; 67).

A második világháború alatt

A második világháború és az utána következő időszak megválto
zott politikai körülményei és igényei az 1938-as törvény átértel
mezését hozták. A világháború alatt előzetes városépítési tervek 
elkészítésére írtak ki pályázatot, de ezek a tervek ma ismeretlen 
helyen vannak. 1942-ben az első díjas pályamű alapján épült fel 
a Lazar Nesic tér és a Makszim Gorkij utca sarkán levő modern 
stílusú lakó- és irodaház, az egyetlen említésre méltó építmény, 
amely a második világháború alatt készült (SzTL/IAS, F:003, 
3.3.1.34.) (2., 3. melléklet). A rákapcsolódó lakóépületet Hoff- 
mann Kálmán építész tervezte 1952/53-ban. A terv és kivitelezés 
megosztotta a közvéleményt, hiszen az utca frontjára néznek a

22 Zakón o gradskim opstinama.

konyhák és a fürdőszobák, míg az udvarra a nappali, ami épí
tészeti szempontból megfelelő megoldás, mert az a déli, világos 
oldal (Dragutin Karlo De Negri közlése). 1942-ben adták át a 
felújított vasúti pályaudvart is, amely az 1944-es bombázás alatt 
nagy károkat szenvedett.

1941. április 18-án kezdődött a Délvidék visszacsatolása 
Magyarországhoz, így Bácska, Muravidék, Muraköz és a Ba- 
ranya-háromszög (Baranjska lesna zaravan, illetve Drávaköz)
1944-ig magyar fennhatóság alatt állt, míg Nyugat-Bánát német 
ellenőrzés alatt maradt. 1944. március 25-én az Angol-amerikai 
Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága elrendelte a stratégiai 
bombázások azonnali kiterjesztését Magyarországra, amelynek 
kezdete visszavezethető a nyugati front megnyitását előkészítő 
hadműveletekre. Németország és szövetségesei hadiiparának és 
a hadi szükségleteket kielégítő üzemeinek megsemmisítése vált 
az angolszász hadvezetés céljává. A szövetségesek célpontjai kö
zött volt a vasúthálózat és a kommunikációs rendszer is, így 1944 
nyarán Szabadkát is több találat érte. 1944. szeptember 18-án a 
RAF23 bombázó parancsnoksága Szabadkára megsemmisítő 
csapást mért (4. melléklet). Az elsődleges célpontok mellett -  
vasút, katonai objektumok -  a bombázók házakat, középülete

ket, iskolákat, vallási objektumokat és gyárakat is leromboltak. 
A háború utáni összegzés szerint a várost tizenkétszer bombáz
ták, a 603 bomba, amelyek közül nem mindegyik robbant fel, 507 

épületet semmisített meg, és 1303-ban tett kárt (5. melléklet). 
A város bombázását bemutató térkép (SzTL/IAS, F:003, 3.2.1.71.) 
(6. melléklet) a lerombolt épülettömbök mellett a felrobbant és 
fel nem robbant bombákat is ábrázolja. A térkép szerint a szövet
ségesek legnagyobb mértékben a vasútvonalat -  vasúti hálózat, 
aluljárók, teherpályaudvar (SzTL/IAS, F:176, k.62.) (7. mellék
let) -  célozták, de a város más területein is, a véletlen és potenci
ális célpontok közelében is pusztítást végeztek -  a szőnyegbom
bázás túlélőinek feljegyzései szerint a szél hatására mozdult el a

23 Royal Air Force -  Angol Királyi Légierő.



bombázás vonalát kijelölő füstvonal (Dragutin Karlo De Negri 
közlése). Többek között lerombolták a mai autóbusz-pályaud
var helyén levő épületet és a XVIII. században épült Zentai úti 
(Secanski pút) Gromon Dezsőről elnevezett magyar királyi hon
védgyalogsági laktanyát, amelynek helyén ma a bíróság épüle
te van, a valamikori kaszárnyának csak egy része maradt épen 
(a mai autóbusz-pályaudvar és bíróság épülete között). A mai 
Iván Saric Műszaki Középiskola épületét, a valamikori Magyar 
Államvasutak üzletvezetőségének palotáját (Vasúti nyomda -  
Zeljeznicka stamparija) is találat érte. A vele szemben lévő tér 

a lebombázott lakótömb helyén alakult ki, a Zentai út a város 
központi részéhez közelebb eső épületei szinte teljesen meg
semmisültek. A háború után a valamikori tiszti otthon egyetlen 

megmaradt épületét is lerombolták, hogy a mai Lazar Nesic té
ren felépülhessen a hatvanas években a bank és az új község
háza -  jelenleg különböző szerkesztőségek és irodák vannak az 
épületben. A város központi részén, a lerombolt épülettömb és a 

Vojnich Oszkár-féle kúria helyett ma a Jovan Nenad cár tér par
kolója, illetve a Szabadegyetem épülete van, amely mögött szin
tén parkoló áll. A Szabadegyetem részletes urbanisztikai tervét 
Franjo De Negri építész, míg építészeti tervét Dragutin Karlo De 
Negri építész dolgozta ki. A megsemmisült épületek egy része 
helyén csak üres telek áll, míg a város történelmi központjának 

közvetlen közelében az úgynevezett Tokió lakónegyed épült ki.
A bombázásban megsérült és teljesen lerombolt épületek 

(SzTL/IAS, F:070, 1629/1945. és SzTL/IAS, F:070, 6078/1945.) 
(8. melléklet):

1. a Gromon Dezsőről elnevezett magyar királyi honvéd
gyalogsági laktanya,

2. a vasúti nyomda és a vele szemben levő épülettömb,
3. a tiszti otthon,
4. a zentai út menti épülettömb,

5. a történelmi városmag közvetlen közelében levő épületek,
6. a Vojnich Oszkár-kúria,

7. a vasútállomás.

Jugoszlávia felszabadulása (1944/45) után az egész államban, 
így Szabadkán is, megindultak az új urbanizációs folyamatok, 
amelyek tényleges kibontakozása csak a múlt század ötvenes 
éveinek elején kezdődött. Az iparosodási folyamatok (a szabad
kai gyárak áthelyezésével más székhelyekre -  nemzetiesítésével 
csökkent a város gazdasági ereje: a malmot átszállították Jajcébe, 
a Skrob keményítőgyár összevonása 1946-ban, a Ruíf-csokolá- 
dégyárat államosították 1946-ban, 1948-tól Pionír a neve stb.), 
a kollektivizáció (a magánkézben lévő földek államosítása) és a 
kolonizáció (a világháború miatt kicserélődött a lakosság, így a 
földművelés intenzitása csökkent, a földművesek a városokban 
kaptak munkát az új ipari központokban, ezáltal kialakult egy in
gázó réteg a város és falu között) együttesen közrejátszottak ab

ban, hogy új urbanizációs folyamatok induljanak állami és városi 
szinten is. „A várostervezés feladata, hogy elősegítse az élet és a 
munka megfelelő megszervezését egy adott közösségen belül an
nak továbbfejlesztésének kilátásával. Egyike a fontos feladatok

nak, amely a szocializmusban adódik, az ellentétek megszünteté
se a város és falu között, településen belül a központ és a külváro
sok közötti különbség eltörlése” (MOMCILOVIC 1953; 11-12).

Az 1948-as szakítás

1948 történelmi, társadalmi, kulturális választóvonal a jugo- 
szlávság történetében, amely nemcsak a titóizmust indította út
jára, de e légkör megteremtette a rendszer monumentalista igé

nyét is a szocialista modernizmusra.
Sztálin joggal számított Jugoszlávia lojalitására, hiszen meg

bízott Josip Broz Titóban (1892-1980), aki a második világhá
ború alatt újra bizonyította -  minden kísértéssel szemben is -  
szovjethűségét. A kommunista párt főtitkáraként (1937-1966) 
(PETRANOVIC 1981) Sztálin hívására 1944. szeptember máso
dik felében egy orosz repülőgépen titokban Moszkvába repült, 
ahol minden bizonnyal megállapodtak a háború utáni együtt
működésről (HERNÁDI 1999; 306). 1945 februárjában megtar



tott krími konferencián a követelésére Roosevelt amerikai elnök 
és Churchill angol miniszterelnök elfogadta azt az indítványt, 
amelynek alapján a londoni emigráns jugoszláv kormányt fel
oszlatták. A háború befejezése után Jugoszláviát 1945. november 
29-én a Szovjetunió, Amerika és Anglia szinte azonnal elismerte. 
1948-ig a jugoszláv vezetés feltétel nélkül alkalmazta és elfogad
ta a szovjet állam- és pártvezetés módszereit, Sztálin minden 
akaratának végrehajtásával egy szovjet mintájú diktatúrát hoz
tak létre.

Az 1948-as eseményeket számos kollaborációs ténykedés 
előzte meg, amelynek előfutáraként akár a teheráni konferenciát 
(1943) is tekinthetjük, ahol Churchill kiállt Tito és Sztálin mel
lett. Tette mindezt abból a nyílt meggyőződésből, hogy ezáltal 
hatékonyabban léphet fel a német nácik ellen. A konferencia 
után Kairóban Fitzroy Maclean Winston Churchill-lel folytatott 
beszélgetésének fő témája Jugoszlávia volt. Már akkor felismer
ték, annak ellenére, hogy az ország szovjet ideológiai befolyás 
alatt áll, Tito partizánjai határozott politikai erőt képviselnek, 
Tito pedig független akarattal (MACLEAN 1949; 340-341) ren
delkezik, így többre hivatott, mint hogy a szovjetek bábuja le

gyen (Mán of war 2009; 6).
Tény, hogy az országot szovjet mintára tervezték meg, kíno

san ügyelve még a személyi kultusz megteremtésére is, de Tito 
balkáni külpolitikájában egyre inkább kizárta a sztálini befo
lyást, ami sértette Moszkva érdekeit. Hivatalosan ez az ellentét 
vezetett az 1948-as szakításhoz, amikor Jugoszláviát kizárták 
a Kominformból (Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató 
Irodája), és a keleti blokk országaiban megkezdődött a titóisták 
üldöztetése. Titóra kiosztották a kommunista Júdás szerepét, az 
imperializmus láncos kutyájának titulálták a Szovjetunióban és 
az azt követő államokban. A Moszkvával való szakítás elkerülhe
tetlennek látszott, hiszen az ország sajátos szerepre volt hivatott: 
„Ez az ország lesz a nem kommunista világ szemében a kom
munista etalon, amely azt hivatott többek között igazolni, hogy 
a kelet-európai, úgynevezett népi demokráciák nem a szovjet

fegyverek nyomására választották a szovjet-szocialista utat, ha

nem saját akaratukból” (HERNÁDI 1999).24
Az 1950-es önigazgatásról -  Milovan Dilasszal -  hozott tör

vényt 1953. január 13-án -  az egész Jugoszláviában megvalósuló 

szocialista rend alapjaként -  kiáltották ki, majd egy nappal ké

sőbb Josip Broz Titót államfővé választották.
Ugyanezen év márciusában meghalt Sztálin, utóda Nyikita 

Hruscsov lett, aki 1953-ig még lelkesen követte, ennek ellenére a 
szovjet kommunista párt XX. kongresszusán (1956) megtartott 
beszédében elítélte Sztálin bűneit, meghirdette a békés együttélés 
politikáját, amely részeként engedélyezte, hogy egyes államok 
ne legyenek kommunisták (NIKOLAEVSKY-KHRUSHCHEV 
1962). Ekkor rendezte viszonyát a szintén kommunista, de a 
Szovjetunió egyeduralmát el nem ismerő Jugoszláviával, vala
mint számos reformot vezetett be az államkapitalista diktatúra 
rendszerének felszámolása nélkül.

Andrej Alekszandrovics Zsdanov, akit Sztálin 1946-ban he
lyezett a szovjet kultúrpolitika élére, már az 1934-es beszédében 

megalapozta a szocialista realizmus állami létjogosultságát: „A mi 
országunkban az irodalmi mű főhősei az új élet aktív építői -  

munkások és munkásnők, téesz-dolgozó férfiak és nők, párt
tagok, üzletvezetők, mérnökök, az Ifjúkommunista Szövetség 

tagjai, úttörők. A művészi ábrázolás igazságosságát és történelmi 
konkrétságát a dolgozó nép ideológiai újraolvasztásával és okta
tásával kell ötvözni a szocializmus szellemében.”25 A szocialista 
realizmus művészeti kifejezési eszközként a keleti blokkban kö
rülbelül az ötvenes évek közepéig volt egyeduralkodó, amikor 
Hruscsov a XX. kongresszuson nyíltan bírálta a sztálini személyi 
kultuszt. Az építészetben megszüntette a házak mértéktelen dí-

24 Hernádi Tibor szavait minden konspirációs elmélettől mentesen, szabad 
meggyőződésből idézem, mert az eddig olvasott könyvek, tanulmányok 
mind alátámasztják ezt az elméletét, de nem minden állításával
értek egyet.

25 Elhangzott a Szovjet írószövetség kongresszusán 1934-ben.



szításét26, a szocreál stílust, amit ezen a címen műveltek. Felhívást 
intézett a nagyipari technika alkalmazására, az egyszerű, prak
tikus, gazdaságos építésre (NIKOLAEVSKY-KHRUSHCHEV 
1962). Hruscsovot idézi Major: „Az építőművészek elszakadtak 
az építészet korszerű gazdasági-műszaki feltételeitől, a konst
ruktivizmus elleni harc ürügyén a formalizmus másik végletébe 
tévedtek. [...] Mindezek konzekvenciáit le kell vonni: a tovább
fejlődés döntő feltétele, hogy az építészetben a művészeti oldalt 
szorosabb kapcsolatba kell hozni a korszerű technikával, a gaz
dasági-műszaki oldallal” (MAJOR 1955).

Sztálin és Tito 1948-as szakítása nem csak politikai szinten 
játszódott le: Tito Jugoszláviájában a hivatalos művészet a mo
dernizmus volt, a szocialista modernizmus, s nem akarta elfo
gadni a szocialista realizmust állami művészetként. Az építészet
ben, aki nem követte a modern szellemet, azt konzervatívnak 
bélyegezték, bár elvétve még 1948 után is készültek szocreál stí
lusú épületek.

A szocreállal való szakítás egy haladó szellemű vezetőt fel
tételez, akinek eszmei és művészeti akaratát a hruscsovi beszéd 
is igazolni látszik. A nemzetköziség csak a nemzetközi-nemzeti 
építészetben összpontosulhat.

26 Zsdanov, Rákosi Mátyás és a zsdanovizmust ellenző Lukács György is arról 
a stílusról beszélt, amit ma Sztálin-barokknak nevez a kritika.





A szerb tagállam szocialista 
művészetének alakváltozatai

A szocialista realizmus, 
a megtagadható művészet27

„A szocialista realizmus -  az új kor művészete, az imperializmus 
és a proletárforradalmak korának művészete. Olyan művészet, 
amely a forradalmi munkásmozgalomtól s a megvalósult szocia
lizmustól, valamint annak világnézetétől, a marxizmus-leniniz- 
mustól ihletődve, pártosan, humanista mód a valóság lényeges 
törvényszerűségeit igyekszik megragadni. Sajátos esztétikai jel
lemzője, hogy a valóságot összefüggéseiben, társadalmi-törté
neti konkrétságában, változásában ábrázolja. Ugyanakkor nem 
köthető egyetlen stílusirányhoz, modorhoz sem, felhasználja a 
legkülönfélébb ábrázolási eszközöket új mondanivalója korsze
rű kifejezésére” (VARJAS-STOLL 1966; 28). E sajátosságából 
adódik, hogy a társadalommal, az adott politikai rendszerrel 
szoros szimbiózisban létező művészet politikai céloknak min
dig alárendelt maradt, a szocializmus, a kommunizmus, majd a 
dogmatikus sztálinizmus propagandájában kiemelkedő szerep
hez jutott. A marxista esztétika és az engelsi filozófia mint az

27 Mivel az ország a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság (Federativna 
Narodna Republika Jugoslavia, 1945. november 29. -  1963. április 7.), 
lehetetlen pontosan definiálni, hogy mi is tartozott a szlovén, a horvát 
vagy a szerb művészet körébe, ezért a meghatározások is erre a területre 
vonatkoznak, és nem magára a szerb nemzetre.

állam által egyedüliként elfogadott irány nem engedett teret az 

absztraktnak. Engels dialektikus materializmusában az anyag -  
mint a világ alkotója - ,  annak mozgásformái egymásra épülnek, 
az anyagi világ jelenségei viszont ellentmondásosak.28 A máso
dik világháború után a Szovjetunióban a történelmi festészet 
Szokolv-Szkalja, Alexandr Gyejnyeka és Geraszimov képvise
letével fejlődött. Egyik legkedveltebb téma a kommunizmus és 
az októberi forradalom eseményei voltak, különös tekintettel a 
bátor, hazaszerető katona, az erős asszony, a szorgalmas munkás 
és a rendszer más tipizált alakjaira.

A Szovjetunió más, főként a keleti részhez tartozó országra 
gyakorolt politikai és művészeti hatása vitathatatlan. Nyugaton 
is megtalálhatóak voltak ideológiai követői, de a szocialista rea
lizmus inkább a mai posztkommunista országokra -  mint Ma
gyarország, Románia, Lengyelország, Szlovákia -  jellemző. Szer
bia e tekintetben más helyzetben volt, hiszen a második világhá
ború alatt a háború előtti Jugoszláv Királyság már, és a világégés 
utáni Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság még nem létezett, a 
területet felosztották, így valójában nem volt állam.

1945-től, közvetlenül a háború utáni periódusban, az állam 
újraélesztésén, a városok újjáépítésén munkálkodtak. Szerbiá
ban a szükség határozta meg az építészet és az urbanizmus

28 Engels Anti-Dühring című munkája nyomán (ENGELS 1878).



alakulását, a „Tetőt a fejek fölé!”, vagyis „Krov nad glavom!” 
(MALDINI 2004a) ideológiája kizárta az esztétikát és az indi
vidualizmust. A kollektivista, monumentális képzőművésze
ti elemekkel, gyenge anyagokból épült alaktalan és monoton 
épületek állami megrendelésre készültek. Az ország három 
építészeti központja, Belgrád, Ljubljana és Zágráb sem tudott 
túllépni a csak a legalapvetőbb szükségleteket kielégítő, tipizált 
többemeletes lakóépületek építésén. Talán a háború előtti mo
dern törekvések úttörőinek29 egyetlen szakmai „túlélője” Nikola 
Dobrovic (1897-1967) volt, aki Prágában tanult, s Ottó Wagner 
tanítványai köréhez tartozott. Másokkal ellentétben felismerte 

az új politikai-társadalmi szituációt, és gyorsan alkalmazkodott. 
1943-tól Vis szigetén tartózkodott, s a felszabadított Belgrádba 
már a népfelszabadító hadsereggel együtt érkezett, így az új po
litikai elit is elfogadta és elismerte az építészt. Dobrovic Belgrád 
főépítészeként álmodta meg (Dorde Kovaljevski nyomán) a Szá
va bal partján elterülő új, sugaras elrendezésű urbanizált közeget 
(a mai Üjbelgrádot), amelynek ötlettervét 1948-ban publikálta is 
(GUP za grad Beograd). A terv kemény kritikái és elvetése után 
távoznia kellett a főépítészi posztról, a belgrádi Építészeti Kar 
tanáraként harcolta ki mesterművének, a Népvédelmi Államtit
kárságnak a megépítését.

Egy évvel a Jugoszláv Kommunista Párt V. kongresszusa és 
a belgrádi általános településrendezési főterv publikálása előtt, 
1947 májusában írták ki a háború utáni időszak első nagyobb 
építészeti pályázatait.30 Ebben az évben épült a Szövetségi Vég
rehajtó Tanács épülete31, tervezők: Anton Ulrih (1902-1998), 
Vladimir Potocnjak (1904-1952), Zlatko Neumann és Dragica

29 A szerb modernisták első generációjához tartozott Nikola Dobrovic, Milán 
Zlokovic (1898-1965), Branislav Kojic (1899-1987) és Dragisa Brasovan 
(1887-1965).

30 Nyolcvanezer férőhelyes olimpiai stadion Belgrád területén; Vladimir 
Turináé, Drago Boltaré, Franjo Neidhardté, Zdravko Bregovacé és 
Zvonimir Radicé lett az első helyezés.

31 Palata Saveznog izvrsnog veca.

Perak. S ekkor kezdték a Jugoslavija Hotel építését Újbelgrádban 
(1947-től 1961-ig), tervező: Lavoslav Horvat (1901-1989).

Ebben a változatos, egyrészről az építészek kreativitását és 
önálló gondolatait ellehetetlenítő szocreál szükségeszme, más
részről a kihívásoktól sem mentes, inspiratív építészeti feladatok 
paradoxona szocialista realizmust méltató politikai mellébe
szélést szült. „Építészetünkben a dekadencia és a formalizmus 
kifejeződése, minden más mellett, egy sor új, kivitelezett vagy 
tervezett épület (az új szarajevói utcák terve stb.), a reakciós 
és formalista elméletek, hogy az úgynevezett funkcionalista 
konstruktivizmus -  ami »Nyugat-Európa területén« keletke
zett mint a »modern élet lendületes dinamikája« és az »acél- és 
vasbetonszerkezetek korszerű fejlődése« -  az új, szocialista tár
sadalom építészete, valamint hogy a szocialista realizmus az 
építészetben, amely a fejlődés magasabb szintjén elfogadja és 
feldolgozza a klasszikus építészet vívmányait, csak visszalépés, 
az »elmaradott néptömeg« képessé válása a burzsoá funkcio
nalista konstruktivizmus »kristályos test, sík, lekerekített élek 
végső érthető kompozíciójának« megértésére és elfogadására!” 
(STRAUS 1991; 12.) E beszéd 1948-ban, a Jugoszláv Kommu
nista Párt V. kongresszusán hangzott el a Kominformból való 
kizárást követő napokban. Ennek tudatában érthető a monda
nivaló erőltetettsége, hogy a nyugat-kelet közötti művészeti vá
lasztóvonalra került ország nem tud mit kezdeni a politikában 
fellépő új helyzettel. Ami a művészetben addig követendő volt, 
hirtelen a legnagyobb jóindulattal sem mondható elfogadottnak, 
s a burzsoá nyugati mozgalmak még mindig kissé vitatottak. 
A kényszer szülte mondanivaló inkább azt az elvet követte, amely 
nem hagyta az egyik oldal -  a szovjet és a nyugati irányzatainak -  
teljes mértékű kibontakozását, inkább egy hibrid, egyikkel sem 
identikus, mégis részleteiben azonos művészeti stílus, a szocia
lista modernizmus születésénél bábáskodott.

A szocialista realizmus építészeti hatása közvetlenül a háború 
utáni időszakban volt jelentős, de ez a periódus gyorsan lejátszó
dott, így a negyvenes évek vége felé már csak politikai ambíció



maradt. Általánosságban azt lehet mondani, hogy a jugoszláv 
művészetet nem fertőzte meg annyira a szocreál népámítás, mint 
más államok kultúráját, amelyek 1945 után hamar pártállamok
ká váltak. Tito 1948-as szakítása Sztálinnal tudatosította, hogy e 
rövid időszak hivatalos művészete a szocialista realizmus volt, 
amit azok a művészek is követtek, akik a harmincas évek balol
dali szocartjába is belekeveredtek, s azok is, akik a burzsoának 
nevezett párizsi modernizmust követték (DIMITRIJEVIC 2003). 
A képzőművészetben inkább megnyilvánuló szocreál egy válo
gatás nélküli, kicsit hisztérikusan mindent elnyelő, a Szovjetunió 
szellemi és művészeti termékeihez ragaszkodó reakció terméke.

1948 után viszont az ebben az időszakban született esztétikai 
értéket képviselő alkotások és alkotók (Boza Ilic) ugyanúgy el
tűntek, mint a silány tömegcikkek gyártói. Boza Ilic (1919-1993) 
újrafelfedezése is csak a nyolcvanas évek első felében történt, s 
ma már a térség egyik legismertebb festőjeként tartják számon.

Szocialista világkép és esztétika

A szocialista esztétizmus a társadalom által elfogadott és támo
gatott kultúrával és művészettel hasonuló, kétségtelen esztétikai 
minőséggel rendelkező mérsékelt modernizmus (Jerko De Negri 
nyomán). A modernizmus fogalmát el kell határolnunk a má

sodik világháború utáni szocialista modernizmustól, a titói Ju
goszlávia32 hivatalos művészeti irányzatától. Az 1945-öt követő 
négy év nemcsak állami és társadalmi szinten jelentett hatalmas

32 A Második, titói Jugoszlávia 1943 -  1945-től hivatalosan és Josip Broz Tito 
halála után (1980) is -  és 1991 között létező, föderatív alapon szerveződő 
szocialista állam volt, ami 1948 után nem kötelezte el magát a sztálini 
Szovjetuniónak. A föderatív állam a következő tagországokból állt: 
Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Montenegró, Szerbia és 
Szlovénia. Az ország neve 1943-tól Jugoszláv Demokratikus Szövetségi 
Köztársaság (Demokratska Federativna Republika Jugoslavia -  DFRJ), 
1945-től Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság (Federativna Narodna 
Republika Jugoslavia -  FNRJ), 1963-tól Jugoszláv Szocialista Szövetségi 
Köztársaság (Socijalisticka Federativna Republika Jugoslavija -  SFRJ). A 
köztársaság elnöke 1953 és 1980 között Josip Broz Tito volt.

törést, de megszakította az építészeti törekvések kibontakozá
sát is, a vezető építészek egy része elhagyta az országot. A holt 
periódus után újra felbukkanó kulturális elit körében tetszést 
kiváltó szocialista realizmus megfelelő környezetre talált, bár 
az építészet még hordozta a húszas és harmincas évek modern 
hagyományait, de másrészről igyekezett megfelelni a szocializ
mus által támasztott szabályoknak. Az új szocialista építészetet 
az Arhitektura naroda SSSR című kiállításon mutatták be a szerb 
építészszakmának, ahol Branko Maksimovic, Dorde Boskovic, 
Branislav Kojic és Bratislav Stojanovic is méltatták a stílust.

Strukturális és morfológiai szinten tehát a szerb szocreál két 
szimultán irányzata fejlődött ki, a nemzetközi, amely a hasonló 
politikai orientációjú országok építészetének mintájára alakult, 
és a nemzeti, amely inkább jugoszláv, mint szerb. Az építészet
ben túlsúlyban levő nemzetközi vonal ragaszkodik a háború 
előtti akadémista és modern hagyományokhoz, amely haso
nult az új társadalmi-ideológiai elvárásokhoz. A nemzeti vonal 
a lakásépítészetben teljesedett ki, és a nemzetközihez hasonló 
társadalmi dimenziói voltak. A stílus karakterét és intenzitását 
tekintve a visszafogott szocialista realizmus kevésbé kreatív a 
műszaki és építészeti megoldások terén, míg az extrém inkább 
a minimalista, propagandista megoldásokat helyezte előtérbe 
(MALDINI 2004b).

Az 1948-as szakítást követő hullám csak részben nevezhe
tő modernnek, Tito személyi kultusza, annak megteremtése és 
ápolása még akkor is a sztálini példát követte. Bár a szövetségi 
államot szovjet mintára tervezték, és 1948-ig erős politikai és 
társadalmi hatással volt rá a Szovjetunió, de Josip Broz Tito kül
politikájában egyre inkább kizárta a sztálini befolyást, és a Nyu
gat felé fordult. Ez sértette Moszkva érdekeit, és ez az ellentét 
vezetett Jugoszlávia kizárásához a Kominformból.

A szocialista modernizmus irányzatként való kialakulása a 
második Jugoszlávia tagköztársaságában, Szerbiában nem volt 
egyértelmű és zökkenőmentes, mivel az absztrakt -  mint ennek 
a stílusnak egyik alappillére -  a szerbiai művészetelméletben so-



kadszorra sem talált igazolásra, a mindenkori rendszer alakítói
nak elfogadására. Figyelmen kívül hagyva a történelmi, kulturá
lis és ideológiai eltéréseket, az alapvető ok, ami miatt a szerb mű
vészet valamilyen szinten szerepet vállalhatott a legtöbb európai 
országban, az a földrajzi elhelyezkedése, hiszen a felvilágosodás 
korától, mondhatni az europizáció idejétől kezdve a szerb mű
vészeti értelmiség elhatárolódott a nemzetközi hullámtól, amit 
idegennek érzett, helyet adva inkább a helyi, hiteles és ortodox
keresztény normáknak az univerzális, kozmopolita, európai ke
resztény értékekkel szemben (MARKOVIC 1996).

Josip Broz Tito a Jugoszláv Népi Ifjúság VII. kongresszusán,
1963. január 23-án Belgrádban mondott beszédében még az 
absztrakt művészet ellen szólalt fel, míg az országban egyre in
kább teret hódított a modern irányzat. Tito a művészetet a maga 
funkcionális voltában látta, abban a közegben, amely a kreatív 
művészi munkához elegendő, sőt gazdag élményanyaggal szol
gál, a fiatal művészek viszont az absztraktba menekültek, ahe
lyett, hogy a valóságot fogalmazták volna meg (BROZ 1966; 76). 
Tito ugyanebben az évben Hruscsowal találkozott, aki egyezett 
nemcsak a munkásosztállyal (STAUBRINGER 1976), hanem a 
modern művészet hiábavalóságával kapcsolatos elképzeléseivel 
is. Elégedetlensége nem volt hosszú életű, pragmatizmusa mégis 
blokkolta a szerbiai művészeti eseményeket, és a civil szférában 
modern ellenes törekvéseket generált. Míg a szocialista realiz
mus -  mint közvetlen utóda a XIX. századi történelmi realiz
musnak -  a sztálinista-leninista politikai rendszer alárendeltje 
volt, és nem szűnt meg létezni a köztéri szobrok esetében, addig 
a hatvanas évek folyamán a titói államban emelt szobrok többsé
ge modern volt, formáival és üzenetével ünnepelve a szocialista 
forradalmat, amely győzelmet aratott a fasizmus felett.

Annak ellenére, hogy a Szovjetunióban és a szerb tagköz
társaságban a köztéri művészetet (public art) (PEJIC 2003) tisz
tán absztraktként mutatták be, új olvasatában heroikus jellegű, 
a korszakot tükröző alkotások jellemezték, amelyek a „hivata

los” művészetet képviselik, és nem rejtett jelképek, amint azt az 
absztrakt megkövetelné.

A tagadás és a titkon elfogadás eme paradoxona felteheti 
a kérdést, hogy vajon szocialista modernizmusról, szocialista 
esztétizmusról, illetve magas modernizmusról beszélhetünk-e 
az 1948-at követő időszakban, vagy mindezek alapja ugyan
az az elképzelés, amely a nyugati eszmék „jugoszlávosítását”, 
a kapitalizmus szocializálását jelenti? 1963-ban, ugyanabban 
az évben, amikor Tito a valóság megformálását hirdette, Sveta 

Lukic szerb író egy új fogalmat hozott a művészeti köztudatba. 
A szocialista esztétizmus (LUKIC 1963) szembehelyezkedett a 
szocialista realizmussal, amely a valóság mélyebb összefüggése
it akarta megragadni konkrét képekben, s elvetette az absztrakt 

formalizmus, a kapitalista Nyugat egyik importcikkeként való 
definiálását. Ugyanakkor az úgynevezett magas művészetben 

a szocialista esztétizmus nem találta meg a helyét, a szocreál is 
erősen elkülönült a szépművészettől, átadva ezt a helyet a nyu
gatorientált „burzsoá művészeteknek”. „1955 után válaszul a 
szocialista realizmusra [...] -  Jugoszláviában a művészet a másik 
véglethez érkezett. Az új pozíciók főbb jellemzői: semlegesség, 
kompromisszum, hatások. [...] [A] művészeti alkotást nem mint 
a szocialista valóság »reflexióját« kezelik, hanem mint a valóság 

optimális kivetítését...” (POPANDIC 2010; 248). A mindennapi 
életben az esztétizmus dominált, amelynek átalakulása szocia
lista esztétizmussá elkerülhetetlen volt, hiszen a mindennapok 

is a titóista ideológia körül formálódtak. A burzsoázia33 némi 

gúnnyal és kritikával közelített a szocializmus esztétikájához, 
de ennek publikus volta vitatott volt. Másrészről elfogadták a 
modern általános eszméjét, amely visszautasította a kultúra

33 A burzsoázia, kifejezőbben a művészeti burzsoázia alatt a művészek 
és műkedvelők azon csoportja értendő, amely a párizsi modernizmust 
követte, szemben azokkal, akik az 1930-as évek baloldali szellemű 
szocialista művészetet képviselték a tagköztársaságban. Mind a két 
réteg a későbbiekben elfogadta a szocialista esztétizmus, a szocialista 
modernizmus eszméit és művészeti kifejezőeszközeit.



politikai szolgálatba állíthatóságát, mert így leértékelné a mű
vészi szabadságot és magát a művészet szabadelvűségét. Hiába 
tekintjük a szocialista esztétizmust a társadalom által elfogadott 
mérsékelt modernizmusnak, mégsem tudta kivívni magának azt 
a tiszteletet, amit a magas modern.34 Valójában e két irányzat 
nem különíthető el egymástól, átfedik egymást időben és ide
ológiában, csak a társadalom különböző rétegeinek szintjén lé
teznek. A képzőművészetben egyik részről az egzisztencialista, a 
magas művészethez húzó Trifunovic, Miodrag B. Protic, Branko 
Filo-Filipovic, Olga Bozickovic-Popovic és Mica Popovic, má
sik részről, a „másik művészet”35 rétegét a Mediala (Leonid 
Sejka, Dado Duric, Vladimir Velickovic) és az 1969-es szabadkai 
Bosch+Bosch, valamint az újvidéki KOD-csoport képviseli.

A második világháború után, de leginkább a negyvenes évek 
végével kezdődő időszakban, egyre több művész, építész hagyta 
el az országot. Milutin Borisavljevic (1889-1969) építész példá
ul 1949-ben költözött Párizsba, Aljosa Josic 1953-ban alakította 
meg az ATBATA-stúdiót Vladimir Bodanskival, aki szintén Pá
rizsban élt (MALDINI 2004a) és Sibin Dordevic (1926) újvidéki 

építész, a szabadkai Sugárút első lakóépületeinek tervezője Nyu- 
gat-Németországba költözött.

A francia hatás mellett a Pax Americana ideológiá
ja is megjelent a keleti blokkban, amely már a művészi nyelv 
univerzalizációját vonta maga után. A nemzeti és nemzetközi 
kultúra terjedését nemcsak a vasfüggöny mögötti országok, ha
nem még Olaszország is elősegítette, ahol viszont a háború utáni

34 A magas modernizmust a SFRJ tagköztársaságában, Szerbiában 
politikailag semleges művészetként fogadták el, ami már nem mondott 
ellent a nyugatiasodó, modernizálódó kommunizmusnak, így akár Szerbia 
hivatalos művészeti ideológiájává válhatott volna, mert az önkifejezés 
„tiszta retorikájának” és a művészet autonómiájának modernista 
mítoszából alakult ki. (Bojana Pejic jegyzetei nyomán.)

35 A „másik” vagy „új” művészetnek nevezett irányzatra jellemző a művészeti
kifejezésmódok heterogenitása. Az akkori modern irányzatok szinte 
mindegyike felfedezhető az alkotásokban. Bevezette a művészetet a
gyakorlat elveként, illetve a művészet az univerzális nyelv helyett az egyéni 
nyelvet vagy a test nyelvét kezelte.

szocialista művészeti trendet a kommunizmus ihlette, és a pár
tok szorgalmazták. Ezt a jelenséget nevezhetjük a modernizmus 
amerikanizációjának is, hiszen az Amerikai Egyesült Államok
nak, főleg Jonathan Harris és Éva Cockcroft The New American 
Painting (1958-1959) kiállításának hatására kibontakozó abszt
rakt expresszionizmus teljes ellentétben állt a szocialista realiz
mus dogmatikus, konzervatív festészetével. A második Jugoszlá
via Szerbia tagállamában -  amerikai és francia mintára -  egymás
sal párhuzamosan a szabadság stílusa és formavilága alakult ki.

Jerko De Negri belgrádi művészettörténész, az exjugoszláv 
képzőművészeti modernista áramlatok egyik legjobb ismerője, 
a szocialista esztétizmust a szocialista realizmus után következő 
stílusként azonosította. Ha csak a zenitistákra, a zágrábi EXAT- 
51-csoport konstruktivistáira (Srnec, Richter, Murtic), az ugyan
csak horvát Gorgona nevű csoport (Knifer, Gattin, Seder, Feller) 
prekonceptuális munkásságára (VIDULIC 2005) gondolunk, 
akkor a francia modern erős hatását fedezhetjük fel. Az ötvenes 

és hatvanas évek művészeti ízlését egy olyan nemzedék alakítot
ta ki, amelyre nagy hatással volt a párizsi modernizmus, amely 
nem reagált a társadalomra, ellentétben a szocialista realizmus
sal csak a művészetet létrehozó formai sajátosságok érdekelték. 
A szerb művészek szembesültek a párizsi magas modernizmus
sal, ami kihathatott arra, hogy a magas modernizmus Szerbia 
(a volt Jugoszlávia azon része, ahol a második világháború alatt 
eltűnt a modern36) hivatalos művészeti ideológiájává váljon. 
A kicsit elitista és individualista kultúra egy olyan közegben ka
pott életre, ahol a kommunista párt hatalma a kulturális és mű
vészeti életre is kiterjedt. Az absztrakt formalizmus, maga a tár
sadalomtól és politikától való függetlenség ideológiája nem felelt

36 Az 1950-es dubrovniki tanácskozásig (Prvo savetovanje arhitekata 
i urbanista FNR Jugoslavije, 1950. november 23 -25 .) a szocialista 
modernizmus volt a térség hivatalos, vezető művészete, de Vladislav 
Ribnikar (1900-1955) újságíró és Milorad Macura (1914-1989) építész 
előadásainak hatására az építészet esztétikai és művészeti felfogása 
változott.



meg az akkori hatalomnak, de mint modern olyan semlegessé
get képviselt, amely akaratlanul is egy politikai rendszer hivata
los kultúrájává tette. A magas modernizmus már nem mondott 
ellent a modernizálódó, nyugatiasodó kommunizmusnak, így 
nemcsak párizsi, nyugati közegben működhetett, hanem a Jugo
szláv Szocialista Szövetségi Köztársaság (JSZSZK -  SFRJ) szerb 
tagköztársaságában is.

