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ennekatémaválasztásnakobjektívokaivoltak.mindigújtémákatkeresek,ésgazda-
ságtörténészként tudatosítom, hogy ez a tudományága társadalomtörténettel szoros
kapcsolatbanáll.Tehátagazdaságtörténethatáraintúlra iskikell tekinteni.akutató
nemringathatjamagátabban,hogycsakéskizárólagosangazdaságtörténetet„alkot”,
illetveközgazdaságikategóriákbangondolkodik.atársadalomtörténetterületénisállást
kellfoglalnia,miközbenatranszdiszciplinaritáséselméletalkotásirántifogékonyságis
szükségeltetik. éppen az elméletalkotás teheti lehetővé új értelmezések születését,
melyekatudományosdiskurzuséstudásközvetítésrészelemeivéválhatnak.

a választott problémakörrel kapcsolatban számos ellenérvet lehetne felhozni. az
egyikérvlehetne,hogyGalántalegújabbkoritörténetétésazonbelülavárosfejlődést
kutatniésértelmeznimégnemlehet,hiszenezakorszak„nemrégi”.ugyanakkora
kortársakmásképp látjákezeket a folyamatokat,mint a történész, aki egy történeti
keretben, a levéltári forrásokalapjánkialakított konstrukcióbanés szélesebbössze-
függésekben vizsgálja a város urbanizációját. másik érv lehetne, hogy mi értelme,
mondhatnám,mihasznaegyilyenigényestémaválasztásnak.Talánaz,hogyezatanul-
mányeddignemkutatottlevéltárigyűjteményekretámaszkodik.azigaz,hogymunká-
matmegkönnyíthettevolna,haajobbanhozzáférhető,könnyebbenfeldolgozható,már
többszörújraírttörténet(ek)heznyúltamvolna.

a főmotivációazonbanazvolt,hogykutatásaimújszemléletet,újeredményeket
hozzanak.legfőbbcélompedigGalánta1948–1989közöttivárosfejlődésénekésfej-
lesztéseinekújraértelmezésevolt,miközbenelkívántamkerülniazideologizáláscsap-
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1. atanulmányaGalántaiHonismeretimúzeumban2010.szeptember30-ánelhangzottelő-
adásbővítettésszerkesztettváltozata.
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2. nováková, veronika: Galanta. Bratislava, obzor, 1987. andrejčák, Tibor: Okres Galanta.
Bratislava,obzor,1989.

3. Pukkailászló:Galántaazújtársadalmiviszonyokkialakításaidején(1948–1989).Inuő.
(szerk.):Galánta 1237–2007.Galánta,Galántaváros,2007,223–232.p.

4. aszocializmuskorivárosodásirántiérdeklődésemetkorábbanvágsellyekeltettefel.avág-
sellyeiiparóriásésavárosfejlesztéskapcsolatátakövetkezőtanulmányombanvizsgáltam:
aziparosításhatásavágsellyeátalakulására.aszocialistavárostervezésegyikpéldájadél-
szlovákiában.InUrbs. Magyar várostörténeti évkönyv, V. 2010,165–188.p.

dáit,amireakorábbi,1989előtti,Galántávalfoglalkozópropagandakötetekjópéldák.2

ugyanakkoralegújabbGalánta-monográfiábanbemutatott,aszocializmussalfoglalko-
zó, tényszerűségenalapuló szerzői koncepciótól, alternatívmegközelítésekhíveként,
eltérőszemléletetkívánokbemutatni.3 álláspontomatsemegyilluzórikusszociális-gon-
doskodó állam ideájának, egyfajta víziónak, sem egy szélsőséges negativizmusnak
nemrendeltemalá.atémaszámomratörténelmiproblémaéskutatóikihívás.4

az olvasót egy utazásra invitálom. nem időutazásra, hanem egy elképzelt útra,
amelysoránazitthasználtfogalmakmélyrétegeinekvizsgálatáraissorkerül.ezhason-
lóarégészetiásatáshoz.mindigújabbrétegekmutatjákegy-egykifejezésjelentéseinek
sokrétűségét.miértszükségesez?avilágotugyenemláthatjukleegyszerűsítve,fehé-
ren-feketén. Galánta története sem vizsgálható leegyszerűsítve és elszigetelve az
országosvagyéppenavilágfolyamatokhatásaitól.

miamodernizáció?

ezeknekagondolatoknakabemutatásajobbanmegvilágítjaaválasztotttémahelyét,
ésbízombenne,hogyáltalukleírhatóazideológiaéshatalomegymáshozvalóviszo-
nya.emellettakérdésfeltevésidőszerűnektűnik,hiszenatörténészekgyakranapoli-
tikatörténetésapolitikairendszerekoptikájánkeresztültekintenekamodernizációra,
megfeledkezveazegyébtársadalomtudományokértelmezésimezőiről.Tehátmitért-
hetünkamodernizációfogalmaalatt?

Példáulamodernésahagyományostársadalomszembeállítása–miközbenláten-
senamodernafejlődő,ahagyományospedigalemaradó,elavultjelzőtkapja–ideali-
zált elképzelés. a társadalmakbanmindkét jegy keveredik. ebbena kontextusbana
modernizáció,melyetatársadalmifejlődésselazonosítanak,abiológiaifejlődéselmé-
letátvétele.a társadalmiésgazdasági fejlődésneknemkell teljesenegybeesnie,és
nemiskell lineárisanelképzelni.éshát túlzottaneurópa-központúezaszemlélet.a
modernizációegyszerűhétköznapimegfogalmazásaakövetkező:afejletlenebborszá-
gok, régiók felzárkózásának folyamatai a fejlettebbekhez. ez így kézenfekvőnek is
tűnne,azonbanimmárszociológiaialaptézis,hogyatársadalmiváltozásokbanszere-
petjátszanakaspontánfolyamatok,atársadalombelsőerőiésakülsőfeltételekis.a
problématehátösszetett,hiszenamodern, teháta19–20.századi társadalmakban
lezajlottmodernizációsfolyamatoknemvoltaktervezhetőkésirányíthatók,amoderni-
zációnakszámosútjalétezhetett.valójábanatársadalompolitikai,gazdaságiéskultu-
rális fejlődésecsakrészben,nempedigtotálisan  irányítható.amodernizációsfolya-
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matba,mely kultúránként változó arcotmutat, számos jelenség sorolható. alapvető
szempontként alkalmazzák a modern társadalmak szembeállítását a premodern
(rendi)társadalmakkal,azagrárszféráratámaszkodótársadalmataziparitermelésre
támaszkodótársadalommal.

miklehetnekamodernizációimpulzusai?legfőképpenaziparosodás,melyetnem-
csakakeletiblokkpolitikaielitjeiésszakemberei,hanemanyugat-európaiszocioló-
gusokisaz1970-esévekigamodernizációvalazonosítottak.azurbanizációnakisilyen
modernizációtindító,erősítőhatásalehet.emellettamodernizáció„részelemei”közé
sorolhatjukamezőgazdaság jelentőségénekvisszaszorulását, ademográfiai (halálo-
zásiésszületési)arányszámokcsökkenését,afelgyorsulótudományos-technikaifejlő-
dést,aszekularizációt,azéletmódváltozásait,aziskolázottságemelkedését,atömeg-
kommunikációt,anagyobbtársadalmimobilitástésatársadalmaknövekvődifferenci-
áltságát.azelőzőekbenvázoltjelenségekazonbanmégsemadhatjákmegamoderni-
zációvalamiféle„véglegesdefinícióját”.

Foglalkoznikellamodernizációszlovákiaihistoriográfiairecepciójával is.milyena
szlováktörténettudománymodernizációsképeatárgyaltkorszakravonatkozóan?két
szemlélet szembeállításával jól érzékeltethetők a szocialista modernizációs modell
szlovákiaiértelmezései.

azegyik,talánáltalánosanelfogadottvéleményszerintkudarcraítéltmintavolt,mely
nemkerülhetteel sorsát,és ideológiailagszükségszerű történelmikudarcot vallott.a
kutatókelsősorbanaztafőokotemelikki,hogyavoltszocialistaországokraéppena
szervetlen modernizációs modell volt jellemző, ami azt jelenti, hogy külső tényezők,
kényszerekhatásaként,másodsorbanatörténetigyökereketésnemzetihagyományo-
katelvetőszovjettípusúmintakéntvalósultmeg.aszlovákhistoriográfiábankétvéle-
ménykristályosodottkiaszlovákiaiszocialistamodernizációvalkapcsolatban.

michal Barnovský, 1989 előtti nézeteit (részben és alig) revideálva a szlovákiai
modernizációelengedhetetlenfeltételénekláttaaziparosítást,melyagazdaságinöve-
kedésütemétszabtameg.szerinteagazdaságpolitikaaktoraielértékszlovákiagaz-
daságiszintjénekbizonyosfokú„kiegyenlítését”acsehországrészekkel.5 ettőleltérő-
enromanHolecfordítottészsákutcásmodernizációsmodellnektekintiéskétségbe
vonjaakommunistakorszakmodernizációját.szerintecsupáncivilizációsfejlődésről
volt szó, nem amodernizáció elemeinekmegvalósulásáról.6 ľubomír lipták szintén
negatívan jellemzi a szlovákiaimodernizáció kommunista forgatókönyvét, deformált-
naktartja:„amodernizációmindegyikstandardjeléthirdetik,azonbankiemelikőketaz
összefüggésekbőlésígydeformálttáválnak.”7 nézzünkmegegyszociológusvéleményt
is.PeterGajdošaz„önmagábazárt”modernizációtazipariurbanizációfogalmávalazo-
nosítja.szerinteezmesterségesenfelgyorsítottésnegatívjelzőkkeljellemezhetőfolya-
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5. Barnovský,michal:Industrializáciaslovenskaaživotnéprostredievobdobíkomunistického
režimu.Acta Oeconomica Pragensia,2007,7.sz.57–58.p.

