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A NEMZETI ÚJJÁSZÜLETÉS KORSZAKA A BALKÁNON 

 
A Balkánon a 19. század a nemzeti ébredés kora. A nemzetek újjászületésének eszköze 
nemcsak a nyelv, a történelem, és a vallás volt, hanem a mővészet is. A balkáni nemzetek 
között a nemzeti újjászületés mővészete eltérı stílusban, jellegben öltött formát. Érdemes 
megvizsgálni azokat az emlékeket, amelyek hozzájárultak a nemzeti identitás megırzéséhez 
és felidézéséhez. Ezen hagyományok az építészet esetén a térszervezés módjában, illetve 
tradicionális építészeti elemek használatában köszöntek vissza. Az egyházi mővészeten belül 
a díszítımővészet, így az ikon- és ikonosztázfestészet, a kolostorok freskófestészete, illetve a 
faragott munkák, valamint a festett és dombormőves külsı dekorálás ırizte meg leginkább 
az egykori világi és egyházi szentek legendáit és elevenítette meg a nemzeti vonásokat. A 
helyi tradíció továbbélése a népies elemek és témák alkalmazásával is érzékelhetı.  

1830-ban jött létre a független Görögország, amelynek fıvárosa Athén lett. Athén 
újjáépítését a város két fıtengelye mentén kezdték meg. A görög mővészet a saját, antik 
építészeti hagyományait idézte fel a szintén görög mintákra támaszkodó neoklasszicista 
stílussal. A freskófestészetre azonban elsısorban a hellenizmus mővészetének színvilága és 
tematikája, valamint jelenetszervezése hatott.   

A szerbek 1817-ben már autonómmá váltak és 1878-ban el is nyerik a függetlenségüket. 
A 19. századi nemzeti ébredés következtében a megbízásokat a hazai építészek kapták, 
vagyis elsısorban Alexander Bugarszki, Szvetozár Ivacskovics, Jován Ivcsics. Az építészek 
számára a kor új építıanyagai, a beton és a speciális üveg jelentik az új kihívásokat. A 
korszakban a fafaragás élte reneszánszát, különösen a szakrális mővészetben, amelynek jeles 
képviselıje a Makovics família volt. 

A 19. századi Horvátország az Osztrák–Magyar Monarchiának volt a társországa. A 
mővészetben így a birodalom vezetı tendenciái uralkodtak, vagyis a klasszicizmus, a 
romantika, valamint a biedermeier. Nemzeti és egyetemes érzések hajtották Viktor 
Kovacsics munkásságát, aki a bécsi Otto Wagner tanítványa, neves horvát építész, író és 
egyetemi professzor volt. İ Stjepan Podhorszlival, Vjekoszláv Basztlallal, Edo Szennnel 
hozta létre a Horvát Építészek Klubját, amely a történelmi városrész védelmét tőzte ki célul. 
A Klub támogatta a népszerősödı bizánci hagyományokat magán viselı építészetet is, 
például a görögkeresztes alaprajzú alkotásokat.  

Bulgária is az orosz–török háború után 1878-ban válhatott önálló állammá. A 19. 
század végén hatalmas méreteket öltı városépítések indultak meg, például Szófiában, 
Trnovoban és Plovdivban. Ennek jegyében fellendültek a templom-, a palota-, a lakóház- és 
a hídépítések. Az óratornyok száma is növekedett, a polgárság körében rangot jelentett, ha 
valaki óratornyot emelt. A lakóházak díszítése a népi és az orientalista stílus 
motívumvilágából táplálkozott. A legismertebb lakóházak a teteveni-, a koprovistica-, a 
drjanovói-, a trajvnai-, a plovdidi-, és rodopei-házak voltak.  

