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 “Ова публикација је одштампана 
уз финансијску подршку Европске 
уније. За садржај ове публикације 
одговорне су искључиво Туристичка 
организација града Суботице 
и Туристичка заједница града 
Осијека и садржај овог документа 
не одражава званично мишљење 
Европске уније и/или Управљачког 
тела.”

Србија, 24000 Суботица, Трг слободе 1
+381 (0) 24 670 350, office@visitsubotica.rs
www.visitsubotica.rs, www.palic.rs
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На прекретници XIX и XX века узаврела дешавања у Европи на пољима 
уметности, науке и живота стигла су преко Будимпеште и до Суботице – које су 
се тада налазиле у истој држави. То је био период мира и економског напретка 
када је Суботица била у пуном градитељском замаху. Промене које су стигле 
из Европе полако су се увукле и у архитектуру Суботице али су се даље 
развијале у два правца, у две струје. Док се једна струја окреће европским 
центрима као што су Минхен, Беч, Париз и Лондон, друга доминантнија се 
окреће националној, мађарској варијанти сецесије. Мада је европска бројнија, 
мађарска варијанта са тек неколико примера, али изузетних по локацији, 
величини и намени доминира градом и доприноси да Суботица понесе назив 
града сецесије. То су, наравно, Градска кућа, Синагога, Рајхлова палата, банке.

Авангардни мађарски уметници, по угледу на своје европске колеге, 
сматрали су да индустријски развој води уништењу свега лепог те да уметност 
треба увести у свакодневни живот ослањајући се на народно градитељство 
и традицију и примену локалних материјала. Трагајући за националним 
особеностима, изучавајући народно стваралаштво и народно градитељство, 
мађарска варијанта сецесије је створила карактеристичан и препознатљив 
архитектонски језик.

Поред свих умећа, способности, сазнања и путовања локалних архитеката, 
тек је ангажовање аутора из Будимпеште или других градова донело дух 
велеграда и нова струјања у архитектури Суботице. Овде треба споменути 
тандем Марцела Комора и Дежеа Јакаба, Ференца Рајхла, браћу Ваго, Пала 
Вадаша али и локалне архитекте који су то прихватили као што су Титус 
Мачковиц или Маћаш Шалга.

Велика жеља Суботичана и велико надахнуће градитеља, уметника и 
занатлија који су подигли бројне сецесијске грађевине створили су дела, у 
Суботици и на оближњем Палићу, која су и након једног века подједнако лепа, 
атрактивна и интригантна.

СЕЦЕСИЈА У СУБОТИЦИ
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ГРАДСКА КУЋА
За разлику од многих европских градова центром Суботице не доминира 

катедрала или црква већ Градска кућа. Својом локацијом, димензијама и 
китњастом архитектуром мађарске варијанте сецесије, Градска кућа је 
постала одредница града, центар и симбол Суботице. 

Грађена је између 1908. и 1910. а опремање ентеријера је завршено 1912. 
године. Заузима површину од скоро 6000 м² са 16.000 м² корисне површине. 
Торањ је висок 76 метара, а видиковац се налази на висини од 45,5 метара и 
са њега се пружа незабораван поглед на Суботицу и њену околину. Градску 
кућу су пројектовали Марцел Комор и Деже Јакаб, познати будимпештански 
архитекти.

Она има симетричну основу са четири унутрашња дворишта и четири улаза. 
На северној страни, где се налазе лепо уређен парк и Плава фонтана је вестибил 
са свечаним степеништем у мермеру, који води до првог репрезентативног 
спрата. Ту се налазе три већнице - Зелена и Жута које су користили Велики 
жупан и Градоначелник и трећа централна, највећа и најлепша - свечана Велика 
већница која чини срце Градске куће. Она се користи за заседања Скупштине, 
концерте, свадбе и важне скупове. Ту се налази шеснаест раскошних витража 
треперавог колорита чији су аутори Микша Рот и сликар Шандор Нађ који је 
аутор бочних витража који се сматрају изузетним уметничким делом.

Градска кућа, савремено конципирана у складу са потребама времена, 
и данас задовољава многе потребе града. У њој се сада налазе: кабинет 
Градоначелника, Градска управа и градске службе, Историјски архив, бутици, 
банке…. Функционалност и модерност, као и синтеза различитих грана 
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уметности – архитектуре, сликарства и примењене уметности су вероватно 
највеће вредности овог објекта али оно што посетиоце оставља без даха је 
свакако њена богата орнаментика.