A szocialista modernizmus mint a második 
(titói) Jugoszlávia hivatalos művészeti 
irányzata 1948-tól az 1970-es évek közepéig

A társadalom által elfogadott kultúrában asszimilálódó mérsé
kelt modernizmus, Sveta Lukic szocialista esztétizmusa gyakran 
egy általánosabb terminológiában is kiegyenlítődik, a szocialista 
modernizmusban, amely a szocializmus eszméin átszűrt magas 
művészet.

Alapvető különbség a nemzetközi modernizmus és a szo
cialista esztétizmus-szocialista modernizmus építészete között, 
hogy míg az előbbi tiszta, ornamentikamentes, stílusában köz
vetlenül kapcsolódik korának európai történelmi mintájához, 
addig az utóbbi a „belső értékek”37 felé fordul, megkísérelve 
megteremteni az egyedi, helyi építészeti kifejezést.

A „mozgalom” kulturális értékét és az ötvenes évek ellent
mondásos művészeti légkörét legjobban a már említett Delo 
és Savremenik belgrádi folyóiratok közvetítették. Az ellentét 
a realizmus és modernizmus között még a „Sztálin-mentes” 
környezetben sem ért véget. Ez az ellentét 1955-re kiéleződött, 
amikor a Savremenik köré gyűlt realista művészek (a folyó
irat ugyanazon évben jelent meg először), akik között szocreál

szeparatisták és akadémiai-realista fundamentalisták is vol
tak (BOSKOVIC 1981), megzavarták Henry Moore (1898— 
1986), a XX. század egyik legjelentősebb absztrakt szobrászá
nak belgrádi kiállítását. A Delo modernista szerkesztői, akiket 
anarchoindividualistáknak, franciapártoló burzsoá öntudatú 
antihumanistáknak tituláltak, hittek abban, hogy a szocialista 
társadalomban a művészet organizmusként (PEJIC 2003) van 
jelen, amely a saját szabályai szerint fejlődik ki. A művészet auto
nómiáját hirdették, elismerve a szürrealizmust és az absztraktot. 
Követelték a kifejezés szabadságát és a művészeti pluralizmust, 
ami a szocialista társadalom legfőbb karakterisztikája, gondol
junk itt Jugoszlávia multinacionalitására és a szocializmus állító
lagos emberközpontúságára, vagyis a dolgozó ember eszméjére. 
Ebben a légkörben, illetve az állami vezetés támogatásával olyan 
nemzetközi-nemzeti építészet alakult ki, amely méltó volt arra, 
hogy egy, a Nyugat és Amerika felé nyitott, nemzetközi modern 
nagyhatalmat monumentalitásával és korszerűségével képvisel
jen. Az ötvenes évek lakásépítési hullámára jelentős mértékben 
hatottak Le Corbusier tervei a múlt század húszas éveinek végé
ről, illetve Az új építészet öt pontja (Les 5 points du ne architecture 
nouvelle, 1926)38, amely szellemiségében és funkcionalitásában 
irányadóként szerepelt, ugyanakkor a lényeg modifikációja nél
kül az igényekhez és a lehetőségekhez igazodva nem követte 

pontról pontra. Üjbelgrád a felpörgetett fejlődés színtere volt. 
Walter Gropius szintén a húszas évek végi terveinek lényeges 
hatását fedezhetjük fel. A szerb lakásépítészetben is alkalmazott 
nemzetközi modern mintái vajdasági szinten is érzékelhetők. 
A kubista kompozíció lényege a díszítőelemektől felszabadult 
„fehér”, tiszta homlokzat, a lapos tető és a szalagablakok.

37 Belső értékek alatt az a szocializmusban hangoztatott értékrend értendő, 
amely a szocialista személyiség mind teljesebb kibontakozását, az egyén 
értékének és szabadságának eszméit emeli ki, törekedve ezáltal arra, 
hogy az egyén kifejezésre jusson -  az értékrend teljes megvalósulása a 
gyakorlatban háttérbe szorult.

38 1. Az épület lábakra állítása, hogy az ne vegyen el területet a természettől.
2. A pillérvázzal biztosítható, a tartószerkezettől független szabad alaprajzi 
alakítás. 3. A teherviseléstől mentesült homlokzat szabad alakítása. 4. 
Szalagablakok, amelyek növelik a bevilágítás mértékét, és nyitnak a külső 
tér felé. 5. Tetőkert kialakítására lehetőséget adó lapos tető.



A lakásépítészethez igazodó példa maga Le Corbusier Unité 
d ’Habitation  (1947-1952, Marseille) projektje is, amely az előre 
gyártott elemek alkalmazásával az építkezés új, szélesebb dimen
zióit szorgalmazta. A szovjet konstruktivista építészet (1922— 
1936) képviselői előszeretettel alkalmazták e technikát -  az 
1917-es októberi forradalmat és polgárháborút követően -  a 
megváltozott igények kielégítésére. A már említett Konsztantyin 
Melnyikov, aki az irányzat lelkes képviselője (Melnyikov-ház, 
1927-1929) volt, technológiailag nemcsak a háború előtti szerb 
modernizmusra hatott, hanem a szocialista modernizmus kép
viselőire is.

A Dubrovnikban 1950-ben megtartott Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság építészeinek és településtervezőinek első ta
nácskozásán39 Milorad Macura (1914-1989) felvetette a szocia

lista realizmussal való szakítást (MARIC-MILASINOVIC 2006; 
134-139)40, valamint kiáltványával elérte azt, hogy az építészetre 
úgy tekintsenek, mint művészeti alkotásra, ne csak mint az em
beri szükségletek kielégítésének leképezését kezeljék. Az építész 

az ötvenes évek végén Belgrádban Unité d ’Habitation  hatású la
kóépületet tervezett. A szocialista modernizmus építészeti esz
köztárával, még ha homlokzati elemei kifejezőek is, továbbra is 
alkalmazza a nemzetközi modernből átmentett anyaghasznála

tot és részleteket: az említett lapos tetőket, a szalagablakokat és 
a nyers betont. Ebben a furcsa kettősségben az építész kreatív 
individuumként a névtelenségbe veszik, bár egyre szervesebben 
része annak az épített organizmusnak, amit megvalósítani lát
szik. Slobodan Maidini a belgrádi új vásárcsarnokot (Beogradski 
sajam [1954], tervezők: Vladeta Maksimovic, Milorad Pantovic, 
Branko Zezelj) az új konstruktivizmus (nem összekeverendő a 
neokonstruktivizmussal) példájaként említi, amely nem kötő

39 Prvo savetovanje arhitekata i urbanista FNR Jugoslavije.

40 Iván Antic véleménye szerint a szocialista realizmus mint stílus nem
létezett a szerbiai építészetben (MITROVIC 2003).

dött a Szerbián kívüli építészethez, csak direkt válasz a közvetlen 
igényekre és a tervező elvárásaira.

A korszak egyik jeles képviselője Nikola Dobrovic, akinek 
építészeti munkássága részben töretlen maradt a második vi
lágháborút követő szocrealizmusban, s a szocialista moderniz
mus első generációjának egyik legjellegzetesebb épületét alkotta 
meg. A Népvédelmi Államtitkárság épülete tömegével és a hom
lokzatot dekoráló kőkockáival a háború előtti modern hangula
tát hozza vissza. A képzőművészetben jelentkező amerikai hul
lám mellett a szerb építészet fejlődésében is nyomon követhető 
a chicagói magasházak és az Amerikai Egyesült Államokban al
kotó építészek hatása. Ludwig Mies van dér Rohe és Philip John

son munkája -  Seagram building, 1958, New York -  feltehető
en hatott Bogdán Ignjatovicra, a belgrádi Slavija Hotel (1962) 
tervezőjére és Mihail Jankovicra is, akinek munkája az 1964-es, 
még ma is gyakran CK-nak (Centralni Komitet) nevezett Usce, 
amely egykor a kommunista párt székháza volt. Az épület szer

kezetileg megrongálódott az 1999-es NATO-bombázás alatt, 
2003 és 2005 között került sor a rekonstruálásra Ljubomir Vlajic 
tervei alapján.

A háború utáni első nemzedék 1955 és 1965 között megala
pozta a szocialista modernizmust, amely már akkor a titóista 
Jugoszlávia elfogadott művészeti irányzatává vált, amikor még 
karakterisztikái nem is kristályosodtak ki. Az az igény teremtet
te, amely a nemzetköziség és modernitás felé vezette az országot. 
(1960-ban jelent meg először az Arhitektura -  urbanizam  folyó
irat Belgrádban, amely tovább erősítette az identitást.) Az irány
zat a modern alatt elkülönülő trendek olvasztótégelye volt, első 
időszakát a funkcionalizmus és a nemzetközi stílus jellemezte, 
amely még a vernakuláris41 építészetben is megnyilvánul. Fel
bukkantak a korszerű anyaghasználatnak és műszaki megoldá
soknak köszönhetően a konstruktivista példák is.

41 A helyi vagy népi nyelvjárás, illetve stílus megjelölése.





Az 1950-es évek városépítészete 
és architektúrája Szabadkán

Az első városrendezési terv a második 
világháború után és más korai építkezések

Szabadka egységes városképét nemcsak a második világháború 
bombatámadásai okozta városszöveti szakadások gyengítették, 
hanem az is, hogy a magántulajdonban lévő földterületek adás

vételével a város kontroll és terv nélkül terjeszkedett északkelet
re, különösen a városból kivezető utak mentén. Az így kialakult 
monoton, minden kísérő (oktatási, kereskedelmi vagy más köz
célt szolgáló) objektumtól mentes külvárosok a város közpon
ti részétől távolabb helyezkedtek el, a perifériára szorultak. Ez 
az állapot egy szabályozási terv kidolgozásának szükségességét 
vonta maga után. A második Jugoszlávia megalakulása után 
1948-ban kezdték el egy átfogó településszabályozási terv előké
szítését (DE NEGRI-KOPILOVIC-DUJM IC-JOVICIN 1975; 

89). A legszükségesebb felmérések és adatok összegyűjtése után 
készült el a Szabadka szabályozási tervének elkészítésére irányu
ló akcióterv42 (DE NEGRI-KOPILOVIC-DUJM IC-JOVICIN 
1975; 89, MÉSZÁROS 2008, SABO 2002; 121). A program az 
általános alapelvek mellett tartalmazta a követendő irányelveket 
is, amelyeket gazdasági, közlekedési, kulturális, oktatási és tár

42 Program za izradu regulacionog plana Subotice.

sadalmi elemzések előztek meg, valamint a népességnövekedés 
figyelembevételével alakítottak ki.

A város funkcionalitásában nem igazodott a megváltozott 
igényekhez, már a világháború előtt szembesült a közlekedés 
motorizációja, a teherforgalom és a növekvő népesség támasz
totta problémákkal, amelyeket új tervvel kívánt megoldani. 
A terv a három közigazgatási régióra osztott, százezer lakosú 
(DULIC 1953; 159) város fejlődését követve előirányozta a város 
utcahálózatának, szennyvízelvezető hálózatának, csatornarend

szerének korszerűsítését, regulációját és kiépítését. Az 1944-es 
bombázásban megrongálódott történelmi épületek, főleg a vas
út vonalán megsemmisített épülettömbök új területeket nyitot
tak a szükség határozta építészet és az urbanizmus alakulására. 
A Szabadka szabályozási tervének elkészítésére irányuló akció
terv alapján 1951-ben készült el Szabadka szabályozási terve, 
amely 1952-ben lépett hatályba, és 1959-ig volt érvényben (DE 
NEGRI-KOPILOVIC-DUJM IC-JOVICIN 1975; 89). Az orszá
gon belül Szabadka az első városok között volt, amelyekre vonat
kozóan Szerbia Népköztársaság Városrendezési Intézete43 ilyen 
dokumentumot készített. A terv újdonságai között szerepelt 
az új ipari övezetek kialakítása a délkeleti és déli városrészen. 
A helyszín kiválasztásához valószínűleg hozzájárult a város ter-

43 Urbanisticki zavod NR Srbije.



mészeti képe is, a vízrajz és a klimatikus jellemzők, különöskép
pen a szelek iránya44, valamint a teherszállítás lehetősége. Az 
1954-ben kidolgozott előzetes városrendezési térképén (SzTL/ 
IAS, F:003, 3.3.1.42.) (9. melléklet) jól kivehetők a vasútvonal és 
a potenciális, megfelelőnek ítélt közlekedési kapcsolatok.

A meglévő lakások közül 2000 nem rendelkezett megfelelő 
higiéniai feltételekkel, de emellett 2300 lakásra volt még szük
ség (DULIC 1953; 157) a lakosság alapvető igényeinek kielégí
téséhez. A térkép tanúsága szerint a lakásgondok megoldását 
többemeletes lakóházak építésében látták, amelyek felváltották 
a város lebombázott épületeit és földszintes házait. Ezek a több- 
emeletes mikrorégiók blokkoknak még nem nevezhetők, hiszen 
még csak kisebb lakónegyedek, lakótelepiségüket enyhíti a vá

rosközpont közvetlen közelsége.
A város 1954-es urbanisztikai térképén (9. melléklet) a 

meglévő és a tervezett épületeket vázolták. Itt új köz- és lakó
épületekként jelennek meg az említett lakótelepek, majd 1958- 
ban megindul az első négyemeletesek építése is, amelyekre a 
típus szerinti tervezés jellemző. Egyenépületek ezek megegyező 
anyaghasználattal és karakterisztikákkal. A város általános te
lepülésrendezési főtervének (SzTL/IAS, F:138, 1959, 16158.) a 
lakótelepekről szóló 1959-es kivonata45 központi és külvárosi 
zónákra osztja a várost, s az említett két lakótelepi rész -  amely 
nem esik az elszigetelt blokkok kategóriájába -  a központi rész
hez tartozik, a tizenöt mikronegyed része, vagyis a közvetlen 
belvároshoz sorolható.

44 Az előzetes tanulmányok az 1983-ban elfogadott GUP-ban találhatók, így 
a következtetések az éghajlati, vízrajzi és más, az évtizedek alatt állandó 
adatok alapján lettek levonva (GUP 1983; 88, DULIC 1953; 164).

45 Mivel a Szabadkai Történelmi Levéltár nem rendelkezik az 1959-ből 
származó eredeti dokumentumokkal, amelyek a kollektív építkezésre 
vonatkoznak, ezért az 1981-es, az 1983-ban hatályba lépő terv kivonata 
(SzTL/IAS, F: 138, 1959.), azA n aliticka  studija urban ogp lan a  grada  
Subotice (ZZUS, 1/4., 1959) és dr. Pajo Ivkovic Ivandekic tanulmánya, az 
E konom ske osnove urbanistickog razvoja grada Subotice (ZZUS, 1/2., 1961) 
című lett felhasználva.

A statisztikai összeírás szerint, amely megelőzte az 1952-ben 
elfogadott terv elkészültét, a 14 000 felépült lakásnak 0,07%-a 
három-, 0,3%-a két- és 2%-a egyemeletes, míg 95%-a földszintes. 
Anyaghasználatában: szilárd anyag 19%, vegyes építőanyag 22% 
és gyenge (döngölt falú) 59%. Szabadkának ekkor -  az ötvenes 
évek elején -  50 000 lakosa volt, az átlagos népsűrűség pedig 60 
lakos hektáronként (DULIC 1953; 157).

A rendelkezésre álló statisztikai adatok alapján Szerbia Nép- 
köztársaság önkormányzati ügyekkel foglalkozó minisztériu
ma46, illetve a Vajdaságban elsőként Szabadkára kihelyezett ta
gozata állította össze a város szabályozási tervének előkészítésére 
vonatkozó programját. Az újvidéki Városrendezési és Földméré
si Intézet47 Szabadkára kihelyezett helyi építészei Baltazar Dulic, 
Hoffmann Kálmán és Franjo De Negri voltak. A feldolgozott 
adatok és az akcióterv alapján 1951-ben elkészült Szabadka sza

bályozási terve, amelyet 1952-ben fogadott el a Szabadkai Városi 
Népbizottság.48 A szabályozási terv tervezői a szabadkai építé
szek, Baltazar Dulic és Franjo De Negri voltak. Dulic nevéhez 

fűződik a Palicsi Szabadtéri Színpad tervezése (1950), míg De 
Negri tervei alapján készült a Palicsi Állatkert és a férfistrand 
üdülőterületekkel való bővítése (1949), valamint a második vi
lágháború előtt a már említett modern Sokol otthon. Érezhető a 
Bauhaus formaisága, habár Szabadkán ebben az időszakban még 
nem használják ki teljesen az új konstrukciós anyagok, mint az 

acél, az üveg vagy a beton nyújtotta lehetőségeket.
Az építészek Szabadka szabályozási tervében ötven évre elő

retekintő fejlesztési és szabályozási stratégiát fogalmaztak meg. 
A hosszabb időintervallumot igazolja:

1. az addigi lassú fejlődés,
2. a város túlnyomórészt mezőgazdasági jellege,

46 Ministarstvo za komunalne poslove NR Srbije.

47 Zavod za urbanizam i geodeziju.

48 Narodni odbor grada Subotice.



3. tény, hogy a terv előirányozza a városszerkezet mo
dernizált rekonstrukcióját, azonban itt számolni kell a 
meglévő értékekkel (értékek alatt az építészeti értéket 
képviselő, történelmi jelentőségű épületek, valamint az 
általuk meghatározott mikrokörnyezet értendő). Ezek 
figyelembevétele nehezíti és lassítja a terv megvalósítását 
(DULIC 1953; 159).

A terv előirányozza az ipari funkciók kitelepítését a város 
központi részéből a déli és délkeleti területek üres parcellái
ra, szomszédságukban kialakítva olyan lakótelepeket (Zorka, 
Aleksandrovo -  Sándor, Mali Radanovac -  Kisradanovác, Mali 
Bajmok -  Kisbajmok), amelyek élhetőek, és megfelelnek a csa

ládok alapvető igényeinek. Oktatási és kulturális intézmények, 

rekreációs területek létesítését, az egészségügyi ellátás közelsé
gének és a jó megközelíthetőség biztosítását látják elő. A város 
közlekedésének tehermentesítésére az átmenő forgalmat a vá

roson kívülre terelik, használva és felújítva a már meglevő uta
kat, körgyűrűszerű formát adva azoknak az új összekötő utak 
segítségével (10. melléklet).

Baltazar Dulic építész feljegyzései között (DULIC 1953) egy
általán nem tesz említést Könyves Tóth Mihály terveiről (1885), 
még történelmi-urbanisztikai áttekintésben sem, így csak fel
tételezhető, hogy az Űj sugárút (Növi bulevar) 1952-es terve 
az 1885-ben készült vázlat és szabályozási könyv (KÖNYVES 
TÓTH 1885) alapján készült (11., 12. melléklet).49 Két sugárutat 

tervezett De Negri és Dulic, az egyik a Sétaerdőt és a város köz
pontját összekötő Tito marsall sugárút, amely a Fűzfás-ér nyom
vonalán húzódik -  megoldást kellett találni a Zorka50 gyárból le-

49 Zombor Sabo Stepski g rad  című művében (SABO 2002), Mészáros Piroska 
kéziratában és Antun Rudinski Szabadka városközpontjának tér- és időbeli 
fe jlő d ése  című tanulmányában (RUDINSKI 1985) utal az összefüggésre. A 
térképeket tanulmányozva fellelhetőek az azonosságok.

50 1904-ben alapították a Klotild sósavgyárat. Ötven évvel később a Zorka 
nevet vette fel.

folyó szennyvíz elvezetésének kérdésében, és új lakásokat kellett 
építeni megnövelve így a város központi részének lakósűrűségét. 
A másik, a már említett Új sugárút, amely a Rogina bara51 vo
nalán húzódott, illetve az 1944-ben lebombázott Vojnich-kúria 
(Lazar cár tér keleti oldala) helyén vezetett volna a vasúti pálya
udvartól a Zombori útig, érintve a Városháza előtti teret (13., 
14. melléklet). A szövetségesek bombái a legnagyobb pusztítást 
a vasúti sínektől néhány száz méterre levő Zentai út mentén vé
gezték. A város e részének felújítása, illetve a területek pontos 
meghatározása a részletes tervek és az előzetes tervezet52 alapján 
készült (15. melléklet).

Az előzetes tervekkel lefedett terület a Lazar Nesic tér, a 
Zentai út és a Radics fivérek utca között található, magába fog
lalja még a Senoa, a Stos, a Josip Kozarac, a Sonja Marinkovic, 
a Bogovic, az Iván Gorán Kovacic és a Kumic utcát, valamint a 
Puskin teret. A Senoa és a Stos utca, valamint a Lenin tér hatá
rolja az 1953-ban Baltazar Dulic tervezte, szabadkaiak által csak 
„kifliházként” emlegetett épületet (16. melléklet) és Hoffmann 
Kálmán és Franjo De Negri nyertes tervei alapján készült több- 
emeleteseket. Az ötvenes évek végén terjedt el Szabadkán a nyu
gati áramlatokat követő, már szocialista modernnek is nevez
hető építészet. Dragutin Karlo De Negri 1957-ben tervezett la
kóépülete (Vladimir Nazor utca 5.) (17. melléklet) egy nyertes 
pályázat alapján épült, ma már átépítése miatt elveszítette úttörő 
jellegű modernségét, de a mérsékelt modernizmus egyik első 
szabadkai példája. A városban nem fejlődött ki a szocialista mo
dernizmus olyan mértékben, mint Belgrádban vagy Újvidéken. 
Ennek egyik okát Dragutin Karlo De Negri Szabadka második 
világháborús helyzetében látja, a stagnálásban (MITROVIC

51 „Rogina bara: valószínűleg semlyékes medrű tó, a Lenin park, az Engels, a 
Duro Dakovic, a Vasa Stajic utcák és a Korzó (Boris Kidric utca) tájékán; 
1730 tájáig a Dafiment-épület és Népszínház vonalán volt fok kötötte arra 
a mesterséges tóra, aminek gátja 1750 tájáig a Gombkötő utcánál volt 
(HOVÁNY 1999; 16).

52 Direktivne regulacione osnove grada Subotica.



2005; 16, 2006; 11) és a háború utáni évek átrendeződött pri

oritásaiban.
A háború utáni urbanizációs folyamat az ötvenes években 

a rombolás nélküli várostervezés elvét követte. Tanulmányában 
Dulic is kiemeli annak fontosságát, hogy a város történelmi ké
pének megváltoztatása nélkül kell modernizálni, élhetővé tenni. 
Bár kitér arra is, hogy egy fejlődő, hamarosan százezer lakost 
számláló település városi szövetének korszerűsítése, építészeti 
értékeinek likvidálása nélkül, lassabb fejlődést hozhat. A Város- 
rendezési és Közművesítési Titkárságnak53 főmérnöke, Franjo 
De Negri által megálmodott és tervezett Tito marsall sugárút 
ennek a törekvésnek egyik jó példája.

A tervezés legfőbb feladata az volt, hogy minél kevesebb épü
let lebontásával nyissanak új teret a város szövetében. Az eredeti
leg ott álló földszintes házak nagy része gyenge anyagból készült, 
döngölt falú épület volt, megfelelő szennyvízelvezetés és alapvető 
higiéniai feltételek nélkül. A Fűzfás-ér vonalán, valamint a kiszé
lesedő völgyében épülő sugárút területét a Lazar cár és a Jugovic 

fivérek utca, valamint a Jakab és Komor (valamikori Októberi 
forradalom) tér határolja. De Negri elképzelése szerint a két ol
dalán zöldterülettel szegélyezett út központi része sétálóutcaként 
funkcionálna, míg a motorizált forgalom kiszorulna a magát a 
sugárutat és a gyalogutat szegélyező fák -  zöldterület közé.

A város lakásépítésre vonatkozó részletes urbanisztikai ter
vet három példányban Mészáros Piroska építész készítette el, 
amelynek alapján két magasház épült a Sugárúton úgynevezett 
csúszózsaluzat-technológiával, tervezője Iván Antic építész volt, 
akit a belgrádi Zvezdarán épült ugyanilyen épületeiért Októberi 
Díjjal tüntettek ki. E részletes városterv alapján épültek a több- 
emeletesek a Sugárút mellett, a Lekovic utcától a Vinkovac utcá
ig. A Szabadkai Járási Népbizottság54 Lakásépítési Igazgatósága 
munkáját 1957 végén kezdte és 1961-ig működött, majd a Lakás

53 Sekretarijat za urbanizam i komunalne poslove.

54 Narodni odbor sreza Subotice -  NOS.

építési Alap vette át a szerepét. Az igazgatóság által elkülönített 
javak (lakhatási hozzájárulás) tették lehetővé a tervezett lakásépí
tést. A Sugárút kivitelezésére előirányzott rövid idő (1958-1968) 
betartása miatt típusterveket alkalmaztak. Az első négyemele
teseket Sibin Dordevic tervezte (kétszobás, 46-47 négyzetméter 
alapterületű lakások, amelyek a családok első lakásának funkció
ját töltötték volna be), a katonatiszteknek és városi tisztviselők
nek épített szintén négyemeletes épületek Neven Vlak belgrádi 
építész munkái. A hétemeletes, úgynevezett „limenkaépületek” 

pedig Andre De Negri és Jesenski félmontázs épületei, amelyek 
urbanisztikai tervét Gellér (Josip) József vezetésével készítették 
(ZZUS, IV/4.). A parkosítás kivitelezése Bruzlai Ilona erdőmér
nök, a sétálóút kikövezése Gavro Braun építőmérnök tervei alap

ján valósult meg (SzTL/IAS, F: 138, 0650/13266/1958.). Az alap
vető funkciókat és igényeket figyelembe véve hamarosan iskola, 
az út közvetlen közelében piac, egészségügyi intézmény és posta 

épült, valamint már eleve adott volt a Sétaerdő mint rekreációs 
terület. Baltazar Dulic tanulmányában rávilágít a háború utáni 

szabadkai várostervezés szellemiségére: „A javasolt szabályozási 
terv csak irányelveket tartalmazó terv, és célja, hogy az új szo
cialista rendezés szellemében a városba rendezettséget és magas 
urbanisztikai elképzelést hozzon, miközben továbbra is megőrzi 
a pozitív értékeit és alapvető karakterét” (DULIC 1953; 164).

A Tito marsall sugárút

„1960-ban a mesterek igazán derekasan igyekeztek befejezni a 

Sugárút, az új városi település sétányának burkolását, mert várha
tó volt az elnök látogatása, már előre eltervezték, hogy autójával 

végighajt a sétálóutcán, amely róla kapta a nevét” (KRSTIC 1992; 
67). Az első építési rendszabályokat Örményi Mihály 1782-ben 
kinevezett királyi biztos véglegesítette a városi tanács 1780-ban 
készült jelentése alapján. A jelentésben szerepelt a szárazmalmok 
városon belüli elhelyezkedésének és az utcavonalak elmosódott- 
ságának problémája is: a házak, telkek bekerítetlenül álltak, így



nem alkottak utcai frontot, utcavonalat. Az építési és tűzrendésze - 
ti szabályok ezeket a városszépészeti gondokat is igyekeztek meg
oldani: köteleztek a szárazmalmok központból való kitelepítésé
re, az utcafrontok kialakítására, a nem megfelelő épületek lebon
tására, a házak tetejének biztonságosabb kialakítására. Az utcák 
valódi rendezése csak az 1839-ben készült felmérés és telekkönyv 
alapján kezdődhetett el. Örményi 1782-ben megbízta Kovács Ká
roly Leopoldot (Carolum Leopoldum) egy telekkönyv és kézira
tos térkép készítésével Szabadka városról (Maria Theresianopolis) 

(IVÁNYI 1892; 146). Az 1778-ban készült térképen már fel
ismerhetők térszerkezetének elemei -  a parcellák -  és az álló- 
és folyóvizek is (RUDINSKI 1984; 178-184) (18. melléklet). 
A kéziratos térképen kivehető a későbbi Tito marsall sugár
út vonala, majd Könyves Tóth Mihály vázlatrajzán (KÖNY
VES TÓTH 1885) (12. melléklet) tényleges tengelyvonala. Az 
1910-ben Franki István rajzolta térképen55 a Sugárút a barokk 
várostervezést követi, a fákkal szegélyezett sétány a Sétaerdőt és 
a város központját, az épülő Városházát hivatott összekötni (19. 
melléklet). 1928-ban Kosta Petrovic városrendezési térképén56 
(1. melléklet) újra megjelenik a Sugárút vonala, amelynek tényle
ges realizációját csak az ötvenes évek végén kezdték el. 1930-ban 
a város főmérnöke a város vezetőségének felterjesztett javaslatá

ban megjegyzi: „A város polgárai már több évtizede intenzív har
cot folytatnak az úgynevezett »Sugárút« megnyitása érdekében 

(a Pasic utca kiterjesztése a Sétaerdőig). Ennek szükségességét a 
városi elöljáróság látta elő nemcsak a háború előtt, hanem a fel- 
szabadulás utáni időkben is, azonban az események szerencsét
len egybeesésének következtében meghiúsult a terv kivitelezése.

55 Franki István: A (m ai) Tito m arsall sugárút nem m egvalósított szabályozási 
terve (1910). A következő térképeken is megjelenik a Sugárút terve: 
Szabadka  u tcahálózatának térképe  (1915) (SzTL/IAS, F:003, 3.1.1.14.), 
valamint ifj. Franki István és Franki István: Szabadka szabad  királyi város 
utcahálózatának térképe  (1911) (SzTL/IAS, F:003, 3.1.2.74.).

56 Az 1928-ban nyomtatott utcahálózati térképre 1930-ban bejelölték a 
városi temetőkben a város által meghatározott temetkezési helyeket az 
öngyilkosok részére (SzTL/IAS, F :0 4 7 ,11-70/1927.).

Most úgy gondoljuk, hogy ez a legmegfelelőbb idő, végrehajtá
sa a városi képviselet legnagyobb feladata lenne, amit az elmúlt 
tíz évben Szabadka város érdekében tett. Szükség van az utca 
megnyitására Szabadka város rendezése és szépítése érdekében. 
Ez a város fejlődésének természetes vonala, amellett, hogy az új 
paloták sorával ajándékozná meg a várost, a városközpont kö
zelebb kerülne az erdőhöz, amely a város szélén fekszik” (SzTL/ 
IAS, F:47,1, 2/1930.). Prcsity Kálmán városi képviselő kihangsú
lyozza, „hogy az út megnyitásának kérdése régi eredetű. Mivel 
a háztulajdonosok pénz hiányában nem tudnak majd építkezni, 
valamint az útépítés miatti kisajátítás során egy nagy ipari válla
lat semmisülne meg, továbbá a hely, ahol ez az út épülne, nagyon 
alacsonyan helyezkedik el, a feltöltése nagy befektetéseket igé
nyel, ezért anyagi okokból vegyék le a napirendről ezt a kérdést” 
(SzTL/IAS, F:47,1, 2/1930.).

A Tito marsall sugárút építését 1958-ban kezdték meg 
Franjo De Negri vezetésével, és 1968-ban fejezték be, de már 
fia, Dragutin Karlo De Negri irányításával. „Ebben az időszak

ban zajlott a Tito marsall sugárút megvalósítása mint az egyike 
Szabadka legviharosabb és legsikeresebb urbanisztikai lépé
sének. Ez esetben a városi szövet rehabilitációjáról és rekonst
rukciójáról volt szó, ahol párhuzamosan az elavult és leromlott 
földszintes lakásállomány lecserélésével létrejött a funkcionális 
kapcsolat is a városközpont és a sport- és rekreációs központ, a 
Sétaerdő között egy vágyott utcán keresztül a modern urbaniz- 

mus szellemében” (MITROVIC 2005; 16, 2006; 11).
A Tito marsall sugárút központi fekvésű terület, funkcioná

lisan csak részben kapcsolódik Szabadka belvárosi részéhez, a 
Dimitrije Tucovic utcának köszönhetően, amelynek folytatása a 
Sugárút, de ezt a vonalat bontja a Zmaj Jova utca és a Zsinagóga 
tér kereszteződése. A későbbi körforgalom építése ezeknek az 
utcáknak és e térnek a kereszteződésében finomított a városké
pen, lelassult a forgalom, és a zöld sziget kellemesebb átmenetet 
képez. A funkcionális kapcsolatot erősíti a szabadkai Városi Mú
zeum épülete a Sugárút és a Zsinagóga tér sarkán, de potenciális



válaszfal is a történelmi belváros és a szocialista modern lakóte
lep között (aktív építési idő 1957 és 1968 között, de a múlt század 
hetvenes éveiben is épültek lakó- és más funkciót betöltő épüle
tek). A városrészt a Szép Ferenc, a Jugovic fivérek (szélesebben 
szemlélve a Frangepán) utca, a Jakab és Komor tér, a Zsinagóga 
tér a városközpont felőli oldalon, a Zmaj Jova, a Lazar cár és az 
Arsenije Carnojevic utca által határolt belterületet foglalja ma
gába. Városképi szempontból a terület egységes, jól elkülönül a 
környező utcák földszintes, családi házaitól és a Lazar cár utca 
polgári, a múlt század elején épült téglaépületeitől. Bár a vizs
gált terület épületei magasságukat tekintve zavaros, egységtelen 
képet mutatnak, a négyemeletesek közé beékelődnek tíz- és ti
zenkét emeletes magasházak is, mégsem hat zavaróan a magas
ságkülönbség, mert ezt ellensúlyozzák a terület fái tompítva az 
összhatáson. Esztétikailag teljesen elkülönül a belvárostól, de a 
Városháza épületétől haladva a Sétaerdő felé, az elsődleges vizu
ális élményt a széles, fákkal övezett Sugárút adja.

A városrész -  Szabadka települési struktúrájában -  az újabb 
építésű (második világháború utáni), sűrűn és közepesen lakott, 
társasházas lakóövezethez tartozik: lakótömbök félig zárt és zárt 
tömbökben nagyobb szintszámú (földszint+négy és ennél ma
gasabb) épületekkel (idetartoznak a meglévő urbánus struktú
rákon belüli egyes interpolációk, amelyek lezárják a korábban 

megkezdett tömböket és féltömböket); részben toronyházak 
(szabadon álló, többemeletnyi magas épületek) alkotta lakótelep 
(GP 2006; 59).

A tömbházas lakóövezet a népsűrűség, lakottság szerint a 
következő csoportokra oszlik: közepesen lakott, tömbházas lakó
övezet (200-300 lakó hektáronként); sűrűn lakott, tömbházas la
kóövezet (több mint 300 lakó hektáronként) (GP 2006; 248-249) 
(c táblázat).

Elsősorban lakófunkciójú terület, de kielégíti az alapoktatás 
igényeit is: nagy lakósűrűségű többcsaládos lakóházak, középü
letek (iskolák, egészségház, szociális központ) és üzleti tevé
kenységre alkalmas épületek (bank, boltok, kávézók, posta stb.)

vannak itt. A tömb azon része, amely a lakóépületeket egyesíti, 
területi-funkcionális szempontból befejezett egység, míg a köz
épületi funkciókat, valamint a kereskedelmi célokat ellátó egysé
gek még hiányosak, így épületállományukat tekintve is fejlesz

tésre szorulnak (20. [a] melléklet).
A területet első- és másodrendű utak (saobracajnice I reda, 

saobracajnice II reda), valamint a Jakab és Komor tér zöldség- 
és tejpiacát közrefogó egyirányú utak szegélyezik (20. [b] mel
léklet).

A terület jó összeköttetésben van a város többi részével -  
egyenes kapcsolatban a központtól sétatávolságra lévő Kele- 
bia-Tompa határátkelőre vezető Halasi úttal (Karadordev pút), 
illetve a város északkeleti és keleti területei is problémamentesen 
megközelíthetők az első- és másodrendű utakon.

A Tito marsall sugárút építésének 
kronológiai áttekintése

1954-ben  Franjo De Negri és Baltazar Dulic 1951-ben Szabadka 

szabályozási tervében vázolták a Sugárút vonalát. A város 1954-es 
urbanisztikai térképén (SzTL/IAS, F:003, 3.3.1.42.) még mint új 
köz- és lakóépületeket felölelő lakótelep jelenik meg.

1957-ben Franjo De Negri előzetes tanulmányozások után 
elkészítette a Tito marsall sugárút előzetes urbanisztikai tervét.

Ebben az évben vették át Neven Vlak építőmérnök (VP- 

2280-27 Tervezőiroda) (DAS 1984; 5) lakóépületeinek terveit.

A Sugárút építésére jellemző a tervek minőségének, az épü
letek építőanyagának és építési technikájának fejlődése. Az első 
években a típusépületek a Sugárút kezdeti szakaszán (a város- 
központtól a Sétaerdő felé) még téglából épültek, majd az Antic- 
féle pontházak már csúszózsaluzat-technológiával, és a befejező 
szakasz alumíniumborítású épületeinél az alumínium újdonság
nak számító felhasználása mellett félig előre gyártott elemeket 
alkalmaztak -  ez a technológia is újszerűnek számított a hatva
nas években.



1958-ban  kezdődött el a Sugárút építése, az eredeti lakás- 
állományt felszámolták, lerombolták a gyenge építőanyagból 
épült, gyakran az alapvető higiéniai elvárásokat sem kielégítő 
házakat. Az első négyemeleteseket 1959-ben Sibin Dordevic 
tervezte (SzTL/IAS, F: 138, 1959; szám nélkül) a terület addigi 
lakosságát átmenetileg úgynevezett szükséglakásokba költöz
tették. A Partizán kerékpárgyárral szemben helyezkedtek el 
azok az átmeneti lakások, amelyeket azok a polgárok kaptak, 
akik a legkevésbé felszerelt, omladozó házakban éltek a későb
bi Sugárút mentén. Építésének szakaszaiban, főleg a második, 
harmadik és negyedik fázisában került sor a lebontásra szánt 
földszintes épületek lakóinak kitelepítésére. E folyamat több 
módon zajlott le: épületek felvásárlásával, a tulajdonos vagy 

megvette a régi épületet, vagy újat épített; tulajdonjoggal ren
delkezőknek kétszobás lakásokat osztottak egyemeletes magán
épületekben; azoknak a tulajdonosoknak, akiknek lakásuk csak 

egy szobából vagy kamrából állt, egyszobás, komfort nélküli 
lakásokat osztottak.

Az úgynevezett szükséglakások helyét részletes urbanisztikai 
térképekkel határozták meg, a Petrin utcában létesültek az egy
emeletes épületek, a földszintesek pedig a Klanicka (Vágóhíd) 

utcában.
1958. július 10-én Franjo De Negri, a Lakásépítési Igazga

tóság ügyvezető igazgatója jóváhagyásával elkészült a Sugárút 
burkolásának főterve: A Sugárút út, járda és sétány főterve Sza
badkán (E-2430). A terv (SzTL/IAS, F:138, 0650/13266/1958.), 
amit a szabadkai Arhitekt Tervezőiroda57 készített elő, felöleli a 
November 29. (ma: Zsinagóga tér és a Milos Obilic utca közé eső 
területet) teret. Vezetőtervező M. Kaic, munkatárs Gavro Braun 
mérnök, a felülvizsgálatot Baltazar Dulic mérnök végezte. Kivite
lező a Szabadkai Járási Népbizottság.