Bosznia-Hercegovina 1878-ig török uralom alatt állt, majd a berlini kongresszus 
döntése értelmében az Osztrák–Magyar Monarchia igazgatása alá került. De a boszniai 
mővészetben továbbra is a muszlim hagyományok uralkodtak, ez különösen a lakóházak 
stílusában érhetı tetten.  
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Balusztrád: A balusztrád mellvédet jelent, amely egy áttört fa-, kı-, vagy vaskorlát. A 
balusztrád talpazatból, áttört mérmővekbıl, vagyis balluszterekbıl és fedılemezbıl áll.  
Barlangtemplom: A barlangtemplom barlangszerően a hegyoldalba épített templom.  
Cadrak: A cadrak a boszniai lakóházak elkülönített szobája, amit csakis a családfı 
használhatott. A szoba a szalonhoz hasonlóan nagy tér volt, a családfı itt imádkozhatott, 
olvashatott, elmélkedhetett. 
Divanhana: A divanhana a bolgár lakóházak nyitott oszlopos folyosója, amely a vendégek 
fogadását tette lehetıvé.  
Fríz: A fríz olyan szalagszerően futó, dombormővekkel díszített mezık sora, amely 
általában az épületek homlokzatait díszítette. 
Haremluk: A haremluk a boszniai lakóházak azon része, melyet a nık számára különítettek 
el. 
Inkrusztráció: Az inkrusztráció az a technika, amikor egy épületbe a dekorativitás céljából 
különbözı köveket, ásványokat, kızeteket illesztenek egymás mellé. 
Kompozit oszlop: A kompozit oszlop az egyetlen római eredető oszloptípus, amely a 
görög korinthoszi és ión oszlop sajátosságait ötvözi.  
Pavilon: A pavilon olyan ideiglenes vagy állandó épület, mely kiállítás megrendezésére 
alkalmas. 
Rizalit: A rizalit az épület homlokzatának kiugró, kitüremkedı része, alkalmazásával az 
épület képe tagoltabbá válik.   
Selamluk: A selamluk a boszniai lakóházak azon szobája, amit férfiak számára különítettek 
el társalgó térként. 
Vakárkád: A vakárkád olyan árkád, amely mögött zárt (befalazott) felület van.  

Athén, Királyi palota; Parlament: A 19. század második felében Athént két, egymást 
keresztezı fıútvonal az Odosz Athinasz és az Odosz Ermiou mentén építették újjá. Utóbbi 
egyik súlypontja lett az az „Alkotmány tér” (Plateia ton Szintagmatosz), amely az úthoz 

72. ábra: Athén, Királyi Palota, Parlament fıhomlokzata 
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viszonyítva merılegesen, téglalap formában terül el. Itt kapott helyet az athéni királyi palota, 
amely a terep fokozatos szintnövekedésével magaslik az útszakasz fölé. Az épület hosszúra 
nyúló, finoman tagolt homlokzata párhuzamos az úttal és nem különül el végérvényesen 
tıle, hanem harmonikusan illeszkedik a város tengelyéhez. A tér alsóbb része a négyzet 
formájú növényekkel teli park, amely kelet felé lassanként emelkedik, míg nem feltőnik a 
grandiózus palota. A palota jelentısége és monumentalitása különösen hangsúlyos, mivel a 
hosszas török uralom után a szinte teljesen önállóvá váló görög államhatalom központi 
épülete lett, vagyis ennek az autonóm igazgatásnak a szimbóluma. Nem véletlen az sem, 
hogy a homlokzat az Akropolisz irányába, a város aranykorának dicsı emléke felé tekint.  

Az épület Friedrich von Gärtner müncheni építész tervei alapján 1832 és 1842 között 
készült el. A palota már az elsı görög királynak, I. Ottónak is otthont adott, de az építtetı a 
király édesapja, Ludwig bajor herceg volt. A bajor hatalom nem elhanyagolható Gärtner 
származásának ismeretében, hiszen Ludwig olyan sikeres építészt választ, aki a müncheni 
királyi palota tervezésénél már bizonyított. A neoklasszicista alkotás homlokzata egy 
monumentális, szélesen elnyúló zárt tömeg képét adja. A háromszintes épülethez ugyancsak 
hatalmas, kétkarú lépcsısor vezet fel. A fıhomlokzat középsı tengelyénél háromszintes 
rizalit ugrik ki. A rizalit alsó szintje elıcsarnokként funkcionál, dór oszlopaival az ókori 
görög portikuszokat idézi. A dór oszloprend egyszerőségével harmonizál a homlokzat 
jellegével. A rizalit következı, erkélyekkel tagolt két szintjét timpanon zárja le. Az épület 
téglalap alakú zárt tömeg, ami egy belsı udvart vesz körbe. A palotának két szárnya van, és 
három kisebbel bıvül. 1929-ban született döntés alapján az épület a parlament 
székhelyeként funkcionál.  