Декоративност сецесије, овде је обогаћена романтичарском нотом 
мађарског фолклора кроз шаре стилизованих цветова и цветног накита од 
керамике и кованог гвожђа. Изрезбарено дрво, месингани окови, светиљке, 
керамичке еозинске плочице доприносе уметничкој вредности и раскоши овог 
јединственог објекта. 

КОМОР И ЈАКАБ
Архитекти Марцел Комор (1868-1944) 

и Деже Јакаб (1864-1932) 1897. године су 
се удружили и отворили пројектантски 
биро у Будимпешти.

Овај тандем је пројектовао грађевине 
широм Угарске све до краја рата 1918. 
године. Били су ученици и следбеници 
родоначелника мађарске варијанте 
сецесије - Едена Лехнера. Марцел Комор 
је био носилац пројекта, задужен за 
концепцију грађевине, за организацију 
простора, функцију и конструкцију, док 
је Деже Јакаб дизајнирао ентеријер, 
пројектовао све до најситнијих детаља.

Иако број објеката који су 
пројектовали у Суботици није био велик, 
сваки од њих је касније постао симбол: 
Синагога, Трговачка банка (данас Корзо 
4), Градска кућа и велики комплекс 
објеката на Палићу - Водоторањ, Велика 
тераса, Женски штранд и Спомен чесма.

Време посете за индивидуалне туристе:
од уторка до суботе у 12h;
За групе: по најави.
Полазна тачка: Свечани улаз

Суботица,Трг слободе 1
Тел.: +381 (0) 24 555 128 

www.gradskimuzej.subotica.rs
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ПАЛАТА ФЕРЕНЦА РАЈХЛА 
Архитекта Ференц Рајхл је за свој будући дом и пројектантски биро изабрао 

једну од најлепших локација у Суботици. Радећи за себе и своју душу, одбацио 
је све стеге и шаблоне у пројектовању и створио зграду којој се многи диве. 
Рајхлова палата је прво што посетилац види када возом стигне у Суботицу 
и тада она задиви својим обликом, декорацијом и запљусне необичним 
колоритом.

Монументални улаз на палати увучен је у део фасаде који представља 
стилизовано, надоле окренуто срце. Капија од кованог гвожђа такође је у 
облику срца. Декорација балконске ограде, још раскошнија од оне у приземљу 
- носи мотив стилизованог срца. Мотив срца било да је изведен у керамици, 
мурано мозаицима, од кованог гвожђа, у дуборезу или штукатури – увек је 
представљен на нов и оригиналан начин.

Рајхл је свој дом изградио 1904. године у мађарској варијанти сецесије 
инспирисаном фолклорном уметношћу Ердеља, њеним јарко обојеним 
сеоским кућама, дрвеним резбареним капијама, мотивима баштенског цвећа 
и наравно - срца.

Палата је била функционална и угодна за живот породице. У приземљу се 
налазио архитектонски биро Ференца Рајхла а на спрату су се ређале велика 
трпезарија са зимском баштом која је служила и као балска дворана, мушки 
салон за пушење – уређен као турска соба, женски салон, спаваћа соба, 
купатило, гардероба и дечија соба – авангардно за време у коме је грађено.

Рајхл није дуго уживао у благодетима свога дома јер је банкротирао свега 4 
године по усељењу, а његова палата са намештајем, скупоценим предметима 
и уметничким делима је продата на лицитацији. Данас се овде налази 
Савремена галерија Суботица а у дворишту палате је чувени кафић. Лево од 
улаза се налази Рајхлова најамна палата која се габаритом, декорацијом и 
колоритом надовезује на стамбену палату, мада је далеко скромнија.
Радно време:
Понедељак - Петак 08h до 19h, Субота 09h до 13h

Суботица, Парк Ференца Рајхла 5 
+381(0)24 553 725

www.sgsu.org.rs
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ФЕРЕНЦ РАЈХЛ
Ференц Рајхл (1869-1960) је 

архитектуру завршио у Будимпешти 
а у Суботицу се доселио 1896. године. 
Делимично повлађујући укусу 
клијената, своје прве пројекте није извео 
у стилу сецесије. Иако на конкурсима у 
Суботици није имао среће, пројектовао 
је разне јавне и приватне објекте: 
зграду данашње Градске библиотеке, 
зграду Гимназије, зграду некадашње 
аустроугарске Банке (Д. Туцовића 15) и 
многе друге.

