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SZECESSZIÓS SÉTA
JUGENDSTILROUTE
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1. SIMEON LEOVIĆ BÉRPALOTÁJA / DER MIETSPALAST VON SIMEON LEOVIĆ, Park Ferenca Rajhla 11
2. SONNENBERG SALAMON BÉRPALOTÁJA/ MIETSPALÄSTE VON SALAMON SONNENBERG, Đ. Đakovića 3 i M. Korvina 10
3. RAICHLE FERENC PALOTÁJA / DER PALAST VON FERENZ RAICHLE, Park Ferenca Rajhla 5
4. SZABADKAVIDÉKI KERESKEDELMI BANK PALOTÁJA  /  DER PALAST DER HANDELSBANK VON SUBOTICA, Korzo 4
5. ARANY BÁRÁNY SZÁLLODA / DER PALAST DES HOTEL ZLATNO JAGNJE, Korzo 3
6. VÁROSI BÉRPALOTA / DER STÄDTISCHE MIETSPALAST, Branislava Nušića 2
7. ROZNOFSZKY JÓZSEF BÉRPALOTÁJA /  DER PALAST VON JÓZSEF ROZNOFSZKY, Štrosmajerova 22
8.  VÁROSHÁZA /  DAS RATHAUS, Trg slobode 1
9. A MAGYAR ÁLTALÁNOS HITELBANK PALOTÁJA /
DER PALAST DER UNGARISCHEN ALLGEMEINEN KREDITBANK, Trg republike 2
10. DUŠAN STOJKOVIĆ  PALOTÁJA / DER PALAST VON DUŠAN STOJKOVIĆ, Trg republike 10
11. AZ OSZTRÁK-MAGYAR BANK PALOTÁJA /  DER PALAST DER ÖSTERREICHISCHUNGARISCHEN BANK, Dimitrija Tucovića 15
12. DÖMÖTÖR MIKSA PALOTÁJA / DER PALAST VON MIKSA DÖMÖTÖR, Trg sinagoge 3
13.  ZSINAGÓGA /  SYNAGOGE, Trg sinagoge 2
14.  VÍZTORONY  /  DER WASSERTURM, Park heroja bb
15. VIGADÓ / DIE GROßE TERASSE, Park heroja bb
16.  KÉK VÁZÁK /  VASEN IN PALIC, Park heroja bb
17.  ZENEPAVILON  / DAS MUSIKPAVILLON,  Park heroja bb
18. EMLÉKKÚT / GEDENKENWASSERHAHN, Obala Lajoša Vermeša bb
19. NŐI STRAND / STRAND  FÜR  FRAUEN, Obala Lajoša Vermeša bb
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A SZECESSZIÓRÓL

Az új művészet, amelyet a XIX. század 
végén, a XX. század elején a gyorsuló 
iparosodás, a városiasodás, és a gyorsan 
változó társadalom gerjesztett, fellázadt a 
historizmus merev kánonjai és az uralkodó 
ízlés ellen. Épp emiatt a szecesszió inspirációt 
nem az előző korokban és
korábbi művészeti stílusokban keresett, 
hanem ötleteit a természetből, az ott előforduló 
alakzatokból és szerkezetekből merítette. 
A szecesszió rányomta bélyegét a modern 
élet minden művészetére és területére. A 
szecesszió nem csupán művészeti stílus – az 
életstílus is egyben. A szecessziós építészetet 
a buja, semmitől sem korlátozott formák, 
ívelt vonalak, hullámzó vonások és szokatlan 
színkombinációk jellemezték. A hangsúlyos 
asszimmetria, az új anyagot és építészeti 
technikák alkalmazása az épületeknek sajátos 
plasztikusságot, a néha túlzó szecessziós 
díszítés pedig játékosságot kölcsönzött. A 
geometriai és növényi motívumok valamint a 
női alakok váltak Európa szerte az építészek 
kedvelt motívumaivá.Alapjában véve 
nemzetközi irányzat, amely a különböző 
közegek nemzeti érzületeitől vezérelve 
különböző formákat öltött. Ausztriában 
bécsi szecesszióként, Németországban 
Jugendstil, Franciaországban és Belgiumban 
Art Nouveau, Angliában Modern Styl, 
Olaszországban stile floreale (virágos stílus), 
az Osztrák-Magyar Monarchiában
pedig szecesszióként ismerték.

ÜBER DEN JUGENDSTIL

Die neue Kunst, die an der Wende des XIX 
und XX Jahrhunderts durch beschleunigte 
Industrialisierung, Urbanisierung und einer 
schnell veränderlichen Gesellschaft inspiriert 
ist, stand gegen strenge Grundregeln 
des Historizismus und vorherrschenden 
Geschmacks auf. Daher suchte der Jugendstil 
die Inspiration nicht in vorigen Epochen und 
Kunststilen, sondern suchte nach Ideen in 
der Natur, deren Formen und Struktur. Der 
Jugendstil prägte alle Kunstarten und Bereiche 
des modernen Lebens. Der Jugendstil ist 
nicht nur ein Kunststil – er ist ein Lebensstil. 
Die wesentlichen Eigenschaften der 
Architektur des Jugendstils sind zügellose, 
ungebändigte F ormen der gerundeten Linien, 
wellenartiger Züge und ungewöhnlicher 
Farbkombination. Die ausgeprägte 
Asymmetrie und die Verwendung der neuen 
Baustoffe und Bautechniken gaben den 
Objekten eine spezifische Plastizität und 
die sophistizierte, manchmal übertriebene 
Dekorativität des Jugendstil-Ornaments 
– die Verspielung. Die geometrischen und 
pflanzlichen Motive sowie der Antlitz der Frau 
– wurden zu Lieblingsmotiven der Architekten 
in ganz Europa. Obwohl im Wesentlichen 
international, in verschiedenen Milieus 
gestärkt durch nationales Gefühl, erwuchs er 
in verschiedenartigen Formen. In Österreich 
war er bekannt als Wiener Secession, in 
Deutschland als Jugendstil, in Frankreich und 
Belgien als Art Nouveaux, in England Modern 
Style, in Italien Blumenstil und im Gebiet der 
österreichisch-ungarischen Monarchie – 
Jugendstil.
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A SZECESSZIÓ Szabadkán 
Um die Wende des XIX und XX Jahrhunderts 
kamen aufgewallte Geschehnisse in Europa 
im Bereich der Kunst, Wissenschaft und Leben, 
über Budapest, auch nach Subotica – die sich 
damals im selben Staat befanden. Dies war der 
Zeitraum des Friedens und des wirtschaftlichen 
Fortschritts, als in Subotica der Bau im vollen 
Schwung war. Änderungen, die aus Europa 
kamen, flossen langsam auch in die Architektur 
von Subotica ein, entwickelten sich aber 
weiter in zwei Richtungen, zwei Strömungen. 
Während sich eine Strömung den europäischen 
Zentren wie München, Wien, Paris und London 
wendet, wendet sich die andere, dominantere, 
der nationalen, ungarischen Variante des 
Jugendstils zu. Obwohl die europäische 
zahlreicher ist, dominiert die ungarische 
Variante mit ein paar Beispielen, die aber nach 
dem Standort, nach der Größe und dem Zweck 
außergewöhnlich sind, dominiert er in der 
Stadt und trägt bei, dass Subotica den Namen 
der Stadt des Jugendstils trägt. Das sind, 
selbstverständlich, das Rathaus, Synagoge, 
Palast Raichl, Banken...
Avantgardistische ungarische Künstler waren, 
nach dem Vorbild ihrer europäischen Kollegen, 
der Meinung, dass die industrielle Entwicklung 
zur Vernichtung alles Schönen führt und dass 
die Kunst in das alltägliche Leben eingeführt 
werden soll, indem sie sich an das nationale 
Bauwesen und Tradition und Anwendung der 
lokalen Baustoffe stützt. Nach nationalen 
Eigenschaften suchend, das nationale 
Schöpfertum und Bauwesen studierend, 
hat die ungarische Variante des Jugendstils 
eine charakteristische und erkennbare 
architektonische Sprache gebildet.
Neben allen Geschicklichkeiten, Fähigkeiten, 
Erkenntnissen und Reisen der lokalen 
Architekten, brachte erst der Einsatz der 
Autoren aus Budapest oder anderen Städten 
den Geist der Großstadt und neue Strömungen 
in die Architektur von Subotica. Hier sollte man 
das Tandem von Marcell Komor und Dezsö 
Jakab, Ferenc Raichl, Brüder Vágó, Pál Vadász 
aber auch lokale Architekten die das akzeptiert 
haben, wie Titus Mačković oder  Mátyás Salga, 
erwähnen.
Der große Wunsch der Einwohner von Subotica 
und die große Inspiration der Bauherren, 
Künstler und Handwerker, die zahlreiche 
Jugendstilbauten errichtet haben, haben Werke 
in Subotica und nahem Palić erbaut, die auch 
nach einem Jahrhundert im gleichen Maß 
attraktiv und intrigant sind.