6. Holec,roman:ekonomikaamodernizácianapríkladeslovenska. Historický časopis,1997,
1.sz.99.p.

7. lipták,ľubomír:modernizáciaslovenska:národ,štát,spoločnosť. Historický časopis,1997,
1.sz.75.p.
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8. Gajdoš, Peter: Špecifiká sociálno-priestorovej situácie slovenska – vývoj a transformačné
problémy. InBeňuška,Peter–novosád,František(szerk.):Urbanizmus a politika. VI. bratis-
lavské sympózium. Bratislava,slovenskývýboreurópskejkultúrnejnadácie,1997,47–50.p.

9. Bunčák, Ján: nad niektorými otázkami teórie modernizácie. Sociológia, 2002, 2. sz.
103–104.p.

10. egedyGergely:amodernizációválaszútján.Palimpszeszt,1997,5–6.sz. (http://magyar-
irodalom.elte.hu/palimpszeszt/05_szam/10.htm)

mat volt (megkésett, aszinkron, nemmegfelelően gyorsított, egyoldalú).8 Csakmeg-
jegyzem,hogyezekazértelmezésekafogalmatkizárólagosancsakagazdaságiválto-
zásokhozkötikvagyazokkalegyenlősítik.amodernitásellenbenakultúrában,gondol-
kodásban, társadalmiéletben, információáramlásban, tulajdonviszonyokban is tetten
érhető.9

Tény,hogyaszocializmusnakisvolt„bizonyosmodernizációshozadéka”,demagas
áratkellettfizetniadiktatórikustervezésért:afelzárkózásiesélyekcsökkentek,agaz-
daságierőforrásokkimerültek,akörnyezetromboláshosszútávúnegatívkövetkezmé-
nyekkeljárt,alakásokésatörténelmiépületekdevasztálódtak,atársadalomössze-
tartó ereje gyengült. e kísérlet kudarcát a legjobban az tanúsítja, hogy amintaadó
országban,aszovjetunióbanismegbukottazarendszer.akiutategyesekanemzeti-
kulturálishagyományokravalótámaszkodásban,modernségéshagyománykiegyensú-
lyozottságában,abelsőfeltételekhezalkalmazottmintaátvételbenlátják.10

Garailászlóún.másodikmodernizációselmélete,melygazdaságpszichológiaiala-
pozású,azelőzőekbenbemutatottvéleményekkelszembenmásiránybamutat.erről
azelméletrőlrövidenannyit,hogyamodellmegjelenéséta19–20.századfordulójára
vezetivissza,akapitalizmusátalakulásánakidejére.míga18–19.századbanazanya-
gitermelésálltaközéppontban,a20.századelejétőlazemberitőkébevalóberuházás
fontosságátismerikfel(oktatás,képzés,egészségügy).a20.századitotálisállamgaz-
daságszovjettípusábanisazemberierőforrás„előállítása”,„gyártása”valósultmeg.

Garaiszerintaszocialistagazdaságbanamunkásatermeléseszközévévált,nem
lehetettatermelésalanya.ígylehetettapolgárokatésmunkatevékenységüketellen-
őrizni,ésezlehetettazalapjaatervgazdálkodásnak,melyatömegtermelésirányítását
volthivatottszolgálni.ezpedigközpontosítotthatalmatkívánt,melyelosztottaagaz-
daságierőforrásokatésamunkaerőt.acélapiaciversenyfelszámolásavolt,tehátazt
akartákelérni,hogyneapiaciszereplőkszabjákmeg,mitörténjenagazdaságirend-
szerben,hanema„tervezők”.ezzelamonopóliumotmonopolizálták.atervutasításos
gazdálkodásszámosbizonytalanságát(ahatékonysághiányaésapazarlás,aszabad
munkavállalás tiltása, államimonopóliumok erősödése) tetézte, hogy növekedett az
ún.nemtermelőkaránya,azoké,akiknemkonkrétterméketállítottakelő,hanemater-
melésirányításában,feltételeinekbiztosításábanvettekrészt(oktatás,szolgáltatások,
egészségügy),aziparbandolgozóképedigcsökkent.ezatendenciaegyébkéntakapi-
talistaországokraisjellemzővolt.aszocializmusbanateljesfoglalkoztatottságelérése
ésaz iparbandolgozókszámánaknövelésevoltacél.ezazonbanaszakképzettség
nélküli vagy az alacsonyan képzett munkaerő problémájába ütközött. a szocialista
állambanazanyagitermeléshezhasonlóanazemberitőkét,azemberitömegtermelést
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isugyanúgytervezték(drágán),majdapolitikaielvárásoknakmegfelelőenaszámokat
vagycsökkentették,vagynövelték.11

aGarai-félemegközelítéslényege,melynekmagvátkornaiJánosmeglátásaalkot-
ja,hogybáraszocialistamodell„formájábanésanyagában”szovjettípusúvolt,azon-
banakorszakmodernizációjávalösszefüggőtartalmakatfejezettki.arendszerbelső
logikájaésahazaitényezőkösszekapcsolódásaegyújprogramotindítottel.ahiány-
gazdaságotabürokratikus tervezés túlsúlyaésnemapiaci szabályokdominanciája
idézteelő.12

a továbbiakbanhasznált fogalmak jelentéstartományainakkibontása is a felada-
tom.aszocialistarendszerideológiája,hatalmiközpontjaésamegnyilvánulóraciona-
litásmindmeghatároztákazurbanizációirányátéscéljait,ezértszükségesmegvilágí-
taniezeketafogalmakat.

aszocialistaideológia

ahivatalos ideológiamonopóliumotélvezett.akommunistahatalmielitazalternatív
ideológiákat(pl.vallás)ésellenvéleményeket(reformgondolatok)marginalizálta,peri-
fériáraszorítottavagyideig-óráigmegtűrtevagyerőszakosanletörte.

mi jellemezteaszocialistarendszer ideológiáját?a legfontosabb jegyekazalábbi
pontokbasűríthetők:

1.Felsőbbrendűségitudat,messianizmus.aszocializmusmagasabbrendű,minta
kapitalizmus.

2.akapitalizmusban„eszményített”piacot,aversenyokoztaanarchiátkiküszöböli
atervszerűség.amunkásnemlesztárgyéseszköz,hanemméltóságotkap,„felsza-
badul”.nincstúltermelés,ésazennekkövetkeztébenjelentkezőválság,ígyaszocia-
listagazdasághatékonyabblesz.

3. a szocializmus felsőbbrendűsége abban mutatkozik meg, hogy gazdaságilag
magasabb teljesítményreképes,mintakapitalizmus.nema jobb, okosabbpolitikai
vezetésvagyahatékonyabbgazdaságpolitikaeredményezia „gazdaságigyőzelmet”,
hanemarendszermaga.

4.„aszocialistaerkölcs”fölénye,melyegytisztább,igazságosabbrendszerjele.
5.ígéretek:akapitalistaországokgazdaságiszintjénekeléréseéstúlszárnyalása,

növekvőéletszínvonal,államipaternalizmusmindörökké(munkahely,lakások,egész-
ségügy,üdülés,olcsóélelmiszer).

6.aszocialistarendszerönmagábanjó,ésérték,melymegőrzendő.13
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11. Garailászló:Emberi potenciál mint tőke. Bevezetés a gazdaságpszichológiába.Budapest,
aula,1998,136–167.p.

12. kornaiszerintahiánynemegyszerűenahibásanmegállapítottárakésa rossz tervezés
miattjöttlétre,hanemaszocialistagazdaságirendszersajátosságavolt.