 
Athén, Régi Egyetem: Az athéni egyetem a neves athéni neoklasszicista alkotások – 
Athéni Könyvtár, Akadémia, Királyi Palota – egyike, amit 1839 és 1864 között építettek. Ez 
volt az elsı modern egyeteme nemcsak az új görög államnak, de az egész Balkánnak is.  



 
 
88 

Az egyetemet a dán építész, Christian Hansen tervezte. İ egy többszárnyas épületet 
alakított ki, melynek formája egy dupla „T” alakját követi. A homlokzatot egy félig nyitott 
elıcsarnok bontja meg, a középtengely mentén pedig görög ión oszlopos portikusz áll. A 
portikuszhoz lépcsısor vezet, amelynek szélén egy-egy álló szobor kap helyet, mindkettı az 
angol William Gladstone munkája. Az egyik alkotás Kapodisztriaszt, az épület alapítóját 
ábrázolja, aki 1827-1831 között görög kormányzó volt. A másik mő pedig a 18. századi írót 
és tudósembert, Adamantiosz Koraiszt jeleníti meg.  Az épületen a hellenisztikus mővészet 
jellege uralkodik, ezt idézi a homlokzati kialakítás is.  Utóbbi a tervezı öccsének, Teofil 
Hansennek a munkája, amely 1859-ben készült.  Az elıcsarnok épület felıli falainak felsı 
sávját freskókkal díszítették. A fríz témája Ottó király uralkodása és mővészetpártolása. A 
portikusz két ión oszlopa közötti képegységen a trónoló uralkodót lehet látni, amint a színe 
elé járulnak a mővészet görög múzsái. A freskók témaválasztása, a frízszerő alakítás és az 
ezen kívüli egységes pompei vörös falszín a hellenisztikus mővészetet idézi. A festményeket 
a lengyel A. Lembietsky tervezte és a bajor Karl Rahl kivitelezte.  

Osztrog, Kolostor: A Montenegróban található osztrogi kolostort a helyi születéső szent, 
Vazul szerzetes létesítette. A 17. század második felében épült együttes két épülettömegbıl 

áll, amelyek között kilencszáz méteres szinttávolság van.  
A felsı épületegyüttes az osztrogi hegy oldalába „fúródik be”, éppen ezért két 

barlangtemplomból és ennek mentén lakószárnyakból, étkezıbıl épül fel. A falba mélyedı 
lakószárnyak háromszintesek, és az alsó két emeletet árkádos folyosó tagolja. Ezen 
épületrészt három félköríves kiugró tengely bontja meg.  

74. ábra: Osztrog, Kolostor, felsı épületegyüttes 
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Az ettıl jobbra húzódó, legkeletibb fekvéső barlangtemplomot „Szent Kereszt” 
elnevezéssel látták el, amely 1667-re készült el. Ugyanebben az évben festi Radul mester a 
templom freskóit, amelyek egy Mária ciklus köré szervezıdnek. A másik barlangtemplomot 
1671-ben emelték Mária elszenderedése tiszteletére. Utóbbi építkezést Szent Vazul halála 
miatt rendelték el, akinek a hamvait ebben az épületben relikviaként ırzik. A templom 17. 
század végén keletkezett freskói között Szent Vazul figurája is feltőnik.   

Szintén az alapító szent tiszteletére emelték az Osztrog város síkjával azonos talajszintő 
templomot. Az épület 19. századi, egyhajós kistemplom, amelynek festményei a közép-
bizánci festészet ikonográfiai programját követik.    

Az osztrogi kolostor a nemzeti újjászületés korában töltött be jelentıs pozíciót, mikor 
az egyik legnépszerőbb zarándokhellyé és az ortodox hagyományok, a tradicionális vallás 
védelmezıjévé vált.  

