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Уводна реч

Архитектура сецесије у Зрењанину није била тема којом су се опширније 
бавили досадашњи малобројни истраживачи градитељске баштине нашег 
града. У већини случајева само неке од познатијих грађевина овога типа 
представљене су у виду прилога на страницама стручних часописа или 
ретких монографија о познатим архитектама и њиховим градитељским 
остварењима. 

У једном од првих прилога, историчарке уметности, Вукице Поповић 
„Сецесија у архитектури и примењеној уметности у Великом Бечкереку 
(Зрењанин)“, објављеном средином осамдесетих година XX века, у Зборни-
ку Народног музеја Београда (Поповић, Зборник XII-2, 1985, 15-21), сумарно 
се у најкраћим цртама износе појединачни примери приватних кућа, јав-
них зграда, палата Лазара Дунђерског, као и Велики мост преко Бегеја. Како 
ниједна вила није била појединачно назначена, уопштено је наведено, да 
се виши стандард цветајуће вароши испољио и у „ ... изградњи све простра-
нијих комфорнијих и репрезентативнијих зграда.“ И даље: „ Приземне згра-
де симетричног и асиметричног типа изван старог језгра Зрењанина пред-
стављају карактеристичне сецесијске објекте. Орнаменти главних фасада 
указују на разноврсност обликовања у овом периоду у којем се свака зграда 
посебно обрађује и у којем се не понављају класични укрaсни елементи. Ве-
лики број зграда изван старог језгра Зрењанина одржао је традиционални 
распоред простора на којем се јављају декорације сецесије претежно туђег 
порекла, најчешће мађарског и бечког. Оне су у ствари документ дугог пара-
лелног живљења еклектике и сецесије као карактеристике војвођанске ар-
хитектуре прве и друге деценије XX века“. Поред тога, истакнуте су и вред-
ности занатских радова, препознатљиве на обради капија и ограда балкона, 
као и изражајне могућности које даје ова уметност при изради плаката, ре-
кламних огласа или опрема насловних страна књижевних издања.

Милева Шијаковић у тексту „Архитектура пиварског комплекса“, обја-
вљеном поводом двестопедесет година рада зрењанинске пиваре, конста-
тује да су нам пројектанти комплексног пиварског комплекса, заједно са 
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палатом Дунђерски, на жалост до тада остали непознати, али да се може 
приметити да стоје у равни по квалитету извођења са индустријским објек-
тима у било којој европској земљи и да неодољиво подсећају на индустријс-
ке комплексе у Енглеској, у Манчестеру (Група аутора 1995: 194-197).

И у прилогу Светлане Бакић „Архитектонско и урбанистичко наслеће 
Зрењанина“ у низу представљених грађевина издвајају се и оне саграђене у 
стилу сецесије, као и значајнија дешавања око рушења Великог моста (Ба-
кић, Грађа XXII-XXIII, 2008, 7-74).

Монографија „Познати архитекти и њихове грађевине у Великом Беч-
кереку крајем XIX и почетком XX века“, такође, садржи дела из сецесијског 
корпуса грађевина: зграду бискупског ординаријата, кућу Липота Голдшми-
та, трговца, кућу Теодосија Тунера, обе у главној градској улици, као и вилу 
Виктора Елека у оквиру шећеранског комплекса (Мајсторовић, Каравида, 
Којичић 2009: 103-106, 109-112; 83-86; 115-120).

Тек у новије време новооткривена документа, посебно планови кућа из 
Фонда Магистрата, Историјског архива Зрењанина, пружила су нам драго-
цене податке на основу којих смо били у могућности да ревидирамо нека 
досадашња сазнања, пре свега о годинама изградње великог броја објека-
та подигнутих крајем XIX века до Првог светског рата, док су нам у већи-
ни случајева помогла да утврдимо њихове аутентичне изгледе, као и име-
на грађевинских мајстора или архитеката који су радили у нашем граду 
тога периода. Значајно је споменути да су нам пројекти омогућили и увид 
у унутрашњу организацију или распоред просторија „дужне“ или „преке“ 
грађанске куће. Такође, само на основу уопштеног прегледа систематизова-
не грађе, могуће је стећи утисак и о броју сачуваних аутентичних или дели-
мично измењених фасада, саграђених или у међувремену порушених кућа 
(Мајсторовић, 2013).

Остали значајнији прилози који се односе на објекте подигнуте у сеце-
сијском стилу су: В. Каравида – Д. Шијак, Вила Виктора Елека у Зрењани-
ну (Каравида, Шијак, Гласник 31, 2007, 172-177); Б. Којичић, Робна кућа на-
мештаја „Антон Бенце и син“ у Великом Бечкереку (Којичић, Гласник 34, 
2010, 119-123); В. Мајсторовић, Грађанска кућа у Гимназијској улици бр. 22 у 
Зрењанину (Мајсторовић, Гласник 36, 2012, 73-78); В. Мајсторовић, Палата 
Лазара Дунђерског и пиварски комплекс у Зрењанину (Мајсторовић, Грађа 
XXVI, 2013, 29-40); В. Мајсторовић, Сликарски (фото) атеље у Зрењанину у 
Улици Народног фронта бр. 5 (Мајсторовић, Гласник 37, 2013, 126-131); В. Ка-
равида, Зграда подружнице Прве хрватске штедионице у Зрењанину (Кара-
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вида, Грађа XXVI, 2013, 57-63); В. Мајсторовић, Кућа професора Борјановића 
у Улици вијводе Петра Бојовића бр. 6 у Зрењанину (Мајсторовић, Гласник 
38, 2014, 134-139); В. Мајсторовић, Вила сликара Јожефа Варкоња у Улици 
Кеј 2. октобра бр. 27 у Зрењанину (Мајсторовић, Грађа XXVII 2014, 73-82); 
В. Мајсторовић, Кућа Тодора Манојловића у Зрењанину (Мајсторовић, Гла-
сник 39, 2015, 143-146); В. Мајсторовић, Две школске зграде у стилу сеце-
сије архитекте Часара К. Ференца у Зрењанину (Мајсторовић, Грађа XXVIII 
2015, 123-136); Б. Којичић, Прилог биографији Јаноша Пањија, грађевинског 
мајстора из Великог Бечкерека (Којичић, Грађа XXVIII 2015, 108-122).

У оквиру корпуса зрењанинске сецесијске архитектуре, настале од краја 
XIX века до почетка Првог светског рата, на страницама ове студије издвоје-
на су најзначајнија до данас сачувана оригинална грађевинска остварења, 
док има и оних која су накнадним интервенцијама деградирана, сасвим 
запуштена и девастирана (вила код фабрике „Житопродукт”) или, пак, по-
рушена осамдесетих година XX века (градска кафана и биоскоп Гал Иштва-
на из 1912. године, познатији као биоскоп „Авала” од 1935. и зграда Српске 
православне црквене општине на углу Немањине и улице Карађорђевог 
трга из 1913.). Једини изузетак је Велики мост који данас више не постоји, 
а који се налази на списку од укупно 22 представљена дела. 

Сва она поређана су по хронологији њиховог настајања, почевши од 
зграде Фотографског атељеа Иштвана Олдала, из 1895. године, све до Са-
наторијума др Клајича, једине грађевине настале након Првог светског 
рата, тачније 1921. Како је у питању зграда која се стилски сасвим уклапа 
у предратну градитељску активност Пањи Јаноша, једног од најактивнијих 
грађевинских мајстора и предузимача онога времена у граду, сврстана је 
у групу сецесијских објеката, мада је архитектонски постсецесијски руко-
пис овог мајстора остао препознатљив и без већих промена, све до његове 
смрти, 1938. године. 

Иако је већина ових грађевина појединачно већ представљена на стра-
ницама стручних часописа, пре свега Грађе (ГЗПСКВ) и Гласника (ГДКС), 
циљ нам је био да се сакупљеним и поновним издавањем текстова о њима, 
у виду заједничке монографске студије, олакша посао будућим истражи-
вачима зрењанинске сецесијске баштине, а исто тако, да се подстакне на-
мера за афирмацијом и осталих сегмената архитектонске прошлости на-
шег града, пре свих архитектуре академизма и међуратног периода. 
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Сецесија у архитектури Зрењанина

Нови правац у уметности, сецесија (ар нуво), појављује се у Зрењанину већ 
крајем XIX века, у периоду када се и у другим развијенијим европским 
центрима започиње са изградњом јединствених и свеобухватних уметнич-
ких дела, која би у архитектури требало да означе раскид са до тада ва-
жећим неостиловима академизма, залажући се за слободу индивидуалног 
стваралаштва. Најчешће спомињани уметнички центри из којих су се пре-
носили стилски утицаји на архитектуру Војводине, били су Будимпешта и 
Беч. Поред њих, Ердељ у Трансилванији, нарочито је био познат по ширењу 
стваралачке климе која је инспирацију проналазила у традиционалном 
народном градитељству, обичајима и фолклору свога народа и краја.

И поред различитих термина овог уметничког правца, као што су Беч-
ка сецесија у Аустрији, Југендстил у Немачкој, Art Nouveau у Француској 
и Белгији, пештанска сецесија у Мађарској, у англосаксонским земљама 
Либерти, у Русији Свет модерности, Цветни стил у Италији, Модеран стил 
у Енглеској итд., његова основна обележја су асиметричност композиције, 
геометризоване или динамичне, извијене и таласасте линије и јак коло-
рит. Доминирају форме у орнаменту као што су цвет, лист, људска лица или 
маске и животињска тела. Због тога што се најчешће користе стилизовани 
мотиви из флоре и фауне поднебља у којем је дело настало, сецесија је, за 
разлику од класичних неостилова, у свакој земљи различита у декорацији 
фасада па и унутрашњости зграда. За њихово украшавање најчешће се ко-
ристио штуко малтер, дрво, фасадна опека, бојено стакло, керамичке пло-
чице, ливено или ковано гвожђе, посебно за истицање ограда степеништа 
или балкона.

Најзначајније личности, чланови ових покрета чија су дела значила по-
четак нових појава у европској архитектури и прекид са традицијском ака-
демском уметношћу XIX века, били су: O. Wagner, J. M. Ollbrich, J. Hoffman, 
A. Loos, V. Horta, A. Gaudi и многи други.1 

1  познато је да је у архитектури Војводине мађарска варијанта сецесије оставила нека од својих најзапа-
женијих остварења. Мисли се пре свега на објекте из суботице: најстарију грађевину подигнуту у новом 
духу у Војводини, 1893. године, палату леовић, пројектаната Ђуле партоша и едена лехнера, Јеврејску 
синагогу и Градску кућу, као и комплекс јавних зграда на језеру палић, архитеката деже Јакаба и Марцела 
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Највећи број зрењанинских сецесијских објеката настао је у време ин-
тензивног привредног успона и врло живе градитељске активности које се 
посебно убрзавају пред сам почетак Првог светског рата. О томе сведочи 
велики број захтева грађана, надлежним градским властима за добијање 
грађевинске дозволе, да на још увек понеком слободном плацу или на 
месту већ дотрајале куће, ужег и ширег центра града, саграде своју нову 
или модернизују већ постојећу стару, стамбену или стамбену-пословну 
зграду (Мајсторовић, 2013). 

С друге стране, у култури становања временом се изгубила некадашња 
строга подела на стамбено-пословна градска подручја најужег центра и 
на виле или палате за повремено становање у околини, имућнијег слоја 
наших суграђана. Ствара се нови грађански идеал средњег сталежа, лека-
ра, професора, уметника и инжењера, који се опредељују за резиденције 
окружене зеленилом и пријатним вртним амбијентом, најчешће, у делу 
приобаља Бегеја, у насељу Мала Америка, недалеко од самог центра града.

