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Bevezető az 1948-tól a 60-as évek közepéig tartó időszakhoz 
 

„A modern irányzat az építészetet absztrakt formákra egyszerűsítette, amely ily módon 

alkalmatlanná vált az állam hatalmának és idelógiájának a megjelenítésére.”
1
 

A II. világháború előtti (1920 – 1945), korai modern irányzatok a nyugati, nem 

kommunista országokban a politika felett álltak, nem az államot szolgálták, hanem a művészetet, 

az önös ideológiát
2
. A XX. század második felének hivatalos jugoszláv művészete ötvözte a 

modernizmus politika felett álló semleges voltát egy erős hatalmi ideológiával, ami egyesült 

magának a jugoszlávizmusnak és a titóizmusnak kialakulásával. Az építészet már nem csak 

önmagáért létezik, hanem maga az állam, maga Josip Broz Tito nyugatbarát és haladószellemű 

politikájának a materializálódása, hiszen az ország nagysága a fejlődés és monumentalitás 

mércéjével mérendő. 1948 után, mikor kizárták a Kominformból- megszakadt minden kapcsolata 

Sztálinnal, az antisztálinista hozzáállás egy, a szoc-reál ellen fellépő kultúrpolitikát 

eredményezett, s a háború előtti modern újrafelfedezését egy sajátos, anyaghasználatában 

fejlődő, építészeti nyelvében variábilis módon. Hogy 1948-at, az 1950-es dubrovniki 

konferenciát
3
 vagy 1954/56-ot, Hruscsov beszédét tekintjük-e a szocialista modernizmus 

kezdetének, az vitatható, hiszen stílusi átfedések akadnak, de ami leszögezhető, hogy már akkor 

az állam hivatalos irányzatának tekintették, mikor még a jellemzői sem kristályosodtak ki, de 

még maga a második, titói Jugoszlávia sem alakult meg.  

Definiálásához szükséges annak a kulturális és társadalmi hangulatnak ismerete, ami egy 

egységes jugoszláv nemzetet teremtett, megalkotta egy ember személyi kultuszát
4
, kinyitotta 

kapuit, s teret engedett a nyugati áramlatoknak, viszont identitását soha nem veszítette el
5
. 

 

A háború előtti modern6, a szocialista modernizmus vitathatatlan gyökerei 
 

Az Európa nyugati részén már jelentős, múltra és hagyományokra visszatekintő modern 

törekvések némi késéssel jelentkeztek Szerbiában (Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1929-ig, 

Kraljevina Jugoslavija, 1929 – 1941), akkor, mikor már a kontinens és a Jugoszláv állam többi 

részén (Zágrábban a Loos tanitványok már az 1920-as években alkottak) kialakult a stílus s 

árnyalatainak pontos programja. A művészek a képzőművészetben és az építészetben egyaránt 
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alkottak, amiből a későbbi szerbiai építészet a húszas évek közepétől kisebb idő- és stílusbeli 

megszakításokkal máig táplálkozik. Inspiráló, néha tagadást szülő, de ritkán plagizáló a hatás, 

lebontva a balkáni vérmérséklet és az egyedi értelmezés alkotta mikrokörnyezetre.  

Néhány jelenség, közük a húszas évek kulturálisan emancipálódott zenitizmusa a 

képzőművészetben, a szerb építészek első, háború utáni nemzedékének (az I. világháborúra 

gondolva) 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. Zenitizmus az 1920-as évek avangárd mozgalma, aminek kialakulása a 

Zágrebban és Belgrádban (1924-től) megjelenő Zenit folyóirathoz köthető (1921 – 1926), amit 

betiltottak egy botrányos cikke, a „Zenitizam kroz prizmu marksizma" miatt. A mai Szerbia 

területén ekkor kialakuló pánszlávizmus szellemét az I. világháború után emigrált orosz és cseh 

művészek hozták be, míg az európaizmus szelleme inkább a horvát és szlovén térségekre 

jellemző. Jan Dubovi (1892 – 1969), cseh építész egyike azoknak, akik a pánszlávizmust 

erősítették, bár a húszas évek közepén kis kitérőt tesz, Adolf Loos hatású funkcionalista 

szellemben tervez, ami a térség művészeti köztudatában addig ismeretlen volt.   

Miután 1928 júniusában megalakult a CIAM (Congres Internationaux 

d’Architecture Moderne), a Modern Építészet Nemzetközi Kongresszusa, aminek egyik 

vezéralakja maga Le Corbusier volt, ugyanezen év novemberében Branislav Kojić, Milan 

Zloković, Jan Dubovi és Dušan Babić Belgrádban megalakítják a Modern Irányzatú Építészek 

Csoportját (Grupa arhitekata modernog pravca), az ekkor már teljes mértékben kikristályosodó 

stílus programját 1929-ben Kojić fogalmazta meg (Arhitektura Beograda címen a Vreme 

napilapban jelent meg).  