A műszaki leírás szerint a terület vízszintes szabályozása egy
irányú forgalmat irányoz elő -  az út csak egyirányú közlekedésre

57 Projektno preduzece „Arhitekt”.

alkalmas, ezért is célszerű a járműforgalomnak fenntartott útsza
kasz minimális szélessége. Az új utca szabályozási vonalai közötti 
távolság 40 méter, a fokozott gyalogosforgalom miatt a járdák szé
lessége 4 méter. A járdák mellett a sétány mindkét oldalán 5 méter 
széles utat terveztek, amelynek két sávja 2,5-2,5 méteres -  az egyik 
sáv a meghatározott útirányban való haladásra, a másik sáv pedig 
a járművek előzésére fenntartott maximális szélesség. A fennma
radt vízszintes szélesség a két út között 22 méter, amit zöldterü
letek kialakítására és sétány építésére irányoztak elő. A sétány a 
fennmaradt 22 méteres központi rész közepén helyezkedik el, 9 
méter szélességben, mindkét oldalán 6,5-6,5 méter a parkosításra 

előirányzott terület (21. melléklet). A sétány és a mellette mindkét 

oldalról húzódó zöldfelület-út-zöldfelület-járda-zöldfelület-sáv 
feltöltött területen fekszik (0-1,1 méter), a magasságkülönbség az 
utcának ezen a szakaszán 0,29 méter, míg a Sugárút teljes hosszá

ban 4 méter, ami a terület természetes lejtésével magyarázható, hi
szen a patak a városközpont irányába folyt. A felgyülemlő esővizet 
az utak és a sétány természetes lejtése vezeti el -  az utak kétoldali 
lejtése 2%, a járda lejtése 2,5%, a parkosítandó sáv út irányába ve
zető, minimális esése 6%.

A műszaki leírás és a grafikai kiegészítések (SzTL/IAS, F:138, 
0650/13266/1958.) szerint, amiket az Arhitekt Tervezőiroda ké
szített, a sétány burkolatának felső rétege a járdákhoz hasonlóan 
10 centiméteres betonalapra kerül. Míg a gyalogút felső rétege 2 
centiméter vastag kemény aszfalt, addig a sétány háromszínű -  
fekete-vörös-fehér - ,  2 centiméter vastagságú cementeszrich 

burkolatot kap. A cementlemezek változatos színével és kombi
nációjával a 9 méter szélességű Sugárút monotonitását kívánták 
megtörni (22., 23. melléklet). „A kiválasztott színek összhang

ban fognak állni a kétoldali zöldövezet zöldjével. A kivitelezés 
formája adott a részletes rajzon, amely szakaszonként ismétlő
dik. A részletből látszik, hogy az élek nem egyenesek, hanem 
szabálytalanul megtörnek, ez pedig esztétikailag szebbnek te

kinthető, ugyanis a természetesség benyomását kelti” (SzTL/ 
IAS, F:138, 0650/13266/1958; 3).



1958-1959-ben fogadták el a Sugárút és egyes épületei vízve
zeték- és csatornahálózatának építési tervét.58

1959-ben Dragoljub Momcilovic és Mariola Bogojevic építé
szek -  felmérve az 1952-ben hatályba lépett szabályozási terv59 
megvalósított, megvalósítandó és folyamatban lévő rendezési te
vékenységeit (például a Sugárút építése) -  elkészítették Szabadka 

urbanisztikai tervének elemző tanulmányát60, amely alapján ké
szültek a további tervvariációk (ZZUS, 1/4.).

Az 1959 januárjában kiadott hivatalos közlemény a lakásépí
tésről61 összefoglalja a „Krov nad glavom!” („Tetőt a fejek fölé!”) 
elnevezésű program alapjait, amely nélkül az olcsó és tömeges 
lakásépítés megvalósíthatatlan. „Különös figyelmet kell szentel
ni az elemző-tanulmányozó szolgálatnak és ugyanezt megszer
vezni, amely nélkül az elkövetkező években nehéz lesz teljesíteni 
elsődleges célunk és feladatunk, hogy gyorsan és olcsón építsünk 
lakásokat” (24. melléklet). A Szabadkai Járási Népbizottság La
kásépítési Igazgatósága munkáját 1957 végén kezdte, 1958-ban 
68 lakás építését felügyelte (a táblázat).

Az 1958-ban kiadott munkák licitáció és közvetlen tárgyalá
sok alapján épültek (b táblázat).

58 1. Vízvezeték- és csatornahálózat: Vodovod i kanalizacija stan. zgra. 4., 5., 
6. i na Radijalnom putu; Projektno preduzece „Arhitekt”, Subotica 
(E-2441); investitor: Direkcija za stan. izgra. Subotica; glavni 
projektant: tehn. M. Kaic; kontrolisao: ing. B. Dulic. (SzTL/IAS, F:138, 
0650/4612/1958.). 2. Glavni projekat spoljneg vodovoda i kanalizacija za 
stambenu zgradu u Subotici; investitor: V. P. 7740 Növi Sad; projektant: 
ing. M. Janic; 03. 09. 1958. (SzTL/IAS, F:138, 1756/1959.). Spoljni 
vodovod za nőve stambene zgrade na Radijalnom putu, Subotica; „Plan”-  
Atelje za projektovanje Növi Sad; investitor: Direkcija za stambenu 
izgradnju Subotica; projektant: ing. Nikola Vujosevié (SzTL/IAS, F:138, 
0650/6671/1959.). 3. Radijalni pút -  uliéna kanalizacija. Projektni biro 
„Sombor”; investitor: Direkcija za stambenu izgradnju NOS Subotica; 
projektant: ing. P. Gradanski (SzTL/IAS, F:138, 0650/14609/59.).

59 Direkcioni plán.

60 Analitiéka studija urbanistiékog plana grada Subotice.

61 Bilten za stambenu izgradju NOS Subotica.

1959-ben az igazgatóság döntése értelmében az újvidéki 
Sibin Dordevic mérnök azon tervei alapján, amelyeket már Új
vidéken és Pancsován kiviteleztek, lakásokat épített a szabadkai 
Óváros területén (Stari grad). A típusterv megvalósítását meg
előzte egy költségtanulmány, amelyben a lakások értékét az ala
csonynak számító 1 200 000-1 300 000 dinárra becsülték.

Az 1959-ben kiadott beruházási program (SzTL/IAS, F: 138, 
1959; szám nélkül) műszaki leírása -  Molcer Károly és Dragutin 
Karlo De Negri építész- és építőmérnök munkája (Integrál Terve
ző- és Építővállalat) -  adatokat szolgáltat egy, a Sugárúton építendő 
lakótorony jellemzőiről (25., 26. melléklet), építtetője a Szabad
kai Járási Népbizottság Lakásépítési Igazgatósága. A kilenceme- 
letes, 36 lakást magába foglaló épület pontos helye a Sugárúton 
a Milos Obilic utca és az újonnan megnyitott Új utca között van. 
A lakások tulajdonságai azonosak azzal a ki nem mondott elvvel, 

hogy minél több lakást kell építeni, eltekintve az életminőség és a 
megfelelő emberi térszükséglet kielégítésétől -  a kétszobás laká
sok 46,80 négyzetméter és 48,20 négyzetméter területűek, a há

romszobás lakás összterülete 58,20 négyzetméter. Dragutin Karlo 
De Negri véleményére, valamint további vizsgálatokra alapozva 
leszögezhető, hogy ezeket a lakásokat csak szükségmegoldásként 
lehetne elképzelni, a fiatal családok első otthonaként, ahonnan az 
első gyermek születése után tágasabba költöznek. Ezzel szemben 
viszont sok család maradt ezekben a lakásokban, olyan feltételek 
mellett is, hogy a gyerekek, ha több volt, egy ágyban aludtak, mert 
nem volt elegendő tér a minőségi élethez.

1959. február 9-én a Szabadkai Járási Népbizottság Lakásépí
tési Igazgatósága megbízásából a Sugárút 6337-6339-6342. számú 
parcelláján felépítendő földszintes épület, amelyben kereskedel- 
mi-vendéglátóipari célokra fenntartott helyiségek kapnak helyet, 

előzetes tervének két variációja készült el (27. melléklet). A par
cellák jelzete még az eredeti, beépítés előtti számozás, amely már 
látható az 1944-es térképen (SzTL/IAS, F:60, ZS. B., 10585/1944. 
138. térkép), jelzete: M. kir. Földmérésügyi Minisztérium Dél
vidéki Földbirtok-politikai Kirendeltsége Újvidék 47.862/1943.



BpK. Az épületeket Bikár Péter építőmérnök tervezte, a felülvizs
gálatot Franjo De Negri, a Lakásépítési Igazgatóság igazgatóhe
lyettese végezte el (SzTL/IAS, F:138, 0650/3513/60.).

1959-ben a Lakásépítési Igazgatóság megbízta a Sombor Ter
vezőirodát62 a Sugárút kocsiútja, járdája és sétánya tervének a 
felülvizsgálatával a Milos Obilic utca folytatásában (28., 29., 30. 
melléklet). A P. Gradanski mérnök vezette felülvizsgálat (SzTL/ 

IAS, F:138, 0650/14611/1959.) csak alkalmazta azokat a változ
tatásokat, amelyek az eredeti, 1958-ban készült rajzokon látható

ak, de a rajzok minősége, a kivitelezés precizitása láthatóan jobb 

az eredeti, az Arhitekt által készített terveknél, mint a Sombor 
által készítetteknél (összehasonlítva a sétány burkolatának terve
it) (22., 28. melléklet). Az 1958-ban készült műszaki leírás sze
rint az utakat aszfalttal borítják, amit úgynevezett „sosa’-típusú 
kőalapra visznek fel, az út teljes vastagsága 35 centiméter, ami 
megfelel a Sugárút szakaszára előirányzott középszintű gépjár
műforgalom igényeinek. A 30 centiméter vastagságú alapra két 

rétegben felkerülő aszfalt felső fedőrétege 2 centiméter. A mű
szaki leírás továbbá 18/24 centiméter dimenziójú kőből készült 
szegélyező útpadkákat irányoz elő, amely az útnak ezen a sza
kaszán folyamatos, nem szakítja meg keresztező utca, se garázs
bejárat (30. melléklet). Az 1959-es keresztmetszet, amit már a 
Sombor készített, ragaszkodik ezekhez az elgondolásokhoz. 
Látható, hogy a szegélyek és az út vonala között 14 centiméter 
eltérés van. A terület tájépítészeti tervét Bruzlai Ilona erdőmér
nök dolgozta ki. Az 1958-ban készült leírás szerint az útpadka 
és a gyalogút között fákat ültetnek, a fasor egyes fái között 6-6 
métert hagynak ki, míg a sétányt szegélyező sávot füvesítik, és 
szigeteket alkotva virágokat, bokrokat, kisebb fákat ültetnek, 
amelyek megbontják a füves terület egyhangú zöldjét. A műsza
ki leírás még nem tartalmazza a teljes beültetési tervet, utal is 
arra, hogy ennek kidolgozása még folyamatban van (SzTL/IAS, 

F:138, 0650/13266/1958.).

62 Projektni biro „Sombor”.

1960-ban Dragoljub Momcilovic belgrádi építész és az új
vidéki Milos Savic dolgozta ki Szabadka urbanisztikai tervének 
egyik variációját63 (ZZUS, 1/1.), amelynek alapján készült 1962- 
ben a város 1963-ban hatályba lépő általános településrendezé
si főterve. Az előzetes terv64 nem található a Városrendezési és 
Földmérési Intézet archívumában (ZZUS, 1/6.).

1960. november 23-án a Szabadkai Járási Népbizottság el
fogadta a Rad-magasházakra vonatkozó terveket (SzTL/IAS, 
F:138, 0467/21217/60.)65 (31. melléklet), a szakmai bizottság 
titkára, Antun P. Basic hitelesítette a döntést Petar Damjanovic, 
a tervezési intézet igazgatója mellett. A középmagas pontházak 
tervét a belgrádi Rád Építővállalat és Tervezőiroda66 építésze, 
Iván Antic és tervezőmérnöke, M. Jerotijevié készítette, a tervek 
kidolgozása Antié nevéhez fűződik, akit a belgrádi Zvezdarán 
(MALDINI 2004a) épült ugyanilyen épületeiért Októberi Díjjal 
tüntettek ki (32. melléklet). A tervezett négy épület mindegyiké

ben, a földszint plusz tíz emelet eloszlásában 44 két és fél szobás 
lakás és 10 garzon van, illetve a tetőtér alkalmas még négy lakás 
építésére (Franjo De Negri jelentéséből olvasható, hogy egyszo
bás lakásokról van szó). A két és fél szobás lakások tiszta alapte
rülete 67,40 négyzetméter, a garzonoké 22,90 négyzetméter, az 
épületekhez pincetér is tartozik, így az emeleti eloszlás: alagsor 
és földszint, tíz emelet és tetőtér (33. melléklet). A lakótornyok 
magasságukkal és elhelyezkedésükkel nem követik a Sugárút 
lakóépületeinek megkezdett vonalát, kilépnek az utca szigorú 
négyzethálójából, megbontva az egységet. Ha nem vesszük figye
lembe a többi épület alkotta egységet, akkor mint épületcsoport 
(a négy helyett csak kettő épült fel) egy kevésbé urbánus környe

63 Varijanta urbanistickog plana Subotice.

64 Idejni projekat Generalnog urbanistickog plana Subotica GUP 1962/63.

65 A toronyépület két liftjének maximális terhelhetősége 300 kilogramm, 
tizenegy megállóval és kilépővel rendelkezik. Tervezőmérnök: Malena 
Sinanovic, szakmunkatárs: Vesna Maslek.

66 Gradevinsko preduzece i biro za projektovanje „Rád” Beograd.



zetben is megállja a helyét. Szabadkai kontextusban a változatos 
anyaghasználattal (a felületi borítás téglaszerű lemezei és a hom
lokzat oszlopszerűségének hangsúlyozása vertikális beosztással) 
és a magasságra vonatkozó szabályok be nem tartásával nem 
idomul a városképhez. A saroképületek átlós elhelyezkedése az 
utca frontjához viszonyítva bontja a sorházak egységes vonalát, 
hiszen homlokzatuk a két utca kereszteződésére néz, így az egy
séges borítású oldalfelület látható a Sugárút tényleges vonalán. A 
lakótornyokat körülvevő síktetős, négyemeletes épületek között 
szigetként ugrik ki a két épület, még tetőszerkezetének íveivel is 
elhatárolódik a többi többemeletestől. A lakótornyok terveinek 
felülvizsgálatát Franjo De Negri mérnök végezte el (34. mel
léklet) 1960. október 19-én. A Szabadkán kiadott jelentésének 

első, a lakótornyok építészeti megoldásaira vonatkozó pontjában 
élénknek nevezi az épületek együttesét. „Az épületek építészeti 

megjelenése, főleg mert egy csoportba több épületet helyeznek 
(4 épületről van szó), nagyon vonzó és élénk” (SzTL/IAS, F: 138, 
0467/21217/60.).

Változtatásokat javasol a vízvezetékekkel és csatornákkal 
kapcsolatban -  a belső csőrendszer változatlan marad, de mi
vel egy belgrádi épület terveit vették át, így a főcsatornákhoz 
való kapcsolódást a szabadkai feltételekhez kell igazítani, illet
ve figyelembe kell venni a talaj geomechanikai tulajdonságait is 
(csúszás, süllyedés), s ezekkel az adatokkal együtt korrigálni az 
installációk kapcsolódását a fővonalhoz.67

Még az 1960-as években bevezették az elektromos áramot68 
a Rád tízemeletes lakótornyaiba (SzTL/IAS, F: 138,25305/1960.).

1960. december 10-én elfogadott (a szakmai bizottság dönté
sét aláírásával Antun P. Basic hitelesítette) előzetes tervek69 alap
ján indult a 35 lakásos lakóépületek (35., 36. melléklet) építése 
az újonnan megnyitott Új utca és a Sugárút sarkán, a tervező 
az újvidéki VP-7740-11 Tervezőiroda, a kivitelezéssel a topo
lyai Május 1. Építővállalatot70 bízták meg, a vezetőtervező Vasa 
Stefanovic építőmérnök, a műszaki munkatárs Neven Vlak épí

tőmérnök volt (SzTL/IAS, F: 138, 0467/23079/60.).
A lakóházak előzetes tervének beruházási programja71 eme

letenkénti felosztásban írja le az egyes lakások területének elosz
lását. A négyemeletes épületben 35 lakás van, ebből 7 egyszobás, 

22 kétszobás és 6 háromszobás. Az egyszobás lakások átlagos 
területe 39,94 négyzetméter, a 41,43 négyzetméter alapterületű 
lakáshoz tartozik egy 2,60 négyzetméter területű erkély is. A két
szobás lakások átlagos területe 53,26 négyzetméter, alapterüle
tük a 45,61 négyzetméter és 57,70 négyzetméter között van. A 6 
háromszobás lakás összesített alapterülete 279,12 négyzetméter, 
átlagosan 70,89 négyzetméter, de a leírásból kitűnik, hogy ezek
hez a lakásokhoz nem tartozik terasz, amelyeknek alapterülete 
minimum 1,15 négyzetméter, maximálisan pedig 2,60 négyzet- 
méter az egy- és kétszobások esetében.

A beruházás 1960. december 2-án elfogadott főtervének 

(E -1956) -  amely 1960. november 26-án készült -  felülvizsgáló 
bizottsága -  Szobonya Péter műszaki igazgató (Május 1. Építővál

lalat pecsétjével) aláírásával ellátott -  jelentésében már 36 lakás
ról tesz említést. Két héttel később, december 16-án hivatalosan

67 „ 1965-ig csak a pontházakba és a Kommunális Bank épületeibe vezették
be a meleg vizet és a gőzfűtést, amelynek gazdasági árát ugyanebben az 
évben egységesítették. Mivel a Zorka Vegyüzem átvette az eddig 40%-kal 
működő kazánokat, amelyeket eddig a házfelügyelőség üzemeltetett, az 
egységesített ár mellett a megvalósulandó kapacitásnövekedés lehetővé 
tenné a többi lakóépület melegvízzel való állandó ellátottságát is.” 
(Egységes gazdasági árakat vezetnek be a pontházak fűtésénél. M agyar Szó, 
1965. február 6.)

68 Tervező: „Svetlost” elektrotehnicko preduzece i biro za projektovanje, 
Beograd; kivitelező: Direkcija za izgradnju stanova Subotica.

69 Idejni projekat E -1956 spratna zgrada sa 35 stana.

70 GP „1. máj” Backa Topola.

71 Investicioni program sa idejnim resenjem za izgradnju stambene zgrade
na uglu Radijalnog puta i novoprojektovane ulice u Subotici.



is elfogadták a főtervet, a szakmai bizottság döntését bélyegzővel 
és aláírásával hitelesítette Antun P. Basic. Az előzetes terveket 
(SzTL/IAS, F: 138, 0467/23079/60.) és a főtervet (SzTL/IAS, F:138, 
0467/24068/60.) egyeztetve nem találunk lényeges változtatásokat. 
A főterv rajzolt dokumentációja részletesebb, tartalmazza többek 
között a tervezett nyílászárók dimenzióit és ábráit (37. melléklet).

Az 1961. június 13-án elfogadott Szabadka várostervezési
urbanisztikai program72 (ZZUS, 1/2.) alapja az urbanisztikai terv 
elemző tanulmányának (ZZUS, 1/4.) második variációja. Ennek 
segítségével és az előzetes tanulmányok felhasználásával megal

kották a Tito marsall sugárút makettjét. A Várostervezési Hiva
tal kidolgozta (1960-1962) a Tito marsall sugárút lakókomple
xumának részletes tervét, ekkorra már kiépült a Sugárút első, a 
Milos Obilic utcáig terjedő szakasza két épület kivételével, és a 
második szakasz keleti része a Petar Lekovic utcáig. Az új rész
letes terv kiterjedt a Sugárút mindkét oldalán elterülő lakóterü
letre. Mészáros Piroska kéziratára alapozva a szétterülő komple
xumot összefogó részletes tervet Rade Janjetov építész készítette. 
Az akkori városelnök, Iván Vukovic felkérésére készült el a ma

kett is, amely szintén az építész munkája.
1961/62: A Tito marsall sugárút 11. alatt elkészült az EMIS 

igazgatósági épülete (DAS 1984; 13) (38. melléklet) Gulyás 
Aladár építész tervei alapján, aki 1963-tól az újonnan alakult 

szabadkai Városrendezési és Földmérési Intézet első igazgatója 
volt. „A képünkön látható épület (EMIS), amikor a Sugárúton 

felépült, sajátos stílusával a szuboticai polgár számára szokatlan 
volt, s kissé meglepetésként hatott. Kezdetben az a hír járta, hogy 
ellátóközpont lesz belőle. Nem úgy történt. Lassan megszokták a 
kecskelábakon hasaló kirakatokat, amely mögött az alkalmazot

tak a házak építését adminisztrálták.
Kívülről nézve rendben is lenne a dolog, ha nem ebben az 

épületben dolgozna az a munkaközösség, ahonnan számtalan jó, 
kellemes, vagy olykor kellemetlen meglepetés éri a lakásépítőket,

72 Urbanisticki program grada Subotice.

vagy a társadalmi tulajdonban levő épületek lakóit. A Standard 
Lakásgondozási Vállalat, úgy látszik, terjeszkedni kényszerült, és 
ismét meglepetés éri a környezetet. Nem jó, nem is kellemetlen 
meglepetés, egyszerűen csak arról van szó, hogy az épületet tartó 
kecskelábak körül befalazzák a terasszerű részt. Szabadkán most 
az a beszédtéma, hogy a már amúgy is szokatlan stílusban készült, 
a környezettől kissé elütő épületet még szokatlanabbá teszik. 

A jóhiszeműséget előlegezve, reméljük, hogy nem a lakásgondo
zási vállalat kerül majd elmarasztalásra, ha valaki véletlenül meg
állapítja, hogy »honnan ez a giccs itt, a város közepén«. Hiszen 
városrendezés is van és építészek is élnek Szuboticán” (Magyar 
Szó, 1966. április 22.). A Magyar Szó cikkírójának érdes megfo
galmazásában giccsként definiálni ezt az épületet kissé elhamar
kodott és pontatlan. Lényegében az épület csak a modern, nyugati 

épületek rosszul sikerült másolata. Nem szokatlan az elképzelés, 

hogy egy lakótelepi környezetbe (a Sugárút teljességét már ne
vezhetjük annak az EMIS elkészültének idején) egy, formáiban és 
funkciójában is modern irodaházat építsenek. A tervezés, az el
nagyolt formák teszik az épületet -  az újságíró megfogalmazásá
ban -  szokatlanná, kitér a V alakú oszlopokra, amelyekre nem ez 
az egyedüli példa, a későbbi, Namateks által épített Centar áruház 
árkádja is ilyen oszlopokon áll. Az EMIS épülete elkülönül a la

kóépületektől, játékosabbá teszi a néha monotonná váló házsort.
1962-ben a Petar Lekovic utcában négyemeletes lakóépület 

épült Vasa Stefanovic, a topolyai Május 1. Építővállalat építészé
nek tervei alapján (DAS 1984; 15).

1963 (1965)73: A Tito marsall sugárút északi része negyedik 
szakaszának részletes urbanisztikai tervét Gulyás Aladár okleve
les építész- és építőmérnök készítette a szabadkai Városrendezé
si és Földmérési Intézet megbízásából (ZZUS, IV/1.) (39. mel
léklet). A városrendezési terv tartalmazza a Sugárút negyedik

73 A ZZUS archívumában a IV /l-es számú tárgyat 1963-as évvel vezették be, 
a rajzokon a jelzet viszont 1965-ös. Mészáros Piroska kézirata is 1963-ra 
utal.



szakaszának urbanisztikai feltételeit, amely kitér többek között 
a homlokzatok színére (a tervező határozhatja meg, de az inté
zet beleegyezése is szükséges), a földszinti lépcsők dimenziójára. 
Eleget kell tennie annak az alapvető feltételnek, amely lehetővé 
teszi a gyerekkocsival és kerékpárral való kényelmes közleke
dést, kötelezővé teszi a pincék építését stb. A terv második pont
ja a kommunális installációkra vonatkozik (a terveket Gavro 
Braun és J. Malagurski készítették). A lakóépületen belül nem 
korlátozzák a tervezőt, de a főcsatornákra és fővezetékekre való 
kapcsolódás megfelelő dimenziókat követel. A két utolsó pont a 
negyedik szakasz teljes urbanisztikai rajza a városrendezési felté
telekkel, illetve az elektromos hálózat rajza. Ebben az időszakban 
új építőanyaggal kísérletezett az építőipar. Az alumíniumot szi
getelőanyagként a Tito marsall sugárút utolsó szakaszának épü
leteinél alkalmazták, de ezek az úgynevezett „limenkaépületek” 
nem tettek eleget az elvárásoknak, valószínűleg a beépítés töké

letlensége miatt (ZZUS, IV/1 .)• Az elnevezés a homlokzatukat 
borító anyagra utal. „ [S]okszínben csillogó, félkész elemekből 
összeállított alumíniumház, amelyre a szabadkaiak igen találó 
kifejezést találtak. Ezek az úgynevezett »limenkák«. [...] annyi
szor megcsodált fényes paloták...” (Az ismeretlen Szabadka. M a

gyar Szó, 1968. július 20.).
Ezeket az alumíniumlemezekkel bevont, előre gyártott ele

mekből álló DGJ-2 típusépületeket (DAS 1984; 18) 1964-ben 
Andre De Negri, az Integrál Tervező- és Építővállalat építésze 
tervezte. Ebben az évben a Szabadka területére tervezett 750 la
kásból csak 331 készült el, mindez a munkaerő- és építőanyag
hiány miatt történt, az évet mégsem tekintették sikertelennek. 
Az „előkészületek évében” (Jövőre több lakás épül. M agyar Szó,
1964. december 14.) felkészültek a Tito marsall sugárút építésé

nek következő kétéves periódusára. 1965-ben a Sugárút építése 
ténylegesen a negyedik szakaszába lépett, a Sumska (Erdő) és 
a Szép Ferenc utca között sorra épültek a DGJ-2-es lakóházak, 
az előirányzott három egy vonalba került (sorház), míg két la
kóépület pontszerű elhelyezkedésű. 1965-ben a Sugárutat és az

északkeleti területet (Sumska és a Szép Ferenc utca között) lefed
ve új várostervezési megoldást készített Gellér József és Ljudevit 
Palfi okleveles építészmérnök. Gavro Braun okleveles építőmér
nök a közlekedési tervekért, Ágoston János az elektromos instal
lációkért felelt. Az új tervet azonban a gyakorlatban nem alkal
mazták (ZZUS, IV/3.).

1963-ban készült el a Jakab és Komor tér részletes rendezési 
terve is, amely Gellér József építész tervei alapján egy négyeme
letes lakóépület építését irányozta elő (ZZUS, IV/2.).

1964-ben az Andre De Negri építész (Integrál Tervező- és 
Építővállalat) tervezte, DGJ-2 típusú lakóépületek (DAS 1984; 
18) urbanisztikai elhelyezkedését a Városrendezési és Földméré
si Intézet felkérésére Gellér József és Ljudevit Palfi okleveles épí

tészmérnökök, valamint Gavro Braun és Ágoston János dolgoz

ták ki 1965 márciusában, kivitelező a szabadkai Lakásépítési Alap 
volt. A teljes urbanisztikai elhelyezkedés (Kompletna urbanisticka 
situacija) című tanulmányt 1966 júliusában Gellér József építész 
készítette, szakmunkatárs Csorba Mária építésztechnikus volt. 

A terv négy hétemeletes lakóépületet irányzott elő, kivitelezője 
az Integrál Tervező- és Építővállalat (ZZUS, IV/4., U -1198/66.) 

(40. melléklet), kiegészítő dokumentumát Mészáros Piroska 
építész készítette 1970-ben (ZZUS, IV/24., U-206/70.).

A műszaki leírás szerint a négy hétemeletes, DGJ-2 típusú épü

let újabb variációja a DGJ-3a (41. melléklet), a változtatások az 
ötödik és a hetedik emelet közötti területre esnek (ZZUS, IV/4.).

1965-ben Gulyás Aladár, Dörfler Szilvia, Gavro Braun és 
Ágoston János elkészítették a Sugárút északkeleti részének átfo

gó városrendezési tanulmányát74, amelynek kiegészítése75 tartal
mazza a magassági megoldásokat is a Szép Ferenc és a Sumska 
utca között, illetve az utak, a vízvezeték-hálózat és a szenny

74 Stambeni biok „Severoistok” Subotica, Urbanisticko resenje.

75 Dopuna -  kompletnog urbanistickog elaborata sa visinskim resenjem 
(Gavro Braun i Derfler Silvija).



vízcsatornák városrendezési megoldását76, a terv kivitelezője a 
szabadkai Standard Kommunális Közvállalat volt (ZZUS, IV/3, 
U -1650/65.) (42., 43., 44. melléklet).

A lakásállomány szerkezeti szempontból két részre osztha
tó, a területen előre gyártott elemekből épült négyemeletesek 
(„A”) és DGJ-2 hétemeletesek („B”) vannak. Összesen 17, 12 
négyemeletes és 5 hétemeletes épület építését irányozták elő, 
ahol 480 lakás van, és 1520 személy lakhatási igényeit elégíti ki. 
A négyemeletes épületekben („A”) összesen 30, 10 egy-, 15 két- 
és 5 háromszobás lakással, a hétemeletesek („B”) kapacitása 24, 

8 egyszobás és 16 kétszobás lakással.

1966-ban dolgozta ki Gulyás Aladár építészmérnök, Gavro 
Braun mérnök és Dörfler Szilvia felhatalmazott építésztechnikus 
a Frangepán utca, a Tito marsall sugárút és a Petar Lekic utca 
közötti, II. számú helyi közösség területén épülő pontházak rész

letes urbanisztikai elhelyezkedését (ZZUS, IV/1-5., U -1480/66., 
eredeti és másolat), kivitelező a szabadkai Integrál volt (45., 46., 
47. melléklet). A terveknek megfelelően a lakótornyok egy föld

szinti részt és még tíz emeletet foglalnak magukba, összesen 54 

lakás van a tizenegy szinten, ebből 10 garzonlakás, valamint 22 

két- és 22 háromszobás lakás. Összesen 348 személynek biztosít 

élőteret. Lakásonkénti eloszlása szerint egy garzonban két sze
mély élhet (2x10), kétszobás lakásban három személy (3x22) és 
a háromszobásban négy (4x22).

A terület előkészítésének első fázisában a terv néhány épület 

lerombolását irányozza elő: Októberi forradalom (ma: Jakab és 

Komor) tér 28. és 30., Jugovic fivérek utca 2. és 4., Milos Obilic l/a. 
és 3., Sanska 3., 5., 5/a és 7. A lerombolandó épületek mindegyike 

földszintes és a Sanska 3. és 7. (építési év: 1800) alatt lévő házak ki
vételével az épületek építési ideje 1850 és 1890 közé esik. A terüle
ten vendéglátó-ipari létesítmények építését látják elő, amelyeknek 

területe és maximális befogadóképessége az urbanisztikai tervben

76 Urbanisticka situacija puteva, vodotoka i kanalizacije na kompleksu
„severoistok” na Aleji m. Tita u Subotici.

adott: kávézó cukrászdával és 100-120 fő befogadására alkalmas 
teremmel, valamint egy 100-120 személyes étkezde.

Egy 10 000 lakost számláló helyi közösség területi szükségle
tei összesen 1110 négyzetmétert tesznek ki, amely eloszlik a büfé 
(200 négyzetméter), a cukrászda (280 négyzetméter), a kávézó 
és az étkezde (630 négyzetméter) között.

Ugyanebben az évben önkiszolgáló (DAS 1984; 23) épült a 
Sugárúton Bogoljub Patrnogic építész tervei alapján (Integrál 
Tervező- és Építővállalat), amelynek kivitelezését 1967 nyarán 
kezdték (Még az idén megkezdik a sugárúti ellátóközpont építé
sét. M agyar Szó, 1967. július 25.).

1967-ben tetőt kaptak a „miniházak” (Tetőt kapnak a sugárúti 

„miniházak”. Magyar Szó, 1967. július 22.). Az újabb építkezést 

a felső emeletek beázása tette szükségessé, a lapos tetők javítása 

4 000 000 dinárba került volna, de ha még egy emeletet (4 lakást) 

építenek hozzá, és új tetőszerkezet is kerül a négyemeletesekre, 
akkor a költség 13 000 000 millió dinár lett volna. A házkezelőség 
az utóbbi elképzelést fogadta el, így 1967-ben az egyik, a követ

kező évben a másik lakóépület is újabb emeletet kapott, amely

nek tervét Gulyás Aladár készítette (ZZUS, IV/6., U -124/67.). 
Nem csak a beázások jelentettek problémát a Sugárúton. 

A közművesítési munkálatok üteme messze elmaradt a lakásépí

tésektől, így esőzéskor víz alá kerültek a járdák és az utak (Mi van 

a kulisszák mögött? Magyar Szó, 1967. augusztus 19.). Nagy szük
ség volt játszótérre is, mert a gyerekek nem tudták kihasználni a 

Sétaerdő adta lehetőségeket, ott ugyanis a sportolók gyakoroltak, 

így -  jobb lehetőség híján -  az úttesten játszottak (Pattog a labda 

az úttesten. Magyar Szó, 1967. szeptember 19.). 1968 márciusáig 
készült el a sugárúti új játékpark terve (Játékpark épül a Sugár

úton. Magyar Szó, 1968. február 8.), majd az elképzelések sze
rint -  röviddel a terv elfogadása után -  megkezdték az építkezést. 
Az elképzelések szerint a környék óvodásai és iskolásai számára 
különféle szórakozási lehetőséget kínál. A hinták, a különböző 
torna- és játékszerek mellett egy betonalapra szerelt űrhajó és a 

technika más eszközei is a gyerekek rendelkezésére állnak majd.



1967/68 telén még nem oldották meg a montázsházak kielé
gítő fűtését, a község képviselő-testületének ülése után alakult 
mérnökcsoport felmérte a helyzetet, és egy kiegészítő kapcso
ló beépítését javasolta, ami megoldotta a gondot. Az ülésen 
Radmila Bajic bíró és képviselő nyilatkozatában bírálta a lakó
épületek minőségét: „a montázsházak lakói télen-nyáron szen
vednek a nagy huzattól, mert az ajtók és ablakok résein befúj a 
szél, a távfűtés nem fűt, dideregnek az emberek a drágán vásárolt 
»korszerű« lakásokban” (Javul a fűtés a Sugárúton? Magyar Szó, 

1968. február 13.).
1968-ban Ivó (Iván) Antic belgrádi építész tervei alapján fel

épült a sportcsarnok a Sétaerdő elején (DAS 1984; 24), a valami
kori Oláh-ház77 helyén.

1970-ig a Sugárút északkeleti blokkjában még 5 DGJ-2 típu
sú lakóépület (48., 49. melléklet) építésére került sor. 1970. ok
tóber 14-i keltezéssel az U-206/70-es szerződés hatályba lépett, 

amelynek tárgya egy hétemeletes lakóépület helyszínrajza a Tito 
marsall sugárúton (ZZUS, 1/24.). A terv készítője Mészáros Pi

roska, kivitelező a topolyai Május 1. Építővállalat volt.
1970. december 15-én elfogadták a Tito marsall sugárút, a 

Petar Lekovié és a Milos Obilié utca között lévő lakótömb rész
letes urbanisztikai tervét (ZZUS, IV/1-25.). A terv N-2959/70. 
szám alatt jelent meg a község 10/70. számú Hivatalos Lapjában 
(Sluzbeni list), tervezői: Mészáros Piroska, Dörfler Szilvia, Gavro 
Braun és Ágoston János, szakmunkatárs Csorba Mária. A tervet 
az 1999. február 11-én megtartott községi népbizottság ülésén 
hatályon kívül helyezték, e döntés a Hivatalos Lap  99/4. számá
ban jelent meg.

1971. januári keltezéssel, U-222/70-es szerződésszámmal 
két részletes urbanisztikai terv (50. melléklet) készült Gellér Jó
zsef építész vezetésével, a konzultáns mindkét esetben Dragutin 
Karlo De Negri volt, s megalakult a terv készítőinek szakcso
portja is Dörfler Szilvia, Gavro Braun, Ágoston János, valamint

77 Duránci megfogalmazásában: Kuca Jencike Olaha (DURÁNCI 1985).

Horváth Irén és Csorba Mária összetételben. A fotódokumen
tációt a Sugárút ezen részének építése előtti állapotáról Dusán 
Cakarevic készítette (51. melléklet). Az első részletes urbanisz
tikai terv az északkeleti sétány lakótömbjéről (ZZUS, IV/1-18., 
IV/20., IV/22.) készült, amely felöleli az Új utca, a Tito marsall 
sugárút, a Szép Ferenc és az Arsenije Carnojevic utca határolta 
területet. Elsődleges feladata a lakások és azok kísérő épüle
tei városrendezési tervének elkészítése volt (52. melléklet). Az
1971-es terv első változtatását (ZZUS, IV/20., U-222/70/73.) 
1973 októberében végezték el a Városrendezési és Földmérési In

tézet megbízásából, a Szabadka kommunális rendezéséért és az 
építési területek előkészítéséért felelős vállalat78 kivitelezésében. 

A tervezőmérnökök Vojislava Lalic Gellér, Poljakovic-Dörfler 

Szilvia, Gavro Braun és Ágoston János voltak, a konzultáns pedig 

Zivojin Ivovic. A szöveges rész szerint a változtatás és kiegészítés 
(ZZUS, IV/1-18., IV/22.) az U-222/70-es szerződésszámú rész
letes urbanisztikai terv kísérő dokumentuma és az U-147/71-es 
számú (ZZUS, IV/31., kivonat: IV/30., U-213/71.) változtatása. 
Összeállítói: Vojislava Lalic Gellér, Poljakovic-Dörfler Szilvia, 
Gavro Braun, Ágoston János és Horváth Irén. Az U-147/71-es 
számú U-213/71-es kivonatának tárgya a Tito marsall sugárúton 
lévő északkeleti lakótömb csatlakozásában lévő „A” négyemele

tes épület urbanisztikai terve (53., 54. melléklet).
A terület városrendezési struktúrája a sűrű beépítettség és 

a földszintes házak jelenléte miatt nem állt összhangban a vá
rosrész urbanisztikai fejlődésével. Az épületállomány egy része 
leromlott, lakhatatlanná vált, teljes szanálása vagy részleges re
konstrukciója nélkül nem felelhetett volna meg a legalapvetőbb 
életfeltételeknek. A terv szöveges része szerint: „Az épületek 
méreteinek meghatározása -  a régi módszerek szerint -  a föld
terület irracionális kihasználásához vezet. Ez a tény világosan 
mutatja, hogy abban az időben, amikor ezek az épületek épültek,

78 Preduzece za komunalno uredenje grada i pripremu gradevinskog 
zemljista Subotica.



nem voltak szabványok a lakások és a többi épület tervezésére és 
kivitelezésére” (ZZUS, IV/1-18.).