A XIX. és a XX. század fordulóján az Európa-
szerte tapasztalt forrongás a művészetekben, 
a tudományban és az élet egyéb területein 
Budapesten keresztül az akkor még ugyanazon 
országhoz tartozó Szabadkát is elérték. A 
béke és a gazdasági fellendülés időszakában 
Szabadkán is felizzott az építkezési láz. Az 
Európából érkező változások lassacskán 
Szabadka építészetében is kifejezésre 
jutottak, de továbbra is két irányzatot, két 
áramlatot képviseltek. Az egyik irányzat az 
olyan európai központok felé fordult, mint 
München, Bécs, Párizs és London, a másik, az 
erőteljesebb, a szecesszió nemzeti, magyar 
változatát képviselte.  Az európai irányzat 
elemei gyakrabban fordultak elő, a szecesszió 
magyar változata pedig csak néhány épülettel, 
de fekvésüket, rendeltetésüket tekintve 
uralták a várost és hozzájárultak ahhoz, hogy 
Szabadkát a szecesszió városaként tartsák 
számon. Ezek a Városháza, a Zsinagóga, a 
Raichle-palota, a bankok épületei ...
Az avantgárd magyar művészek európai 
kollégáikat követve úgy vélték, hogy az 
ipari fejlődés tönkretesz mindent, ami 
szép, ezért a művészeteket be kell ágyazni 
a mindennapokba, a népi építészetre és a 
hagyományokra támaszkodva, helyi anyagok 
felhasználásával. A nemzeti sajátosságok 
után kutatva, a népművészetet és a népi 
építészetet tanulmányozva létrejött a 
szecesszió magyar változata, ez a jellegzetes 
könnyen felismerhető építészeti stílus.
A helyi építészek minden tudása, képessége, 
összeses ismereteik és utazásaik ellenére 
a nagyvárosok lelkülete, az újfajta építészet 
Szabadkára csak azután tört be, miután 
felkéréseket kaptak a budapesti és más 
városok alkotói. Itt kell megemlíteni Komor 
Marcellt és Jakab Dezsőt, Raichle Ferencet, a 
Vágó testvéreket, Vadász Pált, valamint azokat 
a helybeli építészeket, akik magukévá tették 
az újdonságokat, mint például Macskovics 
Titusz vagy Salga Mátyás.
A szabadkaiak óriási tettvágya, az ihletett 
építészek, művészek és kézművesek – akik 
számos szecessziós épületet hoztak létre 
– Szabadkán és a közeli Palicson – olyan 
létesítményeket alkottak, amelyek egy 
évszázaddal később is ugyanolyan szépek, 
látványosak és izgalmasak.

JUGENDSTIL in Subotica 
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VÁROSHÁZA
Számos európai várostól eltérően Szabadka 
központjában nem egy székesegyház vagy 
templom dominál, hanem a Városháza. 
Fekvésével, méretei vel  és a szecesszi 
ó magyaros vál tozatának cikornyás 
építészetével a városháza a város 
meghatározó elemévé, Szabadka központjává 
és jelképévé vált.
1908 és 1910 között épült, az enteriőrrel 
pedig 1912-ben készültek el. Csaknem 6000 
m2 területet foglal el, hasznos területe pedig 
16.000 m2. Tornya 76 méter magas, a kilátó 
45,5 m magasságban található. Feledhetetlen 
kilátást nyújt a városra és környékére. A 
városházát Komor Marcell és Jakab Dezső, 
neves budapesti építészek tervezték.
Szimmetrikus az alaprajza, négy belső udvara 
és négy bejárata van. Az északi bejárattól, 

Im Vergleich zu den meisten europäischen 
Städten dominiert im Zentrum von Subotica 
nicht die Kathedrale oder eine Kirche, sondern 
das Rathaus. Mit dem Standort, Dimensionen 
und schnörkeliger Architektur der ungarischen 
Variante des Jugendstils, wurde das Rathaus 
zur Determinante der Stadt, das Zentrum und 
Symbol von Subotica.
Errichtet zwischen 1908 und 1910 und 
die Innengestaltung wurde im Jahre 1912 
abgeschlossen, nimmt es eine Fläche von 
fast 6000 m² mit 16.000m2 Nutzfläche 
ein. Der Turm ist 76 Meter hoch, und der 
Aussichtspunkt befindet sich in der Höhe von 
45,5 Metern und von ihm aus hat man einen 
unvergesslichen Ausblick auf Subotica und 
dessen Umgebung. Das Rathaus wurde von 

DAS RATHAUS
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mellyel szemben szép park és a kék szökőkút 
található, az előcsarnokon és a márványból 
készült díszes lépcsőházon keresztül lehet 
eljutni az első reprezentatív emeletig. Ott 
három tanácsterem kapott helyet, a zöld és 
a sárga, amelyet a főispán és a polgármester 
használt, a harmadik, központi, amely a 
legnagyobb és a legszebb – a díszterem 
jelenti egyben a városháza szívét is. Ebben a 
teremben tartja ülései t a képvi selő-testület, 
hangverseny- és esküvőterem is egyben, 
illetve fontos tanácskozások helyszínéül 
szolgál. Összesen 16 színpompás vitrázs 
díszíti, Róth Miksa és Nagy Sándor festő 
alkotásai. Ez utóbbi készítette azt a hat 
vitrázst, amelyek az oldalsó apszisban 
kaptak helyet, s amelyek kivételes művészi 
alkotásnak számítanak. 
A városházát a kor követelményeivel 
összhangban tervezték, és még ma is eleget 
tesz a város számos igényének. Jelenleg 
is számos intézmény, szervezet székhelye: 
itt található a Polgármesteri Hivatal, a 
Városi Közigazgatási Hivatal és a városi 
szolgálatok, a Történelmi Levéltár, butikok 
és bankok... Funkcionalitása és modernsége, 
a különböző művészeti ágak – építészet, 
festészet, iparművészet – összefonódása 
jelenti valószínűleg az épület legnagyobb 
értékét, de amitől a látogatók lélegzete is 
eláll, az mindenképpen a rendkívül gazdag 
díszítése.  A szecessziós díszítést a magyar 
népművészet romantikus értelmezésével 
gazdagították a stilizált virágok mintáival 
és a kerámiából illetve kovácsoltvasból 
készült virágdíszekkel. A fafaragások, a 
sárgaréz vasazatok, a lámpák, az eozinmázas 
kerámialapok csak fokozzák ennek a kivételes 
épületnek a művészi értékét és pompáját. 