Modern a Vajdaságban 

Az 1930-as és 40-es években alkot Dragiša Brašovan (1887-1965) műépítész, amikor a 

robbanásszerűen terjed a modern országszerte. A legértékesebb művei Újvidéken - a báni palotán 

kívül (1936 – 1939)- a Munkásotthon (1931), valamint a Mihajlo Pupin sugárút végén lévő 

nagyposta épülete (1961). A Munkásotthon az új hullám, amit a világ racionalista építészetként 

ismert, egy különleges példája. Az olasz racionalista építészet egyik első képviselőjeként ismert 

Giuseppe Terragni, aki szintén a 30-as években indult el a modernizmus utján
7
 és Brašovan 

hitvallásában, stílus kifejezésében párhuzam vonható. A század metafizikai tradicionalizmusa
8
 és 

a racionalizmus avantgardizmusa között feszülő ellentmondás mindkettőjük művészetében 
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nyomott hagyott, gondolhatunk csak a nyugati építészeti iskolák szellemét tükröző szerb 

akadémista és konzervativista szellemre, ami visszavetette a logikán alapuló építészet, ami a 

funkciók- racionalitás és az ipari világ közötti kapcsolatrendszerek szorosságán és szimbiotikus 

kapcsolatán alapszik.  

Az újvidéki modern másik jelentős alakja Đorđe Tabaković (1897 – 1971), aki, 

ellentétben a korszak más alkotóival, csak és kizárólag modern stílusban alkotott. Vladimir 

Mitrović, művészettörténész így jellemzi építészetét
9
: „Munkájára döntő hatással volt Le 

Corbusier kiállítása, amit Párizsban látott. Tabaković ebben az új, ornamentika nélküli stílusban 

a közeli jövő szimbólumát ismerte fel...” Újvidék egyik legjelentősebb építészeti motívuma a 

Tanurdţić bérpalota (1934 - 1936), aminek építése előtt nem volt ilyen kapacitású épület a 

városban, bár Tabaković a húszas évek végétől a II. világháborúig számos bérházat tervezett a 

Vajdaság területén.
10

 Kiemelkedő még Eugen Klajn bérpalotája (1932) és egyik legszebb 

munkájaként dedikált Sokolski Dom (Inđija, 1936). 

A belgrádi modern bérházak, mint a lakásépítészet elegáns előfutárai 

Az avangárd építészetre gyakorolt hatása a szükség irányította tervezésben is 

megmutatkozik, Belgrádban az életszínvonal és lakosság számának növekedése összetett 

építészeti megoldásokat követelt. A bérházépítészetre hatással volt Loos (1870 – 1933), a 

német Hugo Häring (1882 – 1958)
11

 és Ludwig Mies van der Rohe is, gondoljunk csak a 

toronyházra a Friedrichstrassén (1922).  1931 és 1933 között Milan Zloković, nevéhez fűződik 

az Albán palota (1938), több bérházat épített a Belgrád szerte. A szerb modenizmus másik 

karizmatikus alakjának, Kojićnak dr. Djurićnak tervezett háza a szerb modern egyik 

iskolapéldája- Le Corbusier hatása, a modern felszín alatt elfolyó tér, a modern mérnöki esztétika 

az 1929-ben készített, „Enterijer A la Korbizije” rajzában összpontosul, az elkötelezettség 

kifejeződése. Dušan Babić által tervezett bérpaloták között a legismertebb a Lektres, ahol a 

modern dekoratizmus elemeit alkalmazva próbál egy finom átmenetet képezni a modern 

keménysége és minimalizmusa, valamint a környezete között, amiben dolgozott. 

 

1948 
 

1948- történelmi, társadalmi, kulturális választóvonal a jugoszlávság történetében, ami nem csak 

a titoizmust indította útjára, de megteremtette a rendszer monumentalista igényét is a szocialista 

modernizmusra. 

http://www.moma.org/collection/artist.php?artist_id=32484
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A háború befejezése után Jugoszláviát 1945. november 29-én a Szovjetunió, Amerika és 

Anglia szinte azonnal elismeri. 1948- ig a Jugoszláv vezetés feltétel nélkül alkalmazza és 

elfogadja a szovjet állam- és pártvezetési módszereit, Sztálin minden akaratának végrehajtásával 

egy szovjet mintájú diktatúrát hoznak létre. Az 1948-as eseményeket egy sor, kollaborációs 

ténykedés előzte meg, aminek előfutáraként akár a Teheráni konferenciát (1943) is tekinthetjük, 

ahol Churchill kiállt Tito és Sztálin mellett, tette mindezt abból a nyílt meggyőződésből, hogy 

így hatékonyabban tud fellépni a német nácik ellen. A konferencia után Kairóban Fitzroy 

Maclean Winston Churchillel folytatott beszélgetésének fő motívuma Jugoszlávia volt, már 

akkor felismerték, hogy az ország szovjet ideológiai befolyás alatt áll, de Tito partizánjai 

határozott politikai erőt képviselnek, Tito pedig független akarattal (independence of mind)
12

 

rendelkezik, így többre hivatott, mint, hogy a szovjetek bábúja legyen.
13

 Tito balkáni 

külpolitikájában egyre inkább kizárta a sztálini befolyást, ami sértette Moszkva érdekeit. 

Hivatalosan ez az ellentét vezetett az 1948-as szakításhoz, amikor Jugoszláviát kizárták az 

Kominformból (Kommunista és Munkáspártok Tájékoztató Irodája) és a keleti blokk 

országaiban megkezdődött a titoisták üldöztetése. Titóra kiosztják a kommunista Júdás szerepét, 

az imperializmus láncos kutyájának titulálják a Szovjetunióban és a csatlós államaiban.  