 Pazardzsik, Szent Szőz születése templom: A bolgár pazardzsiki Szent Szőz születése 
templom 1837-ben épült a bolgár újjászületés egyik legjelentısebb templomépítményeként. 
Az épület szembehelyezkedett a törökkor építészeti megoldásaival, magasságában 
túlszárnyalja a helyi dzsámikat és eltér a centrális alaprajztól is. A templom hosszanti 

elrendezéső és bejárati felén hatalmas harangtorony csatlakozik hozzá. A harangtorony alsó 
egysége egy téglalap alakú tér, amely bejáratként, elıcsarnokként is funkcionál. Ezen egység 

75. ábra: Pazardzsik, Szent Szőz születése templom 
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falait kívül a felsı sáv mentén félköríves keretezéső dombormővekkel díszítették, 
amelyekben helyi szentek mellalakos figurái tőnnek fel. A fıbejárat kosárfejezeteit és 
félköríves timpanonját népi hatású festett ornamentika díszíti. A kıkapu felett egy-egy 
szárnyas angyal büsztös dombormőve fogadja a látogatót.  

Az épületnek három hajója van és mindegyik félköríves apszissal zárul. A fıhajó 
magassága azonos a mellékhajókéval, a nyeregtetı tehát egy síkban van. A mellékhajók felett 
oszlopos árkádos galéria kapott helyet, amely jórészt elzárja a fény útját, így a belsı tér 
gyenge megvilágítású lett.  

A Szent Szőz születése székesegyház azonban nemcsak kialakításával és díszes 
kapuzatával, illetve dombormőveivel kötıdik a nemzeti újjászületés szellemiségéhez, hanem 
faragott ikonosztázával is. A mő faragott része a szerkezetet tartó oszlopok és oszlopfık, 
illetve a felsı elemek, így a félköríves timpanonok is. Ezeken angyalokat és szentek alakjait, 
bibliai jeleneteket láthatunk, a fıdíszítés egy túlburjánzó szılı és indaleveles alap, amelyben 
növények, köztük gyümölcsök termései és állatok, különösen madarak figurái bújnak meg. A 
dekoráció összhangban van és reflektál a festett ikonokra is. Az alkotás a Debar iskola 
nevéhez köthetı. A mőhely fımőve e templom fı ikonosztáza, amely mintaértékővé vált, 
például a karnobati Szent János templom számára is, ahol szintén azonos mesterek 
dolgoztak. Az ikonokat Sztániszláv Dopszevszki készítette, az Ó-Újszövetség jeleneteit, 
valamint helyi szentek alakjait festette meg. 

76. ábra: Pazardzsik, Szent Szőz születése 
templom, fıikonosztáz 
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Plovdiv, Georgiadi ház: A 18. és a 19. században Plovdivban virágzott a kereskedelem, a jó 
anyagi körülmények miatt a polgároknak futotta míves házépítésre és a terek díszítésére. A 
plovdivi házak általában gazdag görög vagy örmény kereskedık otthonai voltak. A 
lakóházak általában szimmetrikus elrendezésőek és kétszintesek. A védelmi funkció helyett 
már a lakófunkció érvényesült. A házak tíz-tizenöt helyiségbıl állnak. A homlokzatokat 
ablakok és balkonok törik meg, a középsı tengely elkülönül, a portál leggyakrabban 
barokkosan ívelt. A nyílászárók többnyire fából készültek, ahogy a tetızet egy része is. „A 
külsı vagy belsı díszítést, az ornamentális elemek, a népi vagy orientalista stílus jellemzi, 
valamint az ajtók és ablakok megformálását együttesen bolgár barokknak nevezik.”5 

A plovdivi típus legismertebb példája az 1845 és 1848 között épült Georgiadi ház. A 
Georgiadi ház háromtengelyes, portálja barokkosan elıre ugrik. A homlokzatot fazsalujú 
ablaksor töri meg. A belsı tér két egymásra merıleges tengely mentén szervezıdik. A 
tengelyek metszéspontja egy ellipszis alakú szoba, amely a felsı szinten szalonként 
funkcionált.  Az udvarra tekintı homlokzat és a szalon falainak díszítése orientalista és 
népies motívumokból építkezik. Ez az ornamentális díszítıstílus a bolgár nemzeti 
újjászületés mővészetének és a plovdivi lakóház-építészetnek a jellegzetes eleme.  