13. kornaiJános:A klasszikus szocialista rendszer ideológiája.http://www.tankonyvtar.hu/his-
toria-1993-08/historia-1993-08-081013-2



14. Garailászló:Emberi potenciál mint tőke… i.m.170.,178–179.,180.p.
15. Vývoj československých měst 1869–1980. Státní komise pro vědeckotechnický a investič-

ní rozvoj – Terplan.Praha,státníústavproúzemníplánování,1986,37.p.
16. Beňuška,Peter:urbanizmusapolitika:variantyvzťahu.InBeňuška,Peter–novosád,Franti-

šek(szerk.):Urbanizmus a politika… i.m.7–8.p.
17. Štepánková,roberta–Heinischová,mária:Urbanizmus a územné plánovanie.nitra,sloven-

skápoľnohospodárskauniverzitavnitre,2009,12.p.Jelenlegazurbanizmustmintatudo-
mány,atechnikaésaművészetszintézisétértelmezik.nemkizárólagosanavárosjelen-
ségével foglalkozik,hanemavidékiközpontok,parkok, településszervezetvagyaműem-
lékvédelemváltozásaival.

az ígéretek azonban elmaradtak a rendszer gazdasági teljesítményétől. a gazda-
ságbanazállamitulajdonésazálszövetkezetitulajdonvolturalkodópozícióban.ennek
okaazegypártrendszervolt,ahatalomkoncentrálásaegyideológiailag„átitatott”párt
kezében.aszocialistatársadalmatabürokratikusállamuralta,azállamotpedigapárt.
apárttotálisanellenőrizteatársadalmatésagazdaságot.atársadalomátalakításáta
marxizmus-leninizmusideológiája,amarxikritikaifilozófiadogmatizáltváltozatalegiti-
málta.14 Úgyislehetfogalmazni,hogyazideológiahoztalétreapártpolitikaistruktúrát,
melyszorosanösszefonódottazállammal.

aszocialistaurbanizáció

Hogyanjárhatókörülaszocialistaurbanizációfogalma?apolitikaikörökazirányított
városodástértettékalatta,melyetaközöscélok„komplexitása”jellemzett,miközben
legfontosabbcélkéntatársadalomátalakításáthatároztákmeg.ezatársadalomszer-
kezetátalakításátjelentette,tehátvárosésvidékköztikülönbségekfelszámolását.a
kommunistapárt szerintazátalakulásalapjátaz iparésa terciális szféra tartalékai
alkották. a „jövőmérnökei” az urbanizációt nem tekintették elszigetelt jelenségnek.
szerintükszorosanösszefüggöttaszocialistatulajdonnal,atársadalomésamunka-
erő-potenciálirányításával.azutóbbiagazdaságterületitervezéséhezkapcsolódott.15

akommunistapolitikaielit, többmásautoritatívelithezhasonlóan instrumentali-
záltaazurbanizmust:eszközkéntvalófelhasználásávalatelepülésrendszerszerkeze-
tébe avatkozhattak be. Új városokat alapítottak, radikálisan átépültek a történelmi
városközpontok,egyszerűenadekonstrukciót,nempedigarekonstrukciótszorgalma-
zó elképzelések kerültek túlsúlyba. a hatalom városonés vidéken is láttattamagát.
PeterBeňuškaerrőlakövetkezőképpenfogalmazott:„ahatalomönmagábannemjó
vagyrossz,elkerülhetetlenülazegyikkéválik,aszerint,hogyanavatkozikbeatársada-
loméletébe,hogyankeresi(kényszeríti)legitimitásátésazthogyannyilvánítjaki.”16

abbanazesetben,hanemakorabeliideológiaidefiníciótvesszükfigyelembeésa
tudományosleírásratámaszkodunk,azurbanizmusalattakövetkezőketértjük.először
isafogalommennyiségioldalát,tehátavárosokszámánaknövekedését,terjeszkedé-
süket,a lakosságföldrajzikoncentrálódását,újszociáliséskulturáliskapcsolathálók
keletkezését.avárosugyanakkoregyterületgazdaságiteljesítőképességénekamér-
céjeis.avárosodásfolyamatátavárossáválássalegyenlősíthetjük.afogalomminősé-
gioldalaalattavárositulajdonságokkifejlődésétértjük.aszékhelyszervezését,aszol-
gáltatásokat,életmódváltozást,közművesítést,villamosítáststb.17

8 Gaučík István
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18. uo.14–15.,159.p.avárostervezésés-rendezésállomásaiakövetkezők:1.megoldásiter-
vek,2.tervezés,3.atervmegítéléseésértékelése,4.aterületkihasználásánakszabályo-
zása,5.azépítkezésekirányítása.

19. a szakemberek az urbanizmusés a területtervezés problémáira az1960-as évek végén
mutattak rá.ehhez lásdegy1969-benkeletkezettdokumentumargumentációját.Štátny
archív vBratislave, pobočkaŠaľa (a továbbiakban: ŠaBa-PŠa), okresný národný výbor v
Galante, oddelenie výstavby (a továbbiakban: onv-G-v), 504. doboz, Územnoplánovacie
prípravykomplexnejbytovejvýstavbyvrokoch1971–1975.

azurbanizmus,amelyavárostervezésgondolatátismagábanfoglalja,atérformá-
lással és társadalomfejlesztéssel, tehát a területtervezéssel is összekapcsolódott. a
területtervezésszinténújabbkorijelenség.Gyökereia19.századvégérenyúlnakvisz-
sza.ekkoraziparosodottországokbanelkerülhetetlennéváltavárosoktérbeliexpan-
ziójánakracionálisirányításavagylegalábbisbefolyásolása.ezzelatársadalmiésgaz-
daságifejlődéstkívántákelőmozdítani.18

Hogyangondolkodtaka terület- és várostervezésről a szocializmus időszakában?
kezdetbenmilyen koncepciók voltak „egyeduralkodók”?kizárólag ideológiai-politikai
alaponmegfogalmazotttervekszülettek,vagyfokozatosanegykristályosodásifolyamat
indultaszakmaiságterén?

szlovákiábanaz1960-asévekkezdetéigaterülettervezésahatalommonumenta-
lista céljainak rendelődött alá. az urbanistákmaroknyi csoportja az állami hivatalok
elképzeléseit teljesítette, nemzetgazdasági területein a politikusok technikai tanács-
adóilettek.másrésztviszontnemkerültekolyankulcspozíciókba,ahonnanaváros-és
területtervezés koncepcióitmegfelelően befolyásolhatták volna.19 a területtervezés a
kommunistapártgazdaságpolitikaicéljaitvalósítottameg.városésvidékurbanisztikai
ésépítészeti jeleneésjövőjeerőszakosanalárendelődöttakollektivistatartalmútár-
sadalmi-gazdaságiszempontoknak,aszocialistaideológiánakésdogmatizmusnak.a
természetesjellegéstermészetiperspektívaháttérbeszorult.

aközponti államszerveka területtervezésalattáltalábanagazdasági szándékok
térbelimegvalósíthatóságátértették.akivitelezésekgazdaságiéstechnikaicélkitűzé-
seitazalsóbbszintekenkidolgozottún. regionális tanulmányokban (rajónovéštúdie)
rögzítették.a szocialista régiófogalomazonbanalapvetőeneltért amaitól. Technikai
műszókéntélt,ésajárásokösszekapcsolásávalgazdaságiszempontokalapjánkijelölt
mesterséges térségeket jelentette. a gazdaságszervezéshez asszisztáló településter-
vezőállamiintézményekarajónfogalmánbelülháromalterületetkülönböztettekmeg:
1.városközeliterületek,avárosokhozlegközelebbelhelyezkedőközségek,2.aváros
befolyási övezete, amelybena szatellittelepüléskapcsolatai kiépülnek „azanyaszék-
hely”felé,3.„szervesrégiók”,melyeketnematermészetivagyatörténelmiadottságok
határoznakmeg,hanemaközigazgatásielv,nevezetesenajárásibeosztás.

aszocializmus„megalapozásának”elsőéveibenazurbanistákatelepülésfejlesztés
politikaidirektíváknakéshosszútávúterveknekvalóalárendelésétfeltételnélkülelfo-
gadták.akövetkezőkorabeliidézetretorikájajólmegvilágítjaazilyenjellegűurbanisz-
tikai tanulmányokmozgatórugóját: „a szervesen egymáshoz kapcsolódó települések
tervezésétaz intézmények fokozatoskialakításávalérjükel.a településekkölcsönös
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20. Hruška, emanuel:Problémy súčasného urbanizmu. Bratislava, vydavateľstvosav,1966,
21.p.

21. a korszakban két törvényt hoztak a területtervezésről (a 280. sz. 1949-est és a 64. sz.
1958-ast),éskormányrendeletekszabályoztákatelepülésfejlesztésekprioritásait.Többek
közöttavidékitelepülésekhelyzetéről(a1024.sz.1962-es),atelepüléskoncentrációról(az
1.sz.1972-es)ésazurbanizációirányairól(a284.sz.1976-os)születtekdöntések.