1953 márciusában meghal Sztálin, utóda Nyikita Hruscsov, aki a Szovjet Kommunista 

Párt XX. kongresszusán (1956) megtartott beszédében elítélte Sztálin bűneit,  meghirdette a 

békés együttélés politikáját
14

.  Ekkor rendezte viszonyát a szintén kommunista, de a Szovjetunió  

egyeduralmát el nem ismerő Jugoszláviával, számos reformot vezet be, anélkül azonban, hogy az 

államkapitalista diktatúra rendszerét felszámolná. Andrej Alekszandrovics Zsdanov, akit Sztálin 

1946-ban helyezett a szovjet kultúrpolitika élére, már 1934-es beszédében megalapozta a 

szocialista relizmus állami létjogosultságát: „A mi országunkban az irodalmi mű főhősei az új 

élet aktív építői (…) A művészi ábrázolás igazságosságát és történelmi konkrétságát a dolgozó 

nép ideológiai újraolvasztásával és oktatásával kell ötvözni a szocializmus szellemébe.
15

 A 

szocialista realizmus művészeti kifejezési eszközként a keleti blokkban körülbelül az 50-es évek 

közepéig volt egyeduralkodó, amikor Hruscsov a XX. Kongresszuson nyíltan bírálta a sztálini 

személyi kultuszt és új építészeti ideológiára szólít fel. "Az építőművészek elszakadtak az 

építészet korszerű gazdasági-műszaki feltételeitől, a konstruktivizmus elleni harc ürügyén a 

formalizmus másik végletébe tévedtek (...) Mindezek konzekvenciáit le kell vonni: a 
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továbbfejlődés döntő feltétele, hogy az építészetben a művészeti oldalt szorosabb kapcsolatba 

kell hozni a korszerő technikával, a gazdasági-műszaki oldallal."
16

 

A szakítás nem csak a politika szintjén játszódott le: Tito Jugoszláviájában a hivatalos 

művészet a szocialista modernizmus volt, a szoc-reállal való szakítás egy haladó szellemű 

vezetőt feltételez, kinek eszmei és művészeti akaratát a hruscsovi beszéd is igazolni látszik. A 

nemzetköziség csak a nemzetközi- nemzeti építészetben összpontosulhat. 

 

A szerbiai szocialista realizmus, a megtagadható művészet17 
 

A Szovjetúnió más, főként a keleti részhez tartozó országra gyakorolt politikai és 

művészeti hatása vitathatatlan (a Nyugaton is találhatunk ideológiai követőket, de inkább a mai 

poszt-kommunista országokra jellemző). Szerbia e tekintetben egy kicsit más helyzetben van, 

hiszen a II. világháború alatt (1941-1944) a háború előtti Jugoszláv Királyság és a világégés 

utáni Jugoszláv Föderatív Népköztársaság még nem létezett, a terület felosztották, így de facto 

nem volt állam, így 1945-től, közvetlenül a háború utáni periódusban az állam újraélesztésén, 

városok újjáépítésén munkálkodtak. A négy év nem csak állami és társadalmi szinten jelentett 

hatalmast törést, de megszakította az építészeti törekvések kibontakozását is, a holt periódus után 

(a vezető építészek egy része elhagyta az országot) újra felbukkanó kulturális elit körében 

tetszést arató szocialista realizmus megfelelő környezetre talált, bár az építészet még hordozza a 

20-as, 30-as évek modern hagyományait, de másrészről igyekszik megfelelni a szocializmus által 

támasztott szabályoknak. Az új, szocialista építészetet az Arhitektura naroda SSSR című 

kiállításon mutatták be az szerb építész szakmának, ahol Branko Maksimović, Djurdje Bošković, 

Branislav Kojić és Bratislav Stojanović is méltatták a stílust. 

Szerbiában a szükség határozta meg az építészet és az urbanizmus alakulását, a “krov nad 

glavom”
18

- tetőt a fej fölé idelológiája kizárta az esztétikát és az individualizmust. A 

kollektivista, monumentális képzőművészeti elemekkel, gyenge anyagokból épült alaktalan és 

monoton épületek állami megrendelésre készültek. Az ország három építészeti központja, 

Beograd, Ljubljana és Zagreb sem tudott túllépni a csak a legalapvetőbb szükségleteket kielégítő 

tipizált többemeletes lakóépületek építésén. Talán a háború előtti modern törekvések úttörőinek 

egyetlen szakmai “túlélője” Nikola Dobrović (1897-1967) volt, aki másokkal ellentétben, 

felismerte és gyorsan alkalmazkodott az új politikai-társadalmi szituációhoz. Belgrád 

főépítészeként álmodta meg (Djordje Kovaljevski nyomán) a Száva bal partján elterülő új, 
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sugaras elrendezlésű urbanizált közeget, amitnek ötlettervét 1948-ban publikálta is (GUP za grad 

Beograd, 1948). A terv, a mai Novi Beograd, kemény kritikái és elvetése után távoznia kellett a 

főépítészi posztról, a belgrádi Építészeti Kar tanáraként harcolta ki mesterművének megépítését. 

A szocialista realizmus építészeti hatása közvetlenül a háború utáni időszakban jelentős, 

de ez a periódus gyorsan lejátszódott, a 40-es évek vége felé már csak politikai ambíció maradt. 