Látogatási idő kísérő mellett:
Kedd – Szombat 12 órakor (nagyobb 
csoportoknál bejelentkezés szükséges)
Gyülekezés az ünnepi bejárat előtt.
Belépő díja: 150 RSD – Nagy díszterem, 150 
RSD - Kilátó

Marcell Komor und Dezsö Jakab, bekannten 
Budapester Architekten projektiert.
Es hat einen symmetrischen Grundriss mit vier 
Höfen und vier Eingängen. An der nördlichen 
Seite, wo sich ein schön eingerichteter Park 
und der Blaue Brunnen befinden, ist das 
Vestibül mit festlichen Treppen im Marmor, 
der zum ersten repräsentativen Stockwerk 
führt. Da befinden sich drei Säle – das grüne 
und gelbe, welche vom großen Gespan 
und Bürgermeister genutzt wurden und 
das dritte, zentrale, größte und schönste – 
der festliche, große Rathaussaal, der das 
Herz des Rathauses darstellt. Es wird für 
Sitzungen des Gemeinderates, Konzerte, 
Hochzeiten und wichtige Versammlungen 
benutzt. Hier befinden sich sechzehn 
prachtvolle Vitragen zitternden Kolorits, deren 
Autoren Miksa Róth und der Maler Sándor 
Nagy sind, der Autor von sechs Vitragen ist, 
die sich in seitlichen Apsiden befinden und 
die als hervorragendes Kunstwerk gelten. 
Das Rathaus, das modern konzipiert ist, 
den Bedürfnissen der Zeit entsprechend, 
stellt auch heute viele Bedürfnisse der 
Stadt zufrieden. Darin befinden sich 
derzeit: das Kabinett des Bürgermeisters, 
Stadtverwaltung  und städtisches Amt, das 
historische Archiv, Boutiques, Banken ….  
Die Funktionalität und Aktualität, sowie die 
Synthese verschiedener Kunstgattungen 
– Architektur, Malerei und bildender Kunst 
sind wahrscheinlich die größten Werte 
dieses Objekts, aber das, was die Besucher 
atemlos macht, ist jedenfalls deren reiche 
Ornamentik.                                                                                                                                                                                                                                        
Die Dekorativität des Jugendstils ist hier mit 
einer romantischen Note des ungarischen 
Folklore durch Muster der stilisierten 
Blumen und Blumenschmuck aus Keramik 
und geschmiedetem Eisen bereichert. 
Geschnitztes Holz, Messingbeschläge, 
Leuchten, Eosin-Keramikfliesen tragen dem 
Kunstwert und der Pracht dieses einzigartigen 
Objekts bei.
Besichtigungszeit mit Führung:
Dienstag - Samstag um 12 Uhr (größere 
Gruppen müssen angemeldet werden)
Versammlung am formellen Eingang.
Eintrittsgebühr: 150 Dinar - Großer Ratsaal, 
150 Dinar - Aussichtspunkt 

Trg Slobode 1, tel: +381 (0) 24 555 128, muzejsubotica@mts.rs, www.gradskimuzej.subotica.rs
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KOMOR ÉS JAKAB
Komor Marcell (1868-1944) és Jakab Dezső 
(1864-1932) építészek 1897-ben
társultak és nyitottak tervezőirodát 
Budapesten. Ez a páros Magyarország-szerte 
tervezett épületeket egészen a háború végéig, 
1918-ig. Lechner Ödönnek, a szecesszió 
magyar változata megteremtőjének 
tanítványai és követői voltak.  Komor Marcell 
irányította a tervezőmunkát, az épület 
koncepcióját, a térelosztást, a szerkezeti és 
funkcionális elemeket ő határozta meg, Jakab 
Dezső pedig az enteriőrt tervezte a legapróbb 
részletekig.
Szabadkán nem sok épületet terveztek, de 
mindegyik építmény később jelképpé vált: a 
Zsinagóga, a Kereskedelmi Bank (ma Korzó 
4.), a Városháza, valamint a palicsi nagy 
épületegyüttes, a Víztorony, a Vígadó, a Női 
fürdő és az Emlékkút.

KOMOR UND JAKAB
Die Architekten Marcell Komor( 1868-1944) 
und Dezső Jakab (1864-1932) haben sich im 
Jahre 1897 verenigtund das Projektbüro in 
Budapest eröffnet.
Diese sTandem hat Bauten in ganz Ungarn, 
bis zum Ende des Krieges, im Jahre1918 
projektiett. Sie waren Schler und Nachfolgerder 
Vorreiter der Variante des Jugendstils – von 
Ödön  Lechner. Marcell Komor war Träger des 
Projekts, verantwortlich für die Konzeption 
des Gebäudes, Organisation des Raums, die 
Funktion und Konstruktion, während Dezső 
Jakab das Interieur entwarf und alles bis zu 
winzigen Details plante.
Obwohl die Anzahl der Objekte, diesie in 
Subotica entworfen hatten, nicht groß 
war,wurde jedes von ihnen später zum Symbol: 
die Synagoge, Handelsbank (heute Korzo Str. 
4),  das Rathaus und ein großer Komplex 
von Objekten in Palić – der Wasserturm, die 
Große Terasse, derFrauenstrand und der 
Gedenkbrunnen.
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Raichle Ferenc építész majdani otthona és 
tervezőirodája számára az egyik legszebb 
fekvésű szabadkai telket választotta ki. Saját 
maga számára, szabadon tervezve elvetett 
minden kényszert és sablont, s egy olyan 
épületet hozott létre, melyet sokan csodálnak. 
A Raichle-palota az első épület, amelyet 
a látogató vasúton Szabadkára érkezve 
megpillant, s attól kezdve ez a létesítmény 
rabul ejti formáival, díszeivel és szokatlan 
színvilágával.
A palota monumentális bejáratát a homlokzat 
részeként beljebb húzta. Ez egy stilizált, 
fordított szívet alkot. A kovácsoltvas-kapu 
ugyancsak szívet formál. A balkonkorlát 
díszítése még fényűzőbb, mint a földszinti 
– stilizált szív motívumot tartalmaz. A szív 
motívuma, akár kerámiából, akár muránói 
mozaikként, kovácsoltvasból, fametszetként 
vagy stukkóból készült – mindig új és eredeti 
módon jelent meg.
Raichle otthonát 1904-ben építette a 
szecesszió magyar változatának jegyében, 
az erdélyi népművészettől, az élénk színűre 
festett falusi házaktól, faragott kapuktól, a 
kerti virágoktól és persze a szív motívumaitól 
ihletve.
A palota funkcionális volt és kellemes 

Der Architekt Ferenc Raichl hatte für sein 
zukünftiges Heim und Projektbüro einen der 
schönsten Standorte in Subotica ausgewählt. 
Für sich und seine Seele arbeitend, verwarf er alle 
Hindernisse und Muster in der Projektierung und 
errichtete ein Gebäude, das von allen bewundert 
wird. Der Palast von Raichle  ist das erste, was 
der Besucher sieht, wenn er in Subotica mit dem 
Zug ankommt und wird somit von der Form,
Dekoration und ungewöhnlicher Farbgebung 
begeistert.
Der monumentale Eingang in den Palast ist 
in einen Teil der Fassade eingezogen, der das 
stilisierte, nach unten gewendete Herz darstellt. 
Der Zaun aus geschmiedetem Eisen hat auch 
die Form eines Herzens. Die Dekoration des 
Balkonzauns, noch prachtvoller als derjenige 
im Erdgeschoss  -  trägt das Motiv des 
stilisierten Herzens. Das Motiv des Herzens, ob 
in Keramik,  Murano Mosaiks, geschmiedetem 
Eisen, Schnitzholz oder Stukkatur ausgeführt 
– ist immer auf eine neue und originelle Weise 
dargestellt.
Raichle hat sein Heim im Jahre 1904 in 
der ungarischen Variante des Jugendstils 
ausgebaut, inspiriert von der Folklore 
von Siebenbürgen, ihren stark gefärbten 
Dorfhäusern, holzgeschnitzten Zäunen, Motiven 