22. Hruška, emanuel:Problémy súčasného urbanizmu. Bratislava, vydavateľstvosav,1966,
24.p.

10 Gaučík István

viszonyaifolyamatosannövekednifognak,ezértvégülazegészrégiótintegrálttervvel
fedjükle.”20

aközpontiirányításmonopolhelyzetétjólmutatjaazatény,hogynemjöttlétreszak-
maiszempontokszerintműködő,területtervezésselfoglalkozóhivatal.eztamásodik
világháborúutánakatonaihadműveleteksoránsúlyoskárokatszenvedettterületeken,
főlegakelet-szlovákiaitérségben,azállamiTervezőésstatisztikaiHivatal(Štátnyplá-
novacíaštatistickýúrad)végezte.az1950-esévektőlaterülettervezésselvagyaprá-
gaihivatalokkompetenciáknélküliszlovákiaikirendeltségei (1954-tőlaŠtátnyústav
prerajónovéplánovanie),vagyaminisztériumokonbelüllétrehozottésazállamidirek-
tíváknak kiszolgáltatott bizottságok foglalkoztak. változást az 1963-ban létrehozott,
építkezésekre szakosodott bizottság (Štátna komisia investičnej výstavby) felállítása
semhozott.aközigazgatásiszervek(helyiésjárásinemzetibizottságok)területfejlesz-
tésijogosítványaiisaz1960-asévekközepétőlnőttekmeg,avégrehajtásijogokazon-
banaminisztériumokatillették.aterülettervezésiügyeketmindigvalamilyenminiszté-
riumonbelülintézték(belügy-,építésügyiésgazdaságiminisztérium).21

aterülettervezéstehát,mintegyfajtamegegyezésatársadalom,atudományésa
politika között nem jöhetett létre,miközben az 1970-es évek közepéig a gazdasági
szempontoknak és érdekeknek rendelték alá. a lakosság demokratikus részvétele
ebbenafolyamatbannemvalósulhatottmeg.22

Szocialista területtervezés Demokratikus területtervezés 

Központosítás és direktíva 

– az el készítés szerepl i az állami és 

közigazgatási hivatalok (járási, helyi nemzeti 

bizottságok) 

Monofunkcionalitás 

– az állam gazdasági érdekeinek dominanciája 

Lobbizás 

– állami üzemek és hivatalok kiegyezései 

Demokratizmus, diskurzus, társadalmi 

megegyezés 

– a lakosság vagy képvisel inek részvétele az 

el készítésben 

Polifunkcionalitás 

– az államérdek mellett a lokális és regionális 

érdekek is artikulálódnak 

Lobbizás 

– kormányzati szektor és civil szféra 
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23. Hruška,emanuel:Problémy súčasného urbanizmu.i.m.45.p.
24. a korabeli ideológiai irodalom szempontjaira l.25 rokov budovateľskej práce a činnosti

národných výborov v okrese Galanta.Galanta,radaokresnéhonárdonéhovýboru,1970,
28–29. p.; 25 rokov výstavby socializmu v Západoslovenskom kraji. Bratislava,
západoslovenskýkrajskýnárodnývýbor–obzor,1972,30–31.p.

akritikusvéleményekatelepüléstervezésselés fejlesztéspolitikávalkapcsolatbanaz
1960-asévekelejétőlfogalmazódtakmeg.aproblémákatnemcsakazadminisztráció
ésaszervezés terénneveztékmeg,hanemazállami intézményekelégtelen irányító
szerepeibenis.abürokráciaésa„közszereplők”akidolgozottésjóváhagyottterület-
tervezésikoncepciókat,szakmaiajánlásokatnemtartottákbe,illetvenemvettékfigye-
lembe.akövetkezményeksúlyosakvoltak:kevéstervszületett,azok isgyorsanelve-
szítettékaktualitásukatés„statisztikaidokumentumokká”váltak.atervekbenemtar-
tásaaztiseredményezte,hogyaközlekedésiinfrastruktúrakiépítetlenmaradt.ennek
következtébenszámos iparibefektetés területielhelyezésétkellőképpennemmérle-
gelték,ígyaszocialistaiparosításkiemeltüzemeinekrentabilitásacsökkent.alobbizás
ésérdekérvényesítésterénazipari,delegfőképpenazépítőiparicégekmellettanem-
zeti bizottságok voltak jelen. ez a jelenség és a háttérben született megegyezések
azonbanát-ésleértékeltékaterülettervezésiésurbanisztikaikoncepciókat.emanuel
Hruškacsehurbanista,aszlovákurbanizmusmegteremtőjeerről1963-banígyírt:„a
nemzetibizottságokbizonyospolitikaiérdemeitnemlehetazzalazígéretteljutalmazni,
hogyatelepülésreüzem,kultúrházéshasonlókerül,ezutánatervezőhivatalnakelren-
delikamárelfogadott tervbevalóbeillesztését.eznemszocialista tervezés,hanem
feudalizmus.”23

a továbbiakbanGalántaurbanisztikai terveivelésa térkijelölés tendenciáival fog-
lalkozom.avárosfejlesztésurbanisztikaiés területtervezésielképzelései, illetveazok
genezise érdekel. az 1945 előtti elképzelések és a városrendezés eredményei nem
képezikjelentanulmánytárgyát.ezekidőszerűkutatásitémáklehetnekavárostörté-
netévelfoglalkozókutatókszámára.

atervezésakadályai,aracionalitáshatárai

először az ún. nagyszombat–Galánta regionális tervvel szükséges foglalkozni, mert
Galántafejlesztéseésurbanisztikaitervezésealárendelődött,illetvekapcsolatbanállt
aterületileg„magasabbszintű”koncepcióirányelveivel.Gazdaságiszempontbólmes-
terségesenkialakítottegységrőlvoltszó,aGalántaiésanagyszombatijárástkapcsol-
tákössze.ebbenaföldrajzitérbenavegyipar,akohászatésagépgyártásváltpreferált
ágazattá,amezőgazdaságmellékesszerepet játszott.Galánta fejlődését1960-tóla
szeredetésvágsellyétmegcélzóiparpolitikahatásaiisbefolyásolták.aszeredinikkel-
kohó(niklovahuta)ésavágsellyeivegyipariüzem(duslo)aszocialistaiparosítászász-
lóshajóivoltak.24

az1961-esregionálistanulmánybanakétjárásgazdasági,közlekedésiéstelepü-
lésszerkezetiadottságaitrögzítettékésafejlesztésekkörétpontosították.azúthálózat
kiépítésealegfontosabbakközétartozott.GalántaszempontjábólaPozsony–vágsellye
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12 Gaučík István

vonalmellettakörnyezőfalvakkal(Taksony,Štefánikovo,Gány)valóösszeköttetésjaví-
tásaválthangsúlyossá.25

azelsőurbanisztikaitervre,mely1951-benlátottnapvilágot,csupánközvetettada-
tokat találtam, ezért csak a legfontosabb tendenciákat érzékeltethetem.26 a terv
Galántátmezőgazdaságijellegűtelepüléskéntjellemezte.avárosközpontátépítésének
tervét1959-bendolgoztákki,atervhivatalosjóváhagyásaazonbankésett.

azállamihivatalokképviselőinekmunkatalálkozójára1951.augusztus2-ánkerült
sor.ezena találkozóndöntötteka városfejlesztés fő célkitűzéseiről.Három területet
pontosítottak:alakáspolitikarészekéntazépítkezésiprogramot,azúthálózatkorsze-
rűsítésétésahomályosanmegfogalmazottrekultivációsprogramot.atervezetalakó-
tömbökreésaközépületekrehelyezteahangsúlyt.azúj–összesen420-ratervezett–
lakásokhozaszolgáltatások,bölcsődék,óvodákésüzletekfelépítéseiskapcsolódott.
kitüntetettfigyelmetkapottapártház,ajárásiéshelyinemzetibizottságszékháza,a
művelődésiházésazegészségügyiközpont.agazdaságijellegűépületeket(szövetke-
zet,gépállomás,vágóhíd,baromfitelep)avárosdélirészére,egykülönzónábatelepí-
tették. a lakosságszámmal kapcsolatban bizonytalanság uralkodott, ami az 1960-ig
tartóperióduslakásépítkezéseibenokozottgondot.azellentmondószámításokszerint
a városi lakosok száma1960-raelérhettea8ezret. ez a lakosságszám750–1000
lakásépítésétgenerálta.aszámokazonbanavalóságtóleltértek.komolygondotoko-
zottazépítkezésianyagokésamegfelelőtechnológiahiánya.27

agalántailakosságszáma1960-raelértea6994-et,azonbancsakavároshozcsa-
toltháromközséglakosaivalegyütt.atelepülésösszlakosságának18%-a(1288sze-
mély)éltavároshozközelifalvakban.
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25. ŠaBa-PŠa,onv-G-v,432.doboz,smernicepre realizáciunavrhnutéhoriešenianaúzemí
rajónuTrnava–Galanta,1961.Továbbikutatásoknakkellkideríteniükahelyinemzetibizott-
ság tervezésiosztályának (Plánovacíodbormnv)szerepét,amelya forrásokbanavárosi
érdekek(mérsékelt)szószólójakéntjelenikmeg.azosztályhivatalnokaiatervvéleménye-
zésénekszakaszábanagalántaiipartelepítésszükségességéremutattakrá,melyetamun-
kaerőtöbbletrevonatkozószámításokkaltámasztottakalá.