Általánosságban mondhatni, hogy a jugoszláv művészetet nem fertőzte meg annyira a szocreál 

népámítás, mint más államok kultúráját, amik 1945 után hamar pártállamokká 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 30-as évek baloldali szoc-artjába is 

belekeveredtek, s azok is, akik a burzsoának nevezett párizsi modernizmust követték. 
19

  

 

Szocialista esztétizmus 

 

A szocialista esztétizmus, egy kétségtelen esztétikai minőséggel rendelkező mérsékelt 

modernizmus, ami asszimilálódik a társadalom által elfogadott és támogatott kultúrában és 

művészetben.
20

 

A modernizmust, mint olyant el kell határolnunk a szocialista modernizmustól, ami a II. 

világháború után, egy kis kitérővel, de a titói Jugoszlávia hivatalos nemzeti stílusává vált. Az 

1948-as szakítást követő hullám csak részben nevezhető modernnek, Tito személyi kultusza, 

annak megteremtése és ápolása még mindig a sztálini példát közvetíti.  

A szocialista modernizmus, mint irányzat kialakulása Szerbiában nem volt egyértelmű és 

zökkenőmentes, mivel az absztrakt, mint ennek a stílusnak egyik alappillérje a szerbiai 

művészettörténetben sokadszorra sem talált igazolásra, a mindenkori rendszer alakítóinak 

elfogadására. Figyelmen kívül hagyva a történelmi, kulturális és ideológiai eltéréseket, az 

alapvető ok, ami miatt a szerb művészet valamilyen szinten szerepet vállalhatott a legtöbb 

európai országban, az az alapvető földrajzi elhelyezkedése, hiszen a Felvilágosodás korától, 

mondhatni az europaizáció idejétől kezdve a szerb művészeti értelmiség elhatárolódott a 

nemzetközi hullámtól, helyet adva inkább a helyi, authentikus és ortodox- keresztény 

normáknak, az univerzális, kozmopolita, európai-katolikus értékekkel szemben, amit idegennek 

éreztek.
21
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Josip Broz Tito a Jugoszláv Fiatalság VII. Kongresszusán mondott beszédében (1963. január 23., 

Belgrád) még az absztrakt művészet ellen szólalt fel, míg az országban egyre inkább teret 

hódított a modern. Tito a művészetet a maga racionalitásában látta, abban a közegben, ami a 

kreatív, művészi munkához elegendő, sőt gazdag élményanyaggal szolgált, a fiatal művészek 

viszont az absztraktba menekülnek, ahelyett, hogy a valóságot fogalmaznák meg.
22

 Még 

ugyanebben az évben Hruscsovval találkozott, aki osztotta, nem csak a munkásosztállyal
23

, 

hanem a modern művészet hiábavalóságával kapcsotatos elképzeléseit is. Elégedetlensége nem 

volt hosszúéletű, mégis pragmatizmusa blokkolta a szerbiai művészeti eseményeket és civil 

szférában anti-modernista törekvéseket generált. Habár a szocialista realizmus, mint közvetlen 

utóda a XIX. századi történelmi realizmusnak, ami sztálinista-leninista politikai rendszer 

alárendeltje volt, nem szűnt meg létezni a köztéri szobrok formájában, addig a 60-as évek 

folyamán, a titói államban emelt szobrok többsége modern volt, mondhatni, hogy absztrakt, a 

maga forradalmi jelentésében- ünnepelve a szocialista forradalmat, ami győzelmet aratott a 

fasizmus felett. Annak ellenére, hogy a Szovjet Unióban és Szerbiában a köztéri művészetet 

(public art)
24

 “tisztán” absztraktként mutatták be, új olvasatában viszont az ilyen, heroikus 

jellegű alkotás, mondhatni a “hivatalos” művészet, már rejtett jelkép. A tagadás és a titkon 

elfogadás eme paradoxona felteszi a kerdést, hogy vajon szocialista modernizmusról, szocialista 

esztétizmusról, illetve magas modernizmusról beszélhetünk-e az 1948-at követő időszakban, 

vagy mindezek alapja ugyanaz a dogmatikus elképzelés, ami a nyugati ideák “balkánosítását”, a 

kapitalizmus szocializálását jelenti? 

1963-ban, ugyanabban az évben, amikor Tito a valóság megformálását hirdette, Sveta 

Lukić, szerb író egy új fogalmat hozott a művészeti köztudatba. A szocialista esztétizmus
25

 

szembe helyezkedett a szocialista realizmussal, ami a valóság mélyebb összefüggéseit 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 helyét, a szocreál is erősen elkülönült a szépművészettől, átadva ezt 

a helyet a nyugat-orientált burzsoá művészeteknek. A mindennapi életben az esztétizmus 

dominált, aminek átalakulása szocialista esztétizmussá elkerülhetetlen volt, hiszen a 

mindennapok is a titóista ideológia körül formálódtak. Hiába tekintjük a szocialista esztétizmust 

a társadalom által elfogadott mérsékelt modernizmusnak, mégsem tudta kivívni magának azt a 

tiszteletet, amit a magas modern. Valójában e két irányzat nem különíthető el egymástól, átfedik 
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egymást időben és ideológiában, csak a társadalom különböző rétegeinek szintjén léteznek, a 

sznobizmus választóvonalán. A képzőművészetben egyik részről az exisztencialista, a magas 

művészethez húzó Trifunović, Miodrag B. Protić, Branko Filo-Filipović, Olga Boţičković-

Popović és Mića Popović, másik réteget a Mediala és az 1969-es szabadkai Bosch+Bosch, és az 

újvidéki KOD Csoport képviseli. A francia hatás mellett a Pax Americana ideológiája is 

megjelenik a Keleti Blokkban, ami a már a művészi nyelv univerzalizációját vonja maga után. 