RAICHLE FERENC 
PALOTÁJA 

DER PALAST VON 
FERENZ RAICHLE 
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légkört nyújtott a család életéhez. Raichle 
Ferenc tervezőirodája a földszinten kapott 
helyet, az emeleten pedig a nagy ebédlő a 
télikerttel, amely bálteremként is szolgált, a 
férfiak dohányzószalonja – török szobának 
berendezve, a női szalon, a hálószoba, 
fürdőszoba, gardrób és gyermekszoba – ami 
avantgárdnak számított akkoriban.
Raichle nem sokáig élvezte otthona kényelmét, 
mivel alig 4 évvel a beköltözés után tönkrement, 
palotáját pedig a teljes bútorzattal, értékes 
műtárgyakkal együtt elárverezték. Ma itt 
található a Képzőművészeti Találkozó Modern 
Galéria, udvarában pedig egy ismert kávézó 
működik.
A bejárattól balra található Raichle bérpalotája, 
amely méreteiben, díszítésében és 
színvilágával a lakópalotához kapcsolódik, de 
sokkal szerényebb kivitelezésű.
Munkaidő:
Hétfő - Péntek : 08h - 19h
Szombat: 09h - 13h
Belépő díja: 100 RSD egyéni, 50 RSD csoportos

der Gartenblumen und natürlich – der Herzen. 
Der Palast war funktional und bequem für das 
Leben der Familie. Im Erdgeschoss befand sich 
das Architektenbüro von  Ferenz Raichle und am 
Stockwerk reihten sich das große Esszimmer mit 
dem Wintergarten, der auch als Ballsaal diente, 
männlicher Salon für Rauchen – eingerichtet 
als türkisches Zimmer, Schlafzimmer, Bad, 
Garderobe und Kinderzimmer – avantgardistisch 
für die Zeit, in der er gebaut wurde.
Raichle genoss nicht lange das Wohl seines 
Heims, weil er nur 4 Jahrenach Einzug Insolvenz 
anmeldete und sein Palast mit Möbeln, 
wertvollen Gegenständen und Kunstwerken 
wurde auf einer Versteigerung verkauft.Heute 
befindet sich hier die Galerie der modernen 
Kunst Malertreffen und im Hof des Palastes ist 
ein berühmtes Kaffeehaus. Links vom Eingang 
befindet sich der Mietspalast von Raichl, der 
mit Abmessungen, der Dekoration und der 
Farbgebung an den Wohnpalast knüpft, obwohl 
viel bescheidener.
Öffnungszeiten:
Montag - Freitag: 8 Uhr - 19 Uhr
Samstag: 9 Uhr -13 Uhr
Eintrittspreis: 100 Dinar für Einzelpersonen, 50 
Dinar für Gruppen

Park Ferenca Rajhla 5
+381(0)24 553 725
info.sgsubotica@gmail.com 
www.sgsu.org.rs

RAICHLE FERENC
Raichle Ferenc (1869-1960) Budapesten tanult 
építészetet, majd 
1896-ban Szabadkára költözött.  Részben 
behódolt a megrendelők ízlésének, első tervei 
nem szecessziós stílusban készültek. A 
szabadkai pályázatokon nem volt szerencséje, 
mégis több magán- és középületet is tervezett: 
a mai Városi Könyvtár épületét, a Gimnázium 
épületét, az egykori OsztrákMagyar Bank épületét 
(Dimitrije Tucović u. 15.) és több más épületet.
Raichle bonviván volt, aki élvezte az életet és 
családja szeretetét. Szórta a pénzt utazásokra, 
műtárgyakra, palotájához drága anyagokra 
– mindez pedig oda vezetett, hogy 1908-ban 
csődbe ment. Ezután elhagyta Szabadkát, 
négy évet Szegeden töltött, majd Budapesten 
telepedett le. Tovább folytatta munkásságát 
építészként, magához tért a csődtől és hajlott 
koráig élvezhette az életet és a művészeteket.

FERENC RAICHL
Ferenc Raichl (1869-1960) hat die Fakultät für 
Architektur in Budapest abgeschlossen und nach 
Subotica siedelte er im Jahre 1896. Sich teilweise 
dem Geschmack der Kunden unterstellend, führte 
er seine ersten Projekte nicht im Jugendstil aus.
Obwohl er an Wettbewerben in Subotica kein 
Glück hatte, entwarf er verschiedene öffentliche 
und private Objekte: das Gebäude der heutigen 
städtischen Bibliothek, das Gebäude des
Gymnasiums, das Gebäude der damaligen 
österreichischungarischen Bank  (Str.D. Tucovica 
15) und viele andere. Raichle war bon vinant, 
er genoss das Leben und die Liebe seiner 
Familie. Er verschwendete Geld auf Reisen, 
Kunstgegenstände, wertvolle Materialien für 
das Ausstatten seines Palastes – was einer 
der Gründe seiner Insolvenz im Jahre 1908 war. 
Danach verließ er Subotica und verbrachte vier 
Jahre in Szeged, um sich in Pest anzusiedeln. Er 
arbeitete weiterhin als Architekt, erholte sich von 
der Insolvenz und genoss bis zum tiefen Alter die 
Schönheit des Lebens und der Kunst.
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A szabadkai zsidó közösség átvette a szegedi 
zsinagógaépítésre kiírt pályázat második díjas 
terveit, s ennek köszönhetően Szabadkáé 
lett Európa e részének legszebb zsinagógája 
– ahogyan azt a szabadkaiak szeretik 
hangsúlyozni. A Zsinagógát Komor Marcell 
és Jakab Dezső tervei alapján építették 
1902-ben. Művészi és esztétikai értéke 
mellett azért is kivételes, mert Európában ez 
az egyetlen zsinagóga, amely a szecesszió 
magyar változatát képviseli. A stílusra 
jellemzően a pávatoll-szerű növényminták, 
a tulipánok, a stilizált rózsák és liliomok 
egyaránt megtalálhatók a homlokzaton és a 
belső térben, a vitrázsokon és a falfestésen. A 
vitrázsok Róth Miksa budapesti műhelyében, 
a homlokzati díszek és a cserepek pedig a 
pécsi Zsolnay Porcelángyárban készültek. 
A belső teret sátorként alakították ki, amely 
az ószövetségi időkre emlékeztet, a színek 
ragyogó harmóniája pedig az öröm érzetét volt 

Die jüdische Gemeinschaft von Subotica 
übernahm das Werk, das beim Szegediner 
Wettbewerb den zweiten Preis bekam, zum 
Ausbau der Synagoge und so bekam  Subotica 
eine der “schönsten Synagogen in diesem Teil 
Europas” – wie die Einwohner von Subotica 
sagen. Die Synagoge wurde im Jahre 1902 
nach Projekten  von Marcell Komor und Dezső 
Jakab errichtet. Neben dem künstlerischen 
und ästhetischen Wert ist sie einzigartig, weil 
sie die einzige Synagoge in Europa ist, die die 
Kennzeichen der ungarischen Variante des 
Jugendstils trägt. Die für diesen Stil typische 
florale Dekoration in Form der Pfauenfeder, 
Tulpe, stilisierter Rose oder Lilie befindet sich 
sowohl an Fassaden, als auch im Inneren, an 
Vitragen und bemalten Wänden. Die Vitrage 
wurden im Atelier von Miksa Róth in Pest 
erstellt und die Fassadendekoration  und der
Ziegel in der Keramikfabrik von Fünfkirchen 
(Pécs), Zsolnay. Der innere Raum, konzipiert 

ZSINAGÓGA SYNAGOGE
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Trg Jakaba i Komora 6
+381 (0) 65 278 84 16
info@szabadkaizsinagoga.rs
www.szabadkaizsinagoga.rs

hivatott megteremteni. A szabadkai zsinagóga 
esetében ki kell emelni avantgárd szerkezetét, 
a szerkezet és a díszítés harmóniáját, a funkció 
és a forma összefonódását.
A Zsinagóga 1600 hívőt tudott befogadni, a 
földszinten 850 férfit, a karzaton pedig 550 
nőt. Méreteiről a következő adatok is híven 
tanúskodnak: belmagassága 23 méter, a 
kupola átmérője 12,6 méter. Az épület külső 
magassága 40 méter. A II. világháború után 
a kisszámú zsidó túlélő nem tudta sem 
megtölteni, sem fenntartani ezt a létesítményt.
A Zsinagóga 1976-ban a város kezébe ment 
át. A múlt század nyolcvanas éveinek végén a 
Zsinagógában színházi előadásokat tartottak. 
A gyönyörű épület a 2018-as felújítása óta, 
ismét régi pompájában tündököl.