26. ŠaBa-PŠa,mestskýúradvGalante,oddelenieživotnéhoprostrediaaindividuálnejbytovej
výstavby(atovábbiakban:msÚ-G-ŽP-IBv),274.doboz,Galanta–stredurbanistickáštúdia,
1980.kétkisebbkétemeleteslakótömbépült1946-banamaiesterházyésnálepkautca
sarkán.Pukkailászló:Galántalakásgondjainakmegoldásaavárossáválásszolgálatában.
InPukkailászló(szerk.):Galánta 1237–2007.i.m.230.p.az1948–1949-bőlszármazó
várositérképtovábbikutatásokatindíthatel.lásdonv-G-v,94.doboz,návrhpripomienok
kúzemnémuplánurajónaTrnava–Galanta,1961.

27. ŠaBa-PŠa, okresný úrad v Galante (a továbbiakban: oÚ-G), 260. doboz, XI.127.3/1951,
PodrobnýúzemnýplánobceGalanta.avárosihigiéniaéskörnyezetvédelemszempontjából
ideiglenesjelentőségevoltaz1954-benelkészültszennyvíztisztítóállomásnak. ŠaBa-PŠa,
onv-G,303. doboz,Projektovádokumentáciačistiarneodpadovýchvôd.
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„nagy-Galánta”lakosságaésalakásokjellemzői(1960)28

aszocialistaközigazgatásiközpont

Galánta városképének megváltozása szempontjából az 1960–1961-ben formába
öntöttújkoncepcióhozottdöntőváltozásokat.aterv1980-igtöbbmint16ezerlakos-
salszámoltésszorosösszefüggésbenálltavárosújközigazgatásifunkciójával,illetve
avárosfunkciókgyökeresátalakulásával.ezaváltozásGalántavárosjellegénekújraér-
tékelésétjelentette.avárostervezésezenújdokumentációjarövidtávon1965-ig,hosz-
szútávon1980-igkijelölteazépítkezésekirányátéscélját.

abefektetéseket, tekintettela tervezett lakosságszámára,az iparésamezőgaz-
daságvízigényére,avízvezeték-hálózatésacsatornázáskiépítéséreösszpontosították.
aközépiskolaésszállodaépítéseisatervekközöttszerepelt.

adokumentumagazdaságpolitikaiésműszakielvekmellettadudvág,asárd,vala-
mint a dernő vízellátásának biztosítását is tartalmazta. ezeket az ajánlásokat nem
valamifélerevitalizációsvagyvízgazdálkodásiszándékhívtaéletre,hanemakényszer.
avárosnak,megfelelőminőségűcsatornázáshíján,aszennyvízelvezetéseszempont-
jábóllétfontosságúakvoltakezekafolyók.

atörténelmiésműemlékvédelmiszempontokháttérbeszorultak.atervezőknem
tartották első kategóriájú műemléknek és a múlt egyedi lenyomatának sem az
esterházy-kastélyt,semarómaikatolikustemplomot.azelaborátumezeketmegsem
említette,egyedülatemetőmellettibarokkkápolnaképezettkivételt.azesterházy-kas-
télyt renoválásra javasolták, és úttörőházzá való átalakítását tervezték. a korabeli
városrendezési térképek vizsgálatánál szembeötlő tény, hogy a nagy kiterjedésű és
dominánsjellegűneogótikuskastély,valamintarómaikatolikustemetőazegységes-
nekelképzeltközpontilakóterületkoncepcióját„zavarta”.29

amunkaerőirányítása,azújmunkalehetőségekkialakításaésazépítkezések,illet-
veapolgáriellátástechnikaifeltételeinekbiztosításaalakosságszámánaktervezésé-

Település A lakosság száma Lakások száma Helyiségek száma

Galánta 5 706 1 413 2 507

Hódi 647 147 235

Nebojsza 377 1 033 140

Javorinka 264 68 107

Taksony 2 390 599 875
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28. atáblázatforrása:ŠaBa-PŠa,msÚ-G-ŽP-IBv,8.doboz,smernýúzemnýplánGalanta,1961.
adokumentumbanTaksonyisszerepel,közigazgatásilagazonbanekkormégnemtartozott
Galántához.

29. vö.ŠaBa-PŠa,msÚ-G-ŽP-IBv,94.doboz,Galanta-Územnýplánsídelnéhoútvaru,1975.a
barokkkápolnát,nemcsekély lakossági felháborodást kiváltva,1963-ban lebontották.a
központi temetőt még az 1970-es évek folyamán sem tudták kialakítani. az új temetőt
1975-benazÚnymellettiútszomszédságábanképzeltékel.



30. Galántaesetébenazállamigazdaságépületeiokoztakilyenjellegűgondokat.

tőlfüggött.ezGalántaesetébenakörnyezőfalvaknépességszámánakcsökkentéséről
ésanépfeleslegnekavárosbavalóirányításárólszólt.aszatellittelepülésekszámára
ezazirányvonalhosszútávonnegatívtendenciaérvényrejutásátjelentette:alakosok
számánaklassúcsökkenésétésajelentősebbbefektetésekelmaradását.

ezatervnemtartalmaztaaGalántakörnyékitelepülésekenvégrehajtandóépítke-
zéseket.nebojszához,Hódihoz,JavorinkáhozképestTaksonyhelyzete,jelentőslakos-
ságszáma miatt, specifikus volt. Bár a többi községhez viszonyítva háromszor, sőt
kilencszer magasabb lakosságszámmal rendelkezett, a lakásépítéseket csak 1980
után tervezték. a lakosságkoncentráció érdekében tehát meg akarták akadályozni
Galántaösszeépüléséta szomszédos falvakkal. a városadminisztratív és gazdasági
funkcióifontosszerepetkaptak,ezzelkívántákcsökkenteniatelepüléskisvárosijelle-
gét, melyet éppen a mezőgazdasági jellegű vidéki háttér számlájára írtak. Tágabb
összefüggésben a várostervezés fenti lépései a kitűzött gazdaságpolitikai kurzushoz
igazodtak,amelyaziparosításttartottakiemeltfeladatnak.azipariüzemektelepítésé-
vel a mezőgazdaságban foglalkoztatottak számát kívánták csökkenteni. e folyamat
urbanisztikaivetületénektekinthetjükafalvakbanmegvalósulóköz-ésmagánépítke-
zések,illetveaközségektérbelifejlődésénekszigorúlimitálását.

Galántaesetébenisalakásépítkezésekútjánvalósítottákmegafentiekbenjelzett
törekvéseket.avárostérbeliközpontjátalkalmasnakvéltékerreacélra.ezzelkapcso-
latbanaz1960–1961-eskoncepcióbanháromindokfogalmazódottmeg.előszörisa
lakóterület egységét ezenazútonérhetik el.másodsorbanamezőgazdasági terület
arányánakcsökkenésemérsékelhető,mivelnemavárosihatárterületekenvalósulnak
meg az építkezések. végül a csatornázás és vízvezetékrendszer kiépítésével a köz-
pontban jelentős megtakarításokat érhetnek el. a városi és környékbeli községek
lakásállományánakazállapotátisfelmérték,melyetkielégítőnektaláltak.azátlagos-
naktekinthető,azonbankevésbéjóminőségűlakásokazösszes52%-áttettékkiés
50–60évesekvoltak.

atelepülésvárosijellegétaközegészségügyihiányosságokjelentősmértékbenlefo-
kozták.aterülettervezésdokumentációjábanúgyfogalmaztak,hogyGalánta„higiéniai
szempontbólalegrendezetlenebbszlovákiaivárosokközétartozik”.ezazonbanorszá-
gosjelenségvolt.aközutakportalanításánakhiányával,aközművesítéselmaradásá-
valésalakóterületekenelőnytelenülelhelyezettgazdaságiépületekproblémájávalszá-
mosszlovákiaivárosküszködött.30 éppenazönhatalmúépítkezésekkeresztülviteleés
aterülettervezőkhosszútávúelképzeléseinekfigyelmenkívülhagyásaeredményezte,
hogyzavaroktámadtakavárositérformálásában.azúj ipariésmezőgazdaságiüze-
mek elhelyezése, a megnövekedett víz- és energiaszükségletük szintén felvetette a
hatékonyésracionálisurbanisztikairendezésszükségességét.

Galántaközpontjával, főképpenavárosi térrel,különkell foglalkozni,mertakor-
szakideológusainakéstechnokratáinakagondolatvilágábankiemeltszerepetkapott.
afunkcionalistaszemléletszerintavárosközpontadminisztratív,kulturáliséskereske-
delmiszerepekkelbírt.aközponti téregyszerrekapottésközvetített jelképes tartal-
makat,ésfunkcionálisfeladatokattöltöttbe.avárosközpontirészétanyugat–keleti
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31. azmár a jelennek szóló kérdés, hogy a fő utcátmennyire tekinthetjük amúlt és a jövő
együttélésiterének,éshogyazújépítkezésekkelkialakult-eaközpontújidentitása.

32. afőutcaátépítésének1968-astervétl.ŠaBa-PŠa, onv-G-v,369.doboz,Projektováúloha
Galanta,1967.