Ezt a jelenséget nevezhetjük a modernizmus amerikanizációjának is, hiszen az Amerikai 

Egyesült Államoknak, főleg J. Harris és E. Cockroft The New American Painting (1958 – 1959) 

kiállításának hatására kibontakozó absztrakt ekszpresszionizmus teljes ellentétben állt a 

szocialista realizmus dogmatikus, konzervatív festészetével. Amerikai és francia mintára 

egymással párhuzamosan a szabadság stílusa és formavilága alakult ki.  

Jerko Denegri 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 (Srnec, 

Richter, Murtić) konstruktivistáira, az ugyancsak horvát Gorgona (Knifer, Gattin, Seder, Feller) 

prekonceptuális munkásságára gondolunk, akkor a francia modern erős hatását fedezhetjük fel. 

Picasso, Kandinsky vagy Chagall nem hiába ihlette a művészeket, hiszen az 50-es, 60-as 

években egy olyan generáció alakította a művészeti ízlést, amelyik Párizsban tökéletesedett. A 

párizsi modernizmus nem reagált a társadalomra, ellentétben a szocialista realizmussal, csak a 

művészetet létrehozó formai sajátosságok érdekelték. A szerb művészek szembesültek a párizsi 

magas modernizmussal, ami kihatothatott arra, hogy a magas modernizmus Szerbia (a volt-

Jugoszlávia azon része, ahol a II. világháború alatt eltűnt a modern) hivatalos művészeti 

ideológiájává váljon. A kicsit elitista és individualista kultúra egy olyan közegben kapott életre, 

ahol a Kommunista Párt hatalma a kulturális, művészeti életre is kiterjedt. Az absztrakt 

formalizmus, maga a társadalomtól és politikától való függetlenség ideológiája nem felelt meg az 

akkori hatalomnak, de mint modern egy olyan semlegességet képviselt, ami akaratlanul is egy 

politikai rendszer hivatalos kultúrájává tette. A politikától mentes magas modrnizmus nem csak 

párizsi, nyugati közegben működhetett, de Szerbiában, illetve a Jugoszláv Szocialista Szövetségi 

Köztársaságban (SFRJ) is.  
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A szocialista modernizmus, mint a titoizmus nemzeti stílusa 

(1948-tól az 1960-as évek közepéig) 

 

A társadalom által elfogadott kultúrában asszimilálódó mérséklelt modernizmus, Sveta Lukić 

szocialista esztétizmusa gyakran egy általánosabb terminológiában is kiegyenlítődik, a 

szocialista modernizmusban, ami a szocializmus eszméin átszűrt magas művészet. 

Visszatekintve a greenbergi döghalál motívumra (Clement Greenberg, amerikai 

műkritikus, 1909 - 1994), a szocialista modernizmus ideája mögött megtalálhatjuk a tartalom 

megsemmisülésének igényét, azt, hogy a szellemi alkotás témája olyan valami, amitől menekülni 

kell, mint a pestistől („to be avoided like the plague”)
26

.  

Alapvető különbség a nemzetközi modernizmus és a szocialista esztétizmus- szocialista 

modernizmus építészete között, hogy míg az előbbi tiszta, ornamentika mentes, stílusában 

közvetlenül kapcsolódik korának európai történelmi mintájához, addig az utóbbi a belső 

értékekek felé fordul, megpróbálva megteremteni az egyedi, lokális építészeti kifejezést. A 

„mozgalom” kulturális értékét és az 50-es évek ellentmondásos művészeti légkörét legjobban a 

Mű (Delo) és Kortárs (Savremenik) belgrádi folyóiratok közvetítik. 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 folyóirat ugyanazon évben 

jelent meg először)
27

, megzavarták Henry Moore belgrádi kiállítását. A Delo modernista 

szerkesztői hittek abban, hogy a szocialista társadalomban a művészet, mint egy organizmus
28

 

van jelen, ami a sajtát szabályai szerint fejlődik ki, így a művészet autonómiáját hirdették, 

elismerve a szürrealizmust és az absztraktot. Követelték a kifejezés szabadságát és a művészeti 

pluralizmust, ami szocialista társadalom legfőbb karakterisztikája (gondolunk itt Jugoszlávia 

multinacionalitására és a szocializmus emberközpontúságára, vagyis a dolgozó ember ideájára). 

Ebben a légkörben, illetve az állami vezetés támogatásával olyan nemzetközi-nemzeti építészet 

alakult ki, ami méltó volt arra, hogy egy a Nyugat és Amerika felé nyitott, nemzetközi modern 

nagyhatalmat monumentalitásával és korszerűségével képviseljen. 

A kor építészetére kihatott az új szükségleteket hozó II. világháború, így az 50-es, 60-as években 

az építészek ezeknek az új, szocialista társadalom által felállított igényeknek kellett eleget 

tenniük, amelyek között a legjelentősebb a nagyszámú lakóépület építése volt (a Le Corbusier 

hatású Novi Beograd blokkjai, de a Vajdaság, Szabadka területén is ekkor vetődik fel a Tito 
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marsall sugárút
29