                                                 
5 PIZHEV, A. 1996: Old Plovdid, Slavena Publishing House, Plovdiv, p. 25.  

77. ábra: Plovid, Georgiadi ház 



 
 
92 

Rila, Kolostor: A 18. század végén és a 19. században a rilai kolostor „a nemzeti kultúra 
ırzıje”, a szláv nemzettudat szimbóluma volt. A bizánci 14.–15. századi 
kolostorkomplexumot ekkor felújították, tehát végleges képét a 19. században nyerte el.  

A korábbi faépületeket négy emelet magas kıbıl s téglából épült részek váltották fel. A 
lakószárnyakat 1816-ban kezdték el építeni nyolcezer nyolcszáz négyzetméteres területen. 
Az 1833-as tőzvész csak a régi épületeket (templom, torony) hagyta meg, így az ez utáni 
újjáépítés adja a végleges arculatot.  1847-ben fejezıdtek be a munkálatok, melyek a 
falfestés, fafaragás miatt húzódtak el, illetve ebben az évben épült fel a déli szárny is. A 
lakhelyek szabálytalan négyszögalakban helyezkednek el, és körbeveszik a kolostorudvart, 
ahol a 14. századi templom és a Hreljo torony áll. Utóbbi a korábbi bizánci komplexum 
szinte egyetlen ép emléke. Az átalakítás során a Hreljo torony elé 1844-ben erkélyes, árkádos 
elıcsarnok került. Az árkádos elıcsarnokot népi motívumokat rejtı freskókkal díszítették.  

A nemzeti ébredés korában a monostor számos épületét felújították, átfestették, például 
a Szent Péter és Pál templomot. Homlokzatának új freskóit 1863-ban Nikola Obrazopissets 
festette a 15. századi kompozíciókhoz hasonlóan. A freskók egyik témája rilai Szent János 
földi maradványainak visszakerülése, amelyen a hagyományos bizánci sémától csak a 
karakterek arcvonásai és viselete tér el, ezek 19. századi kortárs példákat követnek.   

78. ábra: Rila, Kolostor 
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A Szent Szőz Születése bazilika eredeti templomát szőknek érezték és lerombolták, 
1837-re elkészült az új templom, Pavel Ivanovics krimini mester alkotása. Ivanovics tervezte 

az athoszi kolostorok kairé-i fıtemplomát is. A közös mester révén mutat a két templom 
néhány tekintetben (pl. építıanyag, elıcsarnok, belsı térkialakítás) hasonlóságot. A belsı 
teret a merészség, a rugalmasság, mint a nemzeti ébredés periódusának vonásai jellemzik. 
Pavel a középkori elemeket, a barokk térelveket, a bolgár templomépítészettel vegyítette. A 
templom kívülrıl kupolás elıcsarnokokat és fedett galériát kapott. A külsı, nyílt 
oszlopcsarnok boltozatát kıoszlopok és ornamentikus díszítéső boltívek tartják. A fıkapu 
háromszoros hullámot utánzó timpanonja hangsúlyozza a hármas kupolát. Ivanovics az 
ötkupolás, háromhajós bazilika szentélyét kis apszisokkal bıvítette a mellékhajókban. A 
templom fıikonosztáza, a szamokovi iskola remeke, amelyet Teladour mester készített 1839 
és 1843 között. A jelenetekben szereplı emberalakok és madarak politikai tartalommal 
bírnak, a bolgárok és a törökök küzdelmeire utalnak, a madár a felébredést, a felszabadulást 
jelképezi. Az ikonosztáz ikonográfiája tehát kapcsolódik a nemzeti újjászületés 
programjához. Két újabb ikonosztázt a találunk még a templomban, melyek a 
mellékhajókból nyíló kápolnáknál kaptak helyet. A mirai Szent Miklós kápolna északon, a 
rilai szent János kápolna pedig délen csatlakozik a fıépületrészhez 