33. ŠaBa-PŠa, onv-G-v,94.doboz,PodrobnýúzemnýplánGalanty.uo.návrhpripomienokk
územnémuplánurajónaTrnava–Galanta.
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kommunikációstengely,afőutcahatároztameg,ésmindmáigmegishatározza.ezta
településtörténeti adottságot a szocializmusban nem is tervezték megváltoztatni, a
városrendezésielképzelésekehhezalkalmazkodtak.31

a városközponttal kapcsolatban az 1951-es terv még homályosan fogalmazott.
egyfelőlarégiközpontfunkcióitmegakartákőrizni,másrésztteljesenújfőteretszán-
dékoztak kiépíteni. rá tíz évremár az új területtervezési koncepcióban konkretizált
célokattalálunk,melyeketegyébkéntanagyszombat–Galántarégióterveisajánlott.a
központteljesátépítésérőldöntöttek.anagykiterjedésűközponti felvonulási térhiá-
nyát terveztékmegoldani. a Pozsony irányából vágsellye felé tartó fő utca, korabeli
nevénaCsehszlovákHadseregútjacsakrészbentölthettebeeztaszerepet.aterve-
zőkszerintazutcában található,akkormégegyemeletesépületekésakisebb, zsú-
foltságoteredményezőüzleteksemfejezhettékkiaközpontjelleget,ezértjavasoltáka
postaéstöbbemeleteslakótömbökfelépítését.ezekazobjektumokajárásiszékhely
jelentőségétvoltakhivatottakkihangsúlyozni.32 azegy-éskétemeletesmagánépítke-
zésekzónájátészakonésnyugatonalakítottákki.azipariüzemeketdélenösszponto-
sították.

az1961-es tervbena fő utca forgalmi túlterheltségére is gondoltak. a vágsellyei
vegyipariüzemnövekvőtermelése,azelkészülttermékekésfélkészáruknövekvőszá-
razföldiszállítását feltételezték.ezenoknál fogvamerült felegyészakielterelőútés
Taksonyirányábanavasútvonalfeletthaladóhídépítése.

a kitűzött cél egyértelmű volt: a város problémamentes és nagy ívű fejlődését a
kisebbmértékűiparosításnakkellettbiztosítania.amunkaerőtazagrárszférábólahelyi
iparbaterveztékátirányítani,ígyaziparialkalmazottakszámát1785-ről4069-renövel-
tékvolna.azágazativáltozásokpilléreitakönnyűiparésamezőgazdaságigépekjavító-
üzemealkotta,amelyik1980-igkb.2ezermunkással,tehátahelyiiparbanalkalmazot-
takfeléveldolgozottvolna.amárműködőélelmiszer-iparivállalatoknakésszolgáltatá-
soknak(bútorgyár,tejüzem,malátaüzem)kisebbjelentőségükvolt.azipartelepítésésa
mezőgazdasági termelés a nagyszombat–Galánta régió tervének rendelődött alá.
éppenittérhetőtettenGalántaeltérővárosfejlődésénekoka,mivelnagyobbipariüzem
telepítésérenemkerültsor.akorrajellemzőretorikávalerrőlakövetkezőképpenfogal-
maztak:„ajárásiszékhelyki-ésátépítésénekatényébőlkiindulva,különösebbigények
nélkülaziparfejlődésére,éskülöntekintettelarra,hogyajárásonbelülnagykövetel-
ményekvannakszeredésvágsellyekiépítésére,aharmadikötévestervbencsakaleg-
szükségesebbellátottságbiztosításaésalakásállományátépítéseacél.”33

aGalántaiJárásinemzetiBizottságépítésügyiszakosztályamár1961-bennehez-
ményezteavároselégtelen iparosítását,éskifejeztekételyeitatervbevett lakosság-
koncentráció megvalósításával kapcsolatban. ezzel pedig, burkolt nyomásgyakorlás-
ként,aközpontiirányelvekbenemtartásárautaltak.

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIV
. évfolyam

  2
0

1
2

/1
, S

om
orja



34. ŠaBa-PŠa,msÚ-G, žP-IBv,8.doboz,smernýúzemnýplánGalanta,1961.onv-G-v,369.
doboz,ProjektováúlohapresídliskoGalanta–v.etapa,1968.azépítkezésikvótákmegha-
tározására,ahiányosságokral.onv-G-v,193.doboz,komplexnýrozborvýstavby1964–67.
alakótelepekterveirel.onv-G-v,164.doboz,sídliskoGalanta,II.etapa,bloka3,a4.

35. ŠaBa-PŠa,msÚ-G, žP-IBv,8.doboz,smernýúzemnýplánGalanta,1961.onv-G-v,369.
doboz,PodrobnýúzemnýplánGalanta,1967.onv-G-v,241.doboz,Územnýplán rajónu
Trnava–Galanta,sprievodnáspráva,1964.aházszanálásokmegoszlásaakövetkezővolt:
1961:167,1965:223,1970:228,1975:302,1980:317.onv-G-v,94.doboz,Podrobný
územnýplánGalanty,1961.

36. ŠaBa-PŠa,msÚ-G,žP-IBv,8.doboz,smernýúzemnýplánGalanta,1961.
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alakásegységekszámát1980-igmajdnemháromszorosáranöveltékvolna,3842-
re.azonbanmára tervezésszakaszábannyilvánvalóvávált,hogyelégteleneka ren-
delkezésreállóanyagieszközök.abennfentesek1961-bentisztábanvoltakvele,hogy
1965-igalakásépítések60%-átképtelenekfinanszírozni.atervekbenazévilakásépí-
tésekadatai,egyévben160–170lakás,irracionálisakvoltak.azépítkezéseklemara-
dásátavalóságtólelrugaszkodotttervezés,azépítőanyagésgépekcsekélyszáma,a
munkaszervezetlensége,aszakemberhiány,abeszállítócégekbefejezetlenmunkái–
melyeknem jellemzőengalántaipéldákvoltak–okozták.Galántaesetébenmégaz
elégtelen technikai felszereltség idézett elő komoly problémákat. a járási építkezési
osztály1965-ös jelentéseszerinthasonlóhelyzetbekerültekadiószegiésvágsellyei
lakótelep-építésekis.34

avárosicsatornahálózatkiépítését1960-bankezdtékmeg.alakótelepekgázveze-
tékeitésfűtőrendszereitaz1960-asévekfolyamánfektettékle.atávlatitervekszerint
Galántát 1966-ban vagy 1967-ben kapcsolták volna rá a nagy teljesítményű
Pozsony–vágsellyegázvezetékre.ezekmegvalósítása1980-ignagyszabásúátépítése-
ket,házbontásokat,telekfelvásárlásokatés-kisajátításokatjelentett.amezőgazdasá-
gilaghasznosíthatóterületekjelentőscsökkenésévelisszámolnikellett.35 azépítkezé-
sekakörnyezőtelepülésekenamagánházakraésazüzemek,köztükfőlegatermelő-
szövetkezetlakásairaszűkültek.

a hivatalok kiemelt szempontként kezelték a községek fejlődésének fékezését.
Taksony helyzete ebből a szempontból felettébb kedvezőtlen volt. az 1966–1980
közöttiidőszakbanfejlesztésévelnemszámoltak,annakellenére,hogyaz1964-esún.
rajónterva természetesnépességgyarapodást figyelembevévekorlátozottberuházá-
sokbangondolkodott.

„ajövőtervezői”tisztábanvoltakazellentmondóéshomályosszámításokkal,ezért
azokataz1961-esgalántaiterületrendezésitervbenkiakartákküszöbölni.afeladat-
köröketésalakosságnövekedésénekadataitaz1965és1980közöttiidőszakrapon-
tosították.Figyelembevettékszeredésvágsellyeiparánakvárhatóhatásait.aGalánta
környéki szatellittelepülések funkcióitésazesetleges fejlesztéseket isújrafogalmaz-
ták.atervmegvalósításátdokumentálóforrásokatnemtaláltammeg.azáttanulmá-
nyozottdokumentációtértékelvearrakövetkeztetek,hogyaz1961-estézisekésváros-
építészetiajánlásoknemvalósultakmeg.36

Galántaradikálisátalakításán,mely1950és1965közöttzajlottle,akorszakgaz-
daságossági szemléletehagyta rajta a bélyegét. ez a szemlélet szorosankötődött a
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37. Brath, Jozef: Úvahy o architektúre, urbanizme i fenoméne človeka. Bratislava, Slovenská
technická univerzita v Bratislave, 2001, 79., 84–85. p.