 (1954-es térkép) és az E75- Lazar Nešić tér övezte 

terület (1954, térkép, 1964. 11. 20.- Subotičke Novine-ben közölt kép, 

jelölés: 10) földszintes házainak felváltása a többemeletes 

lakóházakkal- blokkoknak még nem nezehető, hiszen lakótelepiségét 

enyhíti a városközpont  közvetlen közelsége). Az 50-es évek 

lakásépítési hullámára jelentős mértékben hatottak Le Corbusier tervei 

a múlt század húszas éveinek végéről, illetve  Az új építészet öt pontja 

(Les 5 Points d'une architecture nouvelle, 1926), ami szellemiségében 

és funkcionalitásában irányadóként szerepelt, a 

lényeg modifikációja nélkül, az igényekhez és a 

lehetőségekhez igazodva nem követték pontról 

pontra. Walter Gropius, szintén a húszas évek 

végi terveihez igazodva, lényeges hatást 

érzékelhetünk, a nemzetközi modern mintái, 

átmentve a szerb lakásépítészetbe a Vajdaság szintjén is érzékelhetőek. Lényegében kubista 

megfogalmazás, ami a szabadkai Sugárút első többemeleteseire jellemző, a kompozíció lényege 

a díszítőelemektől felszabadult „fehér”, tiszta homlokzat, az lapos tető és a szalagablakok. Akár 

az előbb említett másik szabadkai lakónegyed, ami a Deutscher Werkbund 1927-es stuttgarti 

kiállítására- Weißenhofsiedlung lakóépületeire asszociáltat (Mies van der Rohe, Wohnblock 1.-

4.), bár egy színesebb megjelenítésben. A város 1954-es térképén
30

 még mint új köz- és 

lakóépületek (nove javne i  stambene zgrade) jelennek meg az említett lakótelepek, majd 1956-

ban már elindul az első négyemeletesek építése
31

, amelyekre a típus szerinti tervezés jellemző, 

megegyező anyaghasználattal és karakterisztikákkal. A város 1959-es általános 

településrendezési tervének (Generalni Plan, GP)
32

 a lakótelepekről szóló kivonata
33

 központi és 

külvárosi zónákra osztja a várost, s az említett két lakótelepi rész, - ami nem is igazán az 

elszigetelt blokkok kategóriája-, a központi részhez tartozik, a 15 mikro-negyed része, vagyis a 

közvetlen belvároshoz sorolható. 

A lakásépítészethez igazodó példa Le Corbusier Unité d’Habitation (1947 – 1952, 

Marseille) projektje is, ami az előregyártott elemek alkalmazásával az építkezés új dimenzióit 

indította el. A szovjet konstruktivista építészet (1922 - 1936) képviselői előszeretettel 

alkalmazták az 1917-es októberi forradalmat és polgárháborút követően, a megváltozott igények 
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kielégítésére. Konsztantyin Melnyikov, az irányzat lelkes képviselője (Melnyikov-ház, 1927-

1929) technológiailag nem csak a háború előtti szerb modernizmusra hat, hanem a szoc-modern 

képviselőire is. Milorad Macura (1914 – 1989), aki az 1950-ben, Dubrovnikaban megtartott 

tanácskozáson (Prvo savetovanje arhitekata i urbanista FNR Jugoslavije) felvetette a szocialista 

realizmussal való szakítást
34

 s elérte azt, hogy az építészetet mint művészeti alkotást tekintsék, 

ne csak mint az emberi szükségletek kielégítésének leképezését, az 50-es évek végén Belgrádban 

Unité d’Habitation hatású lakóépületet tervez. A szocialista modernizmus építészeti nyelve, még 

ha homlokzati elemei kifejezőek is, továbbra is alkalmazza a nemzetközi modernből átmentett 

anyaghasználatot és részleteket, mint az említett lapos tetőket, a szalagablakok és a nyers betont. 

Ebben a furcsa kettősségben az építész, mint kreatív individuum a névtelenségbe veszik, bár 

egyre szervesebben az épített organizmus része, amit megvalósítani látszik.  

Az első háború utáni nemzedék (prva posleratna generacija) 1955 és 1965 között 

megalapozta a szocialista modernizmust, ami már akkor a titóista Jugoszlávia nemzeti stílusává 

vált, mikor még nem is kristályosodott ki, csak az igény teremtette, ami a nemzetköziség és 

modernitás felé vezette az országot (1960- Arhitektura- urbanizam folyóirat Belgrádban, ami 

még erősítette az identitást). E nemzeti stílus a modern alatt elkülönülő trendek olvasztótégelye, 

az első időszakra a funkcionalizmus és a nemzetközi stílus jellemző, ami megnyilvánul még a 

vernakuláris
35

 építészetben is. Felbukkannak a korszerű anyaghasználatnak és műszaki 

megoldásoknak köszönhetően a konstruktivista példák is. Slobodan Maldini a belgrádi Vásár új 

csarnokát (Beogradski sajam (1954)- Vladeta Maksimović, Milorad Pantović, Branko Ţeţelj) az 

új konstruktivizmus (nem összekeverendő a neokonstruktivizmussal- L.É.) példájaként említi, 

ami nem kötődött a Szerbián kívüli építészethez, csak direkt válasz a közvetlen igényekre és a 

tervező elvárásaira
36

.  

A korszak egyik jeles képviselője Nikola Dobrović, akinek építészeti munkássága 

részben töretlen marad a II. világháborút követő szocrealizmusban és a szocialista modernizmus 

első generációjának egyik legjellegzetesebb épületét alkotta meg. A Državni sekretarijat 

narodne odbrane (1954. – 1963.) tömegével, a homlokzatot dekoráló kőkockáival a háború előtti 

modern hangulatát hozza vissza, bár belemagyarázható a dekonstruktivizmus korai víziója is.  