Рајхл је био бонвиван, уживао је 
у животу и љубави своје породице. 
Немилице је трошио на путовања, 
уметничке предмете, драгоцене 
материјале за опрему своје палате – 
што је био један од разлога због чега је 
1908. године банкротирао. Након тога 
је напустио Суботицу и четири године 
провео у Сегедину да би се настанио 
у Пешти. Наставио је да ради као 
архитекта, опоравио се од банкротства 
и до дубоке старости уживао у лепотама 
живота и уметности.
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СИНАГОГА
Суботичка јеврејска заједница преузела је другонаграђени рад на 

сегединском конкурсу за изградњу синагоге и тако је Суботица добила једну 
од “најлепших синагога у овом делу Европе” – како суботичани воле да кажу. 
Синагога је подигнута 1902. године према пројектима Марцела Комора и 
Дежеа Јакаба. Поред уметничке и естетске вредности, она је изузетна и због 
тога што је једина синагога у Европи који носи обележја мађарске варијанте 
сецесије. Типична за овај стил, флорална декорација у виду пауновог пера, 
лале, стилизоване руже или љиљана налази се како на фасадама тако и у 
унутрашњости, на витражима и осликаним зидовима. Витражи су израђени 
у пештанском атељеу Микше Рота а фасадна декорација и цреп у печујској 
фабрици керамике Жолнаи. Унутрашњи простор, конципиран као шатор, 
асоцира на старозаветна времена а блистава хармонија боја у верницима је 
требало да побуди осећање радости. Код суботичке синагоге треба нагласити 
и авангардност њене конструкције, склад њене конструкције и декорације, 
прожимање функције и форме.

Синагога је могла да прими 1600 верника, 850 мушкараца у приземљу и 550 
жена на галерији. О њеној величини сведоче и подаци да је висина унутрашњег 
простора 23 метра а распон куполе 12,6 метара. Спољна висина објекта је 40 
метара.

Након Другог светског рата, мали број преживелих суботичких Јевреја 
није могао ни да испуни ни да одржава овај објекат. Године 1976., синагога је 
прешла у руке града. Крајем осамдесетих година прошлог века у синагоги су 
се одржавале позоришне представе. Раскошна грађевина је засијала пуним 
сјајем након завршетка реконструкције 2018. године. 

Време посете:
Уторак - Петак : 10h до 18h
Субота - Недеља : 10h до 14h

Суботица, Трг синагоге 2
+381 (0) 65 278 84 16

www.szabadkaizsinagoga.rs



9



10

ПАЛАТА МИКШЕ ДЕМЕТЕРА

МОТИВ ПТИЦА
Радове архитеката браће Ваго 

увек краси мотив птица, што се 
може видети и на овој згради. 
Најуочљивији је на огради од 
кованог гвожђа која украшава 
терасе где су две птице окренуте 
једна ка другој.

Бивши власници и станари ове палате 
оставили су значајан траг у здравству, 
новинарству, предузетништву и уметности 
Суботице. Пројекат за палату 1906. године је 
од браће Ваго, Ласла и Јожефа - архитеката 
из Будимпеште поручио др Микша Деметер 
- лекар и свестрани интелектуалац. 
Деметерова палата била је једна од првих 
најамних кућа са елементима геометријске 
бечке сецесије у Суботици.

Кућа Микше Деметера изузетан је спој 
функционалног и уметнички обликованог 
простора и за оно време садржала је све 
постојеће удобности. У приземљу, десно 
од сувог улаза у кућу, налазиле су се две 
продавнице а иза њих штампарија. Лево 
од улаза био је раскошан петособни стан 
власника и ординација, а на спрату још два 
слична стана за издавање.

У овој палати се шест деценија налазила 
штампарија а 2008. године палата је 
обновљена и од тада се на овом месту 
налази  Градски  музеј  Суботице. 