38. A táblázat forrása: šABA-PšA, MSú-G, žP-iBv, 8. doboz, Smerný územný plán Galanta, 1961.
39. MSú-G-ŽP-iBv, 78. doboz, Organizácia osídlenia SSR, Okres Galanta, 1974.
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technikaközpontúsághoz és az építészeti formalizmushoz. Az urbanisztikai egységeket
kizárólag gazdasági paraméterek szerint vizsgálták, a természetes építészeti lehetősé-
geket alábecsülték. A térviszonyok megbomlottak, a közterületek karbantartása prob-
lematikussá vált. A másik oldalon új viszonyrendszerek jöttek létre a lakóegységek
között, és új területek alakultak ki (főtér, főút a mellékutcákkal és a belső lakóblokkok).
Az 1961-es városrendezési terv technokrata jellegű volt és hideg racionalitás jellemez-
te. A racionalitás alatt a lakóépületek rendezettségét és egyhangúságát értem. A galán-
tai városépítészeti elképzelések új időszaka 1965 után nem hozott valamiféle eredeti,
a helyi viszonyokat figyelembe vevő elgondolásokat. Csupán a szlovákiai urbanizmus
néhány elemének helyi lecsapódásáról beszélhetünk, melyeket a városok extenzív fej-
lődése hívott életre.37

Galánta és a környékbeli községek lakosságszámának becslései és valós adatai38

Szemléletváltás az 1970-es években

Az 1970-es évek szlovákiai urbanizációja és a településszerkezet fejlődése egyoldalú-
an a gazdaság prioritásainak rendelődött alá. Az 1974-ben közzétett kormányprogram
ezt a következőképpen fogalmazta meg: „A településhálózat átalakítása olyan folya-
mat, amely a társadalom fejlődése során fokozatosan kiegészül és pontosul. Ezen
okból kifolyólag a települések hosszú távú koncepcióinak körvonalazásával és megva-
lósításával kapcsolatos teendők a gazdasági fejlődés szükségleteivel összhangban
valósulnak meg, és a leginkább koncentrált térségekben – melyek a természeti, terü-
leti-technikai és gazdasági feltételeikre való tekintettel a legkedvezőbb gazdasági fejlő-
désre képesek – az optimális területi szerveződésre törekedjenek.”39

A szlovák kormány 1972-es 1. számú rendelete hivatalosan is deklarálta ezt a kon-
cepciót. Tehát a körzeti városok minél gyorsabb fejlesztését és ezzel a pénzeszközök

 1960 1965 1980 

Galánta 5 706 8 370 15 610 

Nebojsza 377 370 340 

Hódi 647 600 260 

Javorinka 264 260 230 

Taksony 2 390 2 300 2 100 

„Javasolt Galánta 

politikai község” 

9 384 11 900 18 800 

Valóság 9 507 15 477 
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40. Pukkailászló:Galánta az új társadalmi viszonyok kialakítása idején (1948–1989). i.m.
224.p.

41. Hruška,emanuel:Problémy súčasného urbanizmu.i.m.67.p.
42. onv-G-v, 504. doboz, Územnoplánovacie prípravy komplexnej bytovej výstavby v rokoch

1971–1975.a lakótelep-dokumentációt l.onv-G-v,525.doboz,327/1,sídliskoGalanta
stredII.uo.580.,581.,582.doboz,328/1,ProjektovádokumentáciaGalantasídliskoII.
uo.583.doboz,328/1,vyjadreniekprojektovejdokumentácie(rôzne).
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differenciálásátiselkellettérni.ezakoncepcióavárositelepülésekcélzottkiépítését
jelentette, mely technikai és polgári ellátottságuk fejlesztésére szorítkozott. a tézis
egyértelművolt:alakosságkoncentrációnakazipariésmezőgazdaságitermelésköz-
pontosításátkelletttámogatnia.Galánta,szereddelésvágsellyévelegyüttkörzetiszin-
tűvárossávált.Taksonynakaz1971-esGalántáhozvalócsatolásaennekakoncepció-
nakaszellemébenvalósultmeg.a településkoncentrációértelmébena többmint2
ezerlakostszámlálónagyközségeketisbevontákebbeafolyamatba.40

kialakították a Galánta–vágsellye urbanizációs teret, amely 12 települést foglalt
magába,többmint48ezerlakossal.eztamodelltaz1960-asévekelejénszületettterv
redukált változatának tekinthetjük, amely akkor nagyobb kiterjedésű volt, hiszen
szeredetisehhezkapcsolták.amitágabbösszefüggésekbennemváltozott,azPozsony
„nagyvárosi”hatásavolt.41 amásikoldalonavidékikörzetekdegradálódtak,helyijelle-
gűkörzetekbevagynemközpontjellegűekbesoroltákőket.ezekatelepüléstípusoka
lakosságalapvetőpolgáriéstársadalmiellátásátbiztosítottákvolna.ellenbenlokális
társadalmifunkcióikgyengültek,azagglomerációkrészeivéváltak.amunkaerőbázi-
saikéntszolgáltak,ésnépességtöbbletüketavárosiközpontokbairányították.

kétállamitervhivatal(slovenskáplánovaciakomisia,slovenskákomisiapretechni-
ku)műhelyébőlkerültki1967-benszlovákiahosszútávútelepülésfejlesztésiprogram-
ja.azötéveslakásépítésektervét,amelyben1980-igkb.300ezerlakássalszámoltak,
1969-bendolgozták ki. a városi agglomerációkat ezekbenazanyagokbanmár széle-
sebbösszefüggésekbenértelmezték.alakásokelhelyezésének„legkedvezőbb”módja-
itkeresték.GalántánastredI.ésII.lakótelepekbefejezésére,1150lakásépítésérefek-
tettékahangsúlyt.ezmegegyezettvágsellyével(1158)ésmeghaladtaaszerediterve-
ket (800).42 egy másik variáció a városi lakásnövekedés 47%-os arányával számolt.
Taksonyonkívülakörnyezőfalvakrajóvalkisebbarányúépítkezéseketterveztek.
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43. onv-G-v, 504. doboz, Územnoplánovacie prípravy komplexnej bytovej výstavby v rokoch
1971–1975.

44. msÚ-G-ŽP-IBv,94.doboz,Galanta–Územnýplánsídelnéhoútvaru,1975.aseverI.lakóte-
lepdokumentációjátl.onv-G-v,1448.doboz,326/3,sídliskoGalanta–severI.
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Galántánésakörnyékbelitelepülésekentervezettlakásokszámánakmegoszlása43

az1974-esurbanisztikaitervetkéttényezőhívtaéletre:agalántaibel-éskülterületek
beépítettsége és a város összekötése Taksonnyal. Fontos célként jelölték meg a
magánházaképítésétavárosikeletirészein,ésaközpontbanarégiházakszanálását.
azérvelésakövetkezőképpenhangzott:„avárostervezésitervalakóövezetgazdasá-
goskihasználásáratörekszik,mégarégebbiépületeknagyszabásúlebontásaáránis.”
Galántán és Taksonyban az 1970-es évek folyamán ez 1068 házat érintett. régi-új
irányzatkéntatöbbszintűlakótömböképítéseerősödöttmeg.astredI.lakótelepetvég-
legesen1975-refejeztékbe.astredII.lakótelepépítése-bővítésetovábbfolytatódott.
anyugat-szlovákiaikerületnemzetiBizottságépítkezésiosztályaGalántaurbanizáció-
jánakakövetkezőprioritásaittűzteki:

1.az„alapépületek”befejezése,tehátsincsszóterületiexpanzióról.
2. az új lakótömbök számára szanálások útján kell helyet biztosítani a központi

zónákban.
3. a magánjellegű családi házak építésének támogatása és Hódi, Javorinka,

nebojszalakosságiellátottságának„kiegészítése”;különösenTaksonyfejlesztésének
támogatása.

4.agalántaikórházbővítése.
5.alakózónaészakikiterjesztése.
6.kerülőútépítéseavárosészakirészein(deazehhezszükségesesettanulmány

éselőzetesköltségvetéshiányzott).
7.azöldövezetekmegőrzése,újrekreációszónákkialakítása,környezetvédelem.
8.aseverII.lakótelepkiépítése.44

Fó
r

u
m

Társadalom
tudom

ányi S
zem

le, XIV
. évfolyam

  2
0

1
2

/1
, S

om
orja



45. aziparizónamegszervezésérel.onv-G-v,585.doboz,329/1,urbanistickáštúdiazástavby
priemyselnéhoareáluGalanta,1970.

46. msÚ-G-ŽP-IBv, 232. doboz, Galanta-Územný plán sídelného útvaru, sprievodná správa
vyhodnoteniapoľnohospodárskehopôdnehofondu,1979.agalántaiállamigazdaságazon-
bannemazurbanizációhatásaikövetkeztébenteljesítettalul.anagyértékűerőforrás-lekö-
tésésgazdaságirugalmatlanságmiattmáraz1970-esévekmásodikfelében„afolyama-
tosanlemaradóüzem”kategóriájábasorolták,éscsakazállamidotációknakköszönhető-
en maradt talpon. ŠaBa-PŠa, okresná poľnohospodárska správa v Galante, 24. doboz,
ročnásprávazarok1981.