A terv előirányozza az épületállomány teljes lebontását, ami 
az adott körülményektől függően egyszerre, de szakaszosan is 
elvégezhető. Az Arsenije Carnojevic utca 29. alatt lévő épület, a 
római katolikus egyházközösség hivatala, amelynek át kell köl
töznie a szomszédos parkban levő templomba.

Az U-147/71-es számú szerződés módosítása (ZZUS, IV/30., 
IV/31.) az északkeleti lakótömb csatlakozásában lévő „A” négy- 

emeletes épület főbejárata és parkolója orientációjának megvál

toztatására vonatkozik. A beruházó részéről elfogadott tervet a to

polyai Május 1. Építővállalat készítette. Az 1967-ben tervezett „A” 
négyemeletes épület főbejáratának irányváltozásával a területet is 
növelni kell, ez magával vonja az épületek közötti terület, a parko

ló, valamint a lakóhelyiségek orientációjának megváltoztatását is.

A bizottság az 1999. február 11-i ülésen döntést hozott szá
mos urbanisztikai terv hatályon kívül helyezéséről. A Hivatalos 

Lapban megjelentetett 4/99-es jegyzőkönyv (ZZUS, IV/1-18.) 
szerint az északkeleti sétány részletes urbanisztikai terve (U- 
222/70.) is a hatályon kívül helyezendők között volt.

Az északkeleti sétány lakótömbjének közvetlen folytatásában 

az Új utca, a Tito marsall sugárút, a Petar Lekovic, az Arsenije 

Carnojevic utca között van a keleti sétány lakótömbje, amelynek 
részletes urbanisztikai tervét (ZZUS, IV/1-20., U-222/70.) 1971 

januárjában készítette el Gellér József. Szakcsoportjának tagjai 
voltak Dörfler Szilvia, Gavro Braun, Ágoston János, a konzultáns 

pedig Dragutin Karlo De Negri. Gellér József leírása szerint a 
terület sűrűn lakott, urbanisztikailag rendezetlen, a házállomány 

legnagyobb része földszintes (55. melléklet), kivéve a peremte
rületen levő új építésű lakóépületeket. Hasonló állapotok ural

kodnak -  ami a házak és a közművesítés minőségét illeti - ,  mint 

az északkeleti részen. A gazdasági elemzés szerint a területen 42 
épületet, összesen 72 lakást bontanak le, átlagosan 5,9 új lakás 

épül egy lerombolt lakás helyén, a lakások tervezett végső száma 
706. A terv a lakások mellett kísérőobjektumok -  mint amilye

nek a kereskedelmi, a vendéglátó-ipari és az oktatási intézmé
nyek -  építését is előirányozza.

Az összesen 465 új építésű lakás típusai:
• „A” (földszint + 4) = 29 lakás (ZZUS,

IV/37., IV/39., U -12/73.),
• „E” = 97 lakás (ZZUS, IV/38., U -12/73.), összesen 

két épület kerül megépítésre (194 lakás),
• „F” (földszint + 11) = 71 lakás,
• „G” (földszint + 4) = 84 lakás,
• „H” (földszint + 4) = 28 lakás,

• „I” (földszint + 11) = 59 lakás.

1971 januárjában Gellér József elkészítette a keleti sétánnyal 

szomszédos (56. melléklet), a Petar Lekovic, a Tito marsall su

gárút, a Milos Obilic és az Arsenije Carnojevic utcák határolta 
III. pontházak részletes urbanisztikai tervét (ZZUS, IV/1-19., 
U-222/70.) (57. melléklet). A területen a már meglévő lakótor
nyok (a Tito marsall sugárút 12. és 14.) mellett tervezték még 

egy hasonló pontház, emellett még három más típusú, de szintén 

tizenegy emeletes (földszint +10) és egy L alakú négyemeletes 

ház építését is.
1972-ben Vojislava Lalic Gellér, Dörfler Szilvia, Gavro Bra

un, Ágoston János és Faragó Teréz közreműködésével, a topolyai 

Május 1. Építővállalat kivitelezésével elkészült a Sugárút észak
keleti tömbjében egy földszint+ 4 emelet magas, „A l” jelzetű 
lakóház terve (ZZUS, IV/32.).

1972 folyamán sorra készültek az északkeleti és keleti sétány 

tömbházainak rendezési tervei Vojislava Lalic Gellér mérnök 

vezetésével. U-19/72-es szerződésszám alatt bevezették a lakó
egységek két, „A” és „B” jelzetű -  földszint+ 4 emelet magas -  

lakóházának urbanisztikai terveit (ZZUS, IV/33. és ZZUS, IV/1- 
34.), amelyek az U -147/71-es kivonatai. A „B” és az „A” épület is 

a Sugárút jobb oldalán van, a Petar Lekovic utca folytatásában.
1973-ban az U-12/73-as (ZZUS, IV/37., IV/38., IV/39., 

IV/41.) szerződésben három részletes urbanisztikai tervet dol



gozott ki Mészáros Piroska, az északkeleti és keleti sétány lakó
negyedekre. Ezeknek az urbanisztikai terveknek is alapját képezi 
az U-147/71-es területrendezési terv, amely a később hatályon 
kívül helyezett U-222/70-es változtatása és kiegészítése.

1973. január 31. -  Részletes urbanisztikai terv a szabadkai 
Sumska utcában levő „A4” lakóépületre (ZZUS, IV/38.), amely
nek építészeti és urbanisztikai részét Mészáros Piroska és Gellér 
József készítették. Az épület a Sumska és az Arsenije Carnojevic 

utca sarkán van, az északkeleti sétány komplexumában.
1973. február 7. -  Részletes urbanisztikai terv az „A5” lakó

épületre (ZZUS, IV/39.). A négyemeletes épület a Sumska és az 
Arsenije Carnojevic utca sarkán van, a keleti sétány komplexu
mában. Urbanisztikai tervét, annak építészeti és urbanisztikai 
részét Mészáros Piroska és Gellér József dolgozta ki.

1973. február 23-án vették nyilvántartásba a Városrendezési 
és Földmérési Intézetben az ,,(E’)” lakóépület (DAS 1984; 64) 
részletes urbanisztikai tervét (ZZUS, IV/37.). A terv tárgya a te

rületen, amely a keleti sétány területét öleli fel, a Sumska utca, a 
Tito marsall sugárút, a Petar Lekovic és az Arsenije Carnojevic 
utcák között, lakások építése volt, amely kiegészült még üzlet- 

helyiségek létesítésével is (58. melléklet). A befektetővállalat a 
város kommunális rendezéséért és az építési területek előkészí

téséért volt felelős. A tervben 5 földszintes ház lebontását irá
nyozták elő:

• Lazar cár utca 46. (építési év: 1880) 
és 48. (építési év: 1860),

• Sterija Popovic utca 7. (építési év: 1890),
• Dusán Petrovic utca 7. (építési év: 

nincs adat), 8. (építési év: 1850).

Az új terv különböző szintekkel rendelkező lakóépületek 
építését irányozta elő, összesen 97 lakással: földszint+ 4 (25 la
kás), földszint + 7 (28 lakás) és földszint + 10 (44 lakás).

1973. február 27. -  A keleti sétány komplexumához kapcso
lódó ,,(E”)” lakóépület részletes urbanisztikai tervének készítése

(ZZUS, IV/41.). A terv tárgya az ,,(E”)” lakóépületen belül la
kások és üzlethelyiségek építése, a terület a keleti sétányt öleli 
fel a Sumska utca, a Tito marsall sugárút, a Petar Lekovic és az 
Arsenije Carnojevic utcák között. A lebontásra szánt épületek 
földszintesek, négy gyenge építőanyagból épült, kettő szilárdból. 
Lebontásra szánt épületek:

• Jovan Sterija Popovic utca 3. (építési év: 1800),
4. (építési év: 1900), 5. (építési év: 1890)

• Lazar cár utca 40. (építési év: 1958),
42. (1942, 1850, 1880),

• Laza Kostic utca 7. (1912).

Az új megoldás szerint az épület négy részre oszlik, össze

sen 97 lakással: földszint+ 4 (25 lakás), földszint + 7 (28 lakás) és 

földszint + 10 (44 lakás).
A Városrendezési és Földmérési Intézet U-222/73-as szá

mú tanulmánya és urbanisztikai terve részletesen kidolgozta a 
keleti sétány komplexumát. Gavro Braun, aki a tervek közleke

déshálózati részeinek kidolgozásáért felel, 1973-ban elkészítette 
változtatásait az U-175/73-as szerződésszámú tervben: a „H” 

négyemeletes lakóépülethez tartozó, meghatározott számú ga
rázs elhelyezését és helyszínrajzát dolgozta ki (ZZUS, IV/1-40.) 
(59. melléklet).

1974 márciusában a Városrendezési és Földmérési Intézet 
U-2959/70-es tanulmányával, a Tito marsall sugárút, a Petar 
Lekovic és a Milos Obilic utca között lévő lakótömb részletes ur
banisztikai tervével (ZZUS, IV/1-25.) adott annak a területnek 
urbanisztikai megoldást, amely az N-533/74-es szerződésszámú 

terv tárgya, a szabadkai nyugati pontházak komplex urbaniszti

kai megoldásának változtatása (ZZUS, IV/42.) (60. melléklet). 
A változtatások kidolgozása azért vált szükségessé, mert a kivi
telező nem a tervnek megfelelően építette fel a lakótornyot. Az 
eredeti urbanisztikai terv nem irányzott elő garázsokat, valamint 
a változtatás miatt szűkültek az utak, amelyek ezért nem funkci
onáltak megfelelően. Továbbá az épület nyugati oldalán kijáratot



is kellett nyitni a szemét eltávolításának megkönnyítése végett. 
Ezeket a változtatásokat Gavro Braun, az elektromos hálózat ter
vét pedig Ábrahám János készítette.

1974 szeptemberében U-175/74-es szerződésszám alatt meg
hozták az északkeleti sétány részletes urbanisztikai tervének 
második változtatását (ZZUS, IV/1-44.) (61. melléklet). A ta
nulmány az U-147/71-es és az U-222/1970/73-as részletes tervek 
változtatása és kiegészítése. A tervhez tartozik még egy melléklet 
a városrendezési védelmi intézkedésekről. A terület, amelynek 
tervét Csipa József építészmérnök, Poljakovic-Dörfler Szilvia 

felhatalmazott építésztechnikus, Gavro Braun és Ágoston János 
készítette, a Sugárút, a Szép Ferenc, az Arsenije Carnojevic és az 
Új utca között helyezkedik el. 317 lakás építését irányozzák elő 
a meglévő 210 felépített lakáson felül, ezzel növelve a lakósűrű
séget. A bruttó lakósűrűség 347 lakó hektáronként, a nettó la
kósűrűség 500 lakó hektáronként. A területre tervezett épületek 

három típusát különböztetjük meg:

• „A” típus: földszint + 4 (30 lakás), két épület,

• „B” típus: földszint + 11 (59 lakás), három épület,

• „C” típus (40 lakás).

Az „A” és a „B” épület lakóépület, míg a „C” épület földszint
jén a következő helyiségeket irányozták elő közszolgálatra: klu
bok, a helyi közösség helyiségei, nyilvános telefonfülkék, női és 
férfifodrász, cipész, virágüzlet, cukrászda.

A területen az új megoldás szerint a lebontásra szánt épü
letek száma 21, de ha hozzászámoljuk a már felépült négyeme
letes lakóépületek miatt lebontott házakat, akkor a szám 38-ra 
növekszik. Ennek ismeretében a lebontásra szánt lakások száma 
29, illetve 55. A tervben (új megoldás + földszint + 4) a lakások 
száma 527 (62. melléklet).

A terv beruházója Szabadka közüzemi vállalatának kommu

nális ügyekkel foglalkozó hivatala.79
Az 1975 utáni időszakban is készültek változtatások a terü

leten, s ez a folyamat jelenleg is tart, de a hatvanas évek végére 

(1968) már kiépült a Sugárút vonala, s a hetvenes évek közepére 
a környező utcákban is felépült a többemeletes épületek többsé
ge. A szabadkai Városrendezési Intézet archívumában a későbbi 

évekből is találhatók urbanisztikai tervek.

79 Zdruzeno komunalno preduzece -  Zavod za zajednicke komunalne 
poslove Subotica.





Az 1960-as évek városépítészete 
és architektúrája Szabadkán

A második városrendezési terv 
a második világháború után

A Vajdasági Autonóm Tartomány Városrendezési Intézetének 

szabadkai kihelyezett központjában Baltazar Dulic, HofFmann 

Kálmán, valamint Franjo De Negri részvételével 1954-ben dol
gozták ki Szabadka város előzetes városrendezési tervét (SzTL/ 

IAS, F:003, 3.3.1.42.) (9. melléklet).
A negyvenes évek végén és az ötvenes évek elején feldolgo

zott adatok és az akcióterv alapján 1951-ben készült el Szabad
ka szabályozási terve, amit 1952-ben fogadott el a népbizottság. 

A szabályozási terv megalkotói a szabadkai építészek, Baltazar 

Dulic és Franjo De Negri voltak. Mivel az 1954. évi előzetes vá

rosrendezési terv kidolgozásában is Dulic és De Negri vett részt, 
így folytathatták a városfejlesztés általuk képviselt vonalát, kidol
gozva az 1952-es szabályozási tervben felvetett elképzeléseket. 
Az előzetes tervet 1960. május 17-én fogadták el a községi népbi

zottság végrehajtó bizottságának ülésén (ALADZIC 2007; 208). 
Dragoljub Momcilovic építész és Milos Savic építésztechnikus 

1960 decemberében dolgozta ki a Várostervezési Műterem80 

keretein belül Szabadka várostervének egyik variációját (ZZUS, 
1/1.). A Dulic-De Negri-féle előzetes városrendezési terv szol-

80 Atelje za urbanisticko projektovanje.

gált alapul Szabadka város városrendezési terve analitikai elem
zéséhez81 (ZZUS, 1/4.), amit Dragoljub Momcilovic és Mariola 

Bogojevic készítettek elő. Felhasználva az előzetes elemzéseket, 
1962/63-bán elkészült Szabadka általános tervének előzetes ter

ve (ZZUS, 1/6.).82
„A Főterv meghozatalával és elfogadásával a területi politika és 

a lakásépítés módja egyértelműen definiált és meghatározott volt.

E politika általános tulajdonságai a következőkben tükrö

ződnek:

• a városszövet meglévő, elavult 
lakóépületeinek rekonstrukciója,

• az eddig nagyon alacsony lakósűrűség 

fokozatos növelése,
• a társadalmi normák és a kommunális infrastruktúra 

kísérő objektumainak biztosítása” (DE NEGRI- 
KOPILOVIC-DUJMIC-JOVICIN 1975; 91).

81 Analiticka studija urbanistickog plana grada Subotice 1959.

82 Idejni projekat generalnog urbanistickog plana Subotice. A ZZUS -  
Szabadka Városrendezési Intézetének -  archívumában az I/6-os tárgyat 
mint létező dokumentumot (két könyv) bevezették, de az archívumban 
nem található. E hiány kompenzációja a többi előzetes és kísérő 
dokumentum áttanulmányozásával, illetve az 1981-es GUP-ban található, 
az előző 1 9 6 2 -1963-ban hatályba lépett GUP-ból átvett adatok, fejezetek 
és térképek felhasználásával történt.



Szabadka városrendezési tervének analitikai elemzése 
(ZZUS, 1/4.) két részből áll: analitikai és urbanisztikai tanul
mányból. A tanulmány helyzetelemzési fejezete ugyancsak kitér 
a város épületeinek állapotára (63. melléklet). Az épületanya
gok felhasználása szempontjából nem sokat változott az arány 
a közel tízéves felméréshez viszonyítva, a szilárd építőanyagból 
készült épületek az összállomány 15%-át tették ki, 17%-a vegyes 
építőanyagú, 68% pedig gyenge minőségű építőanyagból, általá
ban vályogtéglából épült, vagy döngölt falú ház. Dragutin Karlo 
De Negri visszaemlékezéséből kiderül, hogy a föld építőanyag
ként való felhasználása majdnem alkalmazott gyakorlattá vált a 
hatvanas évek urbanizmusában. Az akkori polgármester, Iván 
Vukovic, a lakáshelyzet legolcsóbb és leggyorsabb megoldását 
a vályogtéglás, vert falú házak tömeges gyártásában látta. De 
Negri nem hagyta jóvá az ötletet, hiszen gyakorlati szempontból 
ezeknek az épületeknek fenntartása igen költséges és bonyolult, 
rövid élettartamuk miatt csak ideiglenes megoldást jelentené
nek, viszont ez nem jelenti azt, hogy a város peremrészein enge
dély nélkül nem épültek ilyen épületek.

Az 1959-ben felmért lakásállomány 17 496 épületet számlált. 
Ebből 83%-nak volt elektromos hálózata, 17% villanyáram, 91% 
szennyvízcsatorna és vízvezeték nélküli, csak az épületállomány 
9%-a kapcsolódott a városi víz- és csatornahálózatra. A közművek 
sem feleltek meg az igényeknek, még minimális terhelés mellett 
sem, feladatait egy elöregedett elektromos- és egy gázszolgáltató 
látta el (Kikapcsolták a gázgyárat a város vérkeringéséből. Magyar 
Szó, 1964. június 19.). „Hosszú ideig a város legnagyobb részében 
nyílt, egészségtelen árkokban folyt le a víz, zárt, föld alatti csatorna 
csak néhány főbb utcában volt. [...] A főcsatorna szerepét betöltő 
Mlakát a hatvanas évek elején alakították át fedett csatornává. A 
gáti vízfolyás nagyobb része még ma is nyitott árokban kanyarog 
a kertek és házak között. A vízlevezető csatornarendszer kiépítése 
napjainkban még folyamatban van” (GYÖRE 1976; 38).

A csatornarendszer három főcsatornából állt, 12 beton és 17 
más építőanyagból készült utcai csatorna képezte e rendszert,

amelyre 2230 háztartás kapcsolódott. Az utcai csatornákhoz va
lószínűleg nem számolták hozzá a nyitott kanálisokat, amelyek 
behálózták a várost, nemcsak a peremterületeit, de a közpon
ti részét is. Gondoljunk csak a jelenlegi Sugárút vonalára, ahol 
egykor eredetileg patak volt, majd a Zorka szennyvizének be- 
leengedésével egyre inkább elmocsarasodott, és csatornajelleget 
öltött. Az esővíz elvezetése még mindig gond a városban, a Su
gárút szennyvízelvezető hálózatát nem elkülönített rendszerként 
tervezték (külön szennyvíz- és esővízelvezető csatorna), de di

menziói eleget tesznek az egyre növekvő igényeknek.
Az elemző tanulmány szöveges részéhez csatolták a város te

rületének elemzését is, bemutatva az aktuális helyzetet -  a meg

lévő lakásállományt, a közművesítést, a középületek, a különböző 
ágazatok területi eloszlását, olyanokat, mint a feldolgozóipar, a 
kulturális, a társadalmi tevékenységek, valamint az oktatási és a 
kereskedelmi központok stb. (63. melléklet). Az 1958 decem
berében készült előtanulmányi térkép (64. melléklet) a lebom

bázott épületek mellett feltünteti az új építésű részeket, az épü
letállományt és az utcahálózatot a jellemző építőanyagok szerint 
kategorizálja (döngölt falú, szilárd anyagból épült épületek, utak: 
aszfalt beton alapon, kavics zúzott kő alapon, útburkoló kő zúzott 
kőből, nagyobb és kisebb kőkockák, kerámiaprizmák, földutak).

Az elemző tanulmány műszaki jelentésében definiálták a vá
rosi területek, városrészek határait, és az egyes városrészek elem

zését táblázatos formában közölték (d táblázat).
A város városrendezési övezetekre való felosztásával haté

konyabban mérték fel, hogy egy-egy térség milyen funkciókban 
szenved hiányt. Minden lakóterületnek rendelkeznie kell egy is
kolával, iskoláskor előtti intézménnyel (bölcsőde, óvoda), egész

ségügyi rendelővel, szociális központtal, játszótérrel, közszolgá
lati központtal, amely felöleli a kereskedelmi, vendéglátó-ipari 
stb. szolgáltatásokat is. Öt lakóterületnek egy gimnáziummal 
(középiskolával) és egészségügyi központtal is rendelkeznie kell. 

A városrendezési övezetek általános központja a város aktuá
lis közigazgatási és kereskedelmi központja -  az elemző tanul



mányban ezen nem változtattak, valamint azon sem, hogy Palics 
a városrendezési határokon belül a térség gyógyfürdője és ide
genforgalmi központja.

Szabadka város városrendezési tervének analitikai elemzése 
az említett oktatási, szociális és szolgáltatói létesítmények mel
lett egy szakközépiskolai, valamint kulturális központ (színház, 
hangversenyterem zeneiskolával, múzeum, könyvtárépület, mű

vészeti galéria, kiállítópavilon), a nyugati városrészen sportköz
pont (stadion, lóversenypálya, kerékpár-versenypálya) és a vá

rostól nyugatra központi temető létesítését irányozta elő.
A műszaki leírás mellett térképekkel -  amelyeken szerepel

nek a zónák, a városrendezési övezetek, a közlekedési hálózat, 
a középületek, a különböző lakóközösségekhez tartozó közpon

tok -  bemutatták az aktuális állapotot és a tervezett fejlesztéseket 
(65. melléklet).

1961 februárjában, belgrádi keltezéssel, Pajo Ivkovic Ivan- 

dekic szabadkai születésű, Jugoszláviában elismert közgazdász 

szaktekintély elkészítette tanulmányát, amely Szabadka város- 
rendezési tervezetének része. A részletes tanulmány, amelynek 

címe Szabadka városfejlődésének gazdasági alapjai (ZZUS, 1/2.), 
a város általános településrendezési tervének egyik alapja. A gaz
dasági tanulmány tartalmazza az urbanisztikai program alapján 
készült 1959-es elemzést. 1952 és 1960 között jelentősen növe
kedett a nemzeti jövedelem és a bruttó hazai termék (GDP) Sza

badka közvetlen gravitációs zónájában. Míg a GDP összege 7,3 

milliárd dinár volt 1952-ben, nyolc évvel később 24,3 milliárd, 
a nemzeti jövedelem 1952-ben 6,4 milliárd, nyolc évvel később 

20,8 milliárd. Ezek a mutatók intenzív gazdasági fejlődést feltéte
leznek. Mindez hozzájárult Szabadka városfejlődéséhez is. Pajo 
Ivkovic Ivandekic 1961-ben ezzel kapcsolatban kifejti: „A vá

rosfejlesztés anyagi korlátai, ahogy ez meghatározott Szabadka 
gazdasági fejlődésének globális vetületén, felbecsülve a gazda
sági növekedés megvalósításához szükséges összes beruházást, 

az optimális bruttó hazai termék alapján 430 milliárd dinár. [...] 

A városfejlődés költségei, amelyek a meghatározott keretek kö

zött mozognak, költséghatékonyak lennének, és racionálisként 
értékelhetők, feltéve, ha a bruttó hazai termék 1990-ig eléri az 
optimális társadalmi arányt” (ZZUS, 1/2.).

1960-ban jött létre Szabadkán a városi önkormányzat finan
szírozásával a Várostervezési Hivatal.83 A második világháború 
után egyre nagyobb gondot jelentett az engedély nélküli építkezés, 
hiszen a hatvanas évek elején sem terjedt ki a közművesítés a vá
ros teljes területére. A szabályozás nélküli terjeszkedés visszaszo
rítására a társadalmi és szakmai erők polarizálásával alakították 
ki a külvárosokat, Kisradanovácot, Kisbajmokot, Sándort és ké
sőbb a Zorka külvárost. Ennek és az intenzív lakásépítés ellenére

1961-ben még 8000 lakás hiányzott. A felgyorsult terjeszkedés és 
a város struktúrájának változása megkövetelte egy átfogó terület- 
rendezési terv készítését. A rendezési terv elkészítését elősegítette 

a várostervezési és földmérési munkákért felelős iroda bővülése. 

A terv elkészítésében vezető szerepet kapott a településtervezésre 

szakosodott iroda, a belgrádi Generálni plán. 1959-ben kérte fel 

a város a terv elkészítésére, de az adatokat a város aktuális hely
zetéről a szabadkai csoport, a várostervezési és földmérési mun

kákért felelős iroda dolgozta fel. 1962-ben az iroda és az Arhitekt 
Tervezőiroda közös működésével hatékonyabbá vált az adatok 

feldolgozása, és a későbbiekben a város egyes területeit felölelő 

részletes fejlesztési koncepciók és tervek kidolgozása. Dragutin 
Karlo De Negri közlése alapján, valamint felhasználva Mészáros 
Piroska kéziratát értesülünk arról, hogy ez év végén a főtervet -  

elkészülte után -  a szabadkai Városháza előcsarnokában állították 

ki. A GUP-ba való nyilvános betekintés egy hónapig tartott, en
nek apropójaként kiállítást tartottak. A városrendezési térképek 

Szabadka aktuális területére összpontosítottak (részletes város- 

rendezési, akkor és a múltban is érvényben levő tervek).
Az 1963-ban elfogadott általános településrendezési főterv 

(1963-tól [ténylegesen 1983-tól] 1990-ig) kialakítása során a 

várostervezők alapvető fejlesztési vonala a település rekonst

83 Biro za urbanizam.



rukciója volt (66 . m elléklet). Ennek okait elsősorban a város 
közművesítésében és gyenge minőségű lakásállományában, a 
lakáshiányban és a közlekedési kapcsolatok korszerűtlenségé
ben találjuk. Már a Dulic-De Negri-féle terv is azt célozta meg, 
hogy a város szövetének rekonstrukciójával egy fejlett, az akkori, 
titói normáknak megfelelő várost hozzon létre, de ennek meg
valósítása csak részben valósult meg, illetve a kivitelezés kezdeti 
szakaszban volt. Szabadka területéhez és lakosságához mérten 
közművesítése nagy hiányokat mutatott, bár megkezdődött a 
Sugárút építése és a város más területei lakásállományának (Sza
badkai út, Zentai út) modernizálása, a területek urbanizálása. 
Még 1968-ban is időnként támadások érték Szabadka általános 
településrendezési főtervét, leginkább a város terjeszkedésének 
korlátozása miatt, vagy azt kifogásolták, hogy a külterületeken, 
konkrétan a Tesla-telepen új lakónegyed építését tette lehető
vé, holott még a belvárost sem építették ki. Ekkor a legnagyobb 
építkezések a város területén a Tesla-telepen, a Kertvárosban, a 
Szegedi úton, a Sugárúton, a Zentai (Marx) úton és a Makszim 
Gorkij utcában voltak (Új negyedek és a város rekonstrukciója. 
Magyar Szó, 1968. szeptember 20.).

A második világháború utáni időszakot egészen a nyolcva

nas évekig a romboló urbanizmus koraként említi a város egyko
ri főépítésze, Szabó Zsombor (SABO 2002; 123). Györe Kornél 
megállapítása is alátámasztja a Szabadkára jellemző városterve
zési tendencia jelenlétét, bár ha megvizsgáljuk a város fejlődé
sének szakaszait az említett időszakban (Szabadka szabályozási 
terve [1952], általános településrendezési főterv [1963-1983], 
általános településrendezési főterv [1983-2000]), megállapít
hatjuk, hogy a város textúrájában és térstruktúrájában jelentős 
változások nem történtek. „[A]város térbeli arculata az éssze
rűtlen fejlődés jeleit mutatja, amiért is hozzá kell látni a város 
egészének átfogó, belterjes átépítéséhez olyan mértékben, hogy 
a lakott területek népsűrűsége megkétszereződjék. Ebből az ál
talános megállapításból kiindulva, továbbá szem előtt tartva az 
alaprajz korszerű közlekedésre alkalmatlan szűk szemű utca

hálózati részleteit, az elöregedett házállomány csekély gazdasá
gi értékét és még számos építészeti, egészségügyi, gazdasági és 
városfejlesztési követelményt, a XIX. századi városterület távlati 
átépítését irányozta elő” (GYÖRE 1976; 95).

1963. november 1-jén alakult meg a Városrendezési és Föld
mérési Intézet, működésének kezdeti időszakában a város főépí
tészei töltötték be az igazgatósági posztot is. Az intézet első igaz
gatója Gulyás Aladár volt, távozása után pedig Dragutin Karlo 
De Negri (1965 és 1977, valamint 1982 és 1986 között töltötte 
be a pozíciót). Annak érdekében, hogy a város közgyűlése be
fektetőként felügyelhesse a tervezők munkáját, valamint megfe
lelő szinten kivegye részét az építkezéseket, a város urbaniszti
kai arculatát érintő döntéshozatalban, az intézet igazgatója egy 

várostervező szakértői bizottságot hozott létre. Dragutin Karlo 
De Negri szakmai bizottságának tagjai voltak: Nikola Gavrilovic, 
Miodrag Nastasovic, Milutin Glavicki, Dragoljub Momcilovic 
Belgrádból, Milos Savic Újvidékről és Dragutin Karlo De Negri, 
az intézet igazgatója és a várostervezési, közművesítési és lakha
tási kérdésekért felelős titkárság vezetője.

Szabadka általános településrendezési főtervének kidolgozását 
megelőzte annak a városrendezési programnak, illetve a városterv 

alapvető irányelveinek pontos meghozatala, amelyről 1961. júni
us 13-án döntött a végrehajtó bizottság. A Pajo Ivkovic Ivandekic 

tanulmánya (ZZUS, 1/2.) tartalmazta városrendezési program az 
alapja a Szabadka városrendezési tervének analitikai elemzésének 
(ZZUS, 1/4.). A gazdasági tanulmány és az analitikai elemzés az a 

két dokumentum, amelyet a végrehajtó bizottság 1961 .június 23-án 
megtartott ülésén elfogadott mint a város főtervét meghatározó 
tanulmányokat (Sluzbeni list sreza, 1961. ZZUS, II-4.).

Az adatok összegyűjtését a várostervezési és földmérési mun
kákért felelős iroda kezdte röviddel 1959 után, miután felkértek 
a belgrádi Generálni plánt a város főtervének kidolgozására. 
1956-ban fejezték be a város geodéziai felmérését. Mivel a ka
taszteri információk hiányosak voltak, a polgárok gyakran nem 

jelentették be a nem telkeken végzett építkezéseket, ezért 1956



és 1961 között kísérleti kataszteri térképet készítettek, amit légi 
felvételekkel realizáltak (Dragutin Karlo De Negri közlése). Az 
eredeti kataszteri térképeken csak azokat a területeket tüntették 
fel, amelyeken az építkezésekhez megfelelő jogi dokumentáció
val rendelkeztek a tulajdonosok, illetve amelyeken a bejelentés 
folyamatában levő épületek voltak. Emellett az elemzés kiterjedt 
a meglévő lakásállomány és középületek építési módjára is. Fi
gyelembe vették a magasságot, a kort és az építőanyag fajtáit.

1962-ben, már a városrendezési program kidolgozása után, 
a szövetségi intézet a települések építésére vonatkozóan város- 
rendezési szabályokat hozott. Mivel Szabadka előzetes általános 
városrendezési főterve (ZZUS, 1/6.) is ebben az évben készült el, 
így a szabályok hatályba lépésével azonnal alkalmazták azokat a 
konkrét dokumentum kapcsán (ALADZIC 2007; 219).

Az előzetes főtervet (ZZUS, 1/6.) a belgrádi Generálni plán 
tervezői, Dragoljub Momcilovic, Mariola Bogojevic és Ljiljana 
Duric építészek készítették, szakmunkatársak Petar Curcic 

építésztechnikus, Aleksandar Dokic építész és Ruzica Savic, va
lamint Daroslava Grujié technikusok voltak. A tervezők a város 

rekonstrukciója -  mint legmegfelelőbb megoldás -  mellett dön
töttek, így az új, 1983-ig érvényben maradt városterv számos, 

már az 1953-ban hatályba lépett Szabadka szabályozási tervé

ben is vázolt megoldást tartalmazott. A némi korszerűsítéssel 
átmentett megoldások között szerepelt a vasúti pályaudvar és a 

Zombori utat összekötő Új sugárút terve, a Szabadka-Horgos- 
vasútvonal és az E5-ös út új vonalának építése, valamint az ipari 
zónák kialakítása.

Az előzetes főtervben a lakóterületek (lakóközösségek) lakói
nak számát 7000 és 10 000 között határozták meg. Ezek a kö
zösségek olyan társadalmi és szociális céllal alakultak ki, amely 
a mindennapi életben a családoknak lehetővé teszi a korszerű 

elvek szerinti fejlődést. Az előzetes tervben 11 lakóközösséget, 
később helyi közösséget jelöltek meg, ehhez kapcsolódott a XII., 

Palics is. A legtöbb helyi közösségben többlakásos lakóépületek 
építését irányozták elő, földszintestől a négyemeletesekig.

Az 1963-as főterv a város területi egységét három közigaz
gatási területre osztja: Óváros önkormányzata (Opstina Stari 
grad) -  területe 9998 hektár, Alsóváros önkormányzata (Opstina 
Donji grad) -  területe 13 494 hektár, Újváros és Palics önkor
mányzata (Opstina Növi grad i Palic) -  területe 18 860 hektár. 
A település összesített területe 42 352 hektár.

A város az urbanisztikai terv alapján három fő részre oszt
ható: a szűk (belső) építési övezetre, a széles (külső) építési öve
zetre és az átmeneti (puffer)zónára. A szűk építési övezet Sza
badkán és Palicson is azokat a területeket öleli fel, ahol kialakult 
a központi részekre jellemző kompakt településszerkezet, a pe
remterületek a széles építési övezethez tartoznak, ahol az ötve
nes években még lazább beépítésű területek voltak. (A gyárak 
környékén [Zorka, November 29., Fidelinka] a hatvanas évektől 

tervszerűen kialakított külvárosok módosítják a város telepü

lésszerkezetét.) A külső, lazább beépítettségű területekhez kap
csolódott a pufferzóna, amely kiterjedt egészen a városterv által 

meghatározott határokig. A védőkörzet (átmeneti zóna) felöle
li a város körüli kisebb településeket (Radanovác, Masarikovo, 

Ludas, Kisbosznia, Kelebia), amelyeknek építésére külön tervek 
készítését irányozta elő a tanulmány.

Az övezeti besorolás alapján a várost még öt zónára osztották 

fel (ZZUS, 1/4., GUP 1981; 67):
• lakóterület a hozzá kapcsolódó közterületekkel, 

amelyek társadalmi funkciót töltenek be,

• városi zöldfelületek a szűkebb építési övezetben,

• turisztikai és rekreációs övezet,

• ipari területek,

• mezőgazdasági övezet.

A bruttó lakóövezet tizenöt városrendezési övezetre, kistér
ségre oszlott (65. melléklet), ezeken a területeken koncentráló

dott a lakásépítés. Mivel az akkor aktuális lakósűrűség alacsony 
(a város területéhez és funkciójához viszonyítva) volt, ezért a 
központi városi zónában a meglévő 210 lakos hektáronkénti



átlagának 257 lakos hektáronkénti lakósűrűségre növelését irá
nyozta elő a tanulmány, míg a periférián 100 lakos hektáron

kénti átlagra.
Az első két övezet együtt alkotja Szabadka és Palics szűk be

építési övezetét, a többi három pedig a fennmaradó övezeteket 
fedi le. A lakóterületi zóna Szabadka és Palics tekintetében is 
a kompakt beépítettségű területeket öleli fel, minden lakásépí
tés erre a két területre összpontosul. A lakóövezet központi és 
külkerületi zónára oszlik, az 1990-re előirányzott adatok a város 
összlakosságát 110 000 főre becsülik (e táblázat).

A belső építési övezet fennmaradó része -  az összterületéből 
kivonjuk a bruttó lakott területet -  a városi zöldövezethez tar
tozik, amely a parkokon és sportpályákon kívül felöleli még a 
vízfelületeket is Sándor (Aleksandrovo) és a központi terület kö
zött, valamint a vasúti sínek mentén húzódó zöldfelületet is. Két 
parkot is említ a főterv, a már meglévő Sétaerdőt a város északi 
részén és egy tervezett parkot, a Népparkot (Narodni park) Sán

dortól délre. A területen elszórtan még vannak zöldterületek, de 
azok a bruttó lakott övezethez tartoznak, területüket nem szá
mítjuk a zöldövezethez (745 hektár Paliccsal együtt, vagyis 67,70 

négyzetméter lakosonként). Három csoportba sorolhatóak a la
kóterületek a bruttó lakósűrűségük alapján:

• 10 800 lakos, 257 lakos/ha (bruttó),

• 6-8000 lakos, 100 lakos/ha (bruttó),
• 5000 lakos, 100 lakos/ha (bruttó),
• Palics 2500 lakos, 40 lakos/ha -  a két 

lakóközösség alacsony lakósűrűsége a terület 
specifikus kiépítettségének következménye.

Az ipari zóna a város déli és délkeleti részén terül el, kivé
telt képez a Zorka, amely a település északnyugati részén van, 

elkülönülve a szomszédos épületállománytól. Az ipari zóna tel
jes területe 250 hektár, 24 négyzetméter lakosonként, amelyből 
190 hektár a külső építési övezethez tartozik, 60 hektár pedig az 
övezeten kívül található.