Радно време:
Уторак - Субота од 10h до 18h

Суботица, Трг синагоге 3
+381 (0) 24 555 128

 www.gradskimuzej.subotica.rs
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ПАЛАТА СУБОТИЧКЕ ТРГОВАЧКЕ БАНКЕ
Ову зграду су у мађарској варијанти сецесије, након Синагоге а пре Градске 

куће, 1907. године пројектовали Марцел Комор и Деже Јакаб.
Она је некада била једина банка у главној улици. Осим банке ту се налазио 

ресторан а на спратовима станови. Главну намену овог објекта можемо 
препознати у симболима на фасади: веверица – симбол вредноће, кошница – 
симбол штедљивости, сова – симбол мудрости.

Фасада је савијена око угла, а спрат је украшен декоративном керамиком 
инспирисаном мотивима фолклорне уметности и рељефима изведеним у 
камену, што је у архитектури Суботице и код њеног штедљивог становништва 
била права реткост.

На овој згради су први пут у Суботици примењене велике стаклене 
површине уместо масивног приземља. Ипак, највећа вредност ове грађевине 
је једноставно у њеној лепоти, у томе што је свака боја, сваки детаљ, сваки 
орнамент промишљен и складан.

Суботица,  Корзо 4
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ГРАДСКА НАЈАМНА ПАЛАТА   
Градска најамна палата је пројектована у духу бечке сецесије са таквом 

креативношћу да одудара од свих осталих у граду. Њен аутор је архитекта Пал 
Вадас. Он је моденим концептом, поједностављеним формама, конструкцијом 
и избором материјала обликовао ову естетски вредну зграду. Смиреност 
аскетске, геометријске сецесије ублажена је људским фигурама на златној 
позадини (испод угаоног торња), ненаметљивим мозаицима са стилизованим 
представама птица (са доње стране еркера) и маскама од кованог гвожђа 
(изнад улазних врата) - што је директан утицај бечких сликара и архитеката с 
прекретнице векова.

Данас се у приземљу ове зграде налази посластичарница у којој време као 
да је стало и у којој се још увек може осетити дух старих добрих врема – бел 
eпок (belle epoque).

Суботица,  Бранислава Нушића 2
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Сецесија је закорачила у Суботицу градњом Леовићеве палате 1893. 
године. Неке од карактеристика овог стила као што су: одбацивање старих 
форми, пропорције прилагођене људима, асиметрија, нови материјали – могу 
се пронаћи на овој грађевини. Архитекте које су пројектовале зграду били су 
родоначелници нове уметности сецесије, односно њене мађарске варијанте. 
То су били најпознатији мађарски архитекта Еден Лехнер и његов сарадник 
Ђула Партош.

НАЈАМНА ПАЛАТА СИМЕОНА ЛЕОВИЋА 

Сецесијске грађевине, нарочито оне 
мађарске варијанте, богато су украшаване 
керамиком која је модерне и функционалне 
објекте оплемењивала, чинила их хуманим 
и топлим. Фабрика керамике „Жолнаи“ из 
Печуја у Мађарској, власника Миклоша 
Жолнаија а касније његовог сина Вилмоша, 
основана је 1852. године. Вилмош Жолнаи 
је лансирао нове врсте керамике и глазуре. 
Пирогранитом, који је заједничко име за сву 
керамику за спољну употребу која подноси 
велике осцилације температуре, покривени 
су сецесијски кровови и украшене многе 
сецесијске фасаде у Суботици. У новије 
време, крајем XX века, од Жолнаи керамике 
су израђене Зелена и Плава фонтана у 
центру града.

Захваљујући специјалном процесу за 
израду порцелана осмишљеном у Жолнаи 
фабрици, створен је други новитет - еозин, 
глазура коју описују као светлост зоре. 
Плочице и рељефи од еозина могу се видети 
на свечаном степеништу Градске куће.

Жолнаи керамика положила је испит 
квалитета јер ни после једног века није 
изгубила чари свог колорита. Она и 
данас привлачи погледе богатством и 
разиграношћу облика.

ЖОЛНАИ КЕРАМИКА

Суботица,  Парк Ференца Рајхла 11
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Фасаду зграде хотела 
Златно јагње из 19. века 
адаптирао је у стилу минхенске 
сецесије - Југендстила 1904. 
године локални архитекта Титус 
Мачковић. Осамдесетих година 
прошлог века зграда је срушена 
и подигнута је нова по узору 
на стару. У овој згради нежног 
изгледа дуго година се налазио 
Дом Војске.