A képzőművészetben jelentkező 

amerikai hullám mellett, a szerb 

építészet fejlődésében is nyomon 
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követhető az Amerikában alkotó építészek hatása. Mies van der Rohe és Philip Johnson 

munkája- Seagram building, 1958, New York, feltehetően hatott Bodan Ignjatovićra a belgrádi 

Slavija Hotel (1962) tervezőjére és Mihail Jankovićra is (Ušće- Centralni Komitet , 1964). Az 

említett épületek (1.kép Ušće, előtérben Ivan Antić és Ivanka Raspopović remekműve, a Kortárs 

Művészeti Múzeum (Muzej Savremene Umetnosti- MSU), 2. Seagram, 3. Hotel Slavija) a 

nemzetközi stílust képviselik, ami azonosítható a szocialista modernizmus művészeti 

felfogásával, különbségek az ideológiában és a célban keresendők.  

 

Következtetések épületkritikai alkalmazása 

 

A Hotel Panonija
37

 elemzése az Adolf Loos-i bűnös ornamentika szellemében 

„Szemeink arra teremtettek, hogy a formákat fényben lássuk. Az építészet az elrendezett 

épülettömbök bölcs, korrekt és nagyszerű játéka a fényben.”
38

. 

A korabeli, Josip Broz Tito látogatásához (1960. 

májusa) kötött újságcikk
39

 és más a Radnik REPORTER- 

Munkás RIPORTER lapban megjelenő írások és községi 

monográfiák tanúsítják, hogy Topolyán a 20. sz. második 

felében megépült az inasiskola új épülete (1956), a hotel 

(1952 – 1960), a gimnázium (1964) és számos magasház. 

Építészeti szempontból a legjelentősebb, legérdekesebb a mezőváros központi részén, a 

bekötőutak kereszteződésében álló hotel, aminek tervezője ismeretlen, a Dom építővállalat 

kivitelezte, ami számos tömbházat épített Topolyán, de a szabadkai Tito marsall sugárúton is. 

Szerkezeti sajátosságai, hogy a vizenyős talaj ellenére az alapozást pontalapokkal oldották meg, 

így azok nem viselték el a későbbi átépítést, ami miatt 

elveszítette régi arculatát, a teret uraló fölényessége 

groteszk szánakozássá silányult. Az eredeti tervek szerint 

egy kisebb terasz tartozott hozzá, amit a hetvenes években 

kibővítettek és kihúztak az utca frontjára, valamint 

jellegzetes árnyékolókat kapott, ami teljesen 

megváltoztatta az épület modernista minimalista jellegét. A Panonija Hotel tekintetében, 

ragaszkodva a corbusier- i megfogalmazáshoz, a modern építészet hétköznapi formájával 
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találkozunk, kubisztikus jellegű: a párkányok és könyöklők sem bontják meg a sík 

folytonosságát, ami összeköti a mértani formákat. 

A hotel eredeti tervei, a már 2005 utáni átépítés miatt (az újratervezés során ismeretlen 

helyre kerültek), nem találhatóak a Múzeumban, sem az Építési osztályon, de a fényképek és a 

bontási munkálatok megfigyelése elegendő adattal szolgál a szerkezeti karakterisztikák 

megismeréséhez. Az eredeti koncepció is igazodott ahhoz a igényhez, hogy a város, mint községi 

székhely, nem akart továbbra a kispolgári lét, mondhatni, a századfordulós hagyományok és 

épületek „bilincsében” vergődni, így a szocializmusnak, mint az új jövő reményének, a város 

fejlődésének kimutatására reflektált. Visszatérve a framptoni elképzeléshez, illetve annak 

tagadásához, itt a modern, az egyenes vonalak és a díszítetlenség, a maga teret uraló 

monumentalitásával a hatalmat szofisztikus módon szolgáló szocialista vonulat figyelhető meg. 

Főleg, ha az időbeli jellemzőkre gondolunk, az 1952-es lassú kezdés, majd az építkezést 

felgyorsító titói látogtatás híre valójában az az üzenet, amit a szocialista modernizmust csak 

részben helyezi a művészet és szabad akarat szolgálatába, a fő célja, hogy megfeleljen az 

eszmének, ebben az esetben annak a haladáseszmének, amit a város talált ki magának és jó volt 

bemutatni Titónak a májusi látogatása alkalmával. Az ideológiai jellegzetesség mellett 

formájában modern, felfedezhetőek benne a loosi klasszicista modern és a nemzetközi stílus 

korai kibontakozásai. Egyenes, ornamentika nélküli sík felületek, a szalagablakok és a tömeg, „a 

hasáb olyan feszes kezelésmódja, mintha csak nyersanyagról lenne szó, melyből kimetszve egy 

dinamikus kompozíciót lehetne létrehozni”
40

, valamint a lapos, illetve a féltető használata, ami 

ebben az esetben funkcionális megoldás, de egyezik, ha nem szigorú értelemben véve is a 

kubista megfogalmazással.  