Látogatási idő:
Kedd - Szombat: 10h -18h
Vasárnap 10h-14h
Belépő díja: 250 RSD

als Zelt, erinnert an die Zeiten des alten 
Testaments und die glänzende Harmonie, 
die bei Gläubigen das Gefühl der Freude 
hervorrufen sollte. Bei der Synagoge von 
Subotica soll man die Avantgarde ihrer 
Konstruktion, die Harmonie der Konstruktion 
und Dekoration, das Verflechten der Funktion 
und Form hervorheben.
Die Synagoge konnte 1600 Gläubige, 850 
Männer im Erdgeschoss und 550 Frauen in der 
Galerie aufnehmen. Über ihre Größe zeugen 
auch Angaben, dass die Höhe des inneren 
Raums 23 Meter und die Spannweite  der 
Kuppel 12,6 Meter ist. Die äußere Höhe des 
Objekts ist 40 Meter.
Nach dem zweiten Weltkrieg konnte eine 
kleine Anzahl der Juden in Subotica dieses 
Objekt weder ausfüllen noch in Stand halten. 
Im Jahre 1976 ging die Synagoge in die Hände 
der Stadt hinüber. Ende der 80er
Jahre des vorigen Jahrhunderts fanden in der 
Synagoge Theatervorstellungen statt. Nach 
dem Abschluss des Umbaus im Jahr 2018 
wurde das Gebäude zu einer der beliebtesten 
Touristenattraktionen in Subotica.
Besuchszeit:
Dienstag - Samstag: 10 Uhr  - 18 Uhr
Sonntag 10 Uhr -14 Uhr
Eintrittspreis: 250 Dinar
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Trg sinagoge 3, +381 (0) 24 555 128, muzejsubotica@mts.rs, www.gradskimuzej.subotica.rs

DÖMÖTÖR MIKSA 
PALOTÁJA

DER PALAST VON
MIKSA DÖMÖTÖR

E ház egykori tulajdonosai és lakói jelentős 
nyomot hagytak maguk után Szabadka 
egészségügyében, újságírásában, 
kézművességében és művészetében. A 
palota terveit dr. Dömötör Miksa orvos és 
sokoldalú értelmiségi 1906-ban rendelte 
meg a budapesti építész testvérpártól, Vágó 
Lászlótól és Józseftől. Dömötör palotája volt 
Szabadkán az első bérpaloták egyike, amely a 
geometrikus bécsi szecesszió elemeit viselte 
magán.
Dömötör Miksa háza a funkcionális és 
a művészien kialakított tér kivételes 
összefonódásával született és tartalmazta a 
kor minden kényelmi elemét. A földszinten, a 
ház szárazkapu-bejáratától jobbra két üzlet, 
mögöttük pedig nyomda működött. Balra 
kapott helyet a tulajdonos fényűző, ötszobás 
lakása és rendelője, az emeleten pedig még 
két hasonló bérlakás. 
Ebben a palotában hat évtizeden keresztül 
működött a nyomda, 2008-ban felújították, és 
azóta ebben az épületben székel a szabadkai 
Városi Múzeum.
Munkaidő:
Kedd - Szombat: 10h - 18h
Belépő díja: 150 RSD

Die ehemaligen Eigentümer und Bewohner 
dieses Palastes hinterließen eine bedeut 
ende Spur  i m Ges undhei t s wes en,  
Journalismus, unternemerischer Tätigkeit 
und Kunst von Subotica. Das Projekt für den 
Palast wurde im Jahre 1906 von den Brüdern 
Vágó, László und József – Architekten aus 
Budapest, von Dr. Miksa Dömötör – Arzt und 
allseitigen Intelektuellen bestellt. Der Palast 
von Demeter war einer der ersten Mietshäuser 
mit Elementen der geometrischen Wiener 
Secession in Subotica. Das Haus von 
Miksa Dömötör ist eine hervorragende 
Verbindung des funktional und künstlerisch  
geformten Raums und zu dieser Zeit behielt 
es alle bestehenden Bequemlichkeiten. Im 
Erdgeschoss,  rechts vom trockenen Eingang 
in das Haus, befanden sich zwei Läden und 
hinter ihnen di e Druckerei . Links vom Eingang 
war die prachtvolle Fünfzimmerwohnung  
des Eigentümers und die Arztpraxis und im 
Stockwerk noch zwei ähnliche Wohnungen 
zum Vermieten.
In diesem Palast befand sich sechs Jahrzehnte 
die Druckerei  und im Jahre 2008 wurde der 
Palast erneuert und seitdem befindet sich 
an dieser Stelle das städtische Museum von 
Subotica. 
Öffnungszeiten:
Dienstag - Samstag: 10 Uhr  - 18 Uhr
Eintrittspreis: 150 Dinar

A MADÁR-MOTÍVUM
Az építész Vágó fivérek munkáit mindig madár-
motívumok díszítették, ami ezen az épületen is 
tetten érhető. A legszembeötlőbb a teraszokat 
díszítő kovácsoltvas korláton, amelyeken a két 
madár egymásra néz. 
DAS VOGELMOTIV
Die Arbeiten der Architekten, Brüder Vágó, ziert 
immer das Vogelmotiv, was auch an diesem 
Gebäude ersichtlich ist. Am ersichtlichsten 
ist es am Zaun aus geschmiedetem Eisen, 
das Terassen ziert, wo zwei Vögel einander 
gegenüber stehen.
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Korzo 4

SZABADKAVIDÉKI 
KERESKEDELMI BANK 
PALOTÁJA 

Ezt az épületet a szecesszió magyar változata 
jegyében, a Zsinagóga után és a Városháza 
előtt 1907-ben tervezte Komor Marcell és 
Jakab Dezső. Valamikor ez volt a főutcán az 
egyetlen bank.  Földszintjén a bank mellett 
étterem működött, az emeleteken lakásokat 
alakítottak ki.  Az épület rendeltetése 
könnyen felismerhető a homlokzati jelképek 
alapján: mókus – a szorgalom, méhkas – a 
takarékosság, bagoly – a bölcsesség jelképe.
A homlokzat meghajlik a sarkon, emeletét a 
népművészet ihlette kerámia díszíti valamint 
kőből készült domborművek, ami Szabadka 
építészetében, takarékos lakossága körében 
igazi ritkaságnak számított.
Szabadkán ezen az épületen alkalmazták 
először a nagy üvegfelületeket a masszív 
földszint helyett. Mégis, ennek az épületnek a 
legnagyobb értéke egyszerűen a szépségében 
rejlik, abban, hogy minden szín, minden részlet, 
minden dísz átgondolt és a helyén van.