20 Gaučík István

ahelyijellegűiparfejlődésétésújmunkahelyekteremtésétasvédpiacraisterme-
lő,munkagépekgyártásáraszakosodottToskuřimvállalatésabútoripariüzemműkö-
désebiztosítottavolna.45

azújelgondolásokellenérearégivárostervezésifilozófiameghatározóelemeinek
továbbélésérőlbeszélhetünk.ezekaz1974–1975folyamánkeletkezett,azurbaniszti-
kaibeavatkozásokat2000-igtárgyalódokumentációbanistettenérhetők.

a gondolatmenet változása, egy szerényebb városterjeszkedés jegyében, csak az
1979-esurbanisztikaianyagbanmutathatóki.a„komplex”,teháttömegeslakótömb-
építésvezérelvemegmaradt,elsősorbanaHódiútkétoldalán(sever I., II.).előtérbe
kerültalakóövezetkiterjesztésénekkérdése.azexpanziócsakészaki,távlatilagészak-
nyugatiiránybanvoltrealizálható.azelvárásokszerintaközpontbanfolyóházbontások
lehetővétettékanagyobbmértékűlakótömbépítéseket,melyekeredményeképpena
központizónákbankb.9ezerlakosthelyezhettekel.avárosszámáraazonbanTaksony
új,déliterjeszkedésilehetőségetjelentett.agalántaivárostervezésbenezértfigyelhe-
tőmegakoncepcióváltás.azelsőlépéstaTaksonyirányábavezetőfelüljáróésazipari
zóna,egybennagyraktárakkialakításajelentette.avárostöbbirészétmellékvágányra
állították. Hódiban minimális számú lakóház építését vették tervbe. nebojsza és
Javorinkaesetébenújházépítéseketnemvalósítottakmeg.ezadéliterjeszkedésazon-
banellentétbekerültamezőgazdászokállamilagistámogatotttermőföldvédelmiprog-
ramjával.amezőgazdaságirányításátvégzőhivatalokatermőterületradikáliscsökke-
nésétakartákelkerülni.Felhívtákafigyelmetabekövetkezőgazdaságikárokra,agaz-
dálkodást negatívan befolyásoló tényezőkre, a galántai állami gazdaság és termelő-
szövetkezetteljesítménycsökkenéséreésamezőgazdaságitermelésfennakadásaira.46

Gazdaságicélszerűségésújideologizmus

avárosurbanisztikaifejlődésétaz1980-asévekbenkétjelenséggellehetalegjobban
megvilágítani.egyrészta lakáspolitikát továbbra is jellemző racionalizmussalésgaz-
daságossággal,melyekútjánavárosközpontbananépsűrűségetkívántáknövelniés
egyatelepüléstténylegesenisvárossátevőkompaktegységlétrehozásátszorgalmaz-
ták.astredI.ésII. lakótelepekalkottákennekatervnekapilléreit.atervgyengéjét
mégisaszóbanforgólakótelepek„kevésbégazdaságosvolta”jelentette.avárositér
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47. ezekakövetkezőkvoltak:1.a„maradék”régiházak lebontása.Csakaműemlék jellegű
épületeketőrzikmeg,2.astredI.lakótelepépületei„alacsonyak”voltak.ezaközpontter-
vezettnépsűrűségérehatottkedvezőtlenül,3.astredII.területeazépítkezéskövetkezté-
bendevasztálódott,4.atereprendezéséskultiváláselmaradt.

48. msÚ-G-ŽP-IBv,274.doboz,Galanta-stredurbanistickáštúdia,1980.
49. msÚ-G-ŽP-IBv,387.doboz,CentrumGalantaurbanistickáštúdiapešejzóny,1983.
50. msÚ-G-ŽP-IBv,489.doboz,námestieosloboditeľov,1986.
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„hagyományozódott”építészetiproblémáitimmárnemtabuizálták.47 aneogótikuskas-
télyesetébenkisebbelmozdulásvolttapasztalható.akastélyparkjelentőségétemel-
tékki,ésjavasoltákmegóvását.

azidőszakmásikjellemzőjegyeafelerősödöttideologizmus.ezalattahatalomegy-
fajtaújönreprezentációjátértem,melylegjobbanalenin-szoborfunkciókeresésében
nyilvánultmeg.„megkellfontolniaszobormegfelelőelhelyezésétatéren,tekintettela
keletiésdéliirányúkedvezőtlenlátószögre,ahonnananyitotttérhátsórészébentelje-
senelveszik.”aszoborújelhelyezésénekésa főtérátépítésének ideológiaiüzenete
volt: „a kövezet kialakítását tagolt szerkezetűnek gondoljuk,mely nemes természeti
anyagokból készül, és az intézmények (Járási nemzeti Bizottság, szkP Járási
Bizottsága)társadalmiszerepétemeliki.”48

aFőutcaikorzógondolata1983-banmerültfel.atervszerintkisebbtereketésátri-
umokat alakítottak volna ki. Pihenőszektorok, amfiteátrum, kávézó és üzletközpont
ötleteiszerepeltek.mindezeketaműemlékjellegűépületekkel„harmonizálták”volna.
atervadélrehelyezettelterelőfőútmegépítésétőlfüggött,melyamegnövekedettgép-
járműforgalomtól tehermentesítette volna a városközpontot. a sétálóutca változatos
elrendezéseakorábbanuralkodóegyhangúságotszüntettevolnameg.azelőremutató
jegyekmellettazideológiaiüzenetmegfogalmazásasemkésett.egyemlékműaváros
jeles személyiségeinek, a politika és kultúra területén maradandót alkotóknak a
nevét(?)örökítettevolnameg.49

a városközpont utolsó, a szocialista ideológia szellemében fogant átalakítására
1986-banszületettterv.afelszabadulásemlékművénekfelállításaösszefüggöttafőtér
újragondolásával. az emlékmű ideológiai üzenetét a következőképpen fogalmazták
meg:„afőtérképzőművészetimegalkotásánakésazemlékműnektartalmilagésfor-
mailagaCskPkongresszusainakaszocialistakultúrárólésművészetrőlalkotottüze-
netét kell bemutatnia.” a szerzők nyakatekert érvelése szerint az emlékmű a város
„legexponáltabb”helyénvolt,így„szorosérintkezésben”maradhatottapolitikaiésköz-
igazgatásiszervekkel,emellettaz„ideológiaiösszeköttetés”islétrejöttközöttük.

a tömegekkel az ideológiai-politikai „kontaktust” a lenin tér biztosította. a
Felszabadítók tere ezzel szemben „kamarajellegű” volt. küldetését az emlék és az
ünnepvizualizációjábanjelöltékmeg.azalkotásnakjelképezniekellett„az ideológiai
éstartalmiösszefonódástazszkPJárásiBizottságánakszékházával”.50
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***

a20.századmásodikfelébenhárommodernizációsirányzatmutathatóki.aliberális-
neoliberáliselvekatársadalomésagazdaságmodernizálásbanamagánvállalkozások
és a piac szerepét hirdették. ezen kívül a strukturalista, felülről, államilag irányított
demokratikus tervezés is létezett. Harmadiknak a szintén reálisan ható, szocialista
modernizációstípustjelölhetjükmeg,számosellentmondásosjegyévelegyütt.

ennekaszocialistaválaszkeresésnekarészétképezteazurbanizáció,illetveaterü-
letfejlesztésis.Galántavárosfejlődéseerreszolgáltatpéldákat.avárosurbanizációjá-
nakaszocializmusbanháromfőjegyevolt,melyekmáigbefolyásoljákavárostervezé-
si lépéseket.avárosközpontfokozatos,elhúzódóátalakításaés lakótömböképítése,
miközbenazépítészetihangsúlyastredII.lakóteleprehelyeződöttát.alakózónakiter-
jesztésecsaládiházakformájábanészakiésészaknyugatiirányban.végülazipari-ter-
melői övezet stabilizálása délen és délkeleten, valamint a szabadidő- és sportzóna
kiépítése.

aszocialistamodernizációsmintavagymásképpfogalmazvaaközponti tervezési
modell–amelyahivatalosideológiáraésazerrealapozottközgazdaságratámaszko-
dott–történelmiértékelésétsemlehetelhanyagolni.

IsTván Gaučík
PlannInG oF FuTure. urBanIzaTIon oF GalanTa In THe TIssue oF Power, IdeoloGy and

raTIonalITy (1949–1989)

Three modernization trends can be detected in the second half of the 20th
century. liberal and neo-liberal principles promulgated the role of private
enterprises andmarkets in themodernization of the society and economy. In
addition, a structural democratic planning existed, led from above by the
government.asthethirdtrendwecanearmarkthesocialisttypeofmodernization
which also had a real effect, together with its many controversial attributes.
urbanizationandregionaldevelopmentwerealsoapartofthissocialistquestfor
answers.Galanta´surbandevelopmentprovidesanumberofexamples.during
the socialism, the urbanization of a city had threemain characteristics, which
influencedthestepstakenwhenplanningitsdevelopment:gradual,stretchedout
transformation of the city centre and building blocks of flats, while the
architecturalfocuswasmovedtoahousingestate;theextensionofthehousing
zoneintheshapeofprivatehousesinthedirectionofnorthandnorth-west;and
finally,stabilizationoftheindustrial-productionzoneinthesouthandsouth-east,
as well as the construction of areas for sports and leisure. The socialist
modernizationmodel(or,inotherwords,acentralplanningmodel)–leaningon
official ideologyandeconomybasedonthat–cannotbeneglectedeitherfrom
thehistoricalpointofevaluation.

22 Gaučík István
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