A turisztikai és rekreációs zóna teljes területe 1200 hektár, 
amely magába foglalja a vízfelületeket is, idetartoznak a hotelek és 
éttermek, a hideg- és termálfürdő, a strandok, a pihenőhelyek, az 
élménypark, az állatkert, a móló, a halászterületek, a sporthorgá
szatra és vadászatra fenntartott területek. A főtervben előirányoz
zák a Palicsi-tó rehabilitációját, ami partjának szabályozásával és 

a tavat a Népparkkal összekötő hajóút építésével valósulhat meg.
A széles építési övezet fennmaradó 2120 hektárja a mezőgaz

daságnak fenntartott terület.
Szabadka város városrendezési tervének analitikai elemzése 

tartalmazza azoknak az előirányzott intézményeknek a listáját és 
részben tervét is, amelyek a főtervben is megtalálhatók. A főterv

ben -  mint általában a városközpontoknál -  előirányozzák (67. 
melléklet) a város közigazgatási és kereskedelmi központjainak 
eredeti helyét, továbbá Palicson a városrendezési határokon be
lül a gyógyfürdő és az idegenforgalmi központ építését, szak

középiskolai központ nyitását a meglévő épületekben, valamint 
városi kulturális központ, a nyugati városrészen sportközpont és 
a várostól nyugatra központi temető létesítését is. A városi stadi

on a tervezett Néppark már meglévő területén maradna. A piac, 

ahol élő lábasjószágot árulnának, a várostól délre kerülne, a sze
méttároló a Zorka gyártól északra (68. melléklet).

A GUP által meghatározott legalapvetőbb városfejlesztési cé
lok a következők:

„1. Szabadka hatékonyságának és funkcionalitásának bizto
sítása. Ez a lakhatás, a szolgáltatások, az üdülőterületek egyenle
tes eloszlását jelenti. A jó közlekedési kapcsolatoknak is lehetővé 

kell tenniük a városnak mint társadalmi-politikai közösségnek 
egyszerű működését és az önkormányzaton belüli helyi önren
delkezését.

2. Szabadka állandó és perspektivikus fejlődésének biztosítá
sa. Fizikai keretekkel nem szabad korlátozni a város társadalmi
gazdasági tevékenységének fejlődését, hanem elegendő lehetősé

get kell hagyni a város minden tevékenységének, az összes városi 
struktúra és rendszer állandó fejlődésének.



3. Biztosítani kell, hogy Szabadka egészséges és barátságos 
város legyen, kevesebb szennyezéssel, zajjal és füsttel, több nap
fénnyel, levegővel és növényzettel. Kellemes környezetet kell 
létrehozni a természeti, az alkotott és a társadalmi struktúrák 
harmóniájának megteremtésével.

4. Szabadkát védetté tenni a lehetséges katasztrófáktól, a fe

nyegető pusztulástól. Ez azt jelenti, hogy olyan térbeli struktúrát 
kell tervezi, amely minimalizálja a katasztrófák (földrengés, há
ború, árvíz, tűz) lehetséges káros hatásait.

5. Szabadka gazdasági erejének és hatékonyságának biztosí
tása. Szükséges a tartózkodási hely és a munka közötti kapcso
latok optimalizálása, figyelembe véve a város általános érdekeit” 
(DE NEGRI-KOPILOVIC-DUJM IC-JOVICIN 1975; 93).

A főterv készítőinek rekonstrukciós törekvéseihez jelentős 

segítséget nyújtott a meglévő lakásállomány értékelése, amit 1959 

és 1965 között végeztek el. A felmérés a város szűkebb belterüle

tének tényleges állapotáról tudósít. Az 1960-as évek elején, a vá
ros területén (nem számítva Palicsot és Sándort) 270 földszintes, 

35 két-, 20 három- és 49 négyemeletes épület állt, valamint 14 
magasabb volt a négyszinteseknél. Az épületek kora szerint el

végzett osztályozás rámutat a 100 évnél idősebb épületek számá

ra, valamit a két világháború között és a háború után építettekére. 
Az épületek felosztása az építőanyagok minősége szerint: gyenge, 
szilárd vagy korszerű építőanyagok (f, g táblázat).

1963. május 23-án Szabadka általános településrendezési 
főtervét (GUP) a népbizottság elfogadta. Ez a döntés egyide
jűleg hatályon kívül helyezte az előzőleg elfogadott városren

dezési programot és a főterv kidolgozása során felhasznált do
kumentumokat (ALADZIC 2007; 222). A főterv hatékonyabb 

realizációja megkövetelte az egyes területekre vonatkozó föld- 
használat és várostervezési irányelvek világosabb kifejtését, így 
a városrendezési zónák 1:2500 léptékű, előzetes városrendezési 
terveit is elkészítették a hatvanas években. Az I., II., VIII., IX. 

és XI. lakóközösség északi részének előzetes urbanisztikai tervét 

Gellér József építész tervezte 1967-től 1968-ig (ZZUS, I/37a.),

míg a VII., X. és XII. lakóközösség tervét Vojislava Lalic Gellér 
építész 1963-tól 1971-ig, majd a III., IV., V. és XI. lakóközösség 
déli részére vonatkozó terveket Mészáros Piroska dolgozta ki. 
A közlekedésre vonatkozó tervek Gavro Braun és Renicsek Gyu
la munkái (ZZUS, II/l., II/3., II/4., II/6.).

Három évvel a GUP elfogadása után, 1966-ban, elkészült az 
első módosítás is, amely a külvárosok városszerkezetének gyors 
fejlődése miatt vált szükségessé, ugyanis a szűk és széles építési 
övezet határai eltolódtak, a külvárosokat is a város szövetéhez 
kapcsolták. így három út építése is szükségessé vált. A módosí
tásokat Ljudevit Palfi építész és Gavro Braun közlekedésmérnök 

dolgozta ki, amelyeknek jelzete ZZUS, 1/7., a módosításé pedig 
I/8a (69., 70., 71. melléklet). A város folyamatosan fejlődött, 
a városrészek részletes terveinek kidolgozása újabb változta

tásokat követelt, illetve a főterv flexibilitását. Ennek keretében 

Dragutin Karlo De Negri és Mészáros Piroska építészek Csor
ba Mária közreműködésével 1:2500 arányban -  a megváltozott 
földhasználathoz igazodva -  készítették el a város egész területé
nek tervét. Az előirányzott 110 000 lakos helyett 1970-ben már 
141 000 lakossal számoltak, aminek tényleges oka a külvárosok 
összekötése volt a város belterületeivel. A főterv hatására a gyá

rak -  mint a textil-, a tej- vagy a Pionír csokoládégyár -  kikerült 

a belváros vonzásköréből. A GUP egyik pontja szerint a Zentai 
úton, a gyár közvetlen szomszédságában lakásokat kell építeni a 

gyár dolgozóinak (Pionír és Textil kontra Városrendezési Inté
zet. Magyar Szó, 1968. október 4.).

A főterv az 1990-ig tartó időszakot hivatott szabályozni, de 

1981-ben elkészült az új főterv előzetes terve, amely 1983-ban 
lépett hatályba. Az 1963-as „romboló” városfejlesztési terv fe
lülvizsgálatát 1978-ban kezdték meg. Az 1983-ban elfogadott 
új terv egyik fontos szempontja a városközpont konzervációja, 

amely a terv vizsgálata alapján a legnagyobb mértékben megva
lósított célkitűzése is. A többi célkitűzés, az 1953-as tervből már 
ismert, a következő GUP-ban és az 1981-ben előzetes tervként 
kiadott GUP-ban is megtalálható: a peremrészeket összekötő és



központot tehermentesítő forgalmi körgyűrűk építése, az épít
kezés szabályainak szigorítása és a nagy területű, falusias jellegű 
városrészek rendezése, de ezek kismértékben valósultak meg. A 
GUP felülvizsgálatával a város legnagyobb területét egyéni la
kásépítésre irányozták elő. A város 2001-re feltételezett népessé

ge 135 000 lakos volt.
Az 1963-as GUP felülvizsgálatát végző csoport a Városrende

zési és Földmérési Intézetének szakembereiből állt, kiegészülve 
néhány belgrádi tanácsadóval és mérnökkel. A munkát az intézet 
akkori igazgatója, Csipa József okleveles építészmérnök vezette.84

Az 1967-es városrendezési terv és előzményei

Szabadka Városrendezési és Földmérési Intézete 1964. június
1-jén pályázatot írt ki a városközpont részletes urbanisztikai 
megoldásának kidolgozására (ZZUS, IV/l-la.). A meghívásos 
pályázat zárt jellegű volt, a pályázó mérnökök és építészek Belg- 
rádból, Újvidékről és Szabadkáról kerültek ki. A versenyben 
részt vett Milutin Glavicki építész, a belgrádi székhelyű Urba
nisztikai Intézet igazgatója, Dragoljub Momcilovic, a belgrádi 
Várostervezési Műhely igazgatója, Vera Bajazet és Pera Jankov 
Újvidékről, Baltazar Dulic, Dragutin Karlo De Negri, Gellér Jó

zsef, Mészáros Piroska és Laslo Bilanic Szabadkáról.
Az első díjat a belgrádi Milutin Glavicki, Branislav Jovin, 

Stojan Maksimovic és Jovan Miskovic építészeknek ítélték, az át-

84 A terv háttéranyagát (tanulmányokat) és magát a tervet kidolgozó
mérnökök: Gavro Braun, Csipa József, mgr. Gellér József, Gombás Róbert, 
Kerekes Imre, Kladek Ervin, Branka Lazarov Boca, Mészáros Piroska,
Olga Paunovic, Antun Rudinski, továbbá Tolnai Magdolna oki. ecc.,
Slavka Kecman old. geográfus és Kozma Antal jogász. Külső munkatársak 
és tanácsadó mérnökök: Dragutin Karlo De Negri, Major János és Béla 
Duránci, valamint Belgrádból dr. Miodrag Janjic, mgr. Veronika Vujosevic, 
doc. dr. Nenad Dajic és doc. dr. Dragomir Kocic. Műszakirajz-készítő 
szakmunkatársak: Rade Bajkin, Marija Eminic, Horváth Irén, Dorde 
Mezneric, Radoslav Nemedi, Sztojkó István fényképész, Zorka Tatic, Edita 
Tausan, Durdica Tomic. A gépírónők: Sárkány Edit, Szedlák Rozika és 
Simokovic Magda (GUP 1981 -  Csipa József példánya).

adott terv jelzete 27 772. A második helyre szintén belgrádi építé
szek, Dragoljub Momcilovic és Aleksandra Dokic kerültek, a terv 
száma 77 777. A 12 345-ös jelzetű terv, a szabadkai Gellér József 
és Zivojina Ivovic munkája, harmadik díjat kapott. A többi tervet 
összegyűjtötték (Dragutin Karlo De Negri személyes archívuma).

A pályázat általános feltételeit Szabadka általános terü
letrendezési főtervének szellemében határozták meg, urba
nisztikai szempontból megtervezendő terület az Új sugárút, 
amely a Matko Vukovic utca folytatásában, az újonnan terve
zett vasúti pályaudvarig húzódott. A pályázati kötelezettségek 
között szerepeltek az épületek, a hangversenyterem, a hotel, 
az ifjúsági otthon, az új postaépület, a Jugoszláv Néphadsereg 

(JNA -  Jugoslovenska Narodna Armija) épületének, valamint 
az áruház és a kereskedelmi irodaépületek helyének kijelölése. 

A résztvevőknek előzetesen átadott pályázati feltételek tartal
mazták a védett épületek, kiemelt várostörténeti és építészettör
téneti jelentőséggel bíró területek listáját, pontos elhelyezkedé
sét, amelyeknek kötelezően eredeti helyükön és állapotukban 
kell maradniuk, míg a többi, az adott várostervezési területen 
levő épületet a pályázóknak nem volt kötelességük megőrizni. 
A verseny programja a városközpont részletes urbanisztikai 

megoldására nem alapult háttértanulmányokon, elemzéseken, 
amelyek értékelték volna a meglévő épületállományt, sem épí
tészet- és várostörténeti, kulturális-történelmi tanulmányokon, 
amelyek meghatározták volna a terület minden egyes épületé
nek építészettörténeti jelentőségét, a városterület történelmi 
értékét általánosságban, így a beérkezett munkák nem adhattak 

a gyakorlatban is megvalósítható és elfogadható megoldáso

kat.85 Csak 1971-ben készült el egy utólagos tanulmány, amely 

a város legrégebbi házára86 vonatkozik (72., 73., 74. melléklet).

85 Dragutin Karlo De Negri visszaemlékezései és egyéb elemzés segítségével 
történt megállapítás.

86 ZZUS, 1/29.: Najstarija kuca Subotice -  Studijski program (gradevina na 
trgu Cara Jovana Nenada 11. Készítették: Béla Duránci, Gellér József oki. 
ing. arch., Lévay Endre [1971. december]).



A Jovan Nenad cár utca 11. szám alatt lévő épület volt az egyet
len a pályázat által felölelt területen, amelyet a verseny kiírói 
védettként jelöltek meg. „Szabadka legrégebbi háza -  teljes fi
gyelmet érdemel nemcsak mint az elpusztított történelmi város
mag része, hanem mint épület, amely alkalmas arra a célra, ami 
megfelel a modern követelményeknek” (ZZUS, 1/29.). A Ver
mes-ház (ZZUS, 1/29.) vagy Városkapitányház (75. melléklet) 
Luka Sucic városkapitány otthona volt, aki ezt az épületet azután 
építtette, miután a szabadkai kastély használatát átadták 1724- 
ben a ferences szerzeteseknek. A tanulmány mellett az 1968-ban 
hatályba lépett részletes urbanisztikai terv harmadik könyve 
tartalmazza a városközpont tereinek és utcáinak, valamint az itt 
található épületeknek részletes elemzését.

Mivel a pályázat kiírása előtt nem készültek elemzések és ta
nulmányok, amelyek felmérték volna az I. és II. helyi közösség

hez tartozó terület épületállományát, így a beérkezett verseny
munkák -  mint már említésre került -  nem adhattak konkrét 

és értékelhető eredményeket.87 Bár az 1967-ben készült részletes 

urbanisztikai terv már nem nélkülözte ezeket a tanulmányokat, 

mégis felhasználta a városrendezési pályázat legjobb munkái
nak egy-egy eredeti ötletét, így alakítva ki a kollázsszerű tervet. 

A versenymunkákat nem alkalmazták teljességükben. Attól füg

getlenül, hogy a pályázatot Milutin Glavicki nyerte, a többi mun
kából is kivették azokat a részleteket és megoldásokat, amelyek 
használhatóknak bizonyultak a DUP kidolgozásánál. A szabad
kai Városrendezési és Földmérési Intézetben a város központjá
nak részletes urbanisztikai tervét (ZZUS, IV/l-la., U -1148/66.) 

1967 és 1980 között dolgozták ki (ZZUS, I/37a., I/47e.). „A vá
rostervezési pályázat 1964-ben sokban hozzájárult a belvárosban 
az új tartalom sikeres összefűzéséhez a meglévő városépítészeti 
örökség szövetével. Az első díjas munka mesterien kezelte az új 
és régi szintézisét, ami a kompozíciós rendszer alapjául szolgált

87 Dragutin Karlo De Negri visszaemlékezései és egyéb elemzés segítségével 
történt megállapítás.

a megoldás kidolgozása során. Többnyire horizontális elemek
kel variál (alacsonyak, legfeljebb négy emeletig) átszőve a törté
nelmi műemlékek tüskéivel (leginkább templomok), egyensúlyt 
teremt a szabad felületek és a telt volumenek között, hogy meg
hagyja a Városháza tornyának térbeli dominanciáját, amely felé 
ebben a környezetben a kilátás irányul. Mivel a Városháza tornya 
a kulturális-történelmi emlékek és értékes modern épületek fizi
kai súlypontjában áll, a plasztikus és kompozíciós szerep kiemelt 
fontossággal bír, és a helyi értékek keretévé válik, jellegzetes vá

rosi tájat alkotva, amit az északnyugati és délkeleti részen ará
nyos távolságra körülvesz a már említett »magasházkoszorú«. 
Ezzel a teljes térbeli együttesnek a plasztikus, építészeti, jelleg
zetes városi értéke maximálisan kifejezett” (ZZUS, IV/l-la.;

11-12. ZZUS, IV/l-la.; 12-13, U -l 148/66.).

Az 1964-es várostervezési pályázatot követő években, egészen 

a DUP tényleges kidolgozásáig, a Városrendezési és Földméré
si Intézet elkészítette a helyi közösségek aktuális urbanisztikai 
karakterének elemzését. Az I. és II. helyi közösség (lakóközös

ség) ölelte fel a belvárost, a Központ I. és Központ II. területet. 
Ez gyakorlatilag megegyezik a ma hatályban levő GUP hasonló 

elnevezésű városrendezési övezeteivel, többnyire itt találhatóak 

a védettséget élvező műemlékek, valamit az Új sugárút nyom
vonala is. 1965-ben mérték fel e két terület urbanisztikai képét. 

Az I. és II. helyi közösség városelemzése (ZZUS, II/1.) Dragutin 
Karlo De Negri intézeti igazgatóságának első évében készült. 

Az elemzést készítő mérnökök Gellér József és Vojislava Lalic 
Gellér építészek, Gavro Braun építőmérnök, valamint Dörfler 

Szilvia felhatalmazott építőtechnikus és Ábrahám János felha

talmazott elektrotechnikus volt, szakmunkatársak Harangozó 
Ferenc építőtechnikus és Fridrich Lajos építésztechnikus voltak. 
Az elemzéshez kapcsolódik az ugyancsak a belvárosra vonatkozó 

felmérő tanulmány, amely a terület aktuális ( 1965/66-ra vonatko
zó) jellemzőit tárja fel. Az Új sugárút nyomvonalának, valamint 
a Tito marsall sugárút kezdeti szakaszának és teljes vonalának 

(a Sugárút teljes hossza az I., II. és a VI. városrendezési területhez



tartozik) kritikai elemzése szempontjából a legmeghatározóbb 
térképek és elemzések a kiépítés évekre lebontott adataira, az épü
letek építőanyag szerinti kategorizálására és a magasságok meg
határozására vonatkoznak. Az 1966-ban U -l 148/66-os szerződé
si szám alatt bevezetett dokumentum, az I. és II. helyi közösség 
aktuális helyzete urbanisztikai elemzésének (ZZUS, II/3., II/4.) 
tervezőmérnökei Ljudevit Palfi, Olga Gavanski Palfi, Mészáros 
Piroska, Gellér József okleveles építészmérnökök, Gavro Braun 
okleveles építőmérnök, Dörfler Szilvia felhatalmazott építő- és 
Ábrahám János felhatalmazott elektrotechnikus voltak, szak
munkatársak Csorba Mária és Fridrich Lajos építésztechnikusok. 

Az elemzés (ZZUS, II/3., II/4.) grafikai melléklete tartalmazza az 
említett -  az építés idejére, az építőanyagokra és a magasságra 
vonatkozó -  térképeket, amelyeket 1965-ös keltezéssel Ljudevit 
Palfi állított össze Csorba Mária közreműködésével.

A térképet megvizsgálva a Sugárút kezdeti szakaszán szem- 
betűnőek az épületek feketére színezett alaprajzai, 1965-re már a 
Sugárút nagy részét kiépítették, de ekkor még az Októberi forra

dalom (a mai Jakab és Komor) téren voltak olyan épületek, ame
lyeket az első világháború előtt építettek, de nem voltak száz év
nél idősebbek. Ezeknek az épületeknek egy része később lebon

tásra került, négyemeletes lakótömbök váltották fel helyüket. Az 
Új sugárút nyomvonalát szegélyező épületállomány nagy része 
az első világháború előtt épült, valamint itt található számos száz 
évnél régebbi épület is (76. melléklet) (h táblázat).

A Tito marsall sugárút korszerű építőanyagból épült, míg az 
utat övező közvetlen területre a szilárd építőanyagból, általában 
téglából épült épületek jellemzők, a gyenge-vegyes a városren
dezési terület északkeleti blokkjának karakterisztikája. Az Új 
sugárút nyomvonalán szinte kizárólag szilárd építőanyagú épü
leteket találunk, amelyeket a térképen fekete színnel jelöltek (77. 
melléklet) (i táblázat).

Az Új sugárút tervezett nyomvonala a belváros, vagyis az I. 
és II. városrendezési terület horizontális tengelyén húzódik, a 
szomszédos épületei földszintesek, elvétve találunk egy vagy két

emelettel magasabbakat. A sugárút változatosabb képet mutat, a 
pontházak feketére színezett alaprajza mellett található még két- 
és négyemeletes épület is (78. melléklet) (j táblázat).

A pályázat kiírása és a DUP elkészülte közötti időszakban 
elvégzett analízis, az I. és II. helyi közösség épületállományá

nak értékelése, jó alapot teremtett a belváros műemlékvédelmi 
értékeinek tanulmányozására. Béla Duránci művészettörténész 
(DURÁNCI 1985; 29-42) közreműködésével sor került a város- 
központ építészeti-urbanisztikai értékeinek széles körű tanul
mányozására, a tanulmányok hatására nőtt a védelem alatt álló 
műemlékek száma, gyakran új funkcióval is bővültek.

1967-ben készült el Szabadka VI., VII., VIII., IX. helyi közös
sége aktuális állapotának urbanisztikai elemzése (ZZUS, II/6.). 
Az analízist az intézet keretein belül, annak szakértői csoportja 
készítette el Szabadka Községi Képviselő-testületének megbízá

sából. Az elemzést összeállító mérnökök Mészáros Piroska, Olga 
Gavanski Palfi okleveles építészmérnök, Gavro Braun okleveles 
építőmérnök, Dörfler Szilvia felhatalmazott építő- és Ábrahám 

János felhatalmazott elektrotechnikus voltak, a szakmunka

társak Csorba Mária építésztechnikus és Harangozó Ferenc 
építőtechnikus. Az elemzés (ZZUS, II/6.) grafikai melléklete tar
talmazza az említett -  az építés idejére, az építőanyagokra és a 

magasságra vonatkozó -  térképeket, amelyeket 1966. novemberi 
keltezéssel Mészáros Piroska dolgozott ki.

Tanulmányozva a térképeket, figyelembe véve a VI. helyi 
közösség adatait, megállapíthatjuk, hogy a Sugárút városköz
ponttól távolabb lévő szakaszát korszerű építőanyagból készült 

épületek képezik, keleti oldalán a házak, amelyeket az építés 
utolsó szakaszában részben lebontottak, gyenge, illetve vegyes 
építőanyagú épületek (vályog, döngölt falú házak, illetve föld, 
tégla és fa kombinációja), nyugati oldalán szilárd, leginkább 
téglaépületek találhatók. Évekre lebontva megállapítható, hogy 
a területen túlsúlyban vannak a földszintes házakkal körülvett 
négyemeletes és az ennél magasabb épületek. A többemeletesek 
a második világháború után, a földszintes házak nagy része pe



dig a kiegyezés (1867) és az első világháború közötti időszakban 
épültek (79., 80., 81. melléklet) (k, 1, m táblázat).

A részletes urbanisztikai terv kidolgozása előtti évben Gellér 
József, Gavro Braun mérnökök, Dörfler Szilvia felhatalma
zott építőtechnikus és a szakmunkatársak -  Harangozó Ferenc 
és Csorba Mária -  elkészítették Szabadka I. és II. helyi közös
ségének előzetes urbanisztikai megoldását (ZZUS, IV/l-la., 
U -1148/66.). A két könyvből álló terv, amely tartalmazza a szö
veges és grafikai részt, taglalja az 1964-es pályázat eredményeit is. 
Szabadka I. és II. helyi közösségének előzetes urbanisztikai meg
oldásában előzőleg a belváros területének jövőbeli kiépítésére 
meghatározott maximális építési magasság földszint + 4 emelet, 
az átlagos magasság viszont földszint+ 2. Gellér állítása szerint: 
„E nézet helyességét bizonyította a városközpont urbanisztikai 
pályázata 1964-ben” (ZZUS, IV/l-la., U -l 148/66; 3). A terv az 
általános kommunális intézkedések leírása mellett betekintést 
enged a városépítők urbanisztikai filozófiájába is. Határozottan 
a harmónia megteremtésére törekedtek, s ezt a magasságvonalak 

szabályozásával, a központ mikrokörnyezetének tanulmányozá

sa után definiált intézkedésekkel, valamint a belváros sziluett
jének lágyításával szerették volna elérni. Fontosnak tartották, 

hogy az átmenet a belváros és a Sugárút, illetve a tervezett Új su

gárút között minél oldottabb legyen. „Jelentős kvalitás, ezt meg 
kell jegyezni, hogy a belvárosban nem irányoztak elő semmilyen 

építkezést négy szint magasság felett, általában kétszintes épít
kezést láttak elő. így egy kellemes és nyugodt vizuális hatás jött 
létre, mert minden kilátás akadálytalanul orientálódik és nyitott 
a város dominánsa -  a Városháza tornya -  felé, amellyel teljes az 
a térbeli élmény, amely ebben a környezetben képződik. Erről 
a területről északnyugat felé nézve, a horizontot a lakótornyok 
vertikálisai vágják el, amelyek enyhe ívben csoportosulnak jól 

kimért távolságra a központ hangsúlyos (épületétől) -  a Vá
rosházától - , élénkséget hozva a Pannon-síkság panorámájába. 
E pontházkoszorú -  szélesebb térbeli tartományban -  azonos 
elemekkel bíró párját a Városházától északkeletre, a déli helyi

közösségekben tervezték. A modern város szükségleteire, amely
ben az emberi mérték új tartalmi értéket kap, időt és sebességet, 
megoldást kell találni a koncepcióban, amely jól elkülöníti a gép
járműforgalmat a gyalogostól” (ZZUS, IV/l-la.; 11-12).

Az előzetes terv és a hatályba lépő terv grafikai anyaga, va
lamint a tervezett és végül elfogadott várostérképek és rendel
kezésre álló szöveges anyag összehasonlításával levonhatjuk a 

következtetést, hogy városrendezési szempontból egy ideálisnak 
és forradalminak tekinthető előzetes tervvel és ötlettel álltak elő, 
amit az 1968-ban elfogadott részletes urbanisztikai terv teljesen 
jóváhagyott és átvett (82., 83. melléklet). A vállalkozás, amely 
megsemmisítené a központ akkori épületállományának legna
gyobb részét, elméletben és a kor szellemében elfogadott, hiszen 

Szabadka, ha tudattalanul is, idomulni kívánt a titóista normák
hoz, amelyek a korszerű, funkcionális és legfőképpen látványos 

vonalat követték (84. melléklet). A gazdasági fejlődés, a gépjár
művek megjelenése, a megváltozott igények és a második világ
háború épületáldozatainak eltüntetése részben pozitív hatással 

volt Szabadka városépítészetére. A közművesítés modernizálása 
és kiépítése nélkül a város nem tarthatott volna lépést lakói leg

alapvetőbb, de egyre növekvő igényeivel. Az aktuális állapotot és 
a lebontásra váró, illetve a tervezett épületeket bemutató térkép 

valóban drasztikus változtatásokat javasol, bár -  ellentétben az 

1964-ben kiírt pályázat feltételeivel -  figyelembe veszi azokat az 
épületeket és mikrorégiókat, amelyek történelmi értéket képvi

selnek, illetve már védelem alatt álltak az 1965-ben elkészült fel
mérés alatt is. Le kell szögezni, hogy nem tudták megtartani a 
harmóniát, így az Új sugárút nyomvonaláról kisöpörték az épüle
teket, figyelembe sem véve az Osztoics-Jakobcsics-féle bérházat 
vagy más, ma már védelem alatt álló épületet. Az Új sugárút kez

deti, a pályaudvartól induló szakaszán tömörülnek a különböző 
funkciójú épületek, a vasútállomás, az áruház, a mai Szabadegye
tem épülete, a tervezett mozi stb. Ezek az épületek a háború alatt 
lebombázott városrész helyét kívánták kitölteni (Jovan Nenad cár 
tér), míg egy következő szakaszként, már túlmutatva az Új sugár



út vonalán, azok a gyenge építőanyagból készült épülettömbök 
kaptak helyet, amelyek helyén iskolák, játszóterek és más középü
letek épültek volna, kiegészítve a Tito marsall sugárút ekkor még 
hiányos intézményállományát. A kialakítandó sugárút harmadik 
szakaszára vonatkozik az az elképzelés, amely szerint a század
előn, illetve a kiegyezés után épült épületek lebontásra kerülné
nek a tervezett hangversenyterem, színház vagy az Új sugárút 
helyén (85. melléklet). A terv azonban ellenérzéseket váltott ki. 
Bár a nagyra törő tervekből csak néhány részlet valósult meg, 
főleg a Jovan Nenad cár téren, s a rombolás is mértékletes volt, 
ezt az időszakot mégis a városrombolás időszakaként emlegetik. 
A gyárak is kikerültek a város központi részéről a város peremére 
(a tejfeldolgozó, a Pionír csokoládégyár), ebben az időszakban 
nyíltak meg az egyetemek, mégis városrendezési szempontból 
szélsőséges az időszak. Ez arra vezethető vissza, hogy felborult a 
funkciók hagyományos térbeli rendje (86. melléklet). 1961-ben 
kezdték meg a Kelemen Sándor építész (Projekt, Újvidék) tervez
te Újvárosháza88 építését a Lazar Nesic téren, a lebombázott épü
lettömb helyén, valamint ugyanitt a társadalmi-politikai szer
vezetek székháza és a banképület (Zgrada drustveno-politickih 
organizacija i Kreditne Banké) építését 1964-ben Dragutin Karlo 

De Negri tervei alapján, mindkettőt a titóista szellemiségű mér
sékelt modernizmus, a szocialista modern stílusában. így a ki
alakult városmag, a Városháza funkciót váltott. A közigazgatást 
átköltöztették az úgynevezett Újvárosházára, míg a hatalmi köz
pont, az 1967-ben műemlékké nyilvánított régi Városháza kultu
rális intézménnyé vált, itt kapott helyet a Történelmi Levéltár, a 
szabadkai Városi Múzeum, a Városi Könyvtár, a Képzőművészeti 

Találkozó, a Városrendészeti Intézet és a Közművelődési Közös
ség. (A város legifjabb kultúrintézménye: a városháza. Magyar 
Szó, 1967. április 19., Mikor költöznek a kulturális intézmények? 
Magyar Szó, 1967. július 26.).

88 Zgrada SO Subotica.

Az Újvárosháza építése elhúzódott, 1964-ben a márványla
pokat helyezték fel az épületre (A járás új székháza. Magyar Szó, 
1964. június 22.), amelyre a szabadkai polgárok büszkék voltak, 
hiszen a városban a modernt képviselte, a korszerűt és azt a tár
sadalmat és környezetet, amelyhez a mezőváros tartozni akart: a 
nagyvárosok szellemiségét.

A régi és új Szabadka közötti határ élesen kirajzolódott a há
ború utáni évek újjáépítési kezdeményezései következtében. Le
szögezhető, hogy a pályázat kiírói és a belvárosra vonatkozó elő
zetes terv készítői hittek a tervezetben, annak pozitív hatásában, 
hogy az némi áldozat árán, de a modernitás felé viszi Szabadkát, 
így az ötlettervet már a rákövetkező évben követte a központ ki

bővített, részletes városrendezési terve.
A központ részletes urbanisztikai terve (DUP)89 (87. mel

léklet) három részből áll. Az első könyv a város urbanisztikai

építészeti területét dolgozza fel 1967-ben, a második könyv90 az 
infrastruktúrájával foglalkozik (1967), míg a harmadik könyv 

(ZZUS, I/37a.) a város urbanisztikai körülményeit tanulmá

89 A szabadkai Városrendezési és Földmérési Intézet archívumában 
nyilvántartásba vették, de nem található az I/29a jelzetű tárgy, vagyis az 1967- 
ben elkészített DUP első és második könyve (szerződésszám: U-52/67.), így
a terv készítőire vonatkozó adatok Viktorija Aladzic doktori disszertációja 
és Mészáros Piroska kézirata alapján, valamint a DUP harmadik könyve 
a ZZUS, I/37a. (Svezak 1, Svezak 2), a város legrégebbi házáról szóló 
tanulmány (ZZUS, 1/29.), a ZZUS, I/47(a-e) jelzetű városrendezési 
tervezetek (Urbanisticki projekat [űzi centar grada], 4. jan. 1983., U -181/83.), 
ZZUS, IV /l-la. és Dragutin Karlo De Negri személyes archívumának 
dokumentumai és visszaemlékezései alapján kerültek közlésre.

90 A feladat vezető tervezője Gellér József építészmérnök, az 
infrastruktúrával foglalkozó második könyv közlekedési részének 
tervezője Gavro Braun mérnök volt. Dörfler Szilvia felhatalmazott 
építőtechnikus készítette el a belváros vízvezetékeivel és csatornázásával 
foglalkozó tervet, Ábrahám János felhatalmazott elektrotechnikus a terv 
energetikai részét dolgozta ki, a kertépítészeti tervet pedig Bruzlai Ilona 
és Kladek Ervin erdőmérnökök. A DUP kidolgozásában tanácsadóként 
részt vettek: Dragutin Karlo De Negri, Gulyás Aladár, Milutin Glavicki, 
Dragoljub Momcilovic, Miodrag Nastasovic, Nikola Gavrilovic és Milos 
Savic építőmérnökök. Műszaki szakmunkatársak: Horváth (ekkor még 
Oláh) Irén, Harangozó Ferenc és Ksenija Tucakov építőtechnikusok, 
Branko Cuk földmérő, Dusán Cakarevic fényképész, Kohajda Edit 
műszaki rajzoló. A központ makettjét Fridrich Lajos készítette.



nyozza az 1967 és 1980 közötti időszakban. A harmadik könyv 
négy részből, négy füzetből (Svezak) áll, amelyből kettő a belvá
ros tereivel, a másik kettő pedig az utcáival foglalkozik városépí
tészeti és építészeti szempontból. A központ urbanisztikai terve 
az 1963-ban elfogadott GUP-on és az 1964-ben meghirdetett vá
rosrendezési pályázat terveinek egyes részletein alapszik.

A DUP különleges jelentőséget tulajdonít a városközpont 
urbanisztikai-építészeti értékei megőrzésének, hangsúlyt fektet 
azoknak felmérésére és rekonstrukciójuknak megtervezésére, 
különösképpen a védett épületekre vonatkozóan (ZZUS, I/37a.).
1967. szeptember 12-én alakuló ülést tartott a műemlékek védel

mével foglalkozó községi bizottság (Magyar Szó, 1967. szeptem
ber 29.), hiszen a város történelmi múltjához és értékeihez képest 
nagyon kevés műemléki besorolással bíró épülettel rendelkezett: 

„Szabadkán kevés a nyilvántartott műemlék, kevés a szobor és 
még kevesebb az emléktábla. A felszabadulás óta több esetben 
történt már kezdeményezés arra vonatkozólag, hogy a város 
írói, művészei, az egykori munkásmozgalom kiemelkedő harco
sai méltó szobrot, emlékművet kapjanak. A múzeum, a Városi 
Könyvtár, a levéltár részéről több esetben is volt már olyan kez
deményezés, hogy a középületeket is, ha nem is műemlékek, na

gyobb körültekintéssel tatarozzák, a múzeumi értékeket megbe
csüljék, összegyűjtsék, noha erre a legtöbb esetben nemigen volt 
anyagi lehetőség. A Harcosok Szövetsége is szorgalmazza az em

lékművek, emléktáblák felállítását. Ennek ellenére nincs egy átfo
gó és hosszabb időszakra vonatkozó terv. A szabadkai temetőkben 

neves emberek síremlékei mennek tönkre. Ezen a téren tehát van 
mit tenni Szabadkán. Ma, szeptember 12-én alakuló ülést tart a 

műemlékeket védő községi bizottság. Remélhető, hogy a jövőben 
alaposabb, körültekintőbb munka folyik majd” (Ismét napirenden 

a műemlékvédelem. Magyar Szó, 1967. szeptember 12.).
Előrelépés, hogy a képviselő-testület október 5-i ülésén 

pénzalapot különített el a város műemlékeinek megvédésére, a 
tudományos eredmények, kutatások publikálására, valamint a 
történelmi múlt emlékeinek szervezett feldolgozására (Külön

alap a történelmi műemlékek fenntartásának kezelésére. Magyar 
Szó, 1967. október 11.).

A belváros harmonikus térbeli összetétele kialakításában 
fontos az eredeti épületállomány magasságszabályozásának 
megtartása, s az építészet- és várostörténeti jelentőségű környe
zet egységének megbontása nélküli építés. A terv fontos részét 
képezi a mai Korzó, a valamikori Boris Kidric utca mint teljes ér
tékű sétálóutca és a kizárólag a gyalogosoknak fenntartott terek 

kialakítása. A városközpont rekonstrukciójának megtervezése 
során nehézséget okozott, hogy a változatos szabadkai homlok
zatok nagy részének grafikai dokumentációja hiányzott (Mé
száros Piroska feljegyzései alapján). Az eredeti homlokzatok, 

utcák és terek ambientális értékeinek megőrzése céljából Dusán 
Cakarevic fényképész méretarányos, összefüggő panorámaképe
ket készített az épületek homlokzatáról és magukról az épüle
tekről is. Ezeket a szalagokat használták alapként a homlokzati 
rekonstrukció tervezeteinek előkészítése során. A fényképek 

alapján készített méretarányos homlokzati rajzokat Horváth 

(Oláh) Irén készítette Gellér József vezetésével, aki a harmadik, 

a központ urbanisztikai feltételeit taglaló könyv főtervezője. Az 
1967 és 1980 közötti időszak végén, amikor a harmadik könyv 
elkészült, a Városrendezési és Földmérési Intézet igazgatója Csi- 

pa József építészmérnök volt. Szabadka központjáról készült 
részletes urbanisztikai terv III. Urbanisztikai feltételek című 

könyvének (I. Terek és II. Utcák) (ZZUS, I/37a.) tervezői Gellér 
József vezetésével az intézet munkatársai voltak: Gavro Braun, 
Dörfler Szilvia, Ábrahám János, a felvételeket Dusán Cakarevic, 

a makettet Fridrich Lajos készítette. A következő tereket ölelte 
fel az első kötet: Jovan Nenad cár, November 29. (mai Zsinagó
ga), Lenin (ma Raichle Ferenc park), Októberi forradalom (ma 

Jakab és Komor), Köztársaság és Szabadság tér, Fasizmus áldoza

tainak tere, valamint a vasúti pályaudvar előtti tér (Stanicni trg). 

A második kötet a Bosa Milicevic, a Radics fivérek, a Dusán cár, 
az Október 10. (ma Rudics) utca, a Dimitrije Tucovic, a Dura 
Dakovic, a Boris Kidric (ma Korzó), a Makszim Gorkij, a Matija



Gubec, a Matko Vukovic, a Vladimír Nazor, a Strossmayer és 
a Petőfi Sándor utca minden egyes építészeti jelentőséggel bíró 
épületét elemzi. Ennek alapján is behatárolható a város központi 
zónája, amely felöleli a vasútvonal, a Zarko Zrenjanin, a Matija 
Gubec, a Makszim Gorkij és a gimnázium utcája közötti terüle
tet, részlegesen benyúlik a környező területekre is. A városköz
pont funkcionális szempontból a következő zónákra oszlott:91

• A keleti megközelítésű kijárat a mai Korzó volt -  
túlnyomórészt vendéglátó-ipari szolgáltatások.