Dieses Gebäude entwarfen, in der ungarischen 
Variante des Jugendstils, nach der Synagoge 
und vor dem Rathaus, im Jahre 1907, Marcell 
Komor und Dezső Jakab. Es war einst die 
einzige Bank  in der Hauptstrasse. Außer 
der Bank befand sich darin ein Restaurant  
und in den Stockwerken Wohnungen. Den 
Hauptzweck dieses Objekts können wir 
in Symbolen an der Fassade erkennen: 
das Eichhörnchen – Symbol des Fleißes, 
Bienenkorb – Symbol der Sparsamkeit, Eule – 
Symbol der Weisheit.
Die Fassade ist um die Ecke gebogen und 
das Stockwerk mit dekorativer Keramik 
geziert, inspiriert von Motiven der Folklore 
und Wandreliefs, ausgeführt im Stein, was 
in der Architektur von Subotica und bei ihrer 
sparsamen Einwohnerschaft eine Seltenheit 
war.
An diesem Gebäude wurden zum ersten 
Mal in Subotica große Glasflächen anstatt 
des massiven Erdgeschosses angewandt. 
Doch der größte Wert dieses Gebäudes ist 
einfach in seiner Schönheit, indem jede Farbe, 
jedes Detail, jedes Ornament bedacht und 
harmonisiert ist.

DER PALAST DER 
HANDELSBANK VON 
SUBOTICA
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Branislava Nušića 2

VÁROSI
BÉRPALOTA 

DER STÄDTISCHE 
MIETSPALAST

A Városi Bérpalotát a bécsi szecesszió jegyében 
készítették, olyan képzelőerővel, hogy teljesen 
elüt minden más szabadkai épülettől. Vadász 
Pál építész tervezte, aki modern koncepcióval, 
leegyszerűsített vonalvezetéssel, szerkezettel 
és anyagválasztással alakította ki ezt az 
esztétikailag értékes épületet. Az aszkétikus 
nyugalmat árasztó geometri kus szecesszi 
ó hatását arany hátterű emberalakokkal 
ellensúlyozták (a sarki torony alatt), nem 
hivalkodó mozaikokkal, amelyek stilizált 
madáralakokat tartalmaztak (az erkély 
alján) és a bejárati ajtó felett elhelyezett fém 
álarcokkal – ami mind-mind a századforduló 
bécsi festőinek és építészeinek a közvetlen 
befolyását tükrözi. Ma az épület földszintjén 
cukrászda üzemel, amelyben mintha csak 
megállt volna az idő, hiszen most is sugározza 
magából a régi szép idők, a belle époque 
hangulatát.

Der städtische Mietspalast wurde im Geiste 
der Wiener Secession entworfen, mit solcher 
Kreativität, dass er sich von allen anderen 
in der Stadt unterscheidet. Ihr Autor ist 
der  Architekt  Pál Vadász, der mit einem 
modernen Konzept, vereinfachten Formen, 
Konstruktion und Auswahl des Materials 
dieses ästhetisch wertvolle Gebäude geformt 
hat. Die Ruhe des asketischen, geometrischen 
Jugendstils ist gemildert durch menschliche 
Figuren  im goldenen Hintergrund (unter 
dem Eckturm), durch diskrete Mosaiks, mit 
stilisierten Vorstellungen der Vögel (von der 
unteren Seite des Erkers) und Masken aus 
geschmiedetem Eisen (über der Eingangstür) 
– was einen direkten Einfluss der Wiener Maler 
und Architekten an der Jahrhundertwende 
darstellt.
Heute befindet sich im Erdgeschoss dieses 
Gebäudes eine Konditorei, in der es einem 
scheint, dass die Zeit angehalten ist und in 
der man immernoch den Geist der guten, alten 
Zeiten – belle époque, spüren kann.
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Park Ferenca Rajhla 11

A ZSOLNAY KERÁMIA
A szecessziós épületeket, különösen azokat, 
amelyek a szecesszió magyar változatát 
képviselték, gazdag kerámiadíszítéssel látták 
el, amely a korszerű és funkcionális épületeket 
emberközelivé, meleggé varázsolta.  A 
magyarországi, pécsi Zsolnay Porcelángyárat 
Zsolnay Miklós alapította 1852-ben, majd 
később fia, Zsolnay Vilmos vette át a céget. 
Zsolnay Vilmos újfajta kerámiákat és mázat 
vezetett be. Pirogránitnak nevezték el az összes 
olyan külső beépítésű kerámiát, amelyek jól 
bírták a nagy hőmérsékletkülönbségeket, 
s ezzel fedték be az összes szecessziós 
épület héjszerkezetét és díszítették velük 
a szecessziós épületek homlokzatát. 
Nem is olyan régen, a XX. Század végén a 
városközpontban Zsolnay kerámiából építették 
meg a zöld, majd pedig a kék szökőkutat is.
A Zsolnay gyárban a porcelángyártásban 
bevezetett különleges eljárásnak köszönhetően 
létrejött még egy újdonság, az eozin, egy 
olyan máz, amelyet a hajnal fényeként írtak le. 
Eozinmázas lapok és domborművek láthatók a 
Városháza díszlépcsőházában. 
A Zsolnay kerámia jól vizsgázott, hiszen 
egy évszázaddal később színvilága mit sem 
veszített varázsából. Még ma is vonzza a 
tekinteteket gazdagságával, játékos formáival.

Die Bauten des Jugendstils, besonders die der 
ungarischen Variante, wurden mit der Keramik 
geziert, die moderne und funktionale Objekte 
veredelte, sie humaner und wärmer machte. 
Die Keramikfabrik „Zsolnay“ aus Fünfkirchen 
(Pécs ) in Ungarn, des Eigentümers Miklos 
Zsolnay und später seines Sohnes Vilmos, 
wurde im Jahre 1852 gegründet. Vilmos 
Zsolnay lancierte neue Arten von Keramik und 
Glasur. Mit „Pyrogranit“,  eine gemeinsame 
Bezeichnung für die gesamte Keramik  zum 
äußeren Gebrauch, der große Oszilationen 
der Temperatur vertragen kann, sind 
die Jugendstildächer  bedeckt und viele 
Jugendstilfassaden in Subotica geziert. 
Neuerdings, Ende des XX Jahrhunderts, 
wurden aus der Zsolnay Keramik der grüne 
und blaue Brunnen im Stadtzentrum erstellt.
Dank dem speziellen Prozess für die 
Herstellung von Porzellan, erzeugt in der 
Zsolnay Fabrik, kam eine andere Neuheit 
- Eosin, eine Glasur,die als Morgenlicht 
beschrieben wird. Die Fliesen und Wandreliefs 
aus Eosin können an dem festlichen 
Treppenhaus des Rathauses gesehen werden. 
Die Zsolnay Keramik hat die Qualitätsprüfung 
erfüllt, weil sie auch nach einem Jahrhundert 
die Magie ihrer Farbgebung nicht verloren hat. 
Heute zieht sie Blicke durch Reichtum und 
Verspielung der Formen an.

ZSOLNAY KERAMIK

SIMEON LEOVIĆ 
BÉRPALOTÁJA
A szecesszió a Leović-palota építésével 
érkezett Szabadkára 1893-ban. Az új 
stílus néhány jellemzője, mint  például: a 
régi formák, az emberekhez alkalmazott 
arányok elvetése, az aszimmetria, új anyagok 
alkalmazása – mind fellelhetők ezen az 
épületen. Az épület tervezői az új stílus, az új 
művészet, a szecesszió magyar változatának 
a megteremtői, vagyis a két legismertebb 
magyar építész, Lechner Ödön és Pártos Gyula 
voltak.

Der Jugendstil kam nach Subotica durch 
Ausbau des Palasts von Leović im Jahre 
1893. Manche der Eigenschaften dieses Stils 
waren wie etwa:  Verwerfung der alten Formen, 
den Menschen angepasste Proportionen, 
Asymmetrie, neue Materialien – können 
in diesem Gebäude gefunden werden. Die 
Architekten, die das Gebäude projektiert 
haben, waren Vorreiter der neuen Kunst des 
Jugendstils, bzw. ihrer ungarischen Variante. 
Das waren die bekanntesten ungarischen 
Architekten, Ödön Lechner und sein Mitarbeiter 
Gyula Pártos.