A boltozatot illetve a templombelsı terét festmények töltik ki, az ezerkétszáz jelenet a 
nemzeti újjászületés mővészetének igazi galériája.6 A mesterek a két legnevesebb, 19. századi 
bolgár festıiskolából kerültek ki, itt dolgozott, például Zahirij Zografi is. İ szignálta a 
munkáit, a többiek nevét a krónikákból ismerjük.  A bibliai jelenetek, elsısorban 
krisztológiai témák ábrázolása követi a középkori bolgár hagyományokat, de a 
színkezelésben és realizmusban már a bolgár ébredés korának hatásai ismerhetık fel. 
Kiemelkednek a donátorportrék, például teteveni Mihályé. A nyitott oszlopcsarnok északi 
falán kapott helyet az Utolsó ítélet kompozíció, Zograf  alkotása. A téma morális üzenetül 
szolgált a nemzeti ébredés emberi számára. Az alkotás szatirikus, mivel a pokolbeli oldalra 

                                                 
6 KOEVA, M. 1995: Rila Monastery, Borina, Sofia Publ., Sofia , p. 59.  

79. ábra: Rila, kolostor, fıtemplom, elıtér, északi fal, Utolsó ítélet 
freskó 
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kerültek a becstelen kereskedık, az iszákos emberek, a rablók vagy a csalók (konkrét 
kortársak jelennek meg a freskón).  

Sisatovac, Szent Szőz születése templom: A sisatovaci Szent Szőz Születése bazilika a 
szerbiai barokk jellegzetes mőveként vált ismertté, mégis érdemes tárgyalni a fejezetben, 

mivel a templom a nemzeti újjászületés idején a vallási tradíció és a vallásos mővészet ırzıje 
volt. A monostort említı elsı írott források 1520-ból valók, mely szerint Teofil, cicai érsek 
szerzetestársaival itt kolostort alapított. A 16. század közepétıl az együttes a Sztiljanovaci 
Szent István kultusz megteremtıje és továbbvivıje lett. 1778-ban a korábbi épületet a vrsac-
i püspök, Vicentije Popovic építette át barokk stílusúvá. A fıtemplom háromhajós, melynek 
mindhárom hajója azonos magasságú. Az épület belsı tere egy nagy, átfogó sokszögő 
apszisban végzıdik. A fıteret kereszthajó bontja meg, amelyek végei szintén poligonálisan 
zárulnak. A Szent Szőz születése templom nyugati oldalára, a korábbi torony mellé egy 
barokk harangtornyot kapott. Bár a tornyok eltérı felépítésőek és különbözı anyagból 
készültek, mégis az ikertornyok és az egységes templomtér együttesen harmonikussá válik. 
Bár a térszervezés barokk, akárcsak az északi harangtorony, mégis az épület összképe a 
korábbi ortodox templomok szellemét, a területen kialakult templomtípus formáját ırzi és 
így kötıdök a nemzeti megújulás gondolatához. Az építményt 1794-ben freskókkal 
díszítették, amikor ikonosztázzal látták el. A freskók és az ikonosztáz egyaránt Gregorie 
Davidovics Opsics munkája.  

 

80. ábra: Sisatovac, Szent Szőz születése templom 
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Szarajevó, Régi városháza, Nemzeti Könyvtár: Szarajevó városának szimbóluma a régi 
Városháza, az egykori Nemzeti Könyvtár. Az 1993–1995-ös délvidéki háborúban éppen a 
könyvtár épületének szimbolikus szerepe miatt a szerbek bombatalálatokkal sújtották az 
épületet. Így válhatott abszurd módon a szarajevói harcok egyik jelképévé is.  

1892-ben Cirill Ivekovics tervei alapján épült meg a szarajevói városháza. A városháza 
téglalap alakú elrendezése, vagyis térformálása a kortárs európai példákat idézi.  Az épület 
azonban magán viseli a muszlim világi építészet jegyeit. A városháza nemcsak boszniai, 
hanem egyiptomi, és európai muszlim, így mór elıképeket követ. A homlokzat elıcsarnoka 
álmór stílusú. A kétszintes árkádsoros csarnokának mór oszlopsora és kialakítása a granadai 
Alhambra vagy a cordobai mecset terével mutat párhuzamot. A második szint mórívei pedig 
a cordobai példához hasonlóan márványinkrusztrációsak. Az egyiptomi, elsısorban a mameluk 
kairói épületekkel való stíluskapcsolatot az ablakok díszítıelemei és az elıcsarnok felsı 
párkányát záró pártázat jelölik. A boszniai muszlim építészettıl a kıhasználatot a 
szamárhátíves ablakok rendezését és az ólom kupolafedést veszi át.  