Обе палате су подигнуте 1910. године 
по пројектима Исидора Штрасбургера и 
Лајоша Гомбоша. Објекат у улици Ђуре 
Ђаковића (данас Генерални конзулат 
Републике Мађарске) представља један 
од најлепших примера мађарске варијанте 
сецесије. Распламсале боје биљних мотива 
на декоративним елементима од Жолнаи 
керамике имале су узор у мађарским 
фолклорним мотивима. Фасада друге 
палате изведена је једноставније 
под утицајем бечке сецесије али са 
декоративним елементима мађарске 
сецесије.

ПАЛАТА ХОТЕЛА
ЗЛАТНО ЈАГЊЕ

НАЈАМНЕ КУЋЕ ШАЛАМОНА 
СОНЕНБЕРГА

Суботица,  Ђуре Ђаковића 3 и M. Корвинa 10

Суботица,  Корзо 3
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Иако великих димензија и на 
изузетној локацији, зграда некадашње 
банке у поређењу са Градском кућом, 
великим тргом и некада монументалним 
позориштем у чијој близини се налази – 
остаје незапажена. Банка је изграђена 
1911. године у стилу геометријске бечке 
сецесије по пројекту будимпештанског 
архитекте Алфреда Хајоша.

ПАЛАТА МАЂАРСКЕ ОПШТЕ КРЕДИТНЕ БАНКЕ

Суботица,  Трг републике 2 

ПАЛАТА ЈОЖЕФА РОЗНОФСКОГ

Палату је пројектовао 
суботички архитекта Титус 
Мачковић 1909. године. Ово 
је једини двоспратни и једини 
сецесијски објекат у целој улици. 
Фасада ове палате, као и друге 
сецесијске грађевине које је 
градио Мачковић, инспирисана 
је сецесијом Беча и Дармштата 
али не директно него преко 
браће Ваго, архитеката из 
Будимпеште.

Суботица,  Штросмајерова 22
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Једноспратну масивну 
зграду која одаје 
утисак сигурности и 
стабилности пројектовао 
је Ференц Рајхл 1901. 
године. Утицај сецесије 
на овој згради се може 
видети у мноштву 
декоративних елемената 
као што су женска 
лица, главе Меркура, 
цветови сунцокрета, 
кошница, кључ и квака у 
облику сфинге – који су 
симболично преносили 
поруке о богатству, 
сигурности и тајности 
улога.

ПАЛАТА АУСТРОУГАРСКЕ БАНКЕ

Суботица,  Димитрија Туцовића 15

Палата је пројектована још почетком XIX века а за њен дањашњи изглед 
заслужан је архитекта Геза Коцка. Иако је он био највернији представник 
неоренесансе у Суботици, ову фасаду је 1907. године пројектовао у стилу 
бечке сецесије. Поред богате сецесијске орнаментике занимљив је еркер на 
углу зграде који је подухваћен великом шкољком. Након реновирања зграда 
добија нову функцију и постаје угоститељски објекат.

ПАЛАТА ДУШАНА СТОЈКОВИЋА

Суботица,  Трг републике 10
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СЕЦЕСИЈА НА ПАЛИЋУ
Палић, језеро и насеље истог имена, налази се 8 километара источно од 

Суботице. Своју славу као бања и монденско летовалиште стекао је крајем 
XIX века. Почетком XX века посао проширења и обнове бање био је поверен 
архитектима Марцелу Комору и Дежеу Јакабу који су у Суботици пројектовали 
Градску кућу и Синагогу. Ансамбл палићких грађевина који припадају 
мађарској варијанти сецесије инспирисане народном уметношћу Ердеља, 
свечано је отворен 1912. године. То су Водоторањ, Велика тераса, Женски 
штранд, Музички павиљон и Спомен чесма.