• Az északkeleti kijárat, azaz az Űj sugárút 
a Matko Vukovic utcáig vezetett.

• Az északi kijárat a Dimitrije Tucovic utca, amely 
átmenetet képezett a történelmi belváros és a Tito 

marsall sugárút új építésű környezete között, de 
mivel a Sugárút mérsékelt gépjárműforgalmat 
viselt csak el, ezért ehhez a területhez még
az Október 10. utca is kapcsolódott.

• A déli kijárat a kereskedelmi jellegű Matko 
Vukovic utca a Strossmayer utca funkcionális 
meghosszabbításaként. A Strossmayer utcára 

nyíló Matija Gubec utcában volt a nemzetközi 
buszállomás, és idetartozott a Köztársaság
és a Fasizmus áldozatainak tere is.

1967. január 18-án a M agyar Szóban megjelent hír (Magyar 

Szó, 1967. január 18.) szerint egy állandó városrendezési kiállítás 
nyílik a Városháza alatt, a Béla lada kifőzde helyén. A kiállítás 
anyaga, amely a város eddigi fejlődését és a városrendezés terén 

történt eddigi és várható változásokat kívánta bemutatni, tartal
mazta a hatályba lépő DUP-ot is.

91 Felhasználva a Viktorija Aladzic doktori disszertációjában közölt részletek 
a DUP-ból, amelynek jelzete a már említett I/29a., s nem található a 
Városrendezési és Földmérési Intézet archívumában.

1968. május 28-án véglegesítették a városközpont részletes 
urbanisztikai tervét. Beterjesztése után vegyes érzelmeket, rész

ben indulatokat kiváltó terv három pontját emeli ki a korabeli 
sajtó: „Egy évig tartó munka után a szabadkai városrendészeti 
intézet beterjesztette a kommunális tanácsnak a városközpont 
rendezésének részletes tervét. A tervben az első és második he
lyi közösség harmincéves fejlődési távlatát és irányzatát fektették 
le. Érdekes elgondolásokat és megoldásokat tartalmaz, s ezért 
nemcsak a szakértők érdeklődését keltette fel. A tanács ülésén 
azonban -  mint a múltban is, amikor napirendre került a város- 

központ kérdése -  nagy vitát váltott ki a Dimitrije Tucovic utca 
jobb oldalának lebontása, az új autóbuszmegálló rendezése és a 
gépjárművek kiszorításának terve a városközpontból” (Csendes 
oázis lesz a város központja -  A korzón és a Szabadság téren 
nem lesz többé motoros forgalom -  Hol épül fel az új autóbusz- 
megálló? -  Lebontják-e a Dimitrije Tucovic utca jobb oldalát? -  
Elkészült a városközpont terve. Magyar Szó, 1968. május 29.).

1968. június 7-én, csütörtökön délelőtt a községi népbizott
ság Bagi Károly elnökletével tartott ülésén elfogadta Szabadka 
város részletes urbanisztikai tervét. A hétórás ülés 19 pontja 

között szerepelt még a közlekedésbiztonság, a költségvetés és a 
Fidelinka és a Partizán gyárak helyzete is. Gellér József mérnök, 
a Városrendezési és Földmérési Intézet munkatársa ismertette a 

városközpont rendezésének részletes tervét, majd az ezt követő 
vitában Bárkányi Pál, Cilika Aleksic, Radmila Bajic és Dragutin 
Karlo De Negri szólaltak fel (Elfogadták a városközpont rende

zési tervét -  Hétórás ülést tartott a községi szkupstina. Magyar 
Szó, 1968. június 7.).

Az 1968. május végén előterjesztett városrendezési terv 
egyik, talán legnagyobb vitát kiváltó részlete a Dimitrije Tucovic 

utca kérdése. Az utópisztikus várostervezés leképződése egyene
sen rámutat azokra a hiányosságokra, amelyek engedélyezték a 
tervet, de később ezek az elképzelések vezettek a terv hatályon 
kívül helyezéséhez is: „A tervezők elképzelése szerint a Sugárút a 
Dimitrije Tucovic utcától a városházáig fokozatosan bővül és egy



zöld övezetté alakul át azzal, hogy az utca kiszélesítése megköve
teli az egész jobb oldal lebontását. A vélemények e kérdésben na
gyon eltérnek a tanács ülésén, többen is ellenezték, mert vélemé
nyük szerint a jobb és szebb kilátást a város drágán fizetné meg. 
Ugyanis ebben a sorban több stílépület van, amelyek lebontása 
csak kárára lenne a városnak” (Csendes oázis lesz a város köz
pontja -  A korzón és a Szabadság téren nem lesz többé motoros 
forgalom -  Hol épül fel az új autóbuszmegálló? -  Lebontják-e a 
Dimitrije Tucovic utca jobb oldalát? -  Elkészült a városközpont 
terve. Magyar Szó, 1968. május 29.).

Szabadka 1970-ben Októberi Díjjal tüntette ki a Városrende

zési és Földmérési Intézet igazgatóját, Dragutin Karlo De Negrit 
(Dragutin Karlo De Negri közlése. Magyar Szó, 1970. október 
8.). A díjjal nemcsak az intézet igazgatójának építészetben és vá

rostervezésben elért eredményeit, hanem az intézet és a részletes 

urbanisztikai tervet kidolgozó szakcsoport sikeres munkáját is 
elismerték.

Az Új sugárút (Növi bulevar)

„Az ötletnek a nagy szocialista lakásügyi kilátásokról megvolt a 

maga közepes verziója, egy sugárút, amely Kisbajmok irányából 

tör valahol a vasútállomástól északra, a Sport (Loncarevic-ház), 
a Pelivan és más kereskedelmi blokkok lebontásával, leszakítva 
valamennyit a Városháza előtti parkból, lehetővé téve a vizuális 

kommunikációt a bajmokiak és palicsiak között” (KRSTIC 1992; 

67-69., SzTL/IAS, 3843.).
Az Űj sugárút és a Tito marsall sugárút mint az 1948 utá

ni várostervezés szabadkai példái paradigmatikusak lehetnek 
az adott korszak és terület urbanisztikai fejlődésében, hiszen 
tervezésük eltér a nyugati modernizmus és szovjet szocialis
ta realizmus várostervezésétől, illetve olyan módon ötvözi a 

kettőt, amely újszerű ideológiát generál. Az Üj sugárút jellem
zői -  már környezetéből adódóan is -  eltérnek a Tito marsall 
sugárút karakterisztikáitól, de a maga nemében mindkettő a

szocialista modern várostervezés megfelelő, de jellegében kü
lönböző példája.

A sugárút urbanizációs folyamata, más vajdasági nagyváros
hoz viszonyítva, kevesebb rombolással járt. A térbeli folyama
tokban jelentkező változások, a népesség átrendeződése, a teljes 
lakásállomány felváltása korszerű épületekkel, valamint vonalá
nak alakulása azonosságot mutat más városokkal. A felfedezhető 
különbségek teszik a szocialista modern várostervezés jó példá
jává. A sugárút igazodik a terület földrajzi viszonyaihoz (patak 

vonala), és nem erőszakkal vág utat a házak között, az utca re
gulációs vonala követi a patak árterének határait, ezáltal lokális 
megfogalmazást adva az útnak. Lokális alatt nemcsak a termé
szeti sajátosságok kihasználása és a valódi cél -  a lakásállomány 

korszerűsítése és a belváros lakósűrűségének növelése -  értendő, 
hanem az is, hogy nem a vasútállomás a kiindulópont, hanem, 
ha úgy tekintjük, akkor egy rekreációs terület, de indulhatna a 

szabadkai Városháza épületétől is, akkor a Dimitrije Tucovic 
utca funkcionálna összekötőként. A szocializmus várostervezése 
főként arra törekedett, hogy az előző társadalmi, építészeti kor
szakok, mondhatni a szocializmust megelőző politikai rendszer 
alatt épített épületeket és városrészeket eltüntessék, majd rom

jaiból teljesen újat hozzanak létre. így a Tito marsall sugárút 
esetében is erős hatással bír a szocialista szellemiség, mégsem 

vehetjük ezt kizárólagosnak, hiszen a modern várostervezés fő 
célja az életminőség javítása volt, de jelentkezett ebben az eset

ben a történelmi előzmény is, miszerint a sugárút első terve 
nem a múlt század ötvenes éveinek elején készült, hanem 1884- 
től kezdve több városépítési terv és térkép is tartalmazta (1910, 

1928, 1954). Összegezve ezeket, valamint figyelembe véve a 
szocialista és a modern várostervezés hasonlóságait, azt a tényt, 
hogy ezek a hasonlóságok abból a sajátosságból adódnak, misze

rint a szocialista országok urbanizmusa kissé megkésett a nyuga

ti államokéhoz viszonyítva, leszögezhető, hogy ami a Sugárutat 
a szocialista modern várostervezés egyedi példájává teszi, az a 

történelmi-földrajzi-lokális jelleg átmentése egy reprezentatív



jellegű sétányba, amely gyakorlati funkciói mellett -  az elneve

zését nézve is -  a titói korszakot dicsőíti.
Az Új sugárút megtervezésére kiírt pályázatban a feltételek 

között szerepelt a megtervezendő épületek listája is, így annak 
várostervezési ideológiáját, elméleti megvalósítását az épületek 
és a bennük zajló társadalmi élet szoros kapcsolatára vezethet
jük vissza. A társadalmi tervezés az építészeten keresztül valósul 
meg. A szocialista társadalom, a szocializmus titóista rendjét 
tudatosító és megerősítő tájékozódási pontokként szolgálnak az 
épületek, a JNA székháza, a hangversenyterem és az áruház is. 

Valójában a megfelelő politikai és kulturális irányultság azonos
ságtudatának megteremtése a cél. A pályázati koncepció szerint 
az új tér és a megváltozott városszerkezet át fogja alakítani a 
lakosok szokásait, azaz a társadalommal való azonosulás a tér 
kezelésén keresztül válik lehetővé. Az Új sugárút új eret nyit a 

városmagba, amelynek kiindulópontja a vasútállomás, s a kezde
ti szakaszán kitölti az 1944-es bombázás alatt lerombolt épületek 
foghíjait. Lokális jellegét kezdeti vonala adja, amely egy vizenyős 
területen, a Rogina bara valamikori árterén húzódik. A föld
rajzi adottságok mellett bizonyos szinten igazodik a városmag 
eredeti dinamikájához, így a buszállomás a forgalmas Makszim 
Gorkij utca (Belgrádba vezető út) mellett kap helyet. Akárcsak 
a Sugárút, az Új sugárút is „tiszta lapot” kezd. A fölöslegesnek 
ítélt épületek lebontásával alakul ki vonala, ami a szocializmus 
várostervezésére utal, de megmarad Szabadka „legrégibb háza”, 
a Vermes-ház, amely groteszk módon utal a történelmi múltra, 
megtartva azt, amit semlegesnek és elfogadhatónak ítél.

A tér fontos szerephez jut ennél a tervnél, hiszen Milutin 
Glavicki 1964-es nyertes pályázata (88., 89. melléklet) és az 
1967-es DUP várostervei és makettje is egy játékos, reprezen
tatív, anyagában és formáiban is változatos térkialakítás vázlatát 
mutatja az Új sugárút északi oldalán, a Dimitrije Tucovic utca 
lerombolt blokkja helyén. Már nem szocialista tér, és nyuga
ti sem, hiszen nemcsak egy neutrális publikus terület, hanem 
alapvetően reprezentatív jellegű, amely befogadhatja a Tito üd

vözlésére összesereglett tömeget. Pontos források nem állnak 
rendelkezésre, amelyek prezentálnák, hogy milyen megfontolás 
vezette Glavicki mérnököt és csapatát a tér ilyen módon való 
kialakítására. Ha a fenntartható várostervezés szempontjából 
vizsgáljuk az Új sugárút tervét, akkor elsődlegesen figyelembe 
kell venni a városi környezetre gyakorolt hatását, valamint an
nak kérdését, hogy gazdaságilag indokolt-e egy ilyen volumenű 
projekt tervezése, majd későbbi kivitelezése. A gépjárműforga
lom élénkülésével valós probléma állt elő Szabadkán, s ezt te
tézte volna még az Új sugárúton bonyolódó intenzív közlekedés. 
A városban ekkor nem volt olyan, kizárólag a gyalogosok részére 
kialakított terület, ahol zavartalanul sétálgathattak volna (a Kor

zót és a Köztársaság teret csak később zárták le, így alakítva ki a 
központ mai képét). A Magyar Szó hasábjain taglalta a városren

dezési terv erre vonatkozó szakaszát is: „A harmadik észrevétel, 
kifogás a városi forgalom szabályozásának tervét érinti. Nehéz 
elképzelni, de a tervezők teljesen kizárták a gépkocsiforgalmat a 

város központjából. Taxival, gépkocsival megközelíthetetlen lesz 

például a Nicin-palota, a korzó és a Szabadság tér környéke, a 
Városháza déli oldalát és a színház déli oldalát kivéve. Nem tud
ni, mit szólnak majd e tervhez a kereskedők, és hogyan oldják 

meg a központban levő üzletek ellátását. Erre a kérdésre nyil
ván találnak magyarázatot az urbanisták, és adnak megoldást is. 

E kisebb szépséghibáktól eltekintve az elgondolás nem rossz, 
különösen, ha figyelembe vesszük, hogy a korzót, a Városháza 

környékét és a legszigorúbb városközpontot az urbanisták kizá
rólag a gyalogos forgalom részére tartják fönn” (Csendes oázis 

lesz a város központja -  A korzón és a Szabadság téren nem lesz 
többé motoros forgalom -  Hol épül fel az új autóbuszmegálló? -  
Lebontják-e a Dimitrije Tucovic utca jobb oldalát? -  Elkészült a 
városközpont terve. Magyar Szó, 1968. május 29.).

Nagyobb problémát jelentett a többsávos út elképzelése, 
a szmog, a járművek által kiváltott vibrálás és zaj. Mindezek a 
tényezők rontottak volna az épületek állapotán és az életminő
ségen. Környezeti fenntarthatóság szempontjából egy sikerte



len vállalkozás lett volna, amely hosszú távon is éreztette volna 
a hatását. Glavicki nyertes munkájának koncepcióján nemcsak 
Le Corbusier Plan Vozsmjának (1925) hatása érezhető, tervében 
megvalósul a „levegő” iránti igény is. Az átlátható, épületekkel 
nem sorszerűen zárt tér -  amit teljesen átvett az 1967-es DUP -  

kialakításában hangsúlyos a feltételezhetően reprezentatív jelleg, 
északi felén a hangversenyteremmel és színházzal. A DUP kivo
nata szerint: „A Dimitrije Tucovic utca jobb oldalának bontását 
tervezik a közeljövőben. A területen kert lesz, független, tágas 
zöldterületekkel. Csak fönn északra terveznek egy új »koncert
termet«” (ZZUS, 1/29., 1971; 6).

A terület kialakításában jelentős szerephez jutottak a tér
építés elemei (a térburkolat gondos tervezése, a szökőkutak, 
a zöldterület), de ezen elemek és a nyitott tér ideálisnak tűnő 

megoldása is csak minimálisan tompítaná az Új sugárút inten

zív közlekedésének zaját (90. melléklet). „A terv előirányozza 

a háromszög épülettömb egy részének lebontását, hogy az emlí
tett áramlás egy modern bulvárrá bővüljön. A Dimitrije Tucovic 
utca keleti oldala áldozatául esik a központ táguló kilátásának 
és a zöldterületeknek. Ekkor létezik egy kis földszintes épület 

délnyugatra a templomtoronytól, mondhatni a törvénnyel vé
dett ferences kolostor komplexumának csatlakozásában, amely 

látható a Köztársaság tértől a Jovan Nenad cár térig, vagyis az 

új bulvárig, és elérhető az északi parkosított területről, valamint 

a Dimitrije Tucovic utcáról, jobban mondva az élő úttól, amely 
összeköti a város központját a Sétaerdővel. Mindent összevetve, 
az épület, amely gondolkodásunk tárgya, egy domináns helyze
tet vesz fel Szabadka legszűkebb központjának dinamikus képe 

szempontjából” (ZZUS, 1/29., 1971; 1).
A tér jellege és a Tito marsall sugárút közvetlen közelsége 

arra enged következtetni, hogy -  más jugoszláv városokhoz ha

sonlóan (Uzice, Tivat) -  a várostervezés célja egy olyan tér kiala

kítása volt, ahol az elnök egy sikeres társadalom uraként jelen

het meg a köszöntésére összegyűlt tömeg előtt. A Glavicki-féle 
új sugárút és tér, ha nem is tudatosan, de válaszvonalat képez

a megmaradó történelmi belváros és az új központ között. Az 
1964-es pályázati tervben megfigyelhető, ha a társadalmi fenn
tarthatóság szemszögéből vizsgáljuk azt, a társadalmi és szociális 
elidegenedés dominanciája, s az adott tervezés egyáltalán nem 
erősíti az emberek közösségi érzését. A lüktető érként működő 
sugárút elvágta volna az évszázadok alatt kialakult szekuláris 
régi központot a tervezett új kulturális egységtől. A társadalmi 
interakció e két központon keresztül valósult volna meg, de egy 
kevesebb rombolással járó terv megfelelőbb lett volna, finoman 
áthidalva a régi és az új (történelmi és modern) közötti különb
ségeket. A terv alkalmazkodott a kor és a politikai korszak tá

masztotta igényekhez, követve a második Jugoszlávia többi na
gyobb városát, ahol sorra vágtak sugárutakat a háztömbökbe, s 
épültek a szocialista modern épületek (91. melléklet).

Elvonatkoztatva a titói ideológiától, Szabadka mai viszony
latában egy ilyen, reprezentatív jellegű, azonban kozmopolita 
szellemiségű, környezettudatos, a szintézisre törekvő tér legmeg

felelőbb helye a Jovan Nenad cár tér, ahol a mai Szabadegyetem 
(Munkásotthon -  Radnicki dóm, 1958) és a parkoló van.

A városok és önkormányzatok állandó konferenciája92, ame

lyen először 1960/61-ben a szabadkai Városrendezési és Föld

mérési Intézet munkatársai is részt vettek, a város önkormány
zatai munkájának hatékonyabbá tételével is foglalkozott. Az 

1953-ban első alkalommal megtartott tanácskozás elősegítette a 

várossá válás, a népességnövekedés hozta új problémák sikere
sebb megoldását. A marxista filozófusok újvidéki összejövetelén 
1964-ben foglalkoztak a városiasodás jelenségével, az egyre nö
vekvő népesség és igények kérdésével. A tanácskozáson felszólalt 
Predrag Vranicki. A gyakorlati igények helyett a „higgadt, tudo
mányos szintézist” szorgalmazta, ami a szocializmusban felbuk

kanó elidegenedés problémáját is megoldaná (Magyar Szó, 1964. 
június 4.; 1964. június 6.).

92 Stalna konferencija gradova i opstina -  SKGO.



A szabadkai példák esetében csak részben valósultak meg a 
szocialista modern várostervezés elvei, hiszen a nyugati és a ke
leti blokk urbanisztikai hagyományaival variálva, tagadva azo
kat jöttek létre. A modern és a szocialista közös vonása, hogy 
mindkettő ragaszkodik a geometrikus utcahálózathoz, az épü
lettömbökön belüli különválasztott, lakhatási és közszolgáltatás 
funkciók homogén elhelyezéséhez. A szocializmusban a városi 
forma és tér olyan módon alakult ki, hogy az hatással lehessen a 
társadalom fejlődésére, és formálhassa azt a szocialista eszmék
nek megfelelően. A gyakorlatban azonban a városok képe vál
tozatos volt (SZELÉNYI 1971). A modern várostervezés azon a 
meggyőződésen alapszik, hogy az urbánus forma használható a 
társadalom szabályozó eszközeként. Bár a szocialista városter
vezés sem különíthető el teljesen a modern mozgalmaktól -  a 
CIAM, az Athéni Charta és Le Corbusier hatása erősen érezhe
tő, de a modern és szocialista várostervezés, ahol a domináló 
formák a neoklasszicizmus jegyeit viselik, nem azonosíthatók 
egymással. Sztálin kedvelt stílusa, a neoklasszicizmus -  a szo
cialista, monumentalista ideáknak megfelelően -  egy elnagyolt, 
a tömegével is hatalmat kifejező Sztálin-barokkba csapott át. A 
monumentalista tömeg helyet követelt, és ez gyakran a történel
mi városrészek, az urbánus örökség lebontásával járt. A szoci
alista várostervezés alapja a közös, a mesterségesen generált és 
kényszerített ideológia volt, az egyenlőség, az uniformizáltság 
megteremtése mind a társadalomban, mind a városépítészet
ben. A nyugati modern urbanizmus rendelkezett bizonyos 
közös tulajdonságokkal, amelyek a közös ideológiai alapnak 
köszönhetők, de ezek a szocialistával ellentétben a jóléti állam 
(Wohlfahrtstaat) jegyei. Ezek az egyező karakterisztikák azok, 
amelyek teret engednek a különböző variációknak, de felis
merhetők a városokban. A szocialista modern ötvözi ezeket a 
tulajdonságokat egy erős hatalmi ideológiával, amely kiterjedt 
a második Jugoszlávia egészére, de csak Szerbiában jutott eny- 
nyire kifejezésre, mint a titóizmus az építészetben és a városter
vezésben. Városrendezési szempontból vannak átfedések a tag

államok között, de ez a második világháború utáni lakásépítési 
hullámnak köszönhető, amelynek célja és feladata a tömeges 
lakásépítés volt.

Szabadka várostervezésében a következő jellemzőket emel
hetjük ki:

• Nagy hangsúlyt fektettek a funkcionális övezeti 
besorolásra, de az övezetek homogenitását megbontja 
a beékelt, más funkciójú terület, általában lakóterület. 
Gondoljunk csak a gyárak körül létrejövő elővárosokra.

• A tervnek és az individuális elképzeléseknek nagyobb 
szerepe van, mint az aktuális lehetőségeknek (Új 
sugárút), de a másik véglet is megvalósul, amely 
inkább a funkcionalista ember- és igényközpontú 

várostervezés példája (Tito marsall sugárút).
• Nagy hangsúlyt fektettek továbbá a zöldterületek 

kialakítására, így téve élhetőbbé a várost.
• A nagy terek, nyitott területek fontos részét képezik 

a modernista várostervezésnek, de a második 
világháború után ezek hangsúlyozása háttérbe 

szorult egészen az első szabályozási terv elkészültéig 
(1951). Az Új sugárút, illetve az 1963-as GUP és
az 1967-es DUP esetében valószínűleg a gazdasági 
helyzet normalizálódása, az önigazgatás alatt létrejött 
decentralizáció, a piacorientált gazdaság kialakulása, 
az erőteljesebb nyugati hatás visszahozta a modern 

várostervezés egyik alapját Szabadkán -  a terek igényét.
• A szabványosított építési módok lehetővé teszik 

a hatékony építkezéseket, de ez gyakorlatilag a 

szabványosított emberi életet vonja maga után.
Mindez a Le Corbusier-féle szélsőségek nélkül, de 
összhangban a La Sarraz-i nyilatkozattal: „[4.] A 
leghatékonyabb termelési mód a racionalizáláson 
és tipizáláson alapszik” (CIAM 1928).



Összhangban a szovjet tervezési előírásokkal (SZELÉNYI 
1971), amelyek a modern urbanizmus alapjai, minden lakóte
lepnek, attól függően, hogy hány lakosa van, számos közösségi 
létesítménnyel kell rendelkeznie, mint amilyen a posta, az óvo
da, az általános iskola, a kereskedelmi létesítmények, valamint az 
elegendő zöldterület és a játszóterek. Ezek a szolgáltatások köz
pontosítottak, a lakótelepi rész körülöttük helyezkedik el -  ezt 

mutatja a szabadkai példa is.
A hatvanas évek hullámzó gazdasági helyzete, az ötvenes 

évek elején jött hirtelen növekedés utáni stagnálás, majd az inf
láció, a recesszió és az újabb növekedés, majd a reform utáni 

csökkenés nagy hatással volt Szabadka fejlődésére is. Az előze
tes tervek kidolgozása -  gondoljunk itt a városközpont részle
tes urbanisztikai tervére (DUP 1967) (92. melléklet) - , s annak 

meg nem valósítása egybeesett az országban lejátszódó gazda
sági eseményekkel. A második Jugoszláviában a nagyobb piac
szabadság elérése ösztönözte a reformokat, miután a harmadik 
ötéves tervet (1961-1965) hatályba helyezése után nem sokkal 

elvetették, hiszen a gazdasági válság növekedésével nem tudták 
teljesíteni az ott vázolt célokat. 1962 végén egy hosszabb, majd

nem kétéves periódus kezdődött, ez alatt az idő alatt az ország 

vezető közgazdászai és politikusai olyan reformot dolgoztak ki, 
amelynek célja a gazdasági hibák helyrehozása, a kormány szere
pének és felelősségének tisztázása a gazdaságban, valamint olyan 

fejlesztési politika alkalmazása, amely a piacorientált gazdaság 

és gazdasági növekedés felé vezet.
Az 1963-ban meghozott új alkotmány93 bevezette a piaci 

szocializmust.94 Kialakultak a helyi közösségek, amelyek fel

váltották az addigi lakóközösségeket. A lakóközösségek mint 
mikrorégiók/körzetek 1964-ben teljesen megszűntek, amikor

93 Ustav Socijalisticke Federativne Republike Jugoslavije.

94 „A tőkejavak felhasználásáról a piaci szocializmusban az állam dönt, míg a 
fogyasztási javaknak és a munkaerőnek a szocializmusban is piaca van. Ez 
utóbbi azt jelenti, hogy az emberek szabadon döntenek fogyasztásukról és 
munkahelyükről” (HORVÁTH 2008; 167).

hatályba lépett az arra vonatkozó általános törvény.95 A döntés- 
hozatal decentralizált volt, a kormány a gazdasági folyamatokba 
csak sürgős esetben, válság idején kapcsolódott be. A beruhá
zások, az árak és a jövedelmek feletti lazább ellenőrzés a piaci 
erők gazdasági folyamatokra gyakorolt nagyobb befolyását ered
ményezték. 1964 és 1967 között a gazdasági vezetésben az ál
lam szerepét korlátozták, így teremtve meg a piaci szocializmus 
tényleges jogi alapját. Az 1964-ben elfogadott gazdasági reform 
(1964/65) politikai szinten Edvard Kardelj és Vladimir Bakaric 
nevéhez fűződik, viszont szakmai szinten ötletgazdája és kivite
lezője Kiró Gligorov és az ország minden tagállamából toborzott 
gazdasági szakértők csoportja volt. Legfontosabb vívmányai, 
amelyek közvetlenül és rövid időn belül hatottak a köztársaság 

fejlődésére: a konvertibilis nemzeti valuta, a külföldi hitelek, a 

csatlakozás az általános vámtarifa és kereskedelmi egyezmény
hez.96 Az ezt követő időszakban újabb recesszió kezdődött, nö

vekedett a munkanélküliség, áremelések voltak, likviditási prob
lémák léptek fel, a jövedelmi különbségek növekedni kezdtek. 

Mindez 1969-ben normalizálódott, csökkent a munkanélküli

ség, növekedtek a jövedelmek, az életszínvonal is emelkedett, de 

az infláció miatt csak mikroszinten javult a helyzet, a nagyobb 
beruházásokat nem tudták megvalósítani.

Párhuzam a szabadkai várostervek és a gazdasági változások 

között:
• 1963: Szabadka általános településrendezési

főterve (GUP) -  új alkotmány.
• 1964: Meghívásos pályázat Szabadka központjának

újratervezésére -  gazdasági reform.
• 1967: Szabadka központjának részletes

urbanisztikai terve (DUP) -  gazdasági 
fellendülés 1964 és 1967 között.

95 Zakon o prestanku vazenja Opsteg zakona o stambenim zajednicama.

96 GATT -  General Agreement of Tariffs and Trade.



• 1967 után: A gazdaság hanyatlik, az 1967-es
DUP töredéke valósul meg.

A tudomány (a marxista filozófia) és a politika figyelembe
vételének és a gyakorlati igények figyelmen kívül hagyásának 
egyik példája Szabadka belvárosának rekonstrukciójára kiírt 
pályázat. Szkopje urbanisztikai terve (1965/67) esetében Kenzo 
Tange is megjegyezte, hogy „Jugoszlávia egy szocialista ország, 
ahol a föld nincs magántulajdonban, így az önkormányzatnak 
elég ereje volt ahhoz, hogy lehetővé tegye a teljes tervünk kivi
telezését” (ZHONGIJE LIN 2010; 193). Kenzo Tange úgy vélte, 
hogy a tény, hogy a földterületek az állam tulajdonában vannak, 
segítségére lesz tervének megvalósításában. Tange Jugoszláviá
ra tett megjegyzése bizonyos mértékig azonos volt Le Corbusier 
véleményével a két világháború közti Szovjetunió államvezetési 
viszonyairól, ennek a periódusnak és térségnek szentelte a Ville 
radieuse-t (Sugárzó várost) is (FRAMPTON 2009; 235-245). Az 
akkori Jugoszláviára fokozottabban érvényes, mint a kor nyugati 
társadalmára az, ami mellett a CIAM harminc évvel azelőtt ki
állt, miszerint „az építészet szoros kapcsolatban áll a politika és 
gazdaság átfogóbb kérdéseivel, maga is része az ipari társadalom 
valóságának” (FRAMPTON 2009; 354).

A tervezett új vasútállomás területének struktúrája, ahonnan 
valójában kiindulna az Űj sugárút, bizonyos mértékben La Cor
busier Ville Contemporaine megoldásának a reflexiója. Szabad

kán azonban nem valósult meg teljesen a különböző közlekedési 
eszközök központosítása, ahogyan az Újvidék és Belgrád eseté

ben megfigyelhető, ahol egy tömbben van a vasút- és buszállo
más, amely egy-egy sugárút kezdetének a pontja. Szabadkán a 
közlekedési központok szétszórtan helyezkednek el. Az 1964-es 

ötlettervek és az 1967-es DUP sem tudta összekötni azokat a 
megfelelő terület hiánya miatt (93. melléklet). „Az új autóbusz- 
megállót a Matija Gubec utcába, a mostani termelői piac helyére 
tervezték. A városrendezők szempontjából ez lenne a legideáli
sabb megoldás, mert forgalmas helyen van, fontos útkereszte

ződés központjában, és minden oldalról -  Zombor, Belgrád és 
Szeged felől is -  könnyen megközelíthető. Hátránya, hogy lakott 
területbe van beépítve, a sok gépkocsi zajt üt, és a kipárolgás 
is károsan hat a környékbeli lakosság egészségére. Ezenkívül -  
egyesek véleménye szerint -  éppen azért, mert igen forgalmas 
helyen van, akadályozhatja a forgalmat” (Csendes oázis lesz a 
város központja -  A korzón és a Szabadság téren nem lesz többé 
motoros forgalom -  Hol épül fel az új autóbuszmegálló? -  Le
bontják-e a Dimitrije Tucovic utca jobb oldalát? -  Elkészült a 
városközpont terve. Magyar Szó, 1968. május 29.).

A mai Makszim Gorkij út és a Matija Gubec utca sarkán 
levő állomás a hetvenes évek közepén kapta végleges lokáció
ját a Zentai úton. Az új autóbusz-pályaudvar 1988-ban épült. 

A vasútállomás és autóbusz-pályaudvar összekötésének egy ér
dekes tervével Gellér József állt elő, amely az összekötő hídon 
levő közös irodákat, a vágányok részleges lefedését irányozta 
elő úgy, hogy a vasútállomás bejárata a Raichle-park felől, míg 

a buszállomás bejárata a parkkal párhuzamos Jovan Mikic utcá
ban lenne (94. melléklet). Gellér József terve, amely nem való
sult meg, beleillett volna az ötletterv és a részletes urbanisztikai 
terv világába, hiszen a meghatározott tartalom mellett az újszerű 

megoldásokat is szorgalmazta.
Az Űj sugárút, a pályaudvart a Zombori úttal összekötő su

gárút tervét már Könyves Tóth Mihály 1885-ben elkészített ut

caszabályozási térképe is tartalmazta (SzTL/IAS, F:003, 3.2.1.4.), 
valamint az 1952-ben hatályba lépő Baltazar Dulic- és Franjo 
De Negri-féle szabályozási terv egyik megvalósítandó feladatai 
közé tartozott (DULIC 1953; 149). „Kifejező városvonal az Új 
sugárút, amely összeköti az új állomást [az 1944-es bombázás 
után újjáépített vasútállomás -  L. É.] a Városháza előtti főtérrel, 

majd a már meglévő széles utat követve nyugat felé tart, Zombor 
irányába. Kivezető út jellege azonban megszűnik azzal, hogy az 
üres területen a város és a Kisbajmok közötti út tengelyén sport- 
központot terveznek, amellyel egy védő városi motívumot kap” 
(DULIC 1953; 164).



Az Üj sugárút pályaudvartól kezdődő szakasza az 1944-ben 
lebombázott Vojnich Oszkár-kúria mellett vezetett volna (95. 
melléklet). A kúria helyén és egy szabad földterületen -  amit 
Könyves Tóth Mihály gyermekkertként jelölt meg -  épült fel 
a Dragutin Karlo De Negri tervezte Munkásegyetem (a mai 
Szabadegyetem) épülete. Az 1958 novemberében kiírt pályá

zat győztes tervének csak egy része valósult meg, a tervezett 
moziteremnek (amfiteátrumnak) csak a betonváza kapcsolódik 

az épülethez (96. melléklet).
A mozi kérdését még 1968-ban sem oldották meg, 6 000 000 

dinárra lett volna szükség az építéséhez. Érdekes, hogy a mozi 
hiánya mégsem ösztönözte a város vezetőségét arra, hogy keve
sebb befektetéssel befejezze a Szabadegyetemet, ehelyett új épü
let építését tervezték (Tervek, elgondolások a mozik építésére 

Szabadkán. Magyar Szó, 1968. június 14.).
Az 1964-ben kiírt pályázat anyaga még nem konkrétan, 

de más alternatívát nem kínálva, kilátásba helyezte egy egész 
épületcsoport lebontását. Az 1967-ben hatályba lépő részletes 
urbanisztikai terv (DUP, 1967) már a városközpont teljes átala
kulását vázolja térképeken, maketten és a terv szöveges részé

ben is. Az 1964. november 27-én megnyitott városrendezési ki
állításon a Szabadka központjának városrendezési tervére kiírt 
pályázat munkáit mutatták be. A Magyar Szó (1964. november 

28.) és a Suboticke novine (1964. november 20.) Glavicki nyer
tes tervét közölte, amelynek ötleteit a készülő részletes urba
nisztikai tervben kisebb kiegészítésekkel felhasználták (97. 

melléklet).
Az Új sugárút megfelelő szélességének kialakítása érdekében 

egész épületcsoport lebontását tervezték -  a valamikori Sport 

üzlettől (Loncarevic-ház, Köztársaság tér 10., tervező: Koczka 

Géza, 1907) a ferencesek templomáig. A Jovan Nenad cár szobor 

előtti valamikori banképületet (Szabadság tér 2.) hagyták volna 
épen. Az Új sugárút déli oldalát kijelölő valamikori Centar Áru
ház (DAS 1984; 41) és a mellette lévő lakóépület terve valósult 

meg 1974/75-ben. Az áruházat Andre De Negri, a Standard

projekt építésze tervezte 1970-74-ben, az épület kivitelezője az 
Integrál Tervező- és Építővállalat volt.

1971-ben Gellér József építész dolgozta ki az Új sugárúton 
épülő, vegyes funkciójú lakó- és irodaépület (áruház) urbaniszti
kai helyszínrajzának változtatását és kiegészítését (ZZUS, IV/29., 
U-211/71.).97 1974 szeptemberében került sor a „B” tömb részletes 
urbanisztikai helyszínrajzának (ZZUS, IV/43., U-178/74.)98 elké
szítésére, amelynek tervezői Pletikosic Ágnes okleveles építész- 
mérnök, Gavro Braun, Poljakovic-Dörfler Szilvia és Ábrahám Já

nos voltak (98. melléklet). A dokumentum tartalmazza a bontási 
tervet és a helyszínrajzot, amelyen a „B l”, a „B2” és a „B” jelöli a 
lakóépületeket, míg a „C” az áruházat és az éttermet. 1975 január

jában ugyanaz a szakcsoport, amely az U-178/74-es szerződésszá
mú tervet összeállította, elkészítette annak U-5/75-ös számú vál
toztatását és kiegészítését (ZZUS, IV/47., U-5/75.) (99. melléklet).