Az épület nem csak magasságával és 

térbeli elrendeződésével (az épület központi 

része, ahol maga a bálterem volt, közpotosított, az 

utcák kereszteződési pontjára néz, míg a két 

szárny uralja a kereszteződő utcákat) nyomja 

össze a teret, de a környező díszítettség kaotikus 

rendje is a loosi elméletet igazolja ebben az esetben, aki a Dísz és Bűn (1908) című esszéjében 

kitér az ornamens hibákat takaró, pazarló  voltára és feleslegességére. A hotelnél a plasztikai 

lelemények háttérbe szorulnak, hiszen a kialakíásánál felfedezhető a következetes különbség a 
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szerkezeti és nem- szerkezeti elkemek között, ahogy középületeknél Loos is megpróbálta 

fenntartani ezt a megkülönböztetést. Amire a kezdeti, fehérre festett homlokzat nem utalt, azt 

megtette később a bézs-ekrü festés, hangsúlyozva a tartószerkezetet, de egy bizarr, áloszlopos 

modern klasszicista megfogalmazást adva az épületnek. Esztétikailag tiszta élményt a vörös 

árnyékolókig nyújtott, amikor is az inverz központi tömeg antagonizmusa, a két szárny között 

előlépni látszó homlokzat árny és fényjátéka azt a hatást keltette, mintha az épület tömege nem 

bepréselődne a szárnyak közé, hanem kitüremkedni látszana. 

A korai szocialista realizmus vajdasági, bácskai példái, 

gondolva a szabadkai magasházakra és az elenyésző számú 

középületre, amiket ebben az időszakban (a 60-as évek közepéig) 

építettek, leszögezhetjük, hogy inkább típus-épületek, kiemelkedő 

építészeti teljesítmény helyett. A topolyai hotel a korszak egy 

kellemes, ma már átalakított pédája. Vitatható, hogy milyen építészeti értéket képvisel, hiszen 

beskatulyázható, típusjegyeknek megfelelő épületről van szó. Bácska szintjén beszélhetünk róla, 

mint szoc-modern példáról, de eltörpül a belgrádi bravúrok mellett. Loosi megfogalmazódása a 

századelős polgári környezet és a Looshaus karikatúrájának (1911) továbbgondolása. 

   

A szocialista modernizmus mérsékelt brutalizmusa, az újvidéki Főposta épülete 

A II. világháború előtti Nyugat- Balkán modernizmus úttörői között volt a vajdasági 

építészeti modern meghatározó képviselője, Dragiša Brašovan (1887-1965),  is. A háború előtti 

időszakban termékenyebb építész a háborút és a szoc-realizmust átvészelve, karrierjében 

némiképp megtörve csak egyetlen jelentős épületet a tervezett (Főposta (Glavna Pošta) Újvidék, 

1961) a szocialista modernizmus időszakában az 1965-ben 

bekövetkezett haláláig.  

A bauhausi ideát követve, szigorúan Le Corbusier 

életműve mellett haladva jutunk el a brutalizmushoz. Ahhoz a 

nyers erőhöz, amit a beton csupaszsága, kezeletlen durvasága 

és a kikandikáló épületszerkezeti elemek képviselnek. 

Valójában esetlenségében és masszivitásában néha gyermeteg, 

nem finomítanak rajta a néhol lekerekített mértani formák, a 

szabályok akaratlan megszegése. A kései modernizmus 
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szelleme a mérsékelt brutalizmussal adja azt a kicsit elnagyolt, szigorú összhatást, amit Brašovan 

épülete hordoz. Magában, a környezet és arra gyakorolt hatásan nélkül a csupasz és komor,de ha 

a környező épületeket is megfigyeljük, akkor jutunk el az esetlenség érzéséhez, amin a 

napsugarakat visszaverő fehérszürke homlokzat sem enyhít. A homlokzat minimális plasztikáját 

bontják az utólag applikált elemek, de a formálisan szimmetrikus kompozíció Ludwig Mies van 

der Rohe stílusának balkáni tolmácsolása. Itt is jelen van a funkció, mint motivációs elem a 

huszadik század második felének szoc-modernjében. Ebben az esetben kissé pejoratív felhangú 

brutalizmusmusként, még ha egy mérsékelt formájaként definiálni egy épületet, ami a város 

központi részén helyezkedik el, csak azért, mert betonszerű plasztikája és az időszaki korlátok 

ezt lehetővé teszik, egy olyan épület, „melynek építése, de fenntartása is olcsó, szerkezetei nagy 

sorozatban gyárthatók, belső elrendezése nélkülözi a luxust, minimalista, de testre szabottan 

funkcionalista”.
41

 A megfogalmazás paradoxona, hogy helytálló a Brašovan tervezte épületnél 

is, de eredeti környezete a Smithson házaspár, Allison és Peter nevével fémjelzett új brutalizmus 

definíciója, a kissé fogalomzavaros „Brit szocreál”
42

. 

Az újvidéki épület is inkább a keleti blokk hangulatát őrzi, súlyos sztereotípiák, a 

szocialista realizmus meg nem értettsége, de mégis a késői modern szellemében épült, előre 

vetítve a beton brutalizmust, ideológiájában már új brutalista. Az épület lapos tetején látszanak 

az installációk, az épületgépészeti elemek, nincsenek ügyesen kubusok mögé rejtve, mint a 

bauhausi koncepcióban. A szocialista modernizmus öszinte kifejeződése, talán az egyik legjobb 

példa, ami ötvözi magában mindazt, amit a stílus képvisel, középület- az állam szolgálatában, 

mégis némiképp a politika felett áll, ilyen szinten semleges. Anyaghasználatában korszerű, tiszta 

és egyszerű, de uralkodó, maga a stílus pedig a nyugati modernhez köthető, ami előremutat, de 

érezhető a keleti személyiségkultusz, ami kényszerít a monumentalista gondolkodásra. 
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