 

 

 

 

 

81. ábra: Szarajevó, Régi városháza, Nemzeti Könyvtár, a háború 
után 
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Szarajevó, Svrzo-ház: A szarajevói Svrzo-ház egy gazdag boszniai polgári család tulajdonát 
képezte, amely csak 1965 után vált turisztikai látványossággá. A ma múzeumként mőködı 
lakóház jól példázza a nemzeti újjászületés korának boszniai lakóház-építészetét, amelyben a 
muszlim tradíciók érvényesültek.  A 19. századi épületben elsıként a lakórészek, majd a 
konyha és a hátsó egység épült meg. A hármas együttest két udvar öleli körbe.  

A hármas komplexum elsı része a selamluk, mely a férfiak rendelkezésére állott, pl. 
gazdasági ügyek intézésére. A hátsó udvar és környéke a haremluk, melyet különösen a nık 
használtak, ennek alsó szintjén helyezkedett el a konyha, a kamra és a vendégszoba, a felsı 
szinten pedig a család kapott helyet hálószobáikkal, melyek a divanhanából nyílnak. A családfı 
részére külön elmélkedı szoba volt fenntartva, ez a cadrak. A leüléshez egy beépített 
alacsony, hosszú fafaragott padot használtak, ami körbefutott a szobák falai mentén. A 
cserépkályha is hangsúlyozott, hiszen ez melegítette a fürdıvizet, a füstölı a megfelelı illatot 
biztosítja, cenifa, vagyis fából burkolt kiserkély is jellemzı a bosnyák korabeli házakra. 

Szófia, Ivan Vazov Nemzeti Színház: Ferdinand Fellner és Hemann Helmer 1907-ben 
fejezte be a szófiai Ivan Vazov Nemzeti Színház építését. A tervezık egy Bécsi 
Színháztervezı cég vezetıi voltak, ık tervezték a budapesti Vígszínházat (1894–1896), és a 
régi Nemzeti Színházat is. A századfordulóra a közép-európai színházépítészetének 
megfelelıen épült fel a vörös színben pompázó szófiai épület. Stíluspárhuzamokat 
különösképpen az egykori budapesti Nemzeti Színházzal mutat többek kötött 
neoreneszánsz stílusában, eklektikus homlokzatában, és elıcsarnok-kialakításában. Az 
elıcsarnok, tulajdonképpen egy kiugró középrizalithoz kapcsolódó portikusz, amelynek 
árkádsorát hat kompozit oszlop építi fel. A portikuszt timpanon zárja le, ennek 

82. ábra: Szarajevó, Svrzo-ház, cadrak 
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szoborcsoportján Apolló alakja és a múzsák jelennek meg. A közép-európai trendnek 
megfelelıen szerepet kap a vízszintes fugázás, az ablaksávok alatti balusztrád formájában. 
Egyedi vonásként tőnik fel a homlokzat két szélén lévı torony, melyen aranyozott Niké 
szobor is található.  

A belsı tér téglalap alakot ölel fel, amelyet két oldallépcsı tagol. Itt szokatlan mód 
egyenlı helyet kap a nézıtér és a színpad meg a színházi üzemek. 

A bolgár színházat 1923-as leégése után a német Dülfer építette újjá, aki kibıvítette a 
színházat. 

Várna, Ortodox székesegyház: A várnai székesegyházat 1880–1886 között emelték, mely 
ugyanabban a stílusban épült fel, mint a szentpétervári Peterhovski templom. A templom 
fıtámogatója szentpétervári Batenberg Alexander herceg volt. Az épület egy korábbi erıd 
falainak köveibıl épült, elnevezését a Szőz Mária elszenderedése jelzıt pedig az orosz 
császárné, Maria Alexandranova, a herceg nagynénje választotta.  