Néhány hónappal később, 1975. május 20-i bejegyzéssel, 
újabb változtatást és kiegészítést készített Gorán Martinovic ok
leveles építészmérnök, Gavro Braun, Poljakovic-Dörfler Szilvia, 
Ábrahám János az áruház és lakóépület urbanisztikai megoldá

sára (ZZUS, IV/46., U-103/75.) (100. melléklet).
A Centar Áruház építése miatt lebontottak egy egyemeletes 

barokk épületet, ahol a Kis Béke fogadó (Mali mir) volt, vala
mint egy kétemeletes épületet a mai Korzón, a valamikori első 
gőzmalom épületét, amely „a felszabadulás utáni időkben volt 
már iskola, raktár, készruhagyár” (Elkelt a Titovka volt épülete a 

Korzón. Magyar Szó, 1968. március 23.) (101. melléklet).
A hatvanas évek végén kezdődő újabb gazdasági válság

hullám (1969) megakadályozta az Új sugárút megvalósítását. 
Az említett két épületegyüttes, a Centar Áruház és a Jugoszláv 
Néphadsereg (JNA) szükségleteire fenntartott „B” lakótömb 
megvalósítása (1974-1976) után, a hetvenes évek végén hosz-

97 Stambeno poslovna zgrada (robna kuca) Növi bulevar, Urbanisticka 
situacija (izmena i dopuna).

98 Detaljna urbanisticka situacija bloka „B” na Novom bulevaru.



szú viták folytak a sugárút szükségességéről (102. melléklet).99 
A vitának egy 1981-ben készített közlekedési tanulmány vetett 
véget, amely szerint a légvonalban húzódó sugárút közlekedési 
szempontból, főleg, mert a belváros tehermentesítését tervezték, 
nem lett volna funkcionális megoldás, így elvetették, és az 1983- 
ban hatályba lépő főterv már ezeket a változtatásokat nem tar
talmazta. Az 1981-ben készített közlekedési tanulmány az 1979- 
ben aktuális helyzet elemzésén alapult. A tanulmányt a belgrádi 
Közlekedésmérnöki Kar a következő mérnökökből álló cso
portja készítette: Nenad Jovanovic, Ratomir Vracaric, Vladimír 
Depolo professzorok, Jovan Radac docens, Smiljan Vukanovic, 
Slobodan Milosavljevic és Jadranka Jovic Sljivic. A városközpont 
utcahálózatának tehermentesítésére terelőutat javasoltak, amely 

a belvárosból kivezeti az intenzív gépjármű- és teherforgalmat, 
így a gyalogos- és kerékpáros-forgalom, a tömegközlekedés és 
a mérsékelt gépjárműforgalom felerősödik. A tanulmányban ki
tértek még az új buszmegállók építésére is, hiszen 1974-től meg
szűnt a villamosforgalom Szabadkán. A tanulmány az 1963-ban 
hatályba lépett általános területrendezési főterv felülvizsgálatá
nak háttértanulmánya. Az 1981-ben készült felülvizsgálat alap
ján a város területének nagy részét egyéni lakásépítésre szánták, 
hiszen a lakosság számának növekedése visszaesett, a 2000. évre 

135 000 lakosra számítottak. E felülvizsgálat képezte az 1983- 
ban elfogadott új főterv alapját. A GUP 1983 szinte változtatások 
nélkül vette át az 1981-es verzióját.100

99 Csipa József építész, az 1981/83-ban készült GUP vezető mérnökének 
közlése (RUDINSKI 1979; 36-37).

100 A Városrendezési és Földmérési Intézet felülvizsgálatot végző
szakcsoportja Csipa Józsefnek, az intézet igazgatójának vezetésével, a 
következő szakemberekből állt: Gellér József, Csipa József, Gavro Braun, 
Major János és Béla Duránci, valamint Belgrádból dr. Miodrag Janjic, 
mgr. Veronika Vujosevic, doc. dr. Nenad Dajic és doc. dr. Dragomir 
Kocic. Műszakirajz-készítő szakmunkatársak: Rade Bajkin, Marija 
Eminic, Horváth Irén, Dorde Mezneric, Radoslav Nemedi, Sztojkó István 
fényképész, Zorka Tatic, (Tausan Edit), Durdica Tomic. A gépírónők 
pedig: Sárkány Edit, Szedlák Rózsika és Simokovic Magda (GUP 1981 — 
Csipa József példánya).

A felülvizsgálat fontos részét képezte a műemléki értékek 
meghatározása, így az értékelés egyik irányelveként az 1969-ben 
készült részletes urbanisztikai tervet követendőként jelöli meg, 
valamint a Történelmi Levéltár anyagát és a kétszáz évre vissza
nyúló várostervezési elveket is csatolja: „Kétszáz éves urbaniszti
kai irányítás mind a munkában, mind az ezt megelőző fejlesztés
ben a szabadkai Történelmi Levéltár anyaga és a rendelkezésre 

álló szakirodalom alapján.
A belváros urbanisztikai védelme, Szabadka belvárosának 

részletes urbanisztikai tervén belül, 1969-ben készült a szabadkai 

Városrendezési és Földmérési Intézetben” (GUP 1981; 94).
Az 1963-as főterv kritikai elemzése a következő konklúziót 

vonja le a tervvel kapcsolatban: „A GUP ’63 nem vette figyelem
be a város fejlődésének eddigi áramlatait, különösen a történel
mi műemlékek, városközpont és épületek megőrzését, valamint 

védelmét, és az (épületcsoportokét), amelyek bemutatják a vá
rosi és falusi építészetet (tanyák)” (GUP 1981; 94).

E tényre, illetve a megfelelő tanulmányok hiányára már az 

1964-es pályázat kapcsán vázolt előző fejtegetések is rámutattak. 
A felülvizsgálat és a közlekedési tanulmány hatására a történelmi 
városmag közepén fekvő háromszög alaprajzú épületcsoporttal 
és a mellette levő Jovan Nenad cár térrel kapcsolatos tervek nem 

valósultak meg. A háromszög alakú tömb magába foglalja a vé
delem alatt álló banképületet (Köztársaság tér 2.), az Osztoics- 
Jakobcsics-bérházat (Jovan Ostojic [Osztoics János] és Mirko 
Jakobcic [Jakobcsics Imre]), amelyet 1847 és 1848 között építettek 
(Köztársaság tér 4-6.), Timotije Radic (Radics Timóth) és Dorde 
Manojlovic (Manojlovics György) házát 1846-ból (Köztársaság 
tér 8.), valamint a Loncarevic-házat (Köztársaság tér 10.), amely

nek tervezője Koczka Géza (1907) volt. Leszögezhetjük, ha a 
terv az elképzeléseknek megfelelően valósult volna meg, akkor a 
belváros egyik legrégibb, eredeti állapotában megmaradt épület- 
együttesét, térségét semmisítették volna meg. Összehasonlítva az 
ötvenes (1954), a hatvanas (1963) és a nyolcvanas (1983) években 
készült térképeket, látható, hogy a sugárút terveivel ellentétben



néhány, a központ közlekedési szabályozásával kapcsolatos terv 
kivitelezése megvalósult: a valamikori Boris Kidric utca (mai Kor
zó), illetve a Köztársaság tér tehermentesítését a Branislav Nusic 
utca és a mai Majsai út (a valamikori VIII. Vajdasági Rohambri
gád utca) összekötésével érték el. A Magyar Szó is foglalkozott 
a mai Korzó lezárásának szükségességével 1965 elején (Csakis a 
gyalogosoké legyen a főutca. Magyar Szó, 1965. február 2.), majd 
1967 márciusában. A gépjárművek és kerékpárosok kizárása az 
utcából, más nagyvárosokban már bevett gyakorlatként, nemcsak 
funkcionális, de közlekedési és biztonsági célt is szolgál. „Az ötlet 
nem rossz, sőt indokolt, hiszen a korzó a városnak fontos forgalmi 
ütőere [...]. A közlekedés ezáltal nem nehezülne meg, sőt az üzle

tek ellátása sem okozna különösebb nehézséget, mert a teherko

csik a közbeeső kisutcákban is parkolhatnak” (Régi kérdés újabb 
változata. Magyar Szó, 1967. március 4.).

Nemcsak a gyalogosok biztonsága, hanem idegenforgalmi 

szempontból is zavaróak a gépjárművek. 1967 és 1968 között a 

képviselő-testület művelődési tanácsa több ízben foglalkozott 
a város látványosságainak rekonstrukciós tervével. Ehhez kap

csolódik a forgalom kérdése is, hiszen nemcsak autók, de teher
gépkocsik is közlekedtek és parkoltak a városháza előtt (Csakis a 
gyalogosoké legyen a főutca. Magyar Szó, 1965. február 2.).

A belvárosban a Kis Béke fogadó mellett a régi malmot is 
lerombolták 1971-ben. Helyén, a mai Korzón épült fel a Beograd 
Áruház, közben a Namateks is megnyitotta a Centar Áruházat 

1976-ban. A Beograd Áruházat a történelmi városmagba illesz
tették be, de ezt nem nevezhetjük sikeres megoldásnak. A tervek 
szerint ugyanis a Kis Béke homlokzati elemeit visszahelyezték az 
új épületre, de ezek az elemek később eltűntek. A városképhez 

jobban idomult a leégett Vass Ádám-féle vendéglő helyén épült 
lakóépület, amelyhez üzlethelyiségek is tartoztak a Dusán cár 

utcában. A terveket Kelemen Sándor, a Standardprojekt építé
sze készítette 1972-ben (DAS 1984; 36), a kivitelező a szabadkai 

Integrál volt (103. melléklet).
Szabadka belvárosának építése befejező szakaszába ért. Az 

ezredfordulóig nem került sor jelentős változásokra. Az új évez
red viszont újabb rombolási hullámot hozott, amely drasztiku

san megváltoztatta a város képét (Galleria Hotel, Népszínház).





A középtávú és a területrendezési terv

„A statisztikai adatok azt mutatják, hogy Szabadka, a környe

ző területekkel együtt, 1945-ig 27 400 lakással rendelkezett, és 
1946-tól napjainkig [1975-ig -  L. É.] összesen közel 13 000 la
kás épült. Az intenzívebb lakásépítés a területen 1961-ben kez
dődött, így az 1962 óta tartó időszakban, 1974 végéig, összesen 
8300 lakás épült. Az építkezés intenzitása az egyes években el
térő volt, amit a következő adatok mutatnak: a felszabadulástól 

1955 végéig 1338 lakás épült, átlagban 134 lakás évenként. A La
kásépítési Alap fennállásának időszakában, 1956-tól 1965 végéig 
4543 lakás, átlagban 454 lakás épült évente, míg 1966-tól 1974 
végéig 5643 lakás épült, illetve évenkénti átlagban 630 lakás” 

(DE NEGRI-KOPILOVIC-DUJM IC-JOVICIN 1975; 93).
Az említett időszakban a közművesítésben is jelentős válto

zások történtek. 1959-ben megkezdődött a vízvezeték-, 1960- 
ban a csatornahálózat építése, a fűtéshálózaté pedig 1962-ben.

Az 1971 és 1975 közötti lakásépítésre vonatkozó középtávú 

tervben101 közölt adatok szerint 1945 és 1969 között Szabadka 

területén 9170 lakást építettek. Ez az építési periódus nem volt 
egységes. A felszabadulástól 1955-ig összesen 1338 lakás átadá
sára került sor, 1956 és 1965 között 4543 lakást építettek, 1966 és 
1969 között 2533-at. 1963 után növekedett az építkezések száma, 

előtte 1946-tól 1956-ig csak 96, a következő időszakban, 1962-ig, 
370 lakást adtak át rendeltetésének (ZZUS, 1/22.) (n táblázat).

101 Srednjorocni plán stambene i komunalne izgradnje od 1971-1975.

A lakásépítés intenzitásának növekedése a nemzeti jövede
lem növekedésének köszönhető, a GDP (bruttó hazai termék) 
növekedése kihatással volt a támogatásokra, a bérleti díjak ki

fizetésére. A leendő lakók előlegeit is felhasználták a lakások 
építésére a banki hitelek mellett, bár a bankok a hatvanas évek 

végén vissza akarták tartani ezeket az összegeket, de az önkor
mányzat fellépett ez ellen. A nyugdíjasok lakhatási alapja, a la
kásszövetkezetek költségvetési forrásai és más szociális támo

gatási alapok mind hozzájárultak a lakhatási problémák megol

dásához (Felépül-e kétszáz olcsó lakás Szabadkán? Magyar Szó,

1968. május 3.).
1966 és 1969 között évente átlagosan 633 lakás épült. Az 

intenzív lakásépítés megkövetelte egy olyan terv kidolgozását, 
amely rövid időintervallumra, azonban kizárólag a lakásépítésre 
összpontosít. Ezzel egy időben az urbanisztikai tervek készítése 

is szaporodott, nemcsak Szabadkán, hanem a község települése
in is. Szabadka kommunális elrendezésével és az építési terüle

tek előkészítésével megbízott vállalat elkészített egy középtávú 

tervet, amely a közüzem- és lakásépítést szabályozza az 1971 és 
1975 közötti időszakban (ZZUS, 1/22.) (104., 105. melléklet). 

A terv elkészítésében a vállalat szakmunkatársai mellett Gavro 
Braun és Dragutin Karlo De Negri is részt vett. A középtávú terv 
nemcsak a lehetséges építkezések helyét és urbanisztikai rajzait 
tartalmazza, hanem irányelveket is ad: „A várost mint egységes 
egészet kell nézni, az építkezéseket az alábbi módon kell csopor
tosítani:



• építkezések, amelyek kapcsolódnak és követik 
az új lakásépítési (folyamatokat),

• építkezések, amelyek a GUP alapján 
épült városrészeket egészítik ki,
építkezések, amelyek perspektivikusan foglalkoznak 
a kommunális létesítmények megvalósításával, 
amelyben a város és település minden lakója 
érdekelt” (ZZUS, 1/22., 1971-1975; 39).

A középtávú tervben előirányzott építkezések közül a követ

kezők valósultak meg:
• a mai Szegedi (korábban Mosa Pijade) 

úton egy tízemeletes lakóépület,
• a Puskin téren egy háromemeletes 

épület és önkiszolgáló,
• a Kumicic utcában négyemeletes lakóépületek,
• a Zeta utcában négyemeletes lakóépületek,
• a Dusán cár és a Vladimir Nazor utca sarkán egy 

iroda- és lakóépület, az úgynevezett Vass Ádám-ház 

(Kelemen Sándor tervezte) (106., 107. melléklet),
• a Jakab és Komor (egykor Októberi forradalom) 

téren egy iroda- és lakóépület,
• a Zágráb utcában szintén egy iroda- és lakóépület,
• a Pajo Kujundzic téren pedig egy négyemeletes 

lakóépület és önkiszolgáló.

A robbanásszerű városiasodás, a város területének terjesz
kedése egy naprakész, célokat és felméréseket tartalmazó tervet 
irányzott elő. Szabadka község regionális területrendezési tervé
nek102 előkészítő munkálatai 1972-ben kezdődtek meg. Az 1971- 
ben hozott önkormányzati döntés alapján a Városrendezési és

102 Prostorni plán opstine Subotica 1976-2000, dopune i izmene 1978/79 
(ZZUS, I/18a., U -47/75.). Kivonat az 1981-es GUP-ból (GUP 1981; 
49-66 . -  Csipa József példánya).

Földmérési Intézet fogott hozzá az adatok összegyűjtéséhez és 
feldolgozásához. A terv a 2000. évig tartó időszakra készült (108. 
melléklet). „A területrendezési terv célja, hogy a lehetséges leg
nagyobb mértékben harmóniában legyen a fejlődési tendenci
ákkal és a társadalmi terv tartalmával, a területi paraméterekkel, 
és így érje el a területhasználat és tervezés áramlatainak össze
hangolását. Ahhoz, hogy ezen a területen optimális és racionális 
megoldásra jussunk, szükséges a tervezési fázist véglegesen és 
fegyelmezetten szervezni.”103

A munkát az intézet munkatársain kívül külmunkatársak, 
Milivoje Bogdanovic és Budimir Radenkovic is végigkísérték, és 
részt vettek az elemzésben is, így állítva fel a terület gazdasági 

fejlettségi szintjének mutatóit és reflektálva a további fejlesztést 
követelő területekre. A demográfiai fejlődés mutatóit, elemzését 

Grgo Vojnic Tunic készítette. Mivel a regionális területrendezési 
terv nemcsak Szabadkát mint várost és a környező települése
ket vizsgálta, hanem kitért Palics és Ludas idegenforgalmának 
a fejlesztésére is, ezért az újvidéki Tartományi Környezetvédel

mi Intézet104 tanulmányát csatolta a tervhez, amely a Palicsi- és 
Ludasi-tó élővilágának és természetes környezetének megőrzése 

érdekében előirányozza a szennyvízelvezető rendszer kiépíté
sét Szabadkán, Palicson, Hajdújáráson és Ludason a tisztítatlan 

szennyvíz tavakba vezetésének megakadályozására. A további
akban a Ludasi-tó környékén egy ornitológiai rezervátum létesí

tését, a Szabadka-Horgos-homokpuszta védelmét és különleges 
vegetációjának megőrzését tűzték ki célul.

A területrendezési terv módosításai és kiegészítései (ZZUS, 
1/ 18a., U-47/75/1978/79.) (109. melléklet) kiterjedtek a község 
egész területére, és kiemelten kezelték a terület természeti és föld

rajzi adottságait, a történelmi emlékeket és látnivalókat, valamint 

az infrastruktúrát. Ezeket a változtatásokat a Városrendezési és

103 Izvod iz Prostornog plana opstine Subotica (GUP 1981; 49. -  Csipa József 
példánya).

104 Pokrajinski zavod za zastitu prirode.



Földmérési Intézet munkatársai mellett külső munkatársak ké
szítették elő. A természeti és földrajzi adottságokat elemző tanul
mányt Josip Dulic okleveles geográfus, Dusán Dugonic professzor, 
Süli Endre, Bacskó Márton hidromérnökök, valamint a műszaki 
szakmunkatársak, Csernyai János és Dörfler Szilvia állították ösz- 
sze. Szabadka község történelmi áttekintését Mészáros Piroska 
építész, Béla Duránci és Szekeres László régészek készítették.

„Szükséges az értékes épületek élettartamának meghosszab

bítása, valamint a restaurálási lehetőség, a megfelelő környezet 
és a megfelelő alkalmazás biztosítása. A műemlékeknek és más 
történelmi elemeknek tisztességes környezetben kell lenniük, és 
gondosan kell azokat őrizni és fenntartani. Idetartozik:

• az építészeti műemlékek védelme,

• az archeológiái tárgyak és területek védelme,

• az etnográfiai műemlékek védelme.”105

Az infrastruktúra jellemzőit, illetve jövőbeli fejlesztése
it Gavro Braun, Süli Endre, Bacskó Márton, Müller Géza és 
Rastislav Hyl mérnökök állították össze, szakmunkatársak 
Dörfler Szilvia, Csurnyai János és Ábrahám János voltak.

Mészáros Piroska kézirata alapján a területrendezési tervben 
néhány tételt kizárólag a szabadkai intézet munkatársai dolgoz
tak ki, külső munkatársak segítsége nélkül:

• testnevelés és rekreáció (Gellér József),
• oktatás, kultúra, egészségügy, szociális 

szolgáltatások és közösségi szolgáltatások 
(Gellér József, Szabó Ágnes és Csipa József),

• települések és lakhatás (Gellér József 
és Gorán Martinovic).

A község területrendezési tervének dokumentációja tartal
mazza a további fejlődési irányokat és a regionális területfejlesz
tési tervet, amely értékes és alapvető háttéranyagot szolgáltat 
a község egyes településeinek és városrészeinek urbanisztikai 
tervének kidolgozásához. Ezeknek a terveknek az elkészítésével 

Szabadka város és szélesebb értelemben Szabadka község urba
nisztikai fejlődésének jelentős -  1945-től a hetvenes évek köze

péig tartó -  szakasza lezárult.

105 Izvod iz Prostornog plana opstine Subotica (GUP 1981; 49. -  Csipa József 
példánya).





Szabadka szocmodern építészetének 
kiemelkedő alakjai és alkotásaik

A szocialista modernizmus, a titói korszak országos stílusának 
figyelemre méltó példái nemcsak a szerb tagköztársaság na
gyobb városaiban -  mint Újvidék, Belgrád vagy Uzice, de a ré

gió számos más városát is említhetnénk - ,  hanem a vajdasági 
peremvidéken is megtalálhatók. A szabadkai szocialista modern 
épületek megalkuvást nem tűrően hangsúlyozzák a funkciona

litást és a modernista formavilágot, egyáltalán nem törekedve 
arra, hogy harmonizáljanak az adott környezet építészeti stílu
saival.106 A város esetében legjobb példa erre a tervezett Új su
gárút kezdeti szakasza a mai Szabadegyetem épületével (a Veljko 
Vlahovic Munkásegyetem Dragutin Karlo De Negri építész 
munkája, 1958), valamint a Makszim Gorkij út, a Lazar Nesic 

tér és a Duro Dakovic utca képezte háromszög ambientje az 

Újvárosháza épületével (Kelemen Sándor, 1961), a társadalmi
politikai szervek székházával, a banképülettel (Dragutin Karlo 
De Negri, 1963-1964) és a Pátria Hotellel (Dragutin Karlo De 

Negri, 1964). Kelemen Sándor mintegy tíz évvel a belgrádi dip
lomázása (1950) után tervezte a járás új székházát. 1999-ben 
Tabakovic-díjat kapott, akárcsak De Negri 2006-ban. Kelemen 

a szocialista modern építészeti elvei szerint tervezett épülete az 
1944-es bombázásokban megsemmisült épületek helyén, a város

106 Ez azonban más modernistákra, a nyugatiakra is vonatkozott, akik
hivatalosan nem üzentek hadat a burzsoá múltnak.

„szimbolikus bejárataként funkcionáló” (KLEIN 2012) vasút
vonal és felüljáró mellett épült. A komplexumot az Újvárosháza 
toronyépülete mellett két, alacsonyabb volumen határozza meg. 

Kelemen épületének letisztult kubusai Le Corbusier-i leképző- 
dései. A közlekedési csomópont mentén domináns városképi 

szerepet tölt be, tömege hangsúlyosabb, mint a De Negri tervezte 
Pátria Hotel és pártszékház. A meglévő városi kontextus folyto
nossága megtörik: váltják egymást a második világháború előtti 
és utáni épületek. Az Újvárosháza és a Pátria Hotel nem igazodik 
az utca négyzethálójához, az ezáltal felszabaduló tér kialakítá
sa a hatvanas évek elejének építészeti-képzőművészeti szintézi
sét követi, amelynek fő elve, a „kiállítóterem helyett a város a 

kiállítóterem”107 is megvalósul.

Az Újvárosháza (110. [a-f] melléklet) pillérekre állított to
ronyépületének leghangsúlyosabb elemei a hatalmas konzollal 
jelölt bejárat és a tetőterasz előtti aszimmetrikusan elhelyezett 

brise-soleil. E két szélső szint között hatalmas függönyfal borít
ja a keleti és nyugati homlokzatot. A déli és északi homlokzat 
zártabb, ezt a középfolyosókat bevilágító ablakok törik meg. Az 
Újvárosháza két tömegét kiegészíti De Negri pártszékháza (ma 
banképület) (111. [a, b] melléklet). A Városháza alacsonyabb, 
kétemeletes épülete, amelyben a tanácsterem található, vizű-

107 „Umesto galerije -  Grad-galerija.”



álisan összeköti a toronyépületet és a négyemeletes pártházat. 
„A vízszintes szalagablak egy alacsonyabb fekete és egy nagyobb 
felső átlátszó zónából áll, a toronyépülethez hasonlóan, de más 
arányban és nagyobb magasságban” (KLEIN 2012). A belső tér -  
Klein Rudolf megállapítása szerint -  „az egész régió legszebb 

modernista belső tere. Egy három emelet magas, szerteágazó, 
áramló tér, amely egy kis belső udvar és szerves alaprajzú tanács

terem körüljön létre” (KELIN 2012).
Valójában a szocialista modernizmus -  mint a második vi

lágháború utáni mérsékelt modernizmusának hatalmi ideológi
ával átszőtt irányzata -  Szabadkán nem volt annyira kifejező és 
kiterjedt, mint a délebbi régiókban. Az első épület, amit keve
sebb mint tíz jelentősebb középület követ Szabadkán és Palicson, 
a Vladimir Nazor 5. szám alatti lakóépület (17. melléklet), 
Dragutin Karlo De Negri pályázatnyertes munkája 1957-ből. Az 

építész alkotásán, miként azt később ki is fejtette, érezhető a mo

dern irányzat hatása, s már nem iskolás példa108, hanem tudato
san felépített koncepció, amelyre tudattalanul is hatással voltak 
az akkori ideológiai változások, azoknak a szocialista realista 
beidegződéseknek a tagadása, amelyek nem engedtek utat az in

dividualista lakásépítésnek. Tudnunk kell, hogy egy kétemeletes 
épületről és annak -  a város vezetőinek készült -  négy luxuslaká

sáról van szó, a földszinten kereskedelmi és irodahelyiségekkel.
1958 novemberében írták ki a pályázatot a Szabadegyetem 

(akkor Munkásotthon -  Radnicki dóm) tervezésére, amely az 

1944-ben lebombázott Vojnich-kúria és egy beépítetlen rész -  
Könyves Tóth szabályozási programjában meghatározott gyer
mekkert -  területén épült. A pályázaton Dragutin Karlo De 
Negri terve nyert. A zsűri véleménye szerint az építész terve „ur- 
banisztikailag a legmegfelelőbb megoldás, mert a magasság és 
az utca független vonala folytatódik [...]. Az utca frontvonalára 
húzva, az épület előtt egy széles előtér keletkezik, amely feltétle

108 De Negri 1956-ban szerzett oklevelet a belgrádi Építészmérnöki Karon, 
Bogdán Nestorovic professzornál.

nül szükséges a nagyszámú ember miatt, akik egyidejűleg men
nek be az épületbe, és távoznak onnan” (MITROVIC 2006; 15).

A területet, amelynek részletes urbanisztikai tervét Franjo De 
Negri dolgozta ki, a város anyagi juttatás nélkül adta át a Sza
badegyetem építésére. Mivel szűkös anyagi lehetőségekkel ren
delkeztek, az építkezés finanszírozását alternatív módon kellett 
megoldaniuk. Dragutin Karlo De Negri visszaemlékezése alapján 
a város polgárait kötelezték, hogy téglákat vegyenek, ezzel járulva 
hozzá az építkezéshez, amely máig befejezetlenül maradt.

A mai Szabadegyetem épülete

A Szabadegyetem komplexuma (112. [a-e] melléklet) Szabadka 

történelmi városmagja egy, az 1944-es bombázások által kiala
kult üres területének kitöltése a múlt század ötvenes-hatvanas 
éveinek fordulójáról. Az épület térbeli elhelyezkedése véletlen- 
szerűnek is hathat, mivel nem igazodik a városszövet elképzelt 
négyzethálójához. Körbejárható mintegy vizuális élményt adva, 
keményebb akcentust monumentalista tömegének. Az épület- 
komplexum éles kontrasztot teremt az eklektikus belváros -  
amit a ferences templom épületegyüttese (Szent Mihály arkan

gyal templom és Ferences Rendház) vezet be -  és az épület előtti 

tér (parkoló) közvetlen környezetének legnagyobbrészt a hatva
nas években épített épületei között. A kötelék a környező épü

letek és a Szabadegyetem épülete között nem egyértelmű és fo
lyamatos, hiszen jellegében eltérnek egymástól a Centar Áruház 
V alakú oszlopai, a neoromán stílusban felújított ferences temp
lom és a környező lakóépületek kaotikus tömege. A kompozí
ció egy hangsúlyos vízszentes tömegből és egy azt ellenpontozó 
toronyépületből tevődik össze, amelyik a Jovan Nenad cár tér 
vertikális akcentusát képezi, illetve egy tervezett amfiteátrum
ból, amelynek csak vasbetonváza valósult meg, és torzóként -  
romos állapotban -  ma is ott áll. Maga a torony dominánsabb, 
mint a ferencesek templomának tornyai, nehézkes lenne a ma
gassági különbségeket megállapítani. A Szabadegyetem kiépíté



sének időszakában, a szocialista modernizmusban, a nyilvános 
épületek nagyobb jelentőséget kaptak, mint a templomok, így a 
tornyok állandó vizuális versengésben voltak/vannak.

A Szabadegyetem fegyelmezetten felépített komplexuma 
utal a szocialista modern építészetének alapirányzatára, a késő 
modernizmusra, az épület dinamizmusa, a kezdeti elképzelés 
azonban nemcsak ezt hordozza magában -  az összeállított épü
letvolumenek a frissen diplomázott tervező elhivatottságának 

kifejeződései. A munkásrétegnek109 (visszautalás a szocialista 
jellegre) kialakított, a kulturális-népoktatási központot építé
szete és ideológiai elképzelései teszik szocialista modernné. 
Építésének városi, regionális és pártszinten találkozó érdeke a 

jugoszláv hatalom manifesztálódása, hiszen egyértelműen lekö
rözte a ferences templomot és kolostort, a város egyik legrégebbi 
épületét, amely középkori alapokon nyugszik. A tervek szerint 

egy mozitermet is kilátásba helyeztek, amely azonban nem ké

szült el, így az épület mai állapotában, manzárdtetővel (ILINCIC 
1989) utólagosan kiegészülve, a látható távközlési installációkkal 
már nem nevezhető tiszta, puritán tömegnek, amilyennek meg
álmodták. A tervek és a makettek alapján a mára már parkolóvá 

alakított területről figyelve az épület aszimmetriája, a különbö
ző magasságokkal, homlokzati irányokkal való kísérletezés az 
előtte levő tér ürességében csitul el, válik még hangsúlyosabbá. 
A komplexumot képező egy hangsúlyos és két csatlakozó volu
men közül a két kiugró az alacsonyabb épületrészekhez tartozik. 
Egyikük maga a főbejárat előtere és a felette elhelyezkedő irodák, 
oktatótermek, a másik pedig a moziterem (amfiteátrum) külön

álló, de az épületkomplexumhoz fizikailag kapcsolódó bejárata. 
A Városháza felől megközelítve az épületet, nagyobb hangsúlyt 
kap az oktatótermeket befogadó alacsonyabb épületrész és a ki
ugró torony, mint az abból a szögből alig látható amfiteátrum.

109 A titóizmusban a munkásság nem azonos a Szovjetunió béketáborának 
munkásságával (radnicka klasa, radni ljudi), valójában azonosítható 
mindenkivel.

Az elnyúló homlokzatot megtöri a kiugró tömeg, illetve a ma
gasodó központi épület, amely mintha nem is állna összekötte
tésben a többi résszel. A folytonosságot megtöri a központi, tíz 
emelet magas épület tényleges homlokzatának elfordulása a fő
bejárat homlokzatától, amely arra merőlegesen állapodik meg. A 
négy ablaktábla a két tényleges bejárat között egyenként két víz
szintes és két függőleges részre oszlik, az alacsonyabb függőleges 
részt folytatja a bejárat (nem főbejárat) brise-soleilje. A főbejárat 
feletti rész, illetve maga a kiugrás felső oszlopai és ablaktáblái sű
rűbben váltakoznak, így adva eltérő dinamikát a kiugró résznek, 
fokozva a téglatestek harmonikus váltakozását. A Le Corbusier- 

hatású épület mind a kétemeletes, mind a tízemeletes részének 
szalagablakai négy vízszintes ablaktáblából állnak, mindkettőn 
visszaköszön a főbejárat oszlopsorának rendje, ezzel erősítve a 

purista geometriáját. A főbejárat feletti rész az oszlopok segít

ségével emelkedik fel a talapzatról. Az oszlopok tartószerepük 
mellett növelik a volumenét, kissé megvilágosítják az aulát, és 
korlátozott mértékű teret engednek a mozgásnak. Tömegeiben 
Le Corbusier moszkvai Centroszojuz székháza, illetve a genfi 
Népszövetség épületének tervét, részleteiben a Villa Savoye-t 

idézi. Alaprajzát tekintve az épület aszimmetrikus, ami nem 
jellemző a szocializmus épületeire, némi erőltetett szimmet

riát felfedezhetünk, de ez messze áll a belgrádi példáktól (SIV, 

Generalstab), amelyek tisztán kormányépületek. A Szabadegye
tem domináló irodaház jellegű tornya két azonos magasságú 
épületben végződik, amit összeköt egy köztes átjáró, így alakítva 

ki a belső udvart és egy kisebb nyitott területet, amely a feren
ces templom oldalépületére néz. A mozi alaprajza, amelynek 
bejárata a Lazar Nesic térre néz, az utca frontvonalától beljebb 
húzódik, de az a tér, amit így nyert, elveszik az épület mögötti 
területen. A moziterem betonváza készült csak el, de az erede
ti tervben, illetve a tervező készítette akvarellen látszik, hogy a 
homlokzat monotonitását absztrakt formavilággal, valószínűleg 

különböző burkolóanyagok vagy plasztikus formák -  mélyedé
sek és sík felületek -  kombinációjával tompították volna. A mozi



és a központi épületek közötti összekötő épület eredeti tervén 
látható homlokzati applikáció a tervező későbbi munkái során 
ismétlődő elem, felhasználja ezt a szabadkai és topolyai posta
épületeinél is, valamint inspirációként a Pátria Hotelnél, amikor 
neves jugoszláv művészeket kér fel a dekoratív elemek kidolgo
zására, utalva az építészet és az iparművészet-képzőművészet 

egyenrangú, szerves egységére.
A főbejáraton belépve elveszik az épület előtti nyitott tér él

ménye, igaz, hogy az aula elegáns, letisztult, de a toronyépület
be vezető lépcsősor teljesen a funkciójára összpontosít. A má
sik bejárat, amelyik közelebb helyezkedik el a templom komp
lexumához, egy nagyobb, szikár, merev térbe vezet. A látható 

konstrukció, amit a szürkésfehér, márványborítású oszlopok és 
keresztező gerendák képeznek, valamint a lépcsősor letisztult, 

geometrikus struktúrája nem bontja meg a teret. Az oktatóter
mekhez vezető folyosók egyszerű hálózata kizárja a külvilágot, 
a kongó üresség egy nyugodt, de kicsit emelkedettebb hangu
latot teremt.

A történelmi belváros közvetlen közelében, a ferences temp
lom és a város szekuláris magjának, a Városházának ölelésében 
felépült népoktatási, kulturális központot építészete és ideológi
ai elképzelései teszik szocialista modernné. A lebombázott te
lek kitöltése utalhat a szocializmusra és a modernre is, de még 
fontosabb, hogy milyen funkcióval látták el. Az épület építése az 
érdekek találkozásaként nemcsak a városi szakszervezetnek volt 
fontos, hanem a községnek és a pártnak is. A jugoszláv hatalom 
megmutatása és közösségformáló volta volt az, ami Szabadka 
várost egy megfelelőbb, „szocialista-modernebb” közeggé tette.

Visszatekintve a hatvanas évekre, a város szövetébe beékelő
dő szocialista modern épületekre, azok formaiságára, érezhető a 
nagy ellentét Szabadka akkori és mai lakosságának és építészei
nek szemléletében. Míg a titói korszak alatt a büszkeség érzé
sét és a társadalmi felemelkedés illúzióját keltették az épületek 
a Makszim Gorkij út, a Lazar Nesic tér és a Duro Dakovic utca 
képezte háromszögben, ahol az Újvárosháza, a társadalmi-poli

tikai szervek székháza és a banképület, valamint a Pátria Hotel 
épült, addig ma csak egy kor megtépázott maradványait látják, 
figyelmen kívül hagyva a valódi értéküket. „Városunk legkorsze
rűbb és legszebb épületei emelkednek ki egymásutánban a tör
vényszék közelében. Itt áll az új Palics Hotel hatalmas tömbje, 
vele szemben a járási szkupstina, mint valami beton és üvegcso
da szökken merészen a magasba. Kissé odébb pedig a társadalmi 
szervezetek székháza. Már évek óta folyik itt a munka, és amikor 
egyszer anyagi eszközök hiánya miatt megálltak az építkezéssel, 
sokan azt hitték, hogy ezek az építkezések is az új Munkásott
hon sorsára jutnak. A hitetlenkedők most kellemesen csalódtak” 
(Befejezés előtt a járás új székháza. Magyar Szó, 1964. június 8.).

Nem meglepő, hogy a polgárokat elhamarkodott kijelenté
sekre és extrém ötletekre késztették az épülő korszerű épületek: 
„Arról beszélnek az emberek, hogy ha a mostani törvényszék 

eltűnne a helyéről, akkor a Jadran mozi épülete, a kisstadion, a 

néphadsereg-otthon kertje, az említett épületek, az új hotel va
lóban impozáns képet nyújtanának. Az új épületek összhangját 

kissé megbontja a törvényszék épülete (Gazdát cserélt a sza
badkai törvényszék régi épülete. Magyar Szó, 1967. január 30.). 
„A hozzáértők véleménye szerint viszont ez egyáltalán nem bán
tó, hiszen a korzó sarkán levő épület is összességében tartozéka 

a régi Szabadkának” (Subotica legszebb része. Magyar Szó, 1964. 
június 29.).

A szabadkai szocmodern épületek esztétikája és megközelíthe

tőségének fontossága egyenrangú a funkcionalitással, hiszen ez a 
háromszög fontos útkereszteződésben van. Rendeltetéseit tekint

ve kifejezetten szekuláris központ, ahonnan teljesen kiszorultak a 
templomok, a Városháza-bank-politikai székház-hotel vonal tár
sadalmi üzenettel is bír, amely a rendszert személyesíti meg.

A Palics, később Pátria Hotel (113. [a, b] melléklet) újszerű 
építészeti megoldásai mellett a dekorációs elemei is a kor szel
lemét tükrözik. A falfelületek borítása, a képek, a vitrázsok és a 
szobrok neves, a második Jugoszláviában élő művészek alkotá
sai: „A tervben előirányoztak bizonyos falfelületeket az előcsar



nokban, a kávézóban, az étteremben, a bárban és a homlokzaton, 
amelyekre Aleksandar Lukovic, Bogumil Karlavaris, Dragoslav 
Stojanovic-SIP, Ács József) művészek munkáit helyezték. A de
koratív részletek, a vitrázsok a lépcsőházban és a bejárati csar
nokban Kari Zelenka munkái, a kivitelező a zombori Stanisic cég 
volt. A tervezett szobor -  Matija Vukovic szobrász alkotása - , 
amit a hotel elé kellett volna helyezni elveszett egy belgrádi öntö
dében, és soha nem találták meg” (MITROVIC 2005; 17).

A hatvanas évek elején, annak köszönhetően, hogy egyre 

nagyobb teret hódított az építészet és a környezet együttes ér
telmezése és kialakítása, a Vajdaságban kialakultak a művészte

lepek, a legjelentősebb Topolyán.110 Nagy Imre és Dévics Imre 
fogalmazta meg a képző- és iparművészet az építészettel és vá
rosépítészettel való összefonódásának előzőleg említett vezérel

vét: „kiállítóterem helyett a város a kiállítóterem”. A szintézist -  
a vajdasági városokban egyedüliként -  Topolya statútumában 

is rögzítették 1963-ban. A topolyai művésztelephez csatlakozott

számos, a második Jugoszláviában jelentős művész, akik később 
a szabadkai Pátria Hotel és az Újvárosháza installációinak ké
szítésében is részt vettek. A szálloda bútorai az épület tervezője, 
Dragutin Karlo De Negri tervei alapján készültek el. E kezde
ményezéssel, a második Jugoszlávia művészeinek bevonásával, a 
szállodának megadta azt a lokális jelleget, amely ellensúlyozza az 
épület internacionalizmusát.

Ezen építészeti korszak meghatározó alkotásainak sorát De 
Negri kezdte, illetve fejezte is be. Az 1975-ben készült szabadkai 
posta épülete reflexiója az 1968-ban tervezett másik postaépü
letnek, amelynek homlokzati applikációját is az ő tervei alapján 
készítették el Topolyán (114. melléklet). A szabadkai épület az 
építész utolsó alkotása, amelyben egyesül addigi munkássága. 
Tiszta formáinak univerzalitása már nem a szocialista modern 

kezdeti útkeresése, hanem a nemzetközi stílus bevezetése a Vaj
daság peremterületére is.

110 Lásd részletesen Ipacs József-Szilágyi Gábor-Szlivka László D vadeset 
g od ina umetnicke kolon ije u B ackoj Topoli: monografija [A topolyai 
művésztelep húsz éve] című munkájában.