Поред стамбених кућа, палата и вила, сецесијски стил у Зрењанину при-
хватају и државне институције кроз пројекте својих јавних здања, као и 
црква. Граде се две државне основне школе, бискупски ординаријат, че-
лични „Велики мост“ преко Бегеја, као и фотографски атеље, здравствена 
установа - санаторијум, робна кућа намештаја, дечији васпитни завод и 
новчани завод. Сецесија се углавном код свих ових објеката изражавала у 
декоративним фасадним украсима, геометријског и вегетабилног порек-
ла, понекад са фигурама и маскама или у комбинацији са елементима 
пролазећих неостилова. Примењују се нови грађевински материјали: дрво, 
фасадна цигла, стакло, челик, као и керамичке плочице и ливено гвожђе, 
за украшавање ентеријера. Поједини декоративни делови на фасадама 
најчешће су и бојени. 

Стамбене породичне зграде добијају временом препознатљив тип осно-
ве, међусобно врло сличан основној шеми традиционалне грађанске куће. 
Граде се две или три собе на фронту према улици, док се у крилу према 

комора, саграђених у првој деценији XX века. с друге стране, као што је већ примећено, већина архитеката 
који су се окретали аустријским узорима не само да се није одважила да изради пројекте који би се могли 
поредити са делима ота Вагнера, Јозефа Хофмана, Јоже плечника, Јозефа олбриха или адолфа лоса, већ 
„узори за градњу оваквих објеката били су нешто конвенционалнија дела архитеката бечке сецесије попут 
анкер палате ота Вагнера из 1895. године и других мање авангардних здања. оно што се ретко среће на 
остварењима, која су се ослањала на бечку сецесију, јесу керамичка декорација фасада, мозаици, позлата и 
други скупи материјали коришћени при изведби стамбених зграда“ (Јањушевић, Грађа XXVII, 2014: 83-87). 
Мањи број јавних зграда саграђен је у стилу бечке сецесије у Војводини и углавном су то биле школске 
зграде и болнице, док се код стамбених објеката којих је било далеко више, између осталих издваја палата 
старобечејске прве штедионице и кредитне банке, саграђене између 1906. и 1908. године. од осталих 
вреднијих грађевина овога стила, могу се навести још: палата коњовић у сомбору, адамовићева палата у 
новом саду, елекова вила у Зрењанину и лепедатова вила у кикинди (Јањушевић, Грађа XXVII, 2014: 84). 
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дворишту организује кухиња, остава, соба за послугу, купатило и тоалет, 
споредно степениште за подрум и таван, када га има, и излаз у двориште.

Већи искорак у пројектовању унутрашњег простора примењен је код из-
ложбеног салона намештаја, прве модерне робне куће у граду, где се ар-
хитекта Детки Иштван, определио за његову целовитост у комбинацији са 
великим стакленим површинама на фасади, све у складу са њеном но-
вом, пословно-трговачком наменом. Исто тако, савремени тренд у начину 
промишљања унутрашњег склопа једне грађевине, запажа се и у приме-
ни међуспратне конструкције, мезанина, код пословно – стамбене зграде 
у главној градској улици под бр. 30, познатије под називом „Шехерезада“, 
архитекте Иштвана Барта, као и палате Лазара Дунђерског, грађевинских 
мајстора Мочањи Кароја и Секеји Марцела. На мезанину код „Шехерезаде“ 
су се налазиле канцеларије, док је на спрату био луксузни стан власни-
ка, а у приземљу, простор намењен трговини. Код палате Дунђерског на 
мезанину (међуспрату) се налазила галерија, део таванског и поткровног 
простора.

И код других грађевина тога времена, две основне школе, мушког вас-
питног завода, Прве хрватске штедионице, Санаторијума др Клајича, при-
мењује се уобичајена шема распореда просторија карактеристична за 
већину тадашњих јавних зграда. Архитекте се по шематизму опредељују за 
распоред учионица или соба у низу окренуте ка уличним фронтовима, док 
су ходници у позадини, ка дворишту. Помоћно степениште или санитарни 
чвор смештени су, најчешће, у мањим дворишним крилима. 

Код појединих грађевина присутни су и нови конструктивни елементи 
који, можда, заједно са примерима безорнаменталне архитектуре (вила 
сликара Јожефа Варкоња), наговештавају долазак једног новог модерног 
доба у историји архитектуре града. Појављује се пруски свод за премошћа-
вање већих површина, стубови од ливеног гвожђа (робна кућа намештаја, 
палата Лазара Дунђерског, мушки васпитни завод) као и челична греда 
за подупирање главног унутрашњег степеништа зграде (Основна школа у 
Оповачкој четврти). 

Оно што све ове грађевине чини занимљивим јесте вештина градитеља 
да их уклопи у већ постојеће окружење, прилагођавајући њихове габарите, 
односно намену, облику и величини парцеле. Поред тога, својим живопис-
ним и оригиналним изгледом, геометријским или флоралним украсима, 
бојеним или резбареним дрвеним детаљима на фасадама, до данас су ос-
тали препознатљиви многим нашим суграђанима. 
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Примери зрењанинске сецесије најближи су мађарској варијанти сеце-
сије у архитектури (пештанској),2 и бечкој сецесији. Пројекти за већину тих 
зграда дело су локалних грађевинских мајстора и предузимача, али и шко-
лованих архитеката који су долазили из већих центара ондашње Аустро-
угарске, Будимпеште, Прага или Темишвара. Најчешће спомињана имена 
из документације грађевинских планова Великог Бечкерека су: Пањи Ја-
нош, Мершбахер Јанош, Иштван и Јакаб Барт, Штифл Маћаш, Класки Јакаб, 
Штрауб Јозеф и Хоф Нандор. 

Архитекте које долазе из престонице угарског дела монархије и раде 
заједно, у тандему, су: Филип Карољи и Лајош Босрукер (зграда Прве хрват-
ске штедионице), Мочањи Карој и Секеј Марцел (палата Лазара Дунђер-
ског), као и Часар К. Ференц (две народне основне школе у некадашњој 
Оповачкој и Немачкој четврти). Виктор Бенеш, архитекта из Прага, за та-
дашњег директора фабрике шећера Виктора Елека, пројектује вилу, као и 
друге пратеће грађевине овог значајног индустријског комплекса у гра-
ду. Архитекта Ласло Секељ, долази из Темишвара, да за Зрењанин, 1913. 
пројектује један од највреднијих индустријских објеката у граду, зграду 
градске кланице.3

Почетком XX века два стара дрвена моста у самом центру града замење-
на су новим челичним. За један од њих тзв. „Велики мост“, јединственог 
визуелног облика са карактеристичним сецесијским украсима, планове су 
потписали предузимачи из Будимпеште, Фишер Хенрик, грађевински ин-
жењер, Рауш Арпад, инжењер и Фекете Хенрик, конструктор. Његова гвоз-
дена конструкција била је израђена у фабрици гвожђа у Решицама.

До данас само за Вилу за рехабилитацију Сиромашних школских се-
стара не знамо ко је био њен градитељ, док за пројектанта робне куће на-
мештаја, Детки Иштвана, немамо податак да ли је на позив инвеститора 
Антона Бенцеа био ангажован однекуд са стране, или се и он, ипак, убраја 
у ону већу групу домаћих мајстора, мада га као потписника плана не на-
лазимо више ни на једном грађевинском пројекту. 

2  историја архитектуре војвођанских градова, на првом месту новог сада и суботице, испричана у форми 
сажетих и занимљивих прилога везаних за низ појединачно представљених грађевина, били су непосредна 
инспирација и повод за настанак ове студије. Мисли се, пре свега, на публикације под називом: донка стан-
чић, „нови сад - од куће до куће“, Завод за заштиту споменика културе Града новог сада, нови сад, 2005, 
као и Гордана прчић Вујновић, Викторија алаџић, Мирко Грлица, „Градотворци I“, Градски музеј, суботица, 
2004.
3 детаљније о архитектури индустријских објеката у граду, као посебној теми, види: В. каравида, индус-
тријска архитектура у Зрењанину, Гласник друштва конзерватора србије 37, Београд, 2013, 157-160; В. ка-
равида, Градска кланица архитекте ласла секељија у Зрењанину, Грађа за проучавање споменика културе 
Војводине XXVII, нови сад, 2014, 65-72; В. каравида, архитектура комплекса фабрике шећера у Зрењанину 
(у рукопису).
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Бавећи се историјско - уметничком анализом сваке од укупно 22 пред-
стављене сецесијске грађевине покушали смо да појединачно истакнемо 
њихове аутентичне вредности и особености како би се на основу заједнич-
ке представе о њима стекао увид о богатству архитектонских облика који 
нас окружују. Исто тако, иако сецесијски објекти у нашем граду не предста-
вљају данас његове препознатљиве и атрактивне туристичке локације, за 
разлику од градова у нашем најближем окружењу, пре свих Суботице, Но-
вог Сада и Сенте, многи од њих заслужују високе позиције у односу на ос-
тале грађевине војвођанских градова чинећи заједно са њима вредне при-
мерке сецесијског стила насталог с краја XIX и почетка XX века, на овом 
делу територије југоисточне Европе.4 

4 историја архитектуре војвођанских градова, на првом месту новог сада и суботице, испричана у форми 
сажетих и занимљивих прилога везаних за низ појединачно представљених грађевина, били су непосредна 
инспирација и повод за настанак ове студије. Мисли се пре свега на публикације под називом: донка стан-
чић, „нови сад - од куће до куће“, Завод за заштиту споменика културе Града новог сада, нови сад, 2005, 
као и Гордана прчић Вујновић, Викторија алаџић, Мирко Грлица, „Градотворци I“, Градски музеј, суботица, 
2004.
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Фото-атеље Иштвана Олдала
1 адреса: улица народног фронта, бр. 5

Пројектант: Јакаб Барт
Време градње: 1895. године

Облик и величина парцеле на којој ће се крајем XIX века подићи први 
наменски фотографски атеље у граду нису били још дефинисани крајем 
XVIII века. На плану града из 1793. године1 сазнајемо, да су се са јужне 
стране зграде Краљевске камералне управе Торонталске жупаније (данас 
се на њеном месту налази зграда Скупштине града), уз обалу Бегеја, нала-
зила два магацина. Оба су имала правоугаоне основе и дужом страном су 
била окренута ка реци (на поменутом плану означени су бројевима 221). 
Магацин уз који ће се један век касније, подићи сликарски атеље, био је 
мањих димензија. На простору између ова два магацина био је подигнут 
парк за освежење и одмор у којем су могли да се расхладе чиновници за-
послени у Управи финансија. Њихова зграда налазила се непосредно уз 
зграду Краљевске камералне управе.2

На катастарским картама града из 1881. и 1894. године,3 ситуација на 
овој локацији је већ сасвим измењена. Прво се 1880. године, на простору 
између два магацина подиже Зграда сиромашних школских сестара „De 
Notre Dame“ заједно са капелом св. Карла Боромејског.4 Нешто касније, 
1894. године, и на месту већег магацина гради се нова школска зграда, на 

1  оригинална грунтовна, или катастарска карта Великог Бечкерека из 1793. године, која се чува у народ-
ном музеју у Зрењанину, на најбољи начин одражава достигнути урбани развој вароши с краја XVIII века, 
када је имала око 7500 становника, 1000 кућа и била подељена на шест четврти – квартова (насеља). план 
показује да је већ тада варош имала опсег реона готово исти какав ће имати и наредних сто година. Ж. 
шкаламера, Г. Гордић, Валоризација старог језгра Зрењанина – елаборат, народни музеј Зрењанин, 1968, 
7. (документација ЗЗЗскЗ).
2 архив Војводине из новог сада – Ф. 373. – 6, 1779. године, август 27. Велики Бечкерек. план зграде 
краљевске камералне управе у Великом Бечкереку, са локацијом околних зграда итд. инструмент о примо-
предаји камералне управе торонталској жупанији дана 27. VIII 1779. 
3 Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом, 1881. и 1894. година, инвентар збирке карата и планова 
1752-1992, В-5, историјски архив Зрењанин (иаЗ). како не располажемо са детаљнијим плановима града 
из прве половине XIX века, на којима би се могао пратити постепени преображај његовог централног језгра 
у квалитетнију урбану структуру, тек нам ова два плана с краја XIX века, о томе сведоче.
4  В. Мајсторовић, Зграда сиромашних школских сестара „De Notre Dame“ (О.Ш.“Вук Караџић), објављено 
у: В. Мајсторовић, В. каравида, Б. којичић, Познати архитекти и њихове грађевине у Великом Бечкереку 
крајем XIX и почетком XX века, Зрењанин, 2009, 27-32.
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углу Суботићеве и Улице народног фронта, и Трговачка академија, 1892. 
године.5 

Молбу за узимање у закуп градског плаца од 200 м² на 10-12 година, 
у непосредној близини мањег магацина, надлежним градским властима 
поднео је 17. септембра 1894, познати бечкеречки фотограф Иштван Ол-
дал. Недуго након тога, на основу одлуке Скупштине града, на чијем челу 
се налазио градоначелник Јанош Крстић, склопљен је уговор у којем је из-
нето да град даје у закуп површину од 200 м² у власништву града, која 
се простирала на делу Гизела-парта (Гизелина обала), западно од Weisz-
Hermanovog складишта пшенице – Иштвану Олдалу, великобечкеречком 
фотографу, на период од 15 година, рачунајући од 1. маја 1895, до 30. апри-
ла 1910. године.

Циљ је био да Иштван Олдал, на закупљеној површини сагради један 
објекат, изведен са „укусом“, фотографски павиљон (атеље) у којем би оба-
вљао своју уметничку делатност – фотографисања. Даље, закупац се обаве-
зао да ће плаћати граду годишњу закупнину од 150 форинти, квартално, и 

5  В. каравида, Трговачка академија (Средња електротехничка школа „Никола Тесла“), нав. дело, 2009, 
35-40.
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да ће пре изградње поднети пројекат зграде Градском већу, како би се про-
ценило да ли је у складу с градским грађевинским и естетским прописима. 
На крају је истакнуто да ће, уколико дође до кашњења приликом плаћања 
закупа, или подигнута зграда буде неадекватне спољашњости, закупац 
сносити законске последице и закуп се тада могао раскинути.6

Иштван Олдал се захвалио граду што му је дао плац у закуп и врло брзо 
је, већ 1. априла 1895. године, поднео захтев за издавање грађевинске до-

зволе уз подношење два примерка плана. С 
обзиром на то да достављени план није прих-
ваћен јер није задовољавао естетске критерију-
ме, Олдал доставља нови измењен, 22. априла 
1895. Већ наредног дана издата му је дозвола за 
изградњу Салона на основу грађевинског пла-
на који је остао сачуван међу горе поменутим 
документима. 

Цртеж зграде на плану не одговара у потпу-
ности садашњем изгледу зграде. Првобитно 
зграда је замишљена да на главној фасади има 
само два већа правоугаона отвора, на десном 
њеном делу, док су на другој половини два сас-
вим мала прозорска отвора, при дну фасаде. 

6 иаЗ, Ф.97, Градско поглаварство петровград, (1919-1941), 15906/1928. (издавање атељеа) - недавно 
откривена и први пут овде наведена докумената, заједно са грађевинским планом, из Фонда поглавар-
ства, иаЗ, у којима су детаљно описана сва дешавања око изградње фотографског атељеа иштва ол-
дала, отклањају сву досадашњу сумњу око тога када је поменути атеље саграђен и ко га је градио. на-
води из стручне литературе у којима се истицало да је први сликарски атеље у граду, а вероватно и у 
Војводини, саграђен 1897. године у Великом Бечкереку, од стране жупаније, за потребе мађарског сли-
кара пал Вагоа (Pál Vágo), понекад су стварали забуну јер се мислило да је по одласку пал Вагоа, око 
1900, иштван олдал узео под закуп сликарски атеље, као врло погодну грађевину за своју делатност, због 
отворене стаклене таванице. З. калапиш, Бечкеречки светлописац, нови сад, 1986; Г. сантрач, Иштван 
Олдал – Великобечкеречки светлописац, историјски архив Зрењанин, (каталог изложбе), Зрењанин, април 
2008; сл. пашић, Светлописац из Бечкерека, Вечерње новости, 16. април 2011; како се испоставило, 
истарживањем архивске грађе, Ф. немет потврђује, да је још, 1896, жупанија купила, до ње, суседну кућу 
имреа ормодија, заједно са припадајућим плацем (данас је то зграда у улици краља петра I карађорђевића 
бр. 1), да би већ у лето 1897. године, дворишни део исте био искоришћен за изградњу атељеа пала Вагоа, 
сликара. познати уметник је дошао на позив жупаније, нешто раније из Мађарске, да за град наслика 
историјску композицију великих димензија под називом „дефиле банатских спахија пред царем Фрањом 
Јосипом I“ за поребе прославе Миленијума. Године 1897. празне просторије ормодијеве куће издате су у 
закуп. ту је једно време била смештена и администрација сирочадског стола и бечкеречке поште; Ф. немет, 
Тај дивни колорит гражданства, Зрењанин, 2009, 31-32;

Видети још: В. поповић, Великобечкеречки сликарски атељеи (каталог изложбе), Зрењанин, 1969; В. 
поповић, Пола века изложбене делатности у Великом Бечкереку (Зрењанину) 1890-1940. (прештампано 
из „рада војвођанских музеја“ св. 28 за 1982-1983.), нови сад, 121; с. степанов, Уткана у културу – 
Војводина, 1840 – 1989. објављено у: Група аутора, Фотографија код Срба 1839-1989 (каталог изложбе), 
Галерија сану, Београд, 1991, 45-55.

иштван олдал (1829-1916)
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Фасадна опека дели фасаду у виду пиластара по вертикали и наглашава, 
такође, хоризонталну поделу у виду сокле. Стаклене површине су заузи-
мале делове крова као и зида, на спрату грађевине. Распоред просторија 
приземља и спрата није се протоком времена битније мењао.

На плану је остало забележено и име његовог творца, грађевинског 
мајстора, Барт Јакаба (Barth J), врло активног грађевинара са почетка XX 
века који је заједно са својим сином, архитектом, Барт Иштваном, у истом 
временском периоду, оставио за собом нека од најзначајнијих градитељских 
остварења нашег 
града.7 

Осим зграде фо-
тографског атељеа 
Иштвана Олдала, 
Барт Јакаб потписује 
планове и других 
грађевина подигну-
тих у академском 
маниру са елементи-
ма сецесијске деко-
рације. Међу њима 
познатија је кућа 
Вуди Ђерђа, о којој 
ће нешто касније 
бити говора, у Гим-
назијској улици бр. 
22 из 1906. године, 
као и кућа Липота 
Голдшмита у главној 
градској улици, коју 
заједно са сином ре-
конструише у новом сецесијском стилу, 1910. године. Од осталих могу се 
споменути кућа у Улици цара Душана бр. 39, из 1905. године, као и кућа на 
углу Улице Иве Лоле Рибара и Улице др Јована Цвијића бр. 2, из 1910.8

Иако већ увелико на поменутим стамбеним објектима примењује деко-
ративне обрасце новог сецесијског стила, инспирацију за изградњу умет-
ничког атељеа, заједно са Олдалом, Јакаб је могао да пронађе у мањим, врло 

7  аноним, Дом сирочади у Великом Бечкереку, GBW (Gross Becskereker Wochenblatt), 45, 11. 11. 1905, 4; 
В. Мајсторовић, нав. дело, 2009, 69-74, 101-106, 107-112.
8  В. Мајсторовић, Одабрана збирка грађевинских планова из Фонда: Велики Бечкерек, град са уређе-
ним Сенатом (1769-1918) (Историјски архив Зрењанина), Завод за заштиту споменика културе Зрењанин, 
Зрењанин, 2013, 61, 189, 66, 201.

извор: преузето из каталога: В. поповић, Великобечкеречки сликарски 
атељеи, Зрењанин, 1969.
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популарним типским зградама, онога времена. Једна од таквих биле су и 
зимске баште, са отвореним таваницама од армираног стакла, најчешће 
подизане у склопу вила и летњиковаца унутар парковског окружења. 

Одмах након започете изградње, из дописа поджупана градоначелнику, 
Јаношу Крстићу, од 18. јуна 1895. године, сазнајемо да је плац град Велики 
Бечкерек бесправно доделио Иштвану Оладалу, јер се исти налазио на јав-
ној површини, путу од жупанијског значаја, и да су га зато могли издати 
само жупанијски органи, а не град. Исто тако, истакнуто је, између осталог, 
да приложени планови нису јасни, нису обележене мере греда итд., већ је 
дата само скица, без мера.

Град је врло брзо оспорио тумачење да се радило о жупанијском путу, 
тврдњом да је пут градски, прилажући и извештај градског инжењера, 
упућен градоначелнику. У извештају је констатовано да је изградња обје-
кта задовољавала све техничке услове, и да део објекта, иако је заузимао 
35 цм од тротоара на путу В. Бечкерек – Жабаљ, није могао да омета кол-
ски саобраћај на путу према Арадцу. И поред свега наведеног, жупанијске 
власти су донеле одлуку да се радови на изградњи наставе, али само под 
условима које је она прописала. 9

Захваљујући томе град је добио препознатљиву грађевину са жутим циг-
лама, стакленог крова, познатију као фотографски атеље или сликарница, 
Иштвана Олдала (Oldal Istvan, Сегедин, 1829 – Зрењанин, 1916).

Сликарску школу Оладл је изучио у свом родном граду Сегедину. После 
револуције 1848/49. године, долази у Велики Бечкерек где предаје цртање 
у локалној јеврејској школи, до 1851. године.

Године 1853. отворио је прво сликарски атеље у Темишварској улици 
(данашња Милетићева), а годину дана касније и фотографски. Био је то, 
како је забележио С. Степанов, први фотографски атеље на територији би-
вше Југославије који је отворен 1854. године, у Великом Бечкереку.10 

9 Један од првих услова је био да је град у обавези да плаћа Жупанији 1 круну годишњег пореза због 
заузећа дела пута. даље, тротоар је морао бити изван постојећег пута, након истека рока закупа зграда је 
морала да се поруши ради враћања претходног стања, односно правца улице, и на крају се упућују градске 
власти да убудуће детаљно простудирају планове и дозволе градњу само оних објеката који задовољавају 
техничке, али и безбедоносне услове. такође, издат је налог да се планови допуне. - иаЗ, Градско погла-
варство петровград (1919-1941), наведена документа. срдачно се захваљујем архивисти ибоји тошков из 
иаЗ, на преводу представљених докумената са мађарског. 
10 сликар и фотограф, иштван олдал је у локалном листу GBW, 29. априла 1854. године, објавио оглас у 
којем обавештава цењену публику да израђује исликане и неисликане фотографисане портрете по жељи у 
свим величинама и форматима, пошто је у фотографској струци „стекао поверење и признање стручњака“. 
даље, наводи да живи у кварту опова, у темишварској улици, у „Arany-szarvas”-u (Златном јелену) – кући 
Lyptai-ja“. З. калапиш, нав. дело, 1986, 13-16; с. степанов, нав. дело, 1991, 46.
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Из првобитног атељеа у Милетићевој улици, па преко атељеа код Вели-
ког моста, он прелази, 1895. године у свој новоизграђени и како сам каже „... 
елегантно уређени и свим модерним изазовима одговарајући фотограф-
ски атеље...“, који се налазио у Арадачкој улици, поред зграде Клостера.11

Поред становника нашег града и околних места, чиновника, трговаца, 
велепоседника и сељака, на Олдаловим фотографијама се препознају и 
градски мотиви улица, кућа, цркава, или мотиви везани за реку Бегеј и 
околину града. 

И поред тога што је посао солидно напредовао, Олдал упућује мол-
бу власатима града за смањење цене закупа плаца са 300 на 150 круна, 
услед смањења његових прихода. Као узрок томе наводи више фактора, 
због: општег погоршања економских услова, повећане конкуренције, поја-
ве вашарских фотографа који су јефтинији, проширења послова на овој 
територији фотографа из главног града (Будимпеште), те због тога што је 
Велики Бечкерек остао мимо железничких путева, који повезују Темишвар 
и Вршац. Даље се каже, да је плац на којем је атеље саграђен непогодан за 
становање јер није имао двориште, да је раније био легло смећа, нечистоће 

11  и о овоме нас опет он сам обавештава у новинском огласу из 1895. године. у њему се каже да је своју, 
1853. године основану радњу, преместио у свој сопствени, у ту сврху новосаграђени и елегантно уређени 
и свим модерним изазовима одговарајући фотографски атеље, и да се он сада налази у арадачкој улици. 
наглашава да ће и даље гарантовати за најсолидније и најјефтиније услуге и из тог разлога се и у будуће 
препручује својим високоцењеним муштеријама. аноним, ...новосаграђени и елегантно намештени..., GBW 
52, 28.12.1895.

извор: иаЗ, Ф. 97, Градско поглаварство петровград (1919-1941), 15906/1928.
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и простор за истовар робе, а сада се на њему налазила лепа грађевина, на 
основу које се плаћао порез од 200 круна. На крају Олдал предлаже откуп 
плаца по цени од 200 круна по м², односно за 4000 круна. 

Одлука града је била да се, нити продаја, нити смањење закупнине не 
може сматрати оправданим.12 

У атељеу на обали Бегеја Олдал је радио до 1902. године. Умро је 1916. 
године у 87-ој години живота оставивши за собом на хиљаде фотографија. 

Његов син Иштван (Стеван) Олдал млађи, преузима посао 1902. године. 
После безуспешног покушаја да се издржава од сликарског посла ради у 
атељеу као фотограф, све до 1921. године, одржавајући традицију дугу ско-
ро седамдесет година. 13

12  иаЗ, Ф. 97. Градско поглаварство петровград (1919-1941), нав. документа.
13 детаљније о животу и раду иштвана олдала, видети: З. калапиш, нав. дело, 1986, 14-27; с. степанов, 
нав. дело, 1991, 47; Г. сантрач, нав. дело, 2008, 5-7.
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Тек након Првог светског рата, 1921. године, склопљен је купопродајни 
уговор између града, као купца, и Стевана Олдала млађег, као продавца, по 
којем он, на вечито и неопозиво продаје свој фотографски атеље по цени 
од 120. 000 круна. Једна од одредаба уговора је била и та да се и у будуће 
атеље Олдала може једино за фотографски атеље издавати. 

Недуго затим одобрен је и уговор о кирији склопљен између управе града 
и Ђуре Рокнића, фотографа, за годишњу закупнину од 1000 круна. Најамни 
уговор је важио од 1. ввгуста 1921. до 31. августа 1927. године. Молба Стева-
на Олдала да му се закуп продужи до 1923. године је одбијена.14

Ђура Рокнић је остао активан све до краја шездесетих година XX века. На-
кон тога, зграда бившег фотографског атељеа често је мењала кориснике.15 

Први уметнички атеље у граду саграђен је крајем XIX века у стилу поз-
ног историцизма са елементима сецесије.

У питању је једноспратна грађевина мањих димензија, основе у обли-
ку ћириличног слова „П“. Њен облик, спољашњи изглед, као и распоред 
просторија, проистекли су добрим делом из саме функције грађевине. На 
пројекту је забележено да је зграда у приземљу, као и на спрату, имала по 
једну већу просторију до улице, као и једну мању, на десном њеном крају. 
Остале мање собе, четири у приземљу и три на спрату, биле су оријентиса-
не према Бегеју. На плану зграде из 1936. године, већи простор у приземњу 
претворен је до тада, у две мање собе. Салон се и даље налазио на самом 
десном углу грађевине. Из овог простора се улазило у кухињу, а одатле у 
остале помоћне просторије приземља, предсобље и нужник, смештене у 
тракту ка Бегеју (данас језеру), као и оставу. Степениште из салона водило 
је на спрат у највећу просторију фотографског атељеа и радионицу, које су 
биле повезане са комором и марчном комором, окренутим ка обали Бе-
геја. 16 

Иако је простор приземља првобитно могао да служи за становање, као 
и за изнајмљивање, временом је добио нове садржаје, да би деведесетих 
година XX века био етажиран, и претворен у два сасвим одвојена пословна 
дела. 

Фасада првог, вишег дела зграде је пиластрима подељена на два једнака 
поља. У сваком од њих су се налазила по два мања двокрилна прозора са 
надсветлом, као што се види на цртежу плана зграде из 1936. године, или 
на сачуваној фотографији из средине XX века. Један од њих је већ тада про-
ширен и претворен у улаз. Улаз за степениште које води на спрат смештено 

14  иаЗ, Ф. 97. Градско поглаварство петровград (1919-1941), нав. документа.
15  сл. пашић, нав. дело. 2011.
16 иаЗ, инвентар збирке карата и планова 1752-1992, Х-93 – план градске зграде у улици принца Ђорђа 
бр. 5 у петровграду; В. Мајсторовић, Сликарски/фото атеље у Зрењанину у Улици Народног фронта бр. 5, 
Гласник друштва конзерватора србије 37, Београд 2013, 126-131.
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је у другом, нижем, делу зграде. На овом улазу су дрвена двокрилна врата, 
док су још једна, једнокрилна дрвена, сачувана на првом отвору од десне 
ивице бочне фасаде, испред које се данас налази мали паркинг. Целокупан 
простор приземља одговарао је величини атељеа првог спрата. 

Фасада зграде обрађена је жутом фасадном опеком, као и декоративни 
елементи поделе, пиластри, венци и сокла.

Улична фасада је пиластрима подељена на три поља у којима су отвори 
приземља и спрата. Дуж целог приземља су правоугаони отвори врата, из-
лога и прозора, лучно засведени са надвратним луцима од радијално по-
стављене опеке. На спрату су велики, застакљени прозори у дрвеном раму, 
док је кровна раван окренута улици покривена поцинкованим лимом и 
стакленим плочама.17 

Године 2006. поднет је захтев надлежном Заводу за издавање МТЗ за 
радове на санацији овог објекта, од стране Историјског архива Зрењанина, 
у име града Зрењанина. Након тога, Завод је издао решење којим се даје 
сагласност на идејни пројекат санације, адаптације и доградње објекта, у 
атрактиван изложбени салонски простор. 18

Након адаптације од 2008. године, град је добио још један изложбени са-
лонски простор препознатљив по многобројним културним дешавањима 
организованим унутар њега. На жалост, његов изглед и амбијент из вре-
мена Олдаловог атељеа, одавно више не постоје. Остало је сачувано само 
још дрвено степениште са оградом које води на спрат. Исто тако, на функ-
цију стакленог крова који је након изградње пружао фотографу Оладалу 
довољне количине дневне светлости, неопходне за његов рад, заборавље-
но је. Решење се нашло, вероватно у недостатку финансијских средстава, 
у спуштању плафона и преобликовању спратног дела зграде у изложбени 
салон, свакако лакши и јефтинији за одржавање. Посматрано споља, иако 
је већ одавно некадашњи јединствени стаклени кров замењен делимично 

17  како је тротоар испред објекта временом подизан, постао је виши од коте пода у приземљу те је вода 
продирала у објекат. током радова на адаптацији поткровља у пословни простор 1987. године, подигнута је 
кота пода за 15 цм у односу на првобитну а стаклена површина на кровној равни је смањена. касније, ин-
тервенцијама разних закупаца који су отварали трговачке радње у приземљу, нарушен је аутентичан изглед 
зграде јер су некадашњи дрвени излози и врата у приземљу, замењени елоксираним алуминијумом; с. Ба-
кић, Архитектонско и урбанистичко наслеђе Зрењанина, Грађа за проучавање споменика културе Војводине 
XXII-XXIII, нови сад 2008, 59; В. каравида, Весник новог доба – текст објављен у наведеном каталогу у 
издању иаЗ, 2008, 11.
18 доградња се односила на евентуално постављање, на делу тракта према језеру, монтажно-демонтажне 
металне конструкције за терасу на спрату, до које би било могуће доћи металним спиралним степеништем. 
тераса до данас није подигнута, али је зато на поменутом делу, у међувремену дограђена једна мања по-
моћна просторија, која је донекле деградила спољашњи изглед згаде. (решење ЗЗЗскЗ, бр. 3-109/06. од 
14.12. 2006. и бр. 3-29/07 од 16.4. 2007. - (документација ЗЗЗскЗ). 
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истим новим, мирна фасада и складне пропорције ове грађевине у равно-
тежи су са обликом и димензијама њеног крова.19

Први наменски грађен фотографски атеље у Зрењанину налази се у ули-
ци која чини најужи део заштићеног амбијента старог језгра града. Сама 
грађевина је добро под претходном заштитом.20

19  први фотографски атеље на територији уже србије, пре почетка првог светског рата, подигнут је 1903. 
године у стилу сецесије, у Београду (теразије бр. 40), за дворског фотографа Милана Јовановића, према 
пројекту архитекте Милана антоновића. конципиран је био као пословни објекат са атељеом на спрату и 
дућанима у приземљу. по својим архитектонским особинама зграда се потпуно уклапала у уобичајен тип 
грађевина насталих крајем XIX и почетком XX века, слично згради олдаловог атељеа, на којима је остварен 
спој традиционалног и новог схватања аритектонских облика. академски решен простор и хоризонтална 
подела фасаде комбиновани су, и у овом случају, са стакленим кровом и низом прозора у дрвеним рамо-
вима. стаклена фасадна површина је између два светска рата, на овом атељеу, замењена зидом од опеке 
са балконом и оградом од кованог гвожћа. Видети у: Ж. шкаламера, Сецесија у архитектури Београда 
1900-1914, ЗлуМс 3, нови сад, 1967, 315-340; а. кадијевић, Два тока српског архитектонског Ар-Нувоа: 
Интернационални и национални, наслеђе број V, Београд, 2004, 63; Б. несторовић, Архитектура Србије у 
XIX веку, Београд 2006, 463. 
20  решењем пЗЗЗск из новог сада од 30.12.1991. године („сл. лист апВ“ бр. 28), старо језгро Зрења-
нина је на основу раније донетих решења истог Завода, о стављању под заштиту (решење бр. 1/2 - 439 
из 1968. и бр. 01-104/1 из 1972. године), утврђено за просторно културно-историјску целину од великог 
значаја. поред главног градског трга слободе и главне улице краља александра I карађорђевића, овој 
целини припадају још и Гимназијска улица, трг др Зорана Ђинђића, улица краља петра I карађорђевића и 
улица народног фронта, у којој се и налази први наменски грађен уметнички атеље у граду, а вероватно и 
у Војводини.
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Кућа Теодосија Тунера («Шехерезада»)
2 адреса: улица краља а. I карађорђевића бр. 30

Пројектант: иштван Барт
Време градње: око 1900. године

На парцели бр. 270 која се пружала од данашње главне Улице краља Алек-
сандра I Карађорђевића до Гимназијске, налазила су се крајем XVIII века 
два објекта: приземна кућа основе у облику латиничног слова „L“ чији је 
фронт био постављен на регулациону линију главне улице, а дворишно 
крило уз десну ивицу парцеле. На истој парцели само из Гимназијске ули-
це, налазио се мањи, подужни, приземни објекат, забатом окренут ка ули-
ци. Парцела је била већим делом неизгарђена.21

Промене које су уследиле могу се пратити на мапама града од 1881. и 
1894. године. На њима се види да су два објекта и даље из две улице имала 
основу у облику латиничног слова „L“, а дворишни краци основа су им се 
спајали.

Почетком XX века, према подацима из поседовног листа, на месту старе 
дотрајале грађевине, архитекта Иштван Барт пројектује за златара Карла 
Хелмболда (Karoly Hembold) и његову жену Марију, рођ. Бартон, једносп-
ратну грађевину у духу позног историцизма (протосецесијски историци-
зам) са богатом декоративном пластиком.22 Године 1924. кућу, по коме она 
и данас носи назив, купује познати зрењанински каменорезац Теодосије 
Тунер (1875-1972) и жена му Лујза, рођ. Бенце. После Другог светског рата 
поменута непокретност постаје општенародна имовина, затим друштвена, 
да би се 1993. године, на основу предлога ЈСП „Зрењанин“, дозволило раз-
вргнуће ове стамбене зграде, као и у случају многих других, на неколико 
мањих међусобно одвојених етажа.

Породица Тунер се бавила израдом надгробних споменика од мермера, 
шлеског и матхаузенског гранита, још од средине XIX века. Најпознатији 
њен члан био је управо Теодосије. Под његовим техничким руководством 
изграђени су многобројни јавни објекти, судске палате, управе водовода, 
маузолеји, црквене грађевине и дворци, не само по Европи, већ и Афри-

21  Грунтовна карта града из 1793. године, народни музеј у Зрењанину.
22  како пројекат тунерове спратне куће до данас није пронађен, можемо само претпоставити да је у пи-
тању дело иштвана Барта, настало почетком XX века, како се први пут спомиње у елаборату валоризације 
старог језгра града -  Ж. шкаламера, Г. Гордић, нав. дело, 1968; Б. којичић, Кућа Теодосија Тунера, каме-
норесца – „Шехерезада“ нав. дело, 2009, 81-86; с. Бакић, нав. дело, 2008, 32-33.
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ци и Кини. Код свих ових грађевина камен je био основни грађевински 
материјал.23 

Без оригиналног пројекта грађевине не можемо са сигурношћу описати 
намену сваке од просторија, нити навести тачан број станова у дворишном 
крилу. Једино је извесна првобитна „L“ основа по којој је ужи крак поста-
вљен на регулациону линију главне улице имао стамбено – пословну на-
мену, а у дужем дворишном крилу, уз десну ивицу парцеле, налазили су 
се у приземљу станови за изнајмљивање. Испод уличног дела грађевине је 
подрум. 

На спрату је поред једног салонског двособног стана, оријентисаног ка 
главној улици, био смештен и један мањи дворишни стан, вероватно за 
послугу. Дуж целе дворишне фасаде првога спрата пружао се комуникаци-
они балкон. Поред станова до улице и у дворишту, власник куће користио 
је и један, од укупно два дућана у приземљу. Други дућан је вероватно слу-
жио за изнајмљивање, као и станови у приземном делу, дворишног крила. 
На мезанину (међуспрату) су биле пословне просторије.

Због релативно узане парцеле и недостатка простора за организацију 
пословно - стамбене куће, главно степениште којим се приступало спрат-
ном појасу, смештено је на споју уличног тракта и дворишног крила грађе-
вине. Узан пешачки улаз лоциран је уз леву ивицу парцеле и ходником је 
повезан са степеништем. 

Поред овог главног, вешто укомпонованог динамичног степеништа 
којег прати ограда од кованог гвожђа, на крају дворишног крила грађеви-
не, постоји још једно, помоћно, дрвено, унутар саме грађевине које повезује 
приземље и спрат.

На главном градском шеталишту кућа Карла Хелмболда, касније Те-
одосија Тунера, одражавала је друштвени положај њених власника, као 
и претензије тадашњег грађанског сталежа. Широки отвори приземља и 
међуспрата наглашавали су њен трговачки карактер и утицај сецесијске 
архитектуре. Ово је била прва зграда старог језгра Зрењанина која је има-
ла мезанин и спрат. Преко изгледа главне фасаде тадашњи њен власник и 
инвеститор сигурно је успео да оствари свој жељени сан и нашим суграђа-
нима понуди једно заиста изузетно и оригинално уметничко дело. 

Фасада је компонована симетрично у односу на централно поставље-
ну осу симетрије, са отворима на спрату у виду бифоре. У приземљу пре-
овлађују пространи отвори уоквирени пиластрима, а удвојени стубови на 
средишту објекта спојени су луковима елипсастог облика који, као што је 
примећено, асоцирају на маварску архитектуру.24

23  д. д. Чолић, Познати Зрењанинци, Збирка новинских чланака листа Зрењанин, 1968-1972. (докумен-
тација ЗЗЗскЗ).
24  Б. којичић, нав. дело, 2009, 81-86; с. Бакић,  нав. дело, 2008, 32-33.
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Приземље и део спратне фасаде су обрађени рустично у малтеру, ими-
тирајући камене тесанике и фасадну опеку различите величине и боје (не-
колико нијанси окера).

На спрату се налазе две бифоре уоквирене волутама. Зона зидног плат-
на спрата изнад фасадне опеке наглашена је богатом декоративном плас-
тиком коју чине стилизовани цветни мотиви. Ови флорални мотиви рађе-
ни су у гипсу у виду дубоког рељефа, тако да површина попут чипке или 
арабеске делује прозрачно и сликовито. 

Фасада се завршава поткровним венцем кога чини низ стубића повеза-
них полукружним луцима који стварају утисак слепе колонаде.

На средини кровне равни као круна декоративног ансамбла, изведена је 
мања стилизована акротерија, вегетабилног облика.

Још један незаобилазан, сликовит детаљ на главној фасади је и балкон 
на спрату, који се пружа целом његовом ширином. Постављен на конзоле, 
балкон има изузетно ефектно изграђену ограду од кованог гвожђа на којој 
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извијена линија и вегетабилни детаљи чине нераскидиву и веома машто-
виту игру облика у простору. 

Ефекту живописности овом ремек-делу зрењанинске архитектуре 
доприноси и полихромија фасаде на којој се јавља комбинација шест боја, 
нијанси окера и ултрамарина.

У приземном делу грађевине данас се налазе, као и некада, два локала. 
У једном од њих смештена је продавница познате модне куће „Мона“. На 
мезанину су и данас пословне просторије, док су на спрату до улице, не-
кадашње собе, такође, претворене у пословни простор за изнајмљивање. У 
дворишном делу зграде налазе се мањи станови као и познати кафе „Дво-
риште“, у самом приземљу грађевине. 

Грађевина која је до данас задржала свој изворни облик рестаурирана је 
према условима ЗЗЗСКЗ, у јесен 2008. године. Радови су се односили на об-
нову фасада и кровног покривача. У приземљу на десном локалу уграђен 
је нови дрвени оквир излога, са свим детаљима профилације и дрворезба-
рије који одговарају аутентичном левом излогу, као и декоративни пара-
пет од кованог гвожђа.25

Кућа Карла Хелмболда, познатија као кућа Теодосија Тунера или „Шехе-
резада“, налази се у најужој заштићеној зони старог језгра града и прогла-
шена је за непокретно културно добро. 26

25  документација ЗЗЗскЗ.
26  исто.
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Зграда Прве хрватске штедионице
3 адреса: улица краља а. I карађорђевића бр. 10

Пројектант: Филип карољ и лајош Босрукер, доградња лајош Босрукер
Време градње: 1903. године, доградња помоћних просторија 1904.

На катастарској карти града из 1793. године, запажа се да су се на плаце-
вима који су се протезали од почетка десног фронта главне улице све до 
обале Бегеја, данашње Улице обале пионира, налазиле грађевине, углав-
ном повучене од уличне регулације и правоугаоних основа, забатом ок-
ренуте према главној Улици краља Александра I Карађорђевића. Почетак 
Гимназијске улице, из правца зграде Гимназије, још није био просечен и 
формиран, док је остали њен већи део већ тада постојао. 

На картама града из 1881. и 1894. године, ситуација је већ сасвим из-
мењена. Поред тога што је пробијен и овај део улице, извршена је и нова 
парцелација, тако да су формирани мањи плацеви чији су улични фрон-
тови изградњом нових кућа, скоро у потпуности затворени. Ретко се мо-
гао наћи у овом, најужем делу града, понеки још неизграђени улични део 
плаца.27 

На овом простору између две улице, на парцели број 508, према ис-
тим картама, налазила су се два објекта. Оба су имала основе ћириличног 
слова „П“ и била су постављена на регулационe линијe двеју улица, глав-
не и, паралелне са њом, Гимназијске. Једно дуже дворишно крило им се 
додиривало. 

Зграда новог новчаног завода, Прве хрватске штедионице, подружни-
ца Петровград, у Улици карља Александра I Карађорђевића бр. 10, пре-
ма запису на атици, подигнута је 1903. године. Власник старе, првобитне 
приземне грађевине, на месту штедионице, 1876. године, био је Бела Рожа 
(Rosa Béla, 1850-1912), чувени трговац старог Бечкерека. 28 Само две године 
касније она прелази у посед Коларич Михаља и Алојзије, да би њихови на-
следници живели у њој све до 1896. године. Од те године власник обе куће 
на истом плацу, постала је Торонталска банка. Године 1926. Прва хрватска 
штедионица у Загребу преузима право власништва над зградом. 

27  оваква интензивна градња и пробијање нових улица започето је већ после великог пожара 1807. годи-
не. пожар је уништио скоро целокупно градитељско наслеђе Великог Бечкерека из XVIII века. Видети у: Б. 
којичић, В. Мајсторовић, В. каравида, Ревитализација старог језгра Зрењанина, Гласник друштва конзер-
ватора србије 33, Београд, 2009, 281-285.
28 а. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 82, 83; д. д. Чолић, нав. дело, 1968-1972, 493.
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Овај новчани завод израстао је из Торонталске банке за штедњу и кре-
дит, основане још 1867. године. Године 1907. Торонталска банка је ступила 
у ужу интересну везу са првом пештанском домовинском штедионицом, 
да би већ, 1922. године, ову интересну везу разрешила. Од тада се повезује 
са Првом хрватском штедионицом у Загребу. Нешто касније Торонталска 
банка је ликвидирана да би након удруживања своје имовине и обавеза 
почела успешно да послује као филијала овог загребачког завода.29 

Према сачуваним архивским документима, конкурс за изградњу новог 
новчаног завода расписан је 1902. године, и на њему је учествовало шест 
архитектонских бироа. Своје радове су предавали под шифрама, тако да су 
имена учесника расписаног конкурса до данас, на жалост, остала непозна-

29  а. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 82, 260-265; о згради подружнице прве хрватске штедионице 
и банкарским установама у Зрењанину у другој половини XIX и на почетку XX века, видети: В. карави-
да, Зграда подружнице Прве хрватске штедионице у Зрењанину, Грађа за проучавање споменика културе 
Војводине XXVI, нови сад, 2013, 57- 63. 
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та. Сачувано је укупно 49 картона колорисаних цртежа са изгледима фаса-
да, попречних пресека и основа објеката, из главне и Гимназијске улице. 30 

Од свих предложених идејних решења ниједно не одговара данашњем 
изведеном стању и изгледу зграде, иако се може говорити о евентуалној 
њиховој сличности код појединих решења. Поред предлога да се фасада 
реши у стилу мађарске варијанте сецесије у архитектури, или у романти-
чарском духу, на појединим радовима појављују се и нови сецесијски гео-
метријски детаљи, као и повећани отвори на фасади, како приземља тако 
и спрата. Најсличнији овима су радови под шифрама, „B..a.“ и „Peguniis“. 

30 иаЗ, инвентар збирке карата и планова 1572-1992, прва хрватска штедионица у Великом Бечкереку 
(идејни пројекти), Х-106.

извор: иаЗ, инвентар збирке карата и планова, 1752-1992, Х-106, идејни пројекат
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Победници расписаног конкурса 1902. године, на основу историограф-
ских извора, била су двојица будимпештанских архитеката, Филип Карољ 
(Phillipp Károly, Pest, 1872 - ?) и Лајош Босрукер (Boszukker Lajos Vilmos, 
Budapest, 1873 - ?).31 Лајош Босрукер се потписује и на сачуваном плану за 
доградњу Торонталско кредитне банке из 1904. године. Реч је о доградњи 
помоћних просторија, радионице и складишта, у наставку дворишног дела 
зграде.32 

Ради се о архитектама који су били најактивнији с краја XIX и почетка 
XX века у Мађарској, учествовањем на многобројним конкурсима за из-
градњу јавних и приватних објеката, у стилу позног академизма и сецесије.

Након рада у бироима Шандора Ајгнера и Кароља Кројцера, Лајош Бо-
срукер, 1899. године, отвара свој биро у Будимпешти. Заједно са Филипом 
Карољем, поред Торонталске банке, за коју на конкурсу освајају прву на-
граду, у Кањижи за пројекат Гимназије и мушког самостана 1904. године 
добијају другу, а за пројекат школе за девојке у Балашађармату, 1902. годи-
не, трећу награду. Такође, учествују и на конкурсима за изградњу банке у 
Еперјашу и стамбених зграда у Темишвару. Поред тога Филип Карољ, 1904. 
године, за пројекат Градске куће у Печују, осваја прву награду и откуп свог 
рада. 33

Зграда Прве хрватске штедионице је једноспратна грађевина, правоуга-
оне основе, постављена на регулациону линију главне улице, док је једно 
мање дворишно крило, уз леву ивицу парцеле. Обликована је у духу касног 
историцизма са елементима сецесије.

Фасадно платно штедионице је пиластрима подељено на три поља нејед-
наке ширине и асиметрично је компоновано. У најужем пољу, благо нагла-
шеног ризалита, постављен је улаз у зграду. Улаз је полукружно завршен 
и наглашен пиластрима, издуженим конзолама и богато профилисаним 
венцем који је барокно извијен. Пиластри су дубоким фугама подељени 
на правоугаоне квадаре. Оваквим пиластрима фланкиран је ризалит као и 
бочне ивице грађевине. 

Зграда се завршава равном атиком подељеном стубићима на пет једна-
ких поља. У пољу изнад ризалита, на атици, уписана је година градње, док 
је испод поткровног венца, у истој вертикали, представа главе Меркура, 
симбола трговине, сакупљања капитала и путовања. Ово поље је наглаше-
но акротеријама као и сам улаз у зграду.34 

31  G. János-K. Attila-M. Imre, A századfordulo magyar épitészete,, Békéscsabán, Szépirodalmi Kőnyvkiadó – 
Bonex, 1990, 54-55.
32  иаЗ, Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом (1769 -1918), торонталска кредитна банка, 
дозвола за доградњу. Ф. 3. 166/1904.
33 G. János-K. Attila-M. Imre, нав. дело, 1990, 54-55.
34 с. Бакић, нав. дело, 2008, 29-30. 
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Прозори на спрату су велики, трокрилни, двокрилни и удвојени дво-
крилни. Заједно са великим отворима у приземљу истичу пословну наме-
ну зграде и нове, наступајуће сецесијске елементе у архитектури.

После Другог светског рата зграда прелази у државну својину, да би 1985. 
године, власник постала Т.Р.О. „Текстил“ Зрењанин, ООУР „Малопродаја“, од 
2006. године, А. Д. „Текстилпромет“. Дуго је у згради била смештена Робна 
кућа „Младост“.

Године 1993. као и у случају многих других грађевина у граду, забележе-
но је развргнуће и ове пословне зграде и зграде у Гимназијској улици бр. 
7, на истој парцели, на две етаже. Прва етажа подразумевала је објекат у 
главној улици, у којем се некада налазила банка, док је некадашња банчи-
на најамна палата, саграђена у исто време, само у Гимназијској улици бр. 
7, постала друга етажа.

Зграда у главној улици састојала се од подрума, приземља и спрата. У 
подруму је након етажирања било смештено пет магацина док се при-
земље састојало од једне продавнице, две канцеларије, једне гардеробе, 
WC-a и два магацина. На спрату су се налазиле, такође, две продавнице, 
гардероба, оствава и WC. 
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Данас се у приземљу зраде налази експозитура једне од многобројних 
банака у граду, док су на спрату њене пословне канцеларије. Ентеријер је 
савремен и прилагођен новим корисницима зграде. 

Према пројекту архитекте Светлане Бакић, ПЗЗЗСК је 1982. обновио фа-
саду ове зграде са детаљима столарије и светиљки. Тада су алуминијумски 
излози замењени новим дрвеним који су уграђени у постојеће аутентичне 
отворе на згради.

Године 2003. на стогодишњицу постојања објекат је тешко страдао у по-
жару. Изгорела је кровна конструкција, столарија на спрату, док су дрвени 
портали у приземљу оштећени. Током наредне године зграда је реконстру-
исана према условима ПЗЗЗСК.35

Зграда Прве хрватске штедионице налази се у најужој заштићеној зони 
старог језгра града. Споља је задржала свој изворни облик и проглашена је 
за непокретно културно добро.36

35  решење бр. 03 – 232/5 – 2003. од 1.8.2003. год. (документација ЗЗЗскЗ).
36 документација ЗЗЗскЗ.
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Најамна палата банчине зграде
4 адреса: Гимназијска улица бр. 7

Пројектант: Филип карољ и лајош Босрукер (прeтпоставка)
Време градње: 1903. године

Торонталска банка за штедњу и кредит се недуго након куповине плаца 
у најужем центру града, 1896. године, одлучује да већ 1903. године, зајед-
но са својом пословном зградом у главној улици, подигне и најамну па-
лату, само са друге стране плаца, према Гимназијској улици. На овај на-
чин, издавањем станова у приземљу и на спрату, банка је могла да рачуна 
на додатни извор сигурних прихода. У то време радило се о уобичајеној 
пракси многих новоподигнутух завода или државних институција широм 
Монархије, када су подизањем и изнајмљивањем својих најамних згра-
да или пословних локала, обезбеђивали додатни извор прихода за своје 
функционисање.

Иако пројекат најамне палате до данас није пронађен, остао је сачуван 
само њен могући изглед, захваљујући предложеним конкурсним решењи-
ма.37 И у овом случају, као и на примеру зграде Прве хрватске штедионице, 
може се говорити само о евентуалној сличности са конкурсним радовима 
под шифрама, „B..a.“ и „Peguniis“. Претпостављамо да су исти аутори, двоји-
ца будимпештанских архитеката, Филип Карољи и Лајош Босрукер, иначе 
победници расписаног конкурса за зграду штедионице, били ангажовани 
и на пројектовању њене најамне палате.

У питању је једноспратна грађевина, основе латиничног слова „L“ са 
краћим, дворишним крилом, уз десну ивицу парцеле. Са зградом Прве 
хрватске штедионице из главне улице је функционално и повезана преко 
краћег дворишног крила, а исто тако, заједно са њом, формира мало затво-
рено двориште, атријумског типа. Двориште је поплочано као и простор 
ајнфорта, клинкер плочицама.

Палата је за период када је саграђена имала уобичајену схему распо-
реда просторија. Била је подељена у два тракта као и већина објеката ово-
га типа. У уличном делу приземља и спрата смештене су биле луксузније 
просторије, два стана. Стан у приземљу имао је три собе према улици, и 
још једну одвојену, са леве стране ајнфорта. Стан на спрату четири, јер је 

37 иаЗ, инвентар збирке карата и планова 1572-1992, прва хрватска штедионица у Великом Бечкереку 
(идејни пројекти), Х-106.
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једна соба заузимала део простора изнад сувог улаза у приземљу. У дво-
ришном, споредном крилу приземља и спрата, налазила су се, вероватно, 
два мања двособна стана. Поред соба сваки стан је имао кухињу, оставу и 
тоалет. Дуж целе дужине дворишне фасаде спрата пружа се отворена гале-
рија на каменим конзолама, са оградом од гвоздених профила, преко које 
је ишла комуникација спратних делова грађевине. 

Поред главног степеништа смештеног са десне стране зида ајнфорта, 
постоји још једно споредно, на крају десног дворишног крила. У овом делу 
зграде је и улаз у подрум. Још два мања спољашња камена степеништа 
водила су из дворишта прво, у две просторије призеља, лево од ајнфорта, а 
друго, на сусрету два крила, у приземне просторије помоћног крила. 

Улична фасада палате решена је асиметрично. Колско – пешачки улаз 
лоциран је бочно и то је други отвор од леве ивице зграде. Лево од пролаза 
је један прозор, а десно су три. Средишњи од ова три прозора у приземљу је 
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троделни. Колско – пешачки пролаз и троделни прозор су полукружно за-
вршени. Остали прозори су дупли, двокрилни, са надсветлом које је у при-
земљу обликовано сегментним луком, а на спрату равно. Прозори на спра-
ту су изнад главног пролаза и трокрилног прозора у приземњу, удвојени.

Испод уличног и двиришног дела зграде је подрум засведен полуобли-
частим сводом. Подрумски прозори се завршавају сегментним луком. Фа-
сада је обрађена комбинацијом малтера и фасадне опеке окер боје, док је 
сокла изведена од фасадне опеке црвене боје. 

Изнад сокле је континуална малтерисана површина са наглашеним 
равним венцем, испод прозора. Слична површина је и изнад прозора сп-
рата. Парапетне површине ових прозора су такође малтерисане и у њима 
су хералдички мотиви штитова окружени увијеним листовима. Између от-
вора су малтерисане површине са густим вертикалним урезима, подељене 
хоризонталним фугама, које имитирају пиластре. У теменима полукруж-
них отвора приземља су кључни каменови богато украшени листовима 
акантуса. Поткровни венац уличне фасаде је наглашен декорацијом у виду 
конзола. 38 

Дворишна фасада је равно малтерисана и скромније обрађена. Нагла-
шени су једино, плитком малтерском пластиком у имитацији камених те-
саника различите величине и облика, сви отвори као и углови, овог задњег 
дела грађевине. Сокла је и овде изведена од фасадне опеке црвене боје. 

Колска капија је скинута и остао је само горњи део у виду полукружног 
надсветла.

Кров је двоводни над уличним крилом и једноводни над дворишним. 
Покривач је бибер-цреп. 

У ентеријеру палате сачувани су сви детаљи дрвенарије, врата, прозори 
и рагастови. Врата су била дрвена, пуна, једнокрилна или двокрилна. Исто 
тако, у већини соба, до данс су се задржали подови од паркета или је, поне-
где још, стари бродски под замењен новим, од ламината или керамичких 
плочица. Степенишни хол и газишта степеница су од вештачког камена 
(терацо), као и понека још мања просторија која је могла да служи као ос-
тава, тоалет или кухиња. Главно степениште је четворокрако са оградом од 
кованог гвожђа, са изванредним флоралним детаљима, укомпонованим 
у геометријске облике. Посебно је занимљив детаљ фантастичног бића зо-
оморфног облика на почетку исте ограде. Помоћно степениште има ограду 
од гвоздених профила као и отворена галерија на спрату. 

Све просторије најамне палате загревале су се тзв. „краљица“ пећима на 
чврсто гориво, које већ одавно нису у употреби. 

38 с. Бакић, нав. дело, 2008, 53-54.



42  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   43



44  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   45

За разлику од других приватних и јавних зграда које су се још увек поче-
тком XX века градиле по крутим академским обрасцима историцистичке 
архитектуре, најамна палата је привлачила пажњу својим модерним из-
гледом и једноставношћу. Нове тежње у архитектури Зрењанина све више 
се препознају при компоновању фасада када се пројектанти опредељују за 
равне површине, лишене сувишних декоративних детаља и строге симе-
трије, удвојене прозоре, уносећи у архитектуру боје и нове материјале. 

Године 1993. забележено је етажирање и ове грађевине као и у случају 
банчине зграде. Етажа II имала је улаз из Гимназијске улице бр. 7 и састоја-
ла се од подрума, приземља и спрата. У подруму је била архива, док се при-
земље састојало од једанаест канцеларија, три архиве, чајне кухиње, три 
WC- а, улаза и два степеништа. На спрату се налазило дванаест канцела-
рија, две архиве, две чајне кухиње, предсобље, два степеништа и три WC- а. 
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Од 1993. године зграда постаје својина Јавног стамбеног предузећа 
Зрењанин. Данас је у њој смештена „Градска стамбена агенција“. Канце-
ларијски простор и данас чини највећи део површине овог објекта. Један 
део подрума испод мањег дворишног крила је адаптиран и у новије време 
претворен у салу за састанке, док се у фронту према улици налази депо и 
подстаница за централно грејање.

Некадашња најамна палата једног новчаног завода која је до данас за-
држала свој изворни облик, стављена је под заштиту закона и регистрова-
на као споменик културе, као и остале махом приземне грађевине у Гим-
назијској улици. 39

39 документација ЗЗЗскЗ.
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Велики мост на Бегеју
5 Пројектант: Фишер Хенрик, рауш арпад и Фекете Хенрик

Време градње: око 1904. године
уклоњен: 1969. године

У историји града Зрењанина водени саобраћај је вековима имао врло 
важну улогу захваљујући реци Бегеј која извире у карпатском подручју у 
Румунији, а улива се код насељеног места Перлез у Тису. Од Темишвара до 
Зрењанина, и даље до ушћа, претворена је у пловни, тзв. Бегејски канал. 
Главно пристаниште пловног Бегеја је у граду Зрењанину. 

Село Бечкерек настало је почетком XIV века око једног од бегејских ме-
андара. Варош се касније, прокопавањем канала развијала на два острва и 
три полуострава. 

У путопису племића, бургундског војводе Филипа Доброг, у којем опису-
је свој пут на повратку из Свете земље, преко Београда, Панчева, Бечкерека 
и Будима, напомиње се да је стигао до нашег града 1433, и да је у њему 
прешао два моста, мислећи да прелази и две реке. Међутим, у питању је 
била једна која је меандрирала - Бегеј. 

Све до појаве првих мапа града крајем XVII века, када су први пут мо-
стови приказани и обележени, спорадични историјски извори нам говоре 
о њиховом константном постојању.40 

На први сигуран податак о постојању Великог моста, који је повезивао 
насеље Опова са најужим старим језгром града, наилазимо на његовој 
мапи из 1769-1772. године. Поред Великог моста, било је подигнуто још пет 
мањих, са циљем да се побољша комуникација између разуђених бечке-
речких насеља. Сви они су били од дрвета.41

На катастарској мапи града из 1793. године, која се чува у Народном му-
зеју Зрењанина, примећујемо да је већина мостова остала на истом месту, 
с тим да су подигнути и неки мањи, нови.

Многи од њих су, претпостављамо, претрпели извесна оштећења или су 
потпуно страдали у пожару, 1807. године. Услед јаког ветра, ватра се убрзо 
проширила из Пиварске махале на Велики дрвени мост, а затим и на окол-
не варошке зграде.42

40 станојловић, александар (ур.), нав. дело, 1938, 36; М. Ђуканов, Бегеј – Саобраћај, Поплаве, Мостови и 
коришћење воде-, пчеса 95, XI тематска књига тија вода, нови сад, 1995, 213-215.
41  исто; а. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 45-56.
42  а. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 51.
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После пожара хитно се приступило обнови града. Последице ове обнове 
са почетка XIX века, јасно су видљиве на мапи града из 1894. године. Како 
се радило и на исушивању рукаваца Бегеја око насеља Чонтике, Граднули-
це и Немачке четврти, за одређене мостове више није било потребе, док су 
други постали мостићи, без великог значаја.43

На овај начин од тада на реци са јединственим током, постала су важна 
само два моста, Велики и Мали мост, који је повезивао насеље „Мала Аме-
рика“, са центром града.

Међу првим објектима саграђеним после великог пожара, већ 1808. го-
дине, био је нови Велики мост, на Бегеју. Спајао је југоисточни део варо-
ши тзв. „Оповачку четврт“ са најужим центром. Непосредно је повезивао 
два већ формирана трга Житни трг (Gabna-tér) са Елизабетиним тргом 
(Erszébet-tér), данас Тргом др Зорана Ђинђића. Протезао се између пива-
ре Дунђерски, на Оповачкој страни, и куће на спрат др Паје Лињачког, из 
правца центра. 

43 т. Malbaški,  (ur.). Zrenjanin, Зрењанин, 1966, 43; Б. којичић, В. Мајсторовић, В. каравида, нав. дело, 
2009, 281-285.

извор: иаЗ, Ф.45, Збирка фотографија 1890-2003, 1684.
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Поред ове куће налазила се и кућа на спрат угледног трговца и грађа-
нина Ђорђа Јанковића и његове жене Катарине. Обе су зидане око средине 
XIX века и представљале су заједно са околним приземницама и старим 
магацинима најстарије окружење Великог дрвеног моста. 

Подизање новог моста после великог пожара, претпоставља се да је било 
поверено тадашњем „воденом“ инжењеру Торонталске жупаније Јосифу 
Фишеру.44 Мост је, како се види на старим фотографијама, имао довољну 
висину потребну за пролазак лађа које су пловиле Тисом и Дунавом. Ле-
жао је на четири дрвена стуба, имао је дрвену ограду као и приступно др-
вено степениште које је повезивало приобаље са базом моста. 

Дрвени мостови, Велики и Мали, захтевали су, међутим, честе поправке. 
Још од 1875. године, у локалном листу Торонтал (Torontal), забележено је да 
је дашчани под Великог моста у лошем стању и да би га требало поправи-
ти, али и размислити о градњи новог, гвозденог.45 

44 подаци о инжењеру Јосифу Фишеру ( József Fischer), кога је посао почетком XIX века довео у Велики 
Бечкерек, веома су оскудни. објављени су у: М. Грубачки, Зграда СО Зрењанин, Зрењанин, 2003, 26 – 27, 
као и у, В. Мајсторовић, Зграда Торонталске жупаније (Зграда скупштине града Зрењанина), нав. дело, 
2009, 9-10.
45  аноним, „Улепшавање нешег града“, Torontal 24, 17. јун, стр. 3, 1875; аноним, „Нови мост на Бегеју“, 
Torontal 42, 21. октобар, стр. 2, 1875.

извор: иаЗ, Ф.45, Збирка фотографија, 1890-2003, 1276.
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Негде од те године, па све до 1904, у листовима Торонтал и Вохенблат 
(Gross Becskereker Wochenblatt), могу се пратити извештаји о њиховим 
сталним поправкама и акцијама о поновној изградњи. Оне су подразу-
мевале извесне предрадње од стране градских власти: тачно означавање 
места њиховог постављања, експропријацију околног земљишта, израду 
планова, пројеката и предрачуна, као и расписивање конкурса.46 

Године 1903, локални лист Вохенблат нас је обавестио да је за изградњу 
оба гвоздена моста на Бегеју, након расписаног конкурса, примљено седам 
понуда, повољних за наш град. Понуде су министру трговине на преглед 
поднели предузимачи Хенрик Фекете и Арпад Рауш из Будимпеште. У цену 
њихове понуде урачунати су били радови на фундаменту и комуникаци-
оним уређајима моста. Затим, више алтернативних понуда за оба моста 
поднели су још и Аустроугарска државна железница, предузимач Игнац 
Габор и Ђула Кубик из Будимпеште, фирма Ђула Кемењ из Будимпеште, 
Шликова фабрика из Будимпеште, архитекта Михаљ Ердељи из Сегедина и 
фирма паробродарског друштва „Danubius“.47

У Историјском архиву Зрењанина, у фонду Инвентара збирке карата и 
планова 1752-1992, чувају се ситуациони нацрти околине и разни грађе-
вински прорачуни оба моста.48

За Велики мост планове су потписали предузимачи из Будимпеште, 
Фишер Хенрик (Fischer Henrik), грађевински инжењер, Рауш Арпад (Rauch 
Árpád), инжењер и Фекете Хенрик (Fekete Henrik), конструктор. Како се на 
плановима налази 1894. година, може се претпоставити да су они заједно 
са осталим фирмама још те године поднели своје понуде, а да су 1903. исте 
и поновили.49

46  само неки од наслова су: аноним, Велики мост, Torontal 45, 9. новембар, стр. 3, 1876; аноним, Вели-
ки мост, Torontal 49, 7. децембар, стр. 3, 1876; аноним, Градски гвоздени мостови у Великом Бечкереку, 
Torontal 206, 9. септембар, стр. 2, 1893; аноним, административни обилазак мостова, Torontal 240, 19. сеп-
тембар, стр. 2, 1894; аноним, Гвоздени мостови, Torontal 215, 20. септембар, стр. 1, 1901; аноним, Мостови 
на Бегеју, Totontal 108, 13. мај, стр. 2, 1903; аноним, Велики мост у В. Бечкереку, GBW 31, 31. јул, стр. 3, 
1886; аноним, Градске ствари, GBW 52, 24. децембар, стр. 4, 1892; аноним, Градски гвоздени мостови, 
GBW 36, 9. септембар, стр. 4, 1893; аноним, Велика ћуприја, GBW 24, 14. јун, стр. 3, 1902; аноним, Гвоз-
дени мостови, GBW 47, 22. новембар, стр. 4, 1902.  
47  аноним, Мостови преко Бегеја, GBW 3, 17. јануар, стр. 4, 1903.
48 иаЗ, инвентар збирке карата и планова 1752-1992. (Велики мост Х-18 и Мали мост Х-19).
49 Године 1893. године, своје понуде на основу раније расписаног конкурса су између осталих поднели 
и фирма „Waagner R. .F.“ из Будимпеште и Беча као и фирма „Oswald Liss“, из Беча. (иаЗ: Фонд – Велики 
Бечкерек - град са уређеним сенатом, 1769-1918, Ф. 3. 101/1893 и Ф. 3. 236/1893; 
Ф. 3. 550/1901 (из записника представништва у вези са изградњом железних мостова на Бегеју, Ф. 3. 
198/1902 (предмет грађевинског одбора у вези са постављањем Великог моста).
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Радови на самој изградњи Великог моста после завршених предрадњи, 
започети су априла месеца 1904, а трајали су до краја исте године, након 
што је мост био затворен за колски и теретни саобраћај.50

Крајем августа месеца 1904, из Вохенблата читамо, да је градоначелни-
ку града успело да издејствује у Будимпешти, ради уштеде у времену, да 
се гвоздена конструкција Великог моста прегледа у самој челичани, чим 
радови на њој буду завршени. Тај би преглед требало да обави изасланик 
министарства у Решицама (Румунија), где се фабрика гвожђа и налазила. 
Веровало се да ће мост бити предат саобраћају у току октобра исте године.51

Нови Велики, гвоздени мост, или „Елизабетин мост“ (Erzsebet hid) како је 
званично прозван, свечано је отворен за саобраћај и предат граду, децем-
бра месеца 1904. године.52 

Својим конструктивним и декоративним особинама представљао је 
репрезентативан и јединствен примерак сецесије у примењеној уметнос-
ти, посебно у мостоградњи, на територији Војводине.

Дужина моста износила је 31,9 м. Средњи део на дужини од 10 м могао 
се подићи за 5,54 м. Ширина коловоза је износила 6 м, а пешачки пролаз 
1,4 м. Цела гвоздена конструкција тежила је 127.000 кг. а површина моста 
је била 191,4 м2.53 

Становници Зрењанина и многобројни посетиоци нашег града, имали 
су ту привилегију да се више од пола века диве на далеко чувеној његовој 
елеганцији и лепоти. Таквом изгледу сигурно је допринело и његово кон-
структивно решење које се базирало на лучним решеткастим носачима на 
које је била обешена плоча коловоза.54 

Лукове моста придржавали су монументални стубови украшени рељеф-
ним украсима геометријских и флоралних мотива. Чеони стубови, декори-
сани розетама, завршавали су се готским фијалама које су наглашавале 
вертикалност целокупне конструкције. Гвоздена конструкција била је об-
рађена у духу сецесије са геометријским облицима који су деловали чи-

50 аноним, Велики мост, GBW 16, 16. април, стр. 4, 1904; из штампе, такође, сазнајемо да је 20. марта 
1904. у граду прво отворен тзв. Мали гвоздени мост на Бегеју. исто тако, она нас извештава да су се после 
прве радости видели и први недостаци код механизма за подизање средњег дела Малог моста. овај део 
једноставно није могао да се стави у погон па је у љутњи забележено, „ ... ни сво мазиво овога света није 
било довољно да се тај део моста подигне из његовог лежишта“. аноним, Мост „Фрање Јосифа“, GBW 15, 
9. април, стр. 4, 1904. 
51  аноним, Велики мост, GBW 34, 27. август, стр. 4, 1904.
52  аноним, Нов гвоздени мост, Torontal 284, 13. децембар, стр. 2, 1904; аноним, Нови гвоздени мост 
Великог Бечкерека, Torontal 284, 13. децембра, стр. 2, 1904; елизабета или „сиси“ како су је звали била 
је супруга аустријског цара Фрање Јосифа и врло популарна у мађарском делу аустроугарске. трагично је 
настрадала у Женеви 1898. године, када је убијена у атентату. Град је 1904. године, мањи гвоздени мост 
назвао по њеном супругу, Фрањи Јосифу.
53  исто; аноним, Велики мост у Великом Бечкереку, GBW 51, 17. децембар, стр. 4, 1904.
54  детаљније о конструкцији моста видети: с. Бакић, Велики мост, нав. дело, 2008, 73-74.
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пкасто и прозрачно у мери у којој је то материјал дозвољавао. Тако је, као 
што је примећено, мост представљао стабилну просторну фигуру обликова-
ну у виду затвореног чипкасто-транспарентног „кавеза“, карактеристичног 
за челичне конструкције тога времена.55 Треба нагласити да је још 1894. 
године, комисија приликом административног обиласка мостова донела 
одлуку, да конструкција будућег Великог моста, ради значајнијих уштеда, 
има решеткасту конструкцију, уместо „естетски наочитије конструкције 
лука“.56

Оба моста, Велики и Мали, били су за потребе речног саобраћаја поде-
шени да се њихов средњи део могао подићи за око 1,5 м. Овај механизам 
био је у употреби све до Другог светског рата, када је нестало службе у опш-
тини која је била задужена за овај посао. Подизани су окретањем четири 
зупчаника, уз помоћ полуга.57 

55  Ж. шкаламера, Г. Гордић, нав. дело, 1968; В. каравида, Зрењанин – градитељска баштина, Зрењанин, 
2002, 58-59; с. Бакић, нав. дело, 2008, 73.
56  аноним, Админастривни обилазак мостова, Torontal 240, 19. октобар, стр. 2, 1894.
57  В. каравида, нав. дело, 2002, 58.

извор: приватна збирка старих разгледница Зорана Међа
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После Првог светског рата мост добија назив великог српског просве-
титеља, Доситеја Обрадовића, а трг настрадале царице Елизабете, понео је 
име по председнику САД-а, Вудроу Вилсону, поставши Вилзонов трг.

Називи тргова и улица настављају да се мењају и после Другог светског 
рата али сем назива, остали су сачувани сви архитектонско-урбанистички 
елементи који су чинили аутентични амбијент оба градска трга, Трга Ре-
публике и Житног трга.

Промене у старом градском ткиву настају почетком шездесетих годи-
на XX века, посебно после усвајања Директивног урбанистичког плана из 
1958. године.

Овим планом се предвиђала драстична реконструкција главне улице, 
али и осталих амбијената града, као што је био простор тадашњег Трга 
Републике.

Промене на њему почињу да се дешавају већ 1964. године, рушењем 
зграде градског Музеја, некада куће Ђорђа Јанковића (на њеном месту ће 
убрзо бити подигнута зграда „ГИК“ Баната), а затим и друге куће у њеној 
непосредној близини, на обали Бегеја. 

извор: ЗЗЗскЗ, Збирка старих разгледница
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Након свих ових дешавања малом броју наших суграђана постало је јас-
но да је неопходно зауставити даље уништавање грађевина које су својим 
културно- историјским и архитектонским вредностима представљале пре-
познатљив идентитет и амбијент једног места.

Први корак који је следио био је доношење решења о стављању градског 
језгра Зрењанина под заштиту закона, 1968. године.58

И поред свега урађеног рушење је било настављено већ крајем шездесе-
тих и почетком седамдесетих година када је уклоњено још неколико вред-
них зграда, да би било, најзад, привремено обустављено. 

58 решење бр. 01/2 439/2-68, пЗЗЗск. решењем је истакнуто да имаоци зграда у заштићеним улицама 
без претходне дозволе надлежног Завода не могу предузимати било какве радње које могу проузроковати 
промену облика и изгледа ових грађевина и нарушити интегритет целине. под оваквим радњама подразу-
мевало се нарочито рушење, дозиђивање, презиђивање и преправљање зграда.

извор: народни музеј Зрењанин, тивадар Вањек, Велики мост зими, инв.бр. 931
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Први у овом таласу рушења и после правне заштите, страдао је управо 
Велики мост.59 

У чланку под називом „Сецесија у архитектури и примењеној умет-
ности у Великом Бечкереку (Зрењанину), објављеном 1985. године, аутор 
текста, историчар уметности и тадашњи кустос Народног музеја у Зрења-
нину, Вукица Поповић (1919-1998), још једном подсећа и наглашава, да је 
мост порушен и поред тога што је био стављен под заштиту, и да се његовом 
ликвидирању тада супротставила целокупна јавност подржана средстви-
ма јавног информисања.60 

Отпор В. Поповић и многих наших суграђана био је, на жалост, узалу-
дан. Мост је уклоњен, а на његово место је две године касније, изграђен 
Велики пешачки мост, који и данас постоји, без икаквих уметничких 
карактеристика. 

О његовом уклапању у већ постојећи амбијент не може бити говора 
будући да је, не само својим изгледом већ и начином како је постављен, 
допринео његовој деградацији. Нови „Пешачки“ или „Велики мост“ уздиг-
нут је у односу на свог претходника тако да има нагиб који заграђује окол-
не зграде, посебно палату Дунђерски и зграде прекопута ње, спречавајући 
да се оне у целости сагледају.

Изградњом новог, Великог пешачког моста преко Бегеја, 1971. године, 
а посебно почетком деведесетих, подизањем платоа на коме је изграђена 
нова стаклена зграда Војвођанске банке, Трг др Зорана Ђинђића је у потпу-
ности изгубио свој некадашњи карактер. Од некадашњег простора Вилзо-
новог трга који је у прошлости представљао препознатљив микро-амбијент 

59  с. Бакић, нав. дело, 2008, 73-74. у наведеном тексту под називом „Велики мост“, истакнути су најзна-
чајнији моменти који су претходили коначној одлуци о његовом уклањању. при томе је коришћена доку-
ментација пЗЗЗск, досије е-162/II – 3861; о могућим начинима његовог уклањања сазнајемо из натписа 
објављеним у локалном листу „Зрењанин“, крајем шездесетих година XX века. између осталог, истакнуто је, 
да је комисија Фонда за уређење градског земљишта, упозорила одборнике да постоје две алтернативе о 
његовом уклањању, а ниједнао о опстанку. прва је да се мост демонтира и пренесе негде на другом месту 
– сувом, а друга алтернатива је да се мост исече и прода као старо гвожђе. За обе варијанте су била пред-
виђена одређена новчана средства. након краће дискусије, како даље сазнајемо, одборници су једногласно 
усвојили другу варијанту – да се мост исече и прода као старо гвожђе. до 15. априла, мост је морао бити 
уклоњен; аноним, „Још једном о судбини Великог моста у Зрењанину – Нема спаса „Бечкеречкој ћуприји“, 
Зрењанин, Зрењанин, 11. 1. 1969; аноним, Крај „Бечкеречке ћуприје“, Зрењанин, Зрењанин, 1. 3.1969. 
60  посматрано из данашње перспективе, мишљења смо да је управо једини прави предводник јавног 
мнења била В. поповић, која је својим несебичним залагањем покушавала на разне начине да скрене пажњу 
јавности, на важност и значај једине овакве грађевине на територији Војводине. тако је протестовала испред 
моста, давала изјаве за београдску штампу, а на крају је и оптужила председника со Зрењанин, тврдећи 
да је злоупотребио службени положај и дезинформисао одборнике и јавност о слабој носивости моста, због 
чека је овај, наводно, морао и бити уклоњен. препоруке и сугестије надлежног пЗЗЗск из новог сада, 
такође, нису испоштоване, као ни донети закључци на основу заједничких разговора између представника 
Завода и општине; В. поповић, Сецесија у архитектури и примењеној уметности у Великом Бечкереку 
(Зрењанину), Зборник народног музеја XII-2, Београд, 1985, 19; М. савић, Доситејев мост – Вукичин музеј, 
Зрењанин, Зрењанин, 16.7. 2010.
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(genius loci), старог градског језгра, остала су сачувана само још два архи-
тектонски вредна објекта, зграда Великобечкеречке штедионице и зграда 
Месне заједнице центар, оба саграђена крајем XIX века, на ободу северног 
дела трга. Данас су заклоњени бетонским зидом, због денивелације тере-
на за око два метра, између првобитне коте Трга и новог платоа. Подзем-
ни пролаз који је формиран испод платоа ради повезивања Гимназијске 
улице са новим платоом, никада није био у функцији. Испод новог платоа 
смештени су гаража и мали број локала.61

61  у потрази „за изгубљеним симболима града Зрењанина“, негде око 2008/9. године, челници локалне 
самоуправе су излазили у јавност са идејом да се, „пошто су средства већ била обезбеђена“, како су нагла-
шавали, крене са пројектом обнове или тоталне реконструкције „Бечкеречке ћуприје“, онако како су то они 
замишљали или схватали да би требало урадити. при томе надлежни Завод ни у чему нису констатовали 
нити питали за мишљење. стручна служба ЗЗЗскЗ је одлучно била против овакве исхитрене и недовољно 
простудиране идеје која је морала подразумевати далеко темељнији приступ при њеном решавању, узи-
мајући у обзир све факторе, а посебно новонасталу ситуацију након деведесетих година XX века. тада се, 
коначно, подизањем платоа ради формирања подземног пролаза и изградњом новог стакленог објекта, 
потпуно урушио један од последњих микро-амбијената, овог дела центра града; Ђ. Ђукић, Повратак „Бечке-
речке ћуприје“, политика, Београд, 6. 9. 2008. 
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Вила за рехабилитацију  
Сиромашних школских сестара

6 адреса: улица стевице Јовановића бр. 48
Пројектант: непознат
Време градње: почетак XX века

Највећи број зрењанинских вила саграђен је до Првог светског рата у делу 
приобаља Бегеја, у насељу Мала Америка. У оваквом амбијенту, у близини 
градског купалишта и спортских терена, подижу се крајем XIX и почетком 
XX века, многе грађевине овога типа, а само неке од њих, у новом сеце-
сијском стилу. Поред виле или дома за опоравак и рехабилитацију Римо-
католичких школских сестара у Улици Стевице Јовановића, подижу се још 
и вила Михајловић, на углу Улица кеј 2. октобар и Ђорђа Стратимировића 
(данас деградирана накнадним интервенцијама), као и вила Варкоњи, не-
далеко од ових. Вила директора фабрике шећера Виктора Елека, саграђена 
је у парковском окружењу индустријског комплекса, на периферији града. 

Како пројекат Виле за рахабилитацију Сиромашних школских сестара 
до данас није откривен, из поседовног листа прво сазнајемо да се власа-
ништво над парцелом на којем је саграђена води од 1862. године, и да се 
од 1870. до 1894. године, налазила у поседу чланова породице Славнић. Го-
дине 1894. на основу купопродајног уговора, право власништва над парце-
лом укњижено је у корист фондације Сатмари, Римокатоличког завода за 
васпитање женске деце.62 Управо ова фондација биће и главни финансијер 
виле, саграђене у првој деценији XX века. У поседу овог римокатоличког 
реда је и после Првог светског рата, када је 1925. и званично заведена у 
корист Завода сиромашних школских сестара (de Notre Dame).

И поред тога што нам оригинални планови виле нису познати, могуће 
је реконструисати њену основу и намену просторија, на основу сличних 
решења код осталих објеката овога типа у граду. У сутерену се граде четири 
просторије на фронту према улици, а у крилу према дворишту три. Овде су 
вероватно биле организоване помоћне просторије, кухиња са трпезаријом, 

62  римокатолички завод за васпитање девојака „клостер“ основао је ред школских сестара „De Notre 
Dame“ 1880. године, такође из заоставштине каролине сатмари рођ. Михановић. За његов смештај и рад 
изграђена је нова монументална једноспратна грађевина са капелом, у најужем старом језгру града, у непо-