A boltozat anyagának egy részét Angliából rendelték meg. A centrális kilencosztású 
teret három kupola borítja. A félköríves fıkapu felett a felsı szint tengelye egy háromszögő 
timpanonnal ugrik ki, ezzel hangsúlyozva a székesegyház bejárati egységét. A 19. század 
végén a székesegyház északi oldalán harangtoronnyal egészült ki. A harmincnyolc méter 
magas harangtorony csegelyes kupolában végzıdik. 1901-ben Oroszországból II. Nikolai 
orosz király ajándékaként ikongyőjteménnyel gazdagodott a székesegyház. A festett 
üvegablakok a déli oldalon például Cirillt és Metódot ábrázolják, északon pedig 
tanítványaikat, Kelement és Angelarit. 2000-ben a székesegyház kupoláit arany réteggel 
borították. 

 

83. ábra: Szófia, Ivan Vazov Nemzeti Színház fıhomlokzata 
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Zágráb, Mővészeti Pavilon: A zágrábi Mővészeti Pavilon megszületésének ötletét és 
ezt követıen a tervét Vlaho Bukovac festı jegyzi. Bukovac 1895-ben ötlötte ki a pavilon 
ideáját. A pavilon 1897 és 1898 között épült és 1898 decemberében avatták fel. A 
vasszerkezet a budapesti Danubius gyárban készült. A falak tervét pedig két magyar 
építész, Korb Flóris és Giergl Kálmán készítette. Miután a budapesti milleneumi kiállítás 
bezárt, a vaskonstrukcióját ez a horvát pavilon kapta meg. Khuen-Héderváry bán 
utasítására a kormány költségén szállították Zágrábba és újra felépítették.  

A Tomislav téren található épület alaprajza egy központi centrális teret mutat, ami két 
merıleges fıtengelye mentén északi, keleti és déli szárnnyal bıvül. A lépcsıvel felvezetett 
bejárat a rizalit része. Az elıtér timpanonnal zárul. Az épület középrészét barokkos kupola 
borítja.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84. ábra Várna, Ortodox székesegyház 
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 Különbözı csoportok, emlékek, divatos irányzatok, Horvátország modern 
képzımővészetének alkotásai kerülnek itt bemutatásra. A két világháború közti periódus 
mővészetében mindent, amit progresszívnek ítéltek (vagyis inkább elítéltek) itt mutattak be. 
A második világháború után minden fontosabb mővészeti eseményt, kiállítást itt tartottak 
meg a horvátok.  

Zágráb, Szent Balázs templom: A zágrábi Szent Balázs templom egyszerre példázza a 
horvát terülten megszokott nyugati mővészeti tendenciák jelenlétét és a helyi mesterek 
tanultságát. Az épület historista alkotássá avanzsált, amely az egyénit és a modernt, a nyugati 
és a helyi szellemőt ötvözte. A templomot 1912-ben húzták fel. A bécsi szecesszió és 
Jugendstil nagy alkotójának, Otto Wagner mesternek a legjelentısebb horvát tanítványa 
Viktor Kovacsics volt, aki a zágrábi szent Balázs templomot tervezte. Kovacsics az 1906-os 
Magyar Mérnök és Építész Ösztöndíjat elnyerve tanulhatott Wagnernél. Ez az elıképzés a 
zágrábi mővén is nyomon követhetı, hiszen a mintakép egy Otto Wagner-mő a Szent 
Leopold templom lett. A zágrábi terv elkészítésében Vjekoslav Basztl segítette.  

Az épület fıdísze az a félgömbkupola, amelynek vasbeton szerkezete wagner-i és 
nyugati hatású és az anyaghasználatával az elsı ilyen Horvátországban. Mindazonáltal a 
zágrábi kupola a megformálásában bizánci és dalmát elıképeket követ. Ezt bizonyítja, hogy 
a lapos kupola tambúron nyugszik, amelyet ablaksorral tört át a tervezı.  A környék. 
tradícióihoz kötıdik a templom görögkeresztes alaprajzú tere is. Ez az alaprajzi forma kívül 
a nyugatias fehérre mázolt, letisztult, geometrikus formákból, oldalfalakból is leolvasható.  A 
harangtorony 1908–1913 között készült és szintén bizáncias, ravennaias jellegő.  

85. ábra: Zágráb, Mővészeti Pavilon 
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86. ábra: Zágráb, Szent Balázs templom 
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