DER MIETSPALAST VON 
SIMEON LEOVIĆ
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Korzo 3

Đure Đakovića 3 i Matije Korvina 10

ARANY BÁRÁNY SZÁLLODA

SONNENBERG SALAMON 
BÉRPALOTÁJA
(MA MAGYAROSZÁG 
FOKONZULÁTUSA)

Az Arany Bárány Szálloda XIX. századi 
homlokzatát a müncheni szecesszió, vagyis 
a Jugendstil jegyében építette át 1904-ben 
Macskovics Titusz helybeli építész. A múlt 
század nyolcvanas éveiben az épületet 
lebontották és helyén a régi mintájára egy 
újat emeltek. Ebben a lágy vonalvezetésű 
épületben működött sokáig a Hadseregotthon.

Mindkét palotát 1910-ben építették 
Strassburger Izidor és Gombos Lajos tervei 
alapján. A Đuro Đaković utcai épület  (ma 
Magyarország Főkonzulátusa) a szecesszió 
magyar változatának egyik legszebb 
képviselője. A Zsolnay kerámiából készült 
díszek növénymintáinak lobogó színvilága a 
magyar népművészetből merített ihletet. A 
másik palota homlokzata a bécsi szecesszió 
hatására egyszerűbb, de díszítése a magyar 
szecesszió elemeit tartalmazza. 

Die Fassade des Hotelgebäudes Zlatno jagnje 
aus dem 19. Jahrhundert wurde im Stil der 
Münchener Sezession - Jugendstil im Jahre 
1904, von dem lokalen Architekten Titus 
Mačković umgebaut. In den achtziger Jahren 
des vorigen Jahrhunderts wurde dieses 
Gebäude vernichtet und ein neues, nach 
dem Vorbild des alten, errichtet. In diesem 
Gebäude zärtlichen Aussehens befand sich 
das Militärheim.

Beide Paläste wurden im Jahre 1910 nach 
Projekten von  Izidor Strassburger und Lajos 
Gombos errichtet. Das Objekt in der Str. Đura 
Đaković (heute Generalkonsulat der Republik 
Ungarn) stellt eines der schönsten Beispiele 
der ungarischen Variante des Jugendstils dar. 
Die entfachten Farben der Pflanzenmotive 
an dekorativen Elementen aus der Zsolnay 
Keramik hatten das Vorbild in ungarischen 
folkloristischen Motiven. Die Fassade des 
zweiten Palastes wurde einfacher ausgeführt, 
unter dem Einfluss der Wiener Secession, aber 
mit dekorativen Elementen des ungarischen 
Jugendstils.

DER PALAST DES HOTEL ZLATNO 
JAGNJE (GOLDENES LAMM) 

MIETSPALÄSTE VON SALAMON 
SONNENBERG
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A MAGYAR ÁLTALÁNOS 
HITELBANK PALOTÁJA

Annak ellenére, hogy nagyméretű épületről 
van szó, amely kivételes lokációt kapott, az 
egykori bankfiók épülete a Városházával, 
a nagy térrel és az egykor monumentális 
színházépülettel a szomszédságában szinte 
észrevétlen marad. A bankpalotát 1911-ben 
a geometrikus bécsi szecesszió stílusában 
építették Hajós Alfréd budapesti építész tervei 
alapján.

Obwohl großer Dimensionen und am 
hervorragenden Standort, bleibt das 
Gebäude der einstigen Bank, im Vergleich 
mit dem Ratthaus, großen Platz und einst 
monumentalem Theater in dessen Nähe er 
sich befindet  – unbeachtet. Die Bank wurde 
im Jahre 1911 im Stil der geometrischen 
Wiener Secession, nach dem Projekt des 
Budapester Architekten Alfréd Hajós errichtet. 

DER PALAST DER UNGARISCHEN 
ALLGEMEINEN KREDITBANK

ROZNOFSZKY JÓZSEF 
BÉRPALOTÁJA

A palotát Macskovics Titusz szabadkai 
építész tervezte 1909-ben. Az utcában ez 
az egyetlen kétemeletes és szecessziós 
épület. Ennek a palotának a homlokzatát is, 
akárcsak a Macskovics által tervezett többi 
szecessziós házét, a bécsi és a darmstadti 
szecesszió ihlette, de nem közvetlenül, 
hanem a budapesti Vágó építész testvérpár 
munkái által. 

Der Palast wurde vom Architekten aus 
Subotica, Titus Mačković, im Jahre 1909 
errichtet. Dies ist das einzige
zweistöckige und einzige Jugendstilobjekt 
in der ganzen Straße. Die Fassade dieses 
Palastes, so wie andere von Mačković 
errichteten Jugendstilbauten, ist mir der 
Sezession von Wien und Darmstadt inspiriert, 
aber nicht direkt, sondern durch die Brüder 
Vágó, Architekten aus Budapest.

DER PALAST VON JÓZSEF 
ROZNOFSZKY

Trg republike 2
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Dimitrija Tucovića 15

Trg republike 10

AZ OSZTRÁK-MAGYAR 
BANK PALOTÁJA 

DUŠAN STOJKOVIĆ PALOTÁJA

Az egyemeletes, masszív palotát, amely 
szilárdságot és stabilitást sugall, Raichle 
Ferenc tervezte 1901-ben. A szecessziós 
hatás számos díszítőelemen érződik, 
mint amilyenek a női arcok, Merkúr feje, a 
napraforgóvirágok, a méhkas, a kulcs és a zár 
– s amelyek a mind a gazdagság, a biztonság, 
a letétek titkosságát jelképezik.

A házat ugyan még a XIX. század elején 
tervezték, mai alakját azonban Kocka Géza 
építésznek köszönheti. Ő volt Szabadkán a 
neoreneszánsz irányzat leghívebb képviselője, 
ezt a homlokzatot azonban 1907-ben a bécsi 
szecesszió stílusjegyeivel tervezte. A gazdag 
szecessziós díszítés mellett érdekes a sarki 
erkély, amelyet alulról egy nagy tengeri kagyló 
fog körül. Átalakítását követően az épület új 
rendeltetést kapott, vendéglátóhely működik 
benne. 

Das einstöckige, massive Gebäude, das den 
Eindruck der Sicherheit und Stabilität  verleiht, 
wurde von Ferenz Raichle im Jahre 1901 
entworfen. Der Einfluss des Jugendstils an 
diesem Gebäude kann in vielen dekorativen 
Elementen gesehen werden, wie z.B. 
weibliche Gesichter, Köpfe des Merkurs, 
Sonnenblumen, Bienenkorb, Schlüssel und 
Klinke in Form einer Sphynx  – die symbolisch 
das Reichtum, Sicherheit und Geheimnis der 
Einlagen darstellten.

Obwohl das Gebäude noch am Beginn des 
XIX Jahrhunderts entworfen wurde, ist für 
dessen Aussehen der Architekt Géza Kocka 
verdienstvoll. Obwohl er der loyalste Vertreter 
der Neorenaissance in Subotica gewesen 
ist, projektierte er diese Fassade im Jahre 
1907, im Stil der Wiener Secession. Neben 
der reichen Jugendstilornamentik ist der 
Erker an der Ecke des Gebäudes interessant, 
der von einer großen Muschel gehalten 
wird. Nach Renovierung bekommt das 
Gebäude eine neue Funktion und wird zum 
Gastwirtschaftsobjekt.