Свака од ових грађевина је другачија, сходно намени али у избору материјала, 
конструкцији и палићкој црвеној боји - оне су ипак јединствене. Комор и 
Јакаб су идеју повезивања архитектуре и амбијента Великог парка довели 
до савршенства. Тако, одбацујући класично низање грађевина низ улицу или 
шеталиште поред којих често пролазимо али не улазимо или не примећујемо – 
овде пролазимо кроз Водоторањ и Велику терасу. Применом таквих пролаза, 
тремова и тераса изгубила се строга подела на спољни и унутрашњи простор. 
Прожимање природе, архитектуре и ентеријера вероватно је највећа вредност 
ових сецесијских грађевина. Сви ови објекти постали су симболи Палића. 
Необична архитектура ових грађевина намењих одмору и уживању и после 
више од сто година привлаче посетиоце да сврате и да их погледају.
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У време кад је штранд подигнут 
важили су другачији друштвени 
стандарди. Жене су тада морале 
да се скривају од упитних погледа 
пролазника док су се купале у језеру.

Спомен чесма подигнута је у 
част завршетка градње сецесијских 
грађевина на Палићу и она је тачка 
фокуса на ком нам се завршава поглед 
када од Водоторња кренемо ка језеру.

ЖЕНСКИ ШТРАНД  

СПОМЕН ЧЕСМА

Представа пауна, на који Водоторањ 
обликом подсећа, је ранохришћански 
симбол васкрсења. Он је изабран 
да представља нови почетак будуће 
бање.

ВОДОТОРАЊ
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Две велике плаве вазе од Жолнаи 
керамике са ликом Воденог бога које 
стоје испред два хотела у Великом парку, 
стигле су 1910. године као поклон власника 
печујске фабрике керамике Жолнаи 
Палићу и Суботици.

Најмањи сецесијски објекат - 
Музички павиљон, коришћен је и 
још увек се користи као место за 
променадне концерте.

ПАЛИЋКЕ ВАЗЕ

МУЗИЧКИ 
ПАВИЉОН

Пројектована као вишенаменски 
објекат и данас је задржала сличну 
функцију. На спрату се налазила 
раскошна балска дворана, у приземљу 
су били ресторани и посластичарница, а 
данас је модерна конгресна дворана.

ВЕЛИКА ТЕРАСА 

www.park-palic.rs
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Суботица

Осијек

О СЕЦЕСИЈИ

СУБОТИЦА И ОСИЈЕК 

Нова уметност која је на прекретници XIX и XX века надахнута захукталом 
индустријализацијом, урбанизацијом и друштвом које се брзо мењало, побунила се 
против строгих канона историцизма и владајућег укуса. Зато, сецесија инспирацију 
није тражила у претходним епохама и уметничким стиловима већ је идеје тражила 
у природи, њеним облицима и структури. Сецесија је оставила сопствени печат на 
све уметности и области модерног живота. Сецесија није уметнички стил - она је 
стил живота.

Основне одлике сецесијске архитектуре су разуздане, неспутане форме пуне 
заобљених линија, валовитих потеза и необичне комбинације боја. Наглашена 
асиметрија и употреба нових материјала и нових грађевинских техника објектима 
су дали специфичну пластичност а префињена, некад претерана, декоративност 
сецесијског орнамента - разиграност. Геометријски и биљни мотиви као и лик жене 
– постали су омиљени мотиви архитеката широм Европе.

Мада у бити интернационална, у различитим срединама ојачана националним 
осећајем изнедрила се у различитим облицима. У Аустрији је била позната као 
Бечка сецесија, у Немачкој као Југендстил, у Француској и Белгији као Art Nouveau, у 
Енглеској Modern Style, у Италији Цветни стил а на подручју Аустроугарске – сецесија.

У Панонској низији, између Дунава, Београда и Загреба удаљени тек нешто више 
од 100 км један од другог, налазе се два града и туристичка центра - Суботица у 
Србији и Осијек у Хрватској. 

У оба града су почетком XX века, изграђене бројне палате, јавни објекти и 
приватне куће које су створиле нову слику градова и допринеле да Суботица и 
Осијек стекну данашњи облик.

Осим заједничког градитељског наслеђа, Суботицу и Осијек спаја и богата 
кухиња, квалитетна вина и добре ракије, равничарски успорен ритам живота 
и природа богата водама. Ови градови имају све што туристе склоне хедонизму 
занима али оно што посебно издваја ова два града је јединствено заједничко 
културно наслеђе – атрактивна, китњаста и допадљива архитектура сецесије.