Jegyzet

A kutatási folyamat, illetve a munka elkészítésének elsődleges 
feladata Szabadka városépítésének és építészetének bemutatá
sa, vizsgálata és kritikai analízise volt az 1945 és 1975 közötti 
időszakban, különös tekintettel arra, hogy ebben az időszakban 
lejátszódó társadalmi, politikai és gazdasági változások milyen 
intenzíven hatottak a fejlődésre, az építészeti formavilág és az 
urbanizmus jellegének kialakulására.

Az időszak elméleti bevezetése, amely a szocialista esztétizmus 
és szocialista modernizmus kialakulását és jellegét mutatja be, 
nemcsak művészet- és építészettörténeti szempontból közelíti 
meg az időszakot, hanem politikai-gazdasági képet is ad. Mivel 

a szocialista modernt mint stílust eddig még nem definiálták, 
ezért szükséges annak magyarázata, illetve urbanisztikai jellem

zőinek azonosítása. Konkrét irodalom hiányában, amely ezzel 

a témakörrel foglalkozna, szükség volt azon alapvető elmélet 

megalakítására és alátámasztására, amely a szocialista modern, 

a titóizmus nemzeti stílusa elnevezésben megjelenik. Mindezt 
a témához közvetetten köthető irodalommal, a modern stílu

sok, a szocialista irányzatok, a titóizmus és az időszakra jellem
ző aktuális változások, ideológiák vizsgálatával volt lehetséges 
megtenni. A vizsgált urbanisztikai térképek, tervek, dokumen
tumok egyéni kutatás eredményeként álltak össze teljes egész- 
szé. A kutatást és a munkát nehezítette az, hogy egyik bővebben 

vizsgált urbanisztikai terv (1951/52 -  Direktivni plán, 1962/63 -  
Generálni plán, 1967/68 -  Detaljni urbanisticki plán gradskog 

centra Subotice) sem lelhető fel egészében. Annak ellenére, hogy

katalógusbeli utalások vannak létezésükre (ZZUS, 1/6., I/29a.), 
a Városrendezési és Földmérési Intézet archívumában a kutatás 
során rejtve maradtak. Egyes fejezetek kollázsként álltak össze, 
amelyre e szövegben utalások is vannak. Háttérdokumentumok, 
megelőző analízisek, utólagos revíziók, újságcikkek, antológiák 

stb. az alapjai e városrendezési kirakósnak. A kutatás a szabadkai 
Történelmi Levéltárban, a Városrendezési és Földmérési Intézet 
archívumában, a Magyar Szó archívumában (Magyar Tannyelvű 

Tanítóképző Kar), a Suboticke novine hetilap szerkesztőségének 

archív anyaga között folyt, amit a kutatás ideje alatt adtak át a 
Városi Könyvtárnak, így részben a még be sem vezetett anyag is 
rendelkezésemre állt. Dragutin Karlo De Negri mérnök és Csi

pa József mérnök is hozzáférhetővé tette személyes archívumát, 
hiszen a kutatás legaktívabb fázisában mindketten jelen voltak, 
részt vettek a városrendezési tervek kidolgozásában, nemcsak 
mint intézetigazgatók, de a szakcsoportok tagjaiként is. A beszél

getések folyamán olyan adatokra és információkra is fény derült, 

amelyek befolyásolták a további kutatást, ám az archív anyagban 
nem találhatók meg. Az elsődleges források adta információk ki
egészültek a vizsgált területek fizikai analízisével, szakmai folyó
iratok, szakmai irodalom stb. tanulmányozásával is.

A vizsgált terület felöleli a Tito marsall sugárút és az Új sugár
út tengelyvonalát, bizonyos mértékig kitér Szabadka legszűkebb 
belvárosának térségére is, valamint építészeti szempontból a Lazar 

Nesic és a Jovan Nenad cár térre is. A kiemelt tematika az urba

nisztikai tervekre, a lakásépítésre és az építészetre összpontosul.



Szabadka városfejlődése és építészete kialakulásának 1945 
és 1975 közötti szakaszában a település városszövetének legin
tenzívebben átformáló eseményei játszódtak le. Megvizsgálva az 
előző évtizedek, évszázadok urbanisztikai törekvéseit (IVÁNYI 
1892), a második világháború utáni időszak nemcsak új és meg
változott igényeket generált, hanem a várostervezés egy újabb 
trendjét, amely összefügg a gazdasági, a politikai és a társadal
mi változásokkal. Az urbanizmust és építészetet mindenkor be
folyásolta az aktuális lokális hatalom, de a vizsgált időszakban 
ez a hatalmi befolyás indirekt módon az állam -  mint egész és 
egy -  szintjéről érkezett, erősebben, mint a város történelmében 

bármikor.
Szabadka aktuális városképének kialakulásához hozzájárult 

a város jellegzetes mezővárosi elrendeződése. A népsűrűség a 
központi részen koncentráltabb, míg a szétterülő város peremte
rületein alacsonyabb volt. A hiányos infrastruktúra -  közművek, 
megfelelő úthálózat, illetve az utcahálózat terv nélküli kialaku
lása az engedély nélküli építkezések eredménye. E probléma 
megoldásával már az ötvenes évek szabályozási tervezetei előtt 
is foglalkoztak. 1885-ben Könyves Tóth Mihály mérnök szabá
lyozási térképe és 1928-ban Kosta Petrovic mérnök utcahálóza
ti térképe is az ésszerű, átlátható és átjárható tervezés példája. 
Már akkor megjelentek az utalások arra, hogy a lassan növekvő 
teherforgalmat a városon kívül kialakítandó körgyűrűre vezes
sék, amire addig nem volt szükség, mert a teherforgalmat legna
gyobb mértékben a vasút bonyolította, de a motorizált forgalom 
intenzív fejlődésével ez egyre sürgetőbbé vált. Megfigyelhetjük, 
hogy e körgyűrű terve, amely a vasúttal, a később kialakított ipa
ri negyedekkel is összeköttetésben van, minden várostervben 
megjelenik az 1945 és 1975 közötti időszakban. A másik közös 
törekvés a sugárutak építése, amely a városrendezés szempontjá
ból vált fontossá. Már az előbb említett, háború előtti térképeken 
is megjelent a mai Tito marsall sugárút a Fűzfás-ér és a megva
lósítatlan Űj sugárút a Rogina bara vonalán. Ezek a sugárutak 
követték a vízfolyások természetes vonalát, a talaj lejtését a város

központi részének irányába. A lakosok száma a világháborúk 
következtében csökkent, így a múlt század elején még 100 000-es 
lélekszámú város csak a hatvanas évek folyamán nyerte vissza 
lakosainak számát, amely azután növekvő tendenciát mutatott. 
Az 1944-es bombázásban megsérült és lerombolt épületek, a 
lakóépületek és az infrastruktúra gyenge minősége és hiánya, a 
város fejlődése jelentős mértékben közrejátszott az új lakónegye
dek, így a Tito marsall sugárút kialakításában is. Várostervezési 
szempontból a lakósűrűség növelése, az elavult épületállomány 
felcserélése korszerű lakóépületekkel, a megfelelő infrastruktú
ra kialakítása, a közművesítés, az elmocsarasodott, szennyezett 
Fűzfás-ér problémájának megoldása (higiéniai és egészségügyi 
szempontok is közrejátszottak), nem utolsósorban egy új városi 
korzó kialakítása volt az ötvenes évek várostervezőinek (Baltazar 
Dulic és Franjo De Negri) elképzelése és feladata, amikor vá
zolták a Tito marsall sugárút vonalát. Az Űj sugárút hatvanas 
évekbeli terve, amelynek vonala megtalálható Könyves Tóth és 
Petrovic térképén, az új vasútállomástól kiindulva légvonalban 
szelte volna át Szabadka történelmi belvárosát Bajmok irányá
ba. Az 1944-ben lebombázott Vojnich-kúria és a szabadon álló 
terület, amit Könyves Tóth gyermekkertként nevezett meg, jó ki

indulási alapot biztosított a tervezett sugárútnak. A Tito marsall 
sugárút elképzelése szociális-jóléti jellegű, sikeres megoldása a 
lakásproblémának és a leromlott lakásállomány felszámolásá

nak, míg az Üj sugárút építése elsősorban ideológiai jellegű volt. 
Vizsgálva az Üj sugárút terveihez tartozó dokumentumokat, kri

tikákat, elemzéseket, levonhatjuk a végső következtetést, hogy 

a város szövetébe vágandó út elsősorban az aktuális állami el
képzelések reflexiója, és csak másodsorban funkcionális (össze
köttetés a pályaudvarral). A helyi és a tartományi hatóságok a 

szocialista korszakban tudatosan visszafogták az építészeti múlt 

átörökítésének folytonosságát, ezzel idézve elő a történelmi je 
lentőségű, építészettörténeti értéket képviselő épületek eltűnését 
az új sugárutak regulációs vonalán. Az Űj sugárút terve is ezt 
a meg nem fogalmazott elvet követi, amely fokozatosan a tra



dicionális városi szövetet felbontja és nyitottá, szellősebbé teszi. 
Ennek alapjait az Athéni Chartában is megtaláljuk, de a szabad

kai terv azzal a tervezési feltételével, hogy a készülő út vonalán 
minden épületet, tekintet nélkül annak értékeire, le lehet bon
tani, kivéve a város legrégibb házát, nem tartja be a dokumen
tum egyik fontos kitételét: „[65.] Az építészeti értékeket meg kell 
védeni, hogy ha elszigetelt épületben találhatóak vagy urbánus 
csoportosulásokban” (CIAM 1933).

A nagyra törő terv, amely a városi szövet tiszteletben tar
tása nélkül kívánta megváltoztatni a város teljes koncepcióját, 
szervezeti felépítését, nem valósult meg, a későbbi revíziók el is 
vetették szükségességét. Elsődleges okként az Új sugárút funk
cionalitásának elévülését, a pályaudvartól Bajmokra, Zombor 
irányába vezető sugárút szükségtelenségét emelték ki. A későbbi 
tanulmányok (1967-1980), amelyek a város tereit és utcáit mér
ték fel építészettörténeti szempontból, minden egyes építészeti 
értéket képviselő épületről rajzot mellékelve mutattak igazán rá 
arra, hogy a Dimitrije Tucovic utca és Jovan Nenad cár tér terü

letén, valamint a Matko Vukovic utca vonalán milyen épületek 

semmisültek volna meg, ha a terv megvalósul.

Josip Broz Tito karizmatikus személyiségének hatása ma is 
érzékelhető, hiszen nemcsak politikájával hatott a népre, de a 
kultúra, a művészetek, leginkább pedig az építészet fejlődését is 
meghatározta. A körülötte kialakuló személyi kultusz, hasonlóan 
a sztálinihoz, meghatározó volt, de ezt az idős marsall elegánsan 
kezelte, szinte észrevétlenül vált személye, ideái a mindennapok 
gyakorlatává és talált a nép legnagyobb részének helyeslésére.111 
A hatvanas-hetvenes évek építészete iránti ellenszenv részben 
ennek is köszönhető, hiszen vannak, akik átkozzák, s vannak, 
akik visszasírják a titói „aranykor” időszakát.

Az épületek egy-egy kor, elképzelés, ideológia látványos kel
lékei. Az erős hatalmi ideológia alakította urbanizmus és építé

szet szabadkai példáin keresztül érzékelhető a kettősség, amit 

Tito személye, hatása jelent, és csak történelmi távlatból lesz 
megítélhető. Ám, annyi bizonyos már ma is, hogy az úgyneve
zett „jugoszláv harmadik út”, a szovjet-orosz és a nyugati közötti 
elegy tetten érhető az építészetben és a városépítészetben egy

aránt. Ennek legsikeresebb példái a városmagoktól távol való

sultak meg, míg a Vajdaságban, és különösen Szabadkán, a múlt 
részleges eltörlését, a városszövet identitásvesztését okozták.

111 Az egyetlen rendszerellenes felkelést, az úgynevezett „horvát tavaszt’ 
1971-ben leverték.



Szabadka térképei a város fejlődési szakaszai alapján (mel

léklet: összevont térképek):
1. Könyves Tóth Mihály 1885-ben készített utcaszabályo

zási térképe (SzTL/IAS, F:003, 3.2.1.4.).
2. Kosta Petrovic 1928-ban készített térképe (SzTL/IAS, 

F :047,11-70/1927.).
3. Az 1954-ben kidolgozott előzetes városrendezési térkép 

(SzTL/IAS, F :003,3.3.1.42.), piros színnel jelölve a terve
zett lakóházak és új építésű középületek.

4. Szabadka városközpontjának vitákat kiváltó részletes ur

banisztikai terve (1967/70; ZZUS, I/37a.), kékkel jelölve 
a tervezett lakó- és középületek.



□  □ □  □  

□  □ □ □
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ellékletek





1. melléklet: Szabadka és Palics új térképe (1:10 000), amely a Szabadka és Palicsfürdő 
(Subotica i Kupaliste Palic) című könyv mellékleteként jelent meg



2. melléklet: Modern stílusú lakó- és irodaház a Lazar Nesic tér és a Makszim Gorkij utca sarkán egy 1943-ban készült faültetési térkép részletén

3. melléklet: A sarokház napjainkban



4. melléklet: Légi felvétel az 1944. szeptember 18-án becsapódó 
bombákról (a RAF támadása)
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6. melléklet: A város bombázását bemutató térkép, amely az 1944-es 
légitámadásban lerombolt épülettömbök mellett 
a felrobbant és fel nem robbant bombákat is ábrázolja



8. melléklet: Az 1944-es légitámadásban megrongálódott 
épülettömbök ábrázolása az 1928-as Kosta 
Petrovic-féle térképen

7. melléklet: A szabadkai pályaudvar
a szeptember 18-i bombázás után





□  □ □ □  
□  □  □  □
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10. melléklet: Szabadka szabályozása, közlekedési terve és a területek rendeltetése
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11. melléklet: Szabadka utcahálózatának térképe -  Könyves Tóth Mihály 1885-ben készült tanulmányának térképmelléklete
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? ” VN - > í , \ 12. melléklet: Könyves Tóth Mihály vázlatrajza Szabadka vízrajzáról 
és domborzatáról (kékkel a Fűzfás-ér vonala, zölddel a 
Rogina bara)

i [

13. melléklet: Térrekonstrukció
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15. melléklet: Baltazar Dulic és Franjo De Negri Szabadka város szabályozási irányelveit tartalmazó terve



STAMBHNA ZGRADA „KIFLA” 
„KIFLI-HÁZ” 

Pu&kinov trg, Subolica, 1953. 
BALTAZAR DU L it , arh.

16. melléklet: A Baltazar Dulic tervezte „ kifliház ’ (1953) egy kiállítási prospektuson és a szerző fényképén

17. melléklet: Dragutin Karlo De Negri 1957-ben tervezett lakóépülete 
a szabadkai Vladimir Nazor utca 5. szám alatt 
(Az építész 1957-ben festett színes akvarellje)



18. melléklet: Kovács Károly Leopold 
kéziratos térképe 
Szabadkáról 
(Maria Theresianopolis) 
1778-ból
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19. melléklet: A Tito marsall sugárút megvalósítatlan szabályozási terve és utcahálózatának térképe (Franki István rajzolta térkép 1910-ből)

20. (a) melléklet: Iskoláskor előtti intézmény (magenta), általános iskola 
(rózsaszín), gerontológiai központ (szürke), iskola 
halláskárosultak részére (piros), egészségügyi rendelő 
(kék), zöldség- és tejpiac (zöld), kereskedelmi és 
pénzügyi funkciók -  bank, boltok, kávézók stb. (sárga)

20. (b) melléklet: Elsőrendű út a Zrínyi és a Frangepán utca, a Petar 
Lekovic és az Arsenije Carnojevic utca vonalán 
(magenta), másodrendű a Szép Ferenc utca és a 
Zsinagóga tér tengelyén (narancsszín), a területen 
belüli egyirányú utak a Jakab és Komor tér és a Tito 
marsall sugárút (zöld), gyalogosösvények, motoros 
gépjárművek által minimálisan használt utak, 
valamint a területi lefedettség (sárga)



□  □ □  □  

□  □ □  □
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21. melléklet: A Sugárút keresztmetszete, amelyen ceruzával javításokat és kiegészítéseket találhatunk, valószínűleg Baltazar Dulic mérnök jelzetei

22. melléklet: A cementlemezek kombinációja
(azArhitekt Tervezőiroda munkája)



23. melléklet: A Sugárút a hatvanas években
(Dragutin Karlo De Negri építész tulajdona)



□  □ □  □  

□  □ □ □

25. melléklet: A beruházási program műszaki leírása: homlokzatok (oldal- és elölnézet), helyszínrajz
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26. melléklet: Az Integrál Tervező- és Építővállalat által készített alaprajzok (pince, földszint, I-VIII. emelet, tetőtér és tető) a beruházási programterv 
mellékletéből. Az első, az 1:100 arányban készült rajz az emelet négy lakását ábrázolja a lehetséges belsőépítészeti megoldásokkal
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27. melléklet: A földszintes épület helyszínrajzának első variációja (elölnézet) és a második variációjának alaprajza
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29. melléklet: A Sugárút helyszínrajza a
burkolati felújítások szakaszán
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30. melléklet: A gyalogút és a
gépjárm űforgalomnak 
fenntartott út keresztmetszete



31. melléklet: A Rad-magasházak elölnézete és a szoliterek mai állapota a szerző felvételén



33. melléklet: Helyszínrajz két épülettel (a Sugárút, a Milos Obilic utca és az újonnan megnyitott utca közötti területen). Az alagsor alaprajzán látható, 
hogy a ház központi fűtéses. A pince rajzán Antic berajzolta a kéményeket is
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35. melléklet: A 35 lakásból álló épületek építése az Új utca (Nova ulica) és a Sugárút sarkán 
(a szerző felvételei az út mindkét oldalán levő épületekről)
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37. melléklet: A 35 lakásból álló épület főterve grafikus részének részletei

38. melléklet: Az EMIS igazgatósági épülete (Tito marsall sugárút 11.) 
Gulyás Aladár építész tervei alapján



39. melléklet: A Tito marsall sugárút északi része negyedik szakaszának 
részletes urbanisztikai terve

41. melléklet: A DGJ-3a típusú épület földszintjének és I-VII. 
emeletének alaprajza
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43. melléklet: Lámpatervek (Ábrahám J. és J.)
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45. melléklet: A Frangepán utca, a Tito marsall sugárút és a Petar Lekic 
utca közötti, II. számú helyi közösség területén épülő 
pontházak elhelyezkedése
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48. melléklet: A hétemeletes DGJ-2-es típusú lakóépület helyszínrajza a Tito marsall sugárúton

49. melléklet: A hétemeletes lakóépületek a szerző felvételén



51. melléklet: Az északkeleti sétány 
eredeti beépítése

50. melléklet: A terület széles körű bemutatása (fentről lefelé: északkeleti sétány; keleti sétány, 111. 
pontházak sétánya)



52. melléklet: Az északkeleti sétány lakóterületének eredeti beépítettsége és a kompozíciós terv

53. melléklet: Az eredeti, U-222/70-es számú urbanisztikai megoldás, valamint a megváltoztatott U-147/71-es szerződésszámú terv. Az északkeleti 
lakótömb csatlakozásában lévő „A” négyemeletes épület



54. melléklet: Az „A” típusú épület homlokzatának rajza



□  □ □  □  

□  □ □  □

57. melléklet: A III. pontházak sétányának beépítés előtti állapota és a tervezett új építésű épületegyüttes műszaki rajza

STAN6&NÍ QBJERAT SA 97 STANA 

U PWZEMLJU POÉTA

STANfCA NAR MEJGJE 

KLUBOM - SERWSi

STAMBEM 03JEKAT SA 71 STANOM

STAM8ENI Q8JEKAT SA 84 STANA

STAMBEM OBJEKAT SA 28 STANA

STAMBEM OBJEKAT SA 59 STANA

A -AT-tDO

A  J

59. melléklet: A keleti sétány közlekedésének új megoldási méretezett terve. A „H" épület a terv bal oldalán található (Gavro Braun mérnök munkája)
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60. melléklet: A nyugati pontházak komplexuma urbanisztikai 
megoldásának változtatása és a közlekedés új 
megoldásának méretezett terve

58. melléklet: Az „(Ey) yy jelzetű lakóépület helyzete

61. melléklet: Az északkeleti sétány részletes urbanisztikai tervének 
második változtatása



62. melléklet: A bontási terv és a lakótömb urbanisztikai megoldása

63. melléklet: A meglévő épület- és kommunális 
(közszolgáltatások, intézmények, 
közmüvek) állomány 1959. évi 
állapota



64. melléklet: Az épületállomány és utcahálózatfelmérése az épületanyagok alapján az 1958-as térképen (feltüntették 
a lebombázott épületeket [telt vonallal határolt], a sávozott terület az új építésű városrészt jelöli)

65. melléklet: Az 1959-es térképen látható a tizenöt városrendezési zónára felosztott terület, valamint a bal alsó sarkában 
a mikrorégiók statisztikai adatai és a közlekedési útvonalak változásai is a meglévő állapothoz képest
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67. melléklet: A főterv térképi kiegészítése a városrendezési övezetek, 68. melléklet: A városrendezési határokon belüli szűkebb intézményi,
mikrorégiók és a város közigazgatási és kereskedelmi rendezési övezetek és központok feltüntetésével kialakított
központjának feltüntetésével területhasználati térkép (gyógyfürdő, temető, piac, iskolák

vonzáskörzete stb.)

69. melléklet:
A Radics fivérek utca (Braca 
Radica) és a Május 1. utca 
közötti terület. Három évvel 
a GUP elfogadása után 
(1966-ban) a külvárosok 
városszerkezetének gyors 
fejlődése miatt elkészült az 
első módosítás is, amely új 
utak nyitását eredményezte 
(Ljudevit Palfi és Gavro 
Braun dolgozta ki)
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70. melléklet: A Május 1. utca (Prvomajska ulica)

72. melléklet: A Jovan Nenad cár utca 11. szám alatt lévő épület volt az 
az egyetlen, amelyet a verseny kiírói védettként jelöltek 
meg (1971-es állapot)



73. melléklet: Új urbanisztikai megoldás (Béla Duránci, Gellér József 
építészek és Lévay Endre munkája 1971. decemberi 
keltezéssel)

74. melléklet: A szerző felvételei a legrégibb ház 2012. évi állapotáról 
(homlokzat és oldalnézet)

• y. z: v .r suzc

f

— *

foST03EC& STAH3E 
3  VJOVE JCOMT JSL E  AfrAPT¡HAHÓ® O b Z t *  T*

: ZA & u € e-H3E-

' 3  f k t K ’j U  -R - tg * . f c íS .T t  U fOTPWtNOCT >
OKV.ftU SVE ZVOR.W6
AJU{tT«CTON$KX> -ORl'lfcUVHfc SLEPISKTE



□  □  □  □  
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76. melléklet: Az I. és a II. helyi közösség aktuális helyzetének
urbanisztikai elemzése az építés idejét tekintve: több mint 
száz évvel korábbiak (sárga), első világháború előttiek 
(narancsszín), a két világháború közöttiek (bordó) és a 
második világháború utániak (fekete)

77. melléklet: Az I. és a II. helyi közösség aktuális helyzetének
urbanisztikai elemzése az építőanyagfajtái szerint: vegyes 
építőanyag (sárga), szilárd (fekete), korszerű építőanyag 
(piros)

78. melléklet: Az I. és a II. helyi közösség aktuális helyzetének
urbanisztikai elemzése az épületek magassága szerint: 
FSZ (fehér), FSZ+I (sárga), FSZ + 2 (rozsda), FSZ + 3 
(barna), FSZ+ 4 (szürke), négy emelet felett (fekete)

79. melléklet: Szabadka VI., VII. helyi közössége aktuális állapotának
urbanisztikai elemzése az épületek magassága szerint: FSZ 
(fehér), FSZ+1 (sárga), FSZ + 2 (rozsda), FSZ + 3 (barna), 
FSZ+ 4 (szürke), négy emelet felett (fekete)
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80. melléklet: Szabadka VI., VII. helyi közössége aktuális állapotának 
urbanisztikai elemzése az építés idejét tekintve: több mint 
száz évvel korábbiak (sárga), első világháború előttiek 
(narancsszín), a két világháború közöttiek (bordó) és a 
második világháború utániak (fekete)

81. melléklet: Szabadka VI., VII. helyi közössége aktuális állapotának 
urbanisztikai elemzése az építőanyagfajtái szerint: vegyes 
építőanyag (sárga), szilárd (fekete), korszerű építőanyag 
(piros)
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83. melléklet: A városi terv áttekintése és II. helyi közösség)



84. melléklet: Az aktuális állapot és az új megoldás bemutatása 
(sárgával jelölve a lebontásra szánt épületek)

85. melléklet: Az urbanisztikai megoldás bemutatása és 
a megvalósítás fázisai

í j

87. melléklet: A városközpont részletes urbanisztikai tervének 
technikai terve



88. melléklet: A városközpont részletes 
urbanisztikai megoldása, 
Milutin Glavicki és 
csapatának nyertes 
pályaműve

i 2 7 7 7 2

mmmm



90. melléklet: A nyertes ötletterv (1964) és az 1967-es DUP makettjének (Fridrich Lajos készítette) tere



92. melléklet: A városközpont részletes urbanisztikai tervének kompozíciós terve



93. melléklet: A vasútállomás és az Új sugárút (a), valamint a buszállomás (b) az 1967-es DUP makettjén (Fridrich Lajos készítette)



□  □  □  □  

□  □ □ □

95. melléklet: A Vojnich Oszkár-kúria (kép jobb oldala) (az Új sugárút 
pályaudvartól kezdődő szakasza az 1944-ben lebombázott 
Vojnich Oszkár-féle kúria mellett vezetett)
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96. melléklet: A mozi alaprajza (Dragutin Karlo De Negri munkája)

Ilyen lesz a fövő Szabadka Here
Tegnap megnyílt c városrendezési kiáiütás

"■»mi* ü lé s e  u tán  Ü n n ep é ly esen  m eg n y ito tták  S z a b a d k a  városren dezés'

attakét m o st a  v á ro sh á z a  e lő c s a r n o k á b a n  k iá ll ít o t tá k .

<i. A t e rv ez ő k  így  k é p z e l t é k  e l S z a b a d k a  fő t e r é n e k  a  r en d ezé s* '  és 
-ctől d e c e m b e r  l l - Ü g  le s z  n y itv a , m in d en  n a p  8 -tó l 19 árá ig . M egtel



98. melléklet: A „B” jelzetű lakótömb bontási térképének és 100. melléklet: Az Új sugárút déli oldalára tervezett „B” lakóépület és
helyszínrajzának egymásra helyezett terve (figyelemmel áruház urbanisztikai megoldása
kísérhető, hogyan változott az épületállomány 
mellett az utcák vonala is; a Centrum Áruház tömbje 
„C”-vel jelölve)

99. melléklet: Az Új sugárút déli oldalára tervezett „B” lakóépület 101. melléklet: A lebontott Kis Béke fogadó és helyén a Namateks
(kivonat a DUP-ból) nyitotta Centar Áruház építési terve



WAKE:

102. melléklet: Az 1967-es DUP makettje (Fridrich Lajos készítette, a tervező Gulyás Aladár mérnök)



103. melléklet: Az új Vass-épület alaprajza és oldalsó homlokzatának fényképe a nyolcvanas évekből



ÜL. <AIU DUSAtU

105. melléklet: Archív felvétel a Tito marsall sugárút északkeleti részéről 106. melléklet: A Vass Ádám-épület (Kelemen Sándor tervezte)

107. melléklet: A Dusán cár és a Vladimir Nazor utcák sarkán lévő iroda- és lakóépület, a Vass Ádám-féle ház urbanisztikai megoldása
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108. melléklet: Szabadka község regionális területrendezési tervének 
kivonata (Szabadka és Palics területhasználata)

109. melléklet: Szabadka község regionális területrendezési terve (1976)

-   **

110. (a) melléklet: Az Újvárosháza épülete, járási székház
(Kelemen Sándor, 1961) egy archív fotográfián 
és a szerző felvételén



110. (c) melléklet: Függőfolyosó



110. (e) melléklet: Az alaprajz és az eredeti belsőépítészeti megoldás

ZGRADA SO SLBOTICA 
Trg Lazara NeSica, Subotica, 1961. 
ALEKSANDAR KELEMEN, arh.

„PROJEKT", Növi Sad

ZGRADA DRUSTVENO-POLITICKJH 
ORGANIZACJJA 1 „KRED1TM BANKI 

TÁRSADA L M1 -POLLI I KAI SZí RV EK 
SZÉK HÁZA ÍS BANKÉPÜLET 
Trg Lazara Ne*íca, Subotica 1964. 

DRAGUTIN DE NEGRÍ, arh

110. (f) melléklet: A járás új székháza és a társadalmi-politikai szervek székháza/banképület (Dragutin Karlo De Negri, 1964)



111. (a) melléklet: A járás új székháza és a társadalmi-politikai szervek székháza/banképület egy archív fotográfián és a szerző felvételén

111. (b) melléklet: A társadalmi-politikai szervek székháza/banképület (Akvarell [De Negri munkája, 1963] és a szerző felvétele)



□  □ □ □  

□  □  □  □

112. (a) melléklet: A Szabadegyetem ( DragutinKarlo De Negri, 1958) a szerző felvételén és egy archív fotográfián



112. (c) melléklet: A szerző felvételei és egy archív fotográfia a Szabadegyetem épületéről



| □ □ □ □  

i  □ □ □ □

112. (e) melléklet: Felvételek az épület mai állapotáról (belső tér)
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113. (b) melléklet: A hotel a villamossal a hetvenes években, valamint a hotel építése 1963-ban

114. melléklet: Az akvarellek De Negri alkotásai -  a topolyai (1968) és a szabadkai posta (1975)





□  □ □ □  i
□  □ □  □  Ë





a táblázat:

1. Radijalni put R5 Építési fázis/faza gradnje V. 4 egyszobás 12 kétszobás 44 fekhely

2. Radijalni put R6 Építési fázis/faza gradnje V. 4 egyszobás 12 kétszobás 44 fekhely

b táblázat:

Licitáció napja Hely
Előkalkulációs költség/ 
licitált költség (Din)

Épületek
száma

Kivitelező

1. 1957. XII. 3. Blok R5 Radijalni put 78 994 586.- / 76 464 402.- 2
„Integrál” -  
Subotica

7. 1957. IX. 22. Radijalni put 34 512 613 .-/ 32  712 641.- 2
„Pút” -  
Sombor

c táblázat:

Területrendezési
övezet

Családi házas 
lakóövezet

Társasházas lakóövezet Vegyes lakóövezet

Közepesen lakott 
(50-100 lak/ha)

Közepesen lakott 
(200-300 lak/ha)

Sűrűn lakott 
(<300 lak/ha)

(100-200 lak/ha)

1. Központ 1. 13,88 1,45

2. Központ 2. 3,30 13,00

12. Sétaerdő 51,79 11,91 18,21 52,00
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SZABADKA URBANIZMUSA ÉS ÉPÍTÉSZETE...

d táblázat:

Lakóközösség Lakosok száma (lak) Terület (ha) Lakósűrűség (lak/ha)

I. 10 800 42 257

II. 10 800 42 257

V II. 6 000 60 100

V III. 5 000 50 100

IX . 8 000 80 100

Óváros (Stari grad) önkormányzat: 40 600 lakos, 274 hektár terület

III. 10 800 42 257

IV. 10 800 42 257

V. 10 800 42 257

VI. 8 000 80 100

X III. 6 000 60 100

Felsőváros (Donji grad) önkormányzat: 46 400 lakos, 266 hektár terület

X. 5 000 50 100

X I. 8 000 80 100

X II. 5 000 50 100

XIV. 2 600 65 40

XV. 2 400 60 40

Újváros és Palics (Növi grad i Palic) önkormányzat: 25 000 lakos, 305 hektár terület

e táblázat:

Terület (ha) Lakósűrűség (lak/ha) Lakosok száma

Központi zóna 210 257 54 000

Külkerületi zóna 510 100 51 000

Szabadka 720 146 105 000

Palics 125 40 5 000

Összesen 845 130 110 000



f  táblázat:

Lakóközösség/magasság FSZ FSZ+1 FSZ+2 FSZ+3 FSZ+4 FSZ+<4

I. 360 58 9 8 3 -

II. 530 33 5 1 - -

III. 534 16 11 6 5 1

IV. 471 - - - - -

V. 668 - - - - -

VI. 969 3 - - 11 4

VII. 1389 10 - - - -

V III. 1056 2 - - - -

IX. 509 - - - - -

X I. 1983 148 20 5 30 5

g táblázat:

Lakóközösség/ 
anyagminőség/építés ideje

Gyenge Szilárd Korszerű
Idősebb 
100 évnél

I. VH előtt
A két 
VH között

II. VH után

I. 193 237 8 103 282 41 12

II. 136 433 - 225 302 35 7

III. 221 327 25 121 324 62 66

IV. 388 83 1 158 268 24 22

V. 471 197 - 182 400 26 60

VI. 526 446 15 239 595 51 102

V II. 1072 320 6 422 740 80 157

V III. 842 214 2 277 534 136 114

IX. 467 42 - 143 229 102 35

X I. 909 1081 205 20 251 85 1839

A két táblázat (fé sg )  Mészáros Piroska kézirata alapján készült.



h táblázat:

Lakóközösség

------------------- -—----------- -
Több mint T xrLJ 

™ , i , , k  VH előtt 100 evvel korábban
A két VH között II. VH után

Összesen

Szám % Szám % Szám % Szám %

I. 103 23,5 282 64,4 41 9,4 12 2,7 438

II. 225 39,5 302 53,1 35 6,2 7 1,2 569

Összesen 328 31,5 584 58,8 76 7,8 19 1,9 1007

i táblázat:

Lakóközösség
Gyenge Szilárd

— ..-.....-■■■..............
Korszerű

........................................

Szám % Szám % Szám %
Összesen

I. 193 44,1 237 54,1 8 1,8 438

II. 136 23,9 433 76,1 / / 569

Összesen 329 34,0 670 65,1 8 0,9 1007

j táblázat:

Lakóközösség
FSZ FSZ+1 FSZ+2 FSZ+3 FSZ+4 FSZ+<4

■■■■ * .............

Szám % Szám % Szám % Szám % Szám % Szám %
Összesen

I. 360 82,4 58 13,2 9 2 8 1,8 3 0,6 / / 438

II. 530 93,2 33 5,8 5 0,8 1 0,8 / / / / 596

Összesen 890 87,9 91 9,5 14 1,4 9 0,9 / 0,3 / / 1007

k táblázat:

Lakóközösség
Több mint
100 évvel korábban

I. VH előtt A két VH között

_

II. VH után
Összesen

Szám % Szám % Szám % Szám %

VI. 239 24,3 595 60,1 51 5,2 102 10,4 987

VII. 422 30,0 740 53 80 5,6 157 11,4 1399

Összesen a négy 
területre

1081 27,4 2095 53 369 9,3 408 10,3 3953



1 táblázat:

Lakóközösség
FSZ FSZ+1 FSZ+2 FSZ+3 FSZ+4 FSZ+<4

Szám % Szám % Szám % Szám % Szám % Szám %
Összesen

VI. 947 96,0 22 2,2 / / / / 11 1,1 4 0,4 987

V II. 1336 95,5 53 3,7 / / / / / / / / 1399

Összesen a
négy területre

3774 95,4 149 3,7 / / / / 11 0,3 4 0,1 3953

m táblázat:

Lakóközösség
Gyenge Szilárd Korszerű

Szám % Szám % Szám %
Összesen

VI. 526 53,3 446 45,2 15 1,5 987

V II. 1073 76,7 320 22,9 6 0,4 1399

Összesen a négy 
területre

2908 73,6 1022 25,8 23 0,6 3953

n táblázat:

Év Kiépített lakások Év Kiépített lakások

1961 417 1966 747

1962 458 1967 534

1963 752 1968 651

1964 599 1969 601

1965 876 1970 599





□  □  □  □  I
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ALADZIC, Viktorija 2007. Uticaj zakonodavstva na prostorni razvoj Subotice od kraja XVIII do druge polovine XX véka. 159-169., 
208., 219. (Doktori disszertáció.)

ALADZIC, Viktorija 2008. Gradevinski pravilnik gradske opstine Subotice iz 1938. godine. In: Zbornik radova Gradevinskog fakulteta, 
7. Subotica, 67-79.

ALADZIC, Viktorija 2009. Lakáskultúra és várostervezés a Vajdaságban. In: Létünk, 4., 60-74.

BLAGOJEVIC, Ljiljana 2003. Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture 1919-1941. Cambridge-London
BONTA János 2002. Modern építészet 1911-2000. Budapest
BOSKOVIC, Dusan 1981. Stanovista u sporu. Beograd

BROZ, Josip (Tito) 1966. Sabrana djela 7. Govori i clanci, XVIII. Zagreb

CIAM-Le Corbusier 1933. The Athens Charter. Architectural assets must be protected, whether found in isolated buildings or in urban 
aggregations.
URL: http://modernistarchitecture.wordpress.eom/2010/l l/03/ciam%E2%80%99s- 
%E2%80%9Cthe-athens-charter%E2%80%9D-1933/ (2012. 04. 14.)
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Lovra Éva könyve hiánypótló alkotás, mert Szabadka második világháború utáni (1945-1975) városépítészetének ellent
mondásos és sorsterhes világát még senki sem próbálta összefoglalni, dokumentálni és kiértékelni. A könyv nemcsak a 
város történetét személyesen is átélő helybelieknek, hanem a szakembereknek is érdekes olvasmány. Erre az időszakra 
a „szocialista modernizmus” nyomta rá bélyegét, amely a hagyományok és a korszerűsítés kereszttüzében maga is egy
fajta „tűzkeresztségen” ment át. Érdekes nyomon követni a tervek sokszor ellentmondásos egymásutánjának történelmi 
sodrását, amit a térkép-illusztrációk és a felvételek tesznek követhetővé.

MEGGYESI Tamás

■m

Lovra Éva könyve megvilágítja a titóista építészetet és városfejlesztést egyetlen városban, Szabadkán, ami érdekes para
doxonhoz vezet: az építészet Szabadkán szimbolikusan Jugoszlávia diktátora, Josip Broz Tito legfőbb hatalmát valósítja 
meg, amíg ugyanez Tito „nyugatbarát, progresszív szellemű politikájának” kifejeződése is. A könyv különleges erőssége 
Szabadka modernista építészetének intézményi és politikai-társadalmi hátterének aprólékos kutatása. A széles látószögű 
tanulmány, amely Szabadka fő területeinek vizsgálatán és levéltári anyagokon alapszik, átfogóan körvonalazza a sajátos, 
de nemzetközileg is érdekes építészeti jelenséget.
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