DER PALAST DER 
ÖSTERREICHISCH-
UNGARISCHEN BANK 

DER PALAST VON DUŠAN 
STOJKOVIĆ
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A SZECESSZIÓ PALICSON
Palics, az azonos nevű tó és település 
Szabadkától 8 kilométerre, keletre található. 
A XIX. század végén felkapott gyógyfürdő és 
látogatott üdülőhely volt. A XX. század elején 
a gyógyfürdő bővítését és felújítását Komor 
Marcellre és Jakab Dezsőre bízták, akik 
Szabadkán a Városházát és a Zsinagógát is 
tervezték. A palicsi épületegyüttest, amely a 
fiatalok által ösztönzött szecesszió magyar 
változata jegyében, Erdély népművészete  
szellemében  jött  létre , 1912-ben  adták  át  
rendeltetésének. Ide tartozik a Víztorony, 
a Vígadó, a Női fürdő, a Zenepavilon és az 
Emlékkút.
Mindegyik épület más, hisz más volt a 
rendeltetésük, de az anyagválasztás, a 
szerkezeti megoldások és a palicsi vörös szín 
egységessé teszi őket.  Komor és Jakab a 
Vígadó építészeti megoldásait és környezetével 
való összefonódását tökéletesen oldotta meg. 
Elvetették a hagyományos építménysorok 
kialakítását, amelyek mellett az utcán vagy a 
sétányon gyakran elhaladunk, s amelyekbe 
sosem térünk be, vagy észre sem veszünk, 
így itt áthaladunk a Víztornyon és a Vígadón 
is. Az átjárók, a tornácok és a teraszok ilyen 
kialakításával eltűnt a belső és a külső térre 
történő szigorú megosztás. 
A természet, az épület és az enteriőr 
összefonódása adja valószínűleg ezeknek a 
szecessziós épületeknek a legfőbb értékét. 
Mindegyik építmény Palics jelképévé vált. 
A pihenésre, a szórakozásra szánt épületek 
szokatlan építészeti megoldásai még száz 
évvel később is vonzzák a látogatókat.

Palić, der See und die Wohnsiedlung 
desselben Namens, befindet sich 8 Kilometar 
östlich  von Subotica. Seinen Ruhm als 
Kurort und mondäner Sommerurlaubsort 
erwarb er Ende des XIX Jahrhunderts. Am 
Beginn des XX Jahrhunderts war der Auftrag 
für die Erweiterung  und Erneuerung des 
Kurorts den Architekten Marcell Komor und 
Dezsö Jakab anvertraut, die in Subotica 
das Rathaus  und die Synagoge projektiert 
haben. Das Bautenensemble von Palić, das 
der ungarischen Variante des Jugendstils der 
,,Jugend” angehört, sind von der nationalen 
Kunst von Siebenbürgen inspiriert, wurde 
im Jahre 1912 feierlich eröffnet. Das sind 
der Wasserturm, die große Terasse, der 
Frauenstrand, das Musikpavillon und der 
Gedenkbrunnen.
Jeder dieser Bauten ist anders, gemäß 
Zweck, aber in der Auswahl des Materials, 
Konstruktion und in der roten Farbe von 
Palić – sie sind trotzdem einzigartig. Komor 
und Jakab haben die Idee der Verbindung 
von Architektur und Ambiente des Großen 
Parks zur Perfektion gebracht. Die klassische 
Reihung abwärts der Straße verwerfend oder 
Promenade, an der wir oft nur vorbeigehen 
und nicht reingehen oder nicht merken – 
gehen wir hier an dem Wassertrum und der 
großen Terasse vorbei. Durch Anwendung 
solcher Durchgänge, Vorhallen und Terassen, 
ging die strenge Gliederung auf den äußeren 
und inneren Raum verloren. Die Verflechtung 
der Natur, Architektur und des Interieurs 
ist wahrscheinlich der größte Wert dieser 
Jugendstilbauten.
All diese Objekte wurden zum Symbol von Palić. 
Die ungewöhnliche Architektur dieser Bauten 
zum Zweck des Urlaubs und Genusses, ziehen 
auch nach mehr als hundert Jahren Blicke der 
Besucher an.

JUGENDSTIL IN PALIĆ
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VÍZTORONY

NŐI FÜRDŐ

VIGADÓ

A páva, amelyre a Víztorony formájával 
emlékeztet, a korai kereszténység feltámadás-
szimbólumának számít. Erre esett a választás, 
amikor a majdani gyógyfürdő megújulásának 
kezdetét szerették volna érzékeltetni.

A fürdő építése idején még egészen más 
társadalmi szabályok  uralkodtak. A nőknek 
rejtve kellett maradniuk a sétálók tekintetétől, 
miközben a tóban fürdőztek.

Többrendeltetésű objektumnak szánták, és 
ma is hasonló funkciókat tölt be. Az emeleten 
fényűző bálterem működött. Földszintjén 
éttermek, cukrászdák szolgálták a vendégek 
kikapcsolódását. Manapság korszerű 
rendezvényközpontként működik.

Die Vorstellung des Pfaus, an den der 
Wasserturm mit seiner Form erinnert, ist das 
frühchristliche Symbol der Auferstehung. Er 
wurde ausgewählt, um den neuen Beginn des 
zukünftigen Kurorts darzustellen.

Zum Zeitpunkt als der Strand errichtet wurde, 
galten andere gesellschaftliche Standards. 
Die Frauen mussten sich vor fragenden 
Blicken der Vorübergehenden, während sie im 
See badeten, verbergen.

Projektiert als Mehrzweckobjekt, hat auch 
heute eine ähnliche Funktion behalten. 
Im Stockwerk befand sich der prachtvolle 
Ballsaal. Im Erdgeschoss waren Restaurants 
und eine Konditorei und heute ist es ein 
modernes Kongresszentrum.

DER WASSERTURM

DER FRAUENSTRAND 

DIE GROSE TERASSE



21

ZENEPAVILON 

KÉK VÁZÁK

EMLÉKKÚT

A legkisebb szecessziós építmény. A 
Zenepavilonban  akkoriban és ma is térzenét 
adtak.

A vízistent ábrázoló Zsolnay kerámiából 
készült két Kék váza, amelyek a Nagyparkban 
a két szálló előtt állnak, 1910-ben érkeztek 
ajándékként a pécsi Zsolnay Porcelángyár 
tulajdonosától annak palicsi és szabadkai 
látogatása nyomán.

Az Emlékkút a palicsi szecessziós épületek 
befejezésének emlékére készült. Ez egyfajta 
fókuszpont, ha tekintetünkkel a Víztoronytól a 
tóra pillantunk.

Das kleinste Jugendstilobjekt – das 
Musikpavillon wurde für Promenadenkonzerte 
verwendet und das ist immer noch der Fall.

Zwei große blauen Vasen aus Zsolnay Keramik 
mit dem Antlitz des Wassergottes, die vor den 
zwei Hotels im großen Park stehen, kamen im 
Jahre 1910 an, als Geschenk des Eigentümers 
der Keramikfabrik in 

Der Gedenkbrunnen wurde zu Ehren der 
Fertigstellung der Jugendstilbauten in Palić 
errichtet und ist der Fokuspunkt, an dem der 
Blick vom Wasserturm, Richtung See, endet.

DAS MUSIKPAVILLON 

VASEN IN PALIĆ 

DER GEDENKBRUNNEN
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Srbija, 24000 Subotica
Trg slobode 1
+381 (0) 24 670 350
office@visitsubotica.rs

www.visitsubotica.rs
www.palic.rs

HINWEIS
Diese Broschüre dient der Information der Besucher von Subotica. Die in ihr enthaltenen
Angaben wurden nach den derzeit zur Verfügung stehenden Informationen weitergegeben. Das 
Touristenbüro Subotica übernimmt für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben keine 
Gewähr.

JOGI NYILATKOZAT
A kiadványt Szabadka Város Idegenforgalmi Szervezete adja ki, abból a szándékból, hogy
informálja illetve promotálja Szabadkát és környékét. Az informácíókat a legjobb tudásunk szerint
gyűjtöttük össze és allítottuk rendelkezésükre. Ezért Szabadka Város Idegenforgalmi Szevezete
nem garantálja az adatok pontosságát, teljességét, naprakészségét.

Szecessziós séta = Jugendstilroute / autor: Turistička organizacija grada Subotice; 
fotografije: Turistička organizacija grada Subotice. - Subotica, 2020 (Subotica: 
Birografika MB doo). - 24 str.; fotogr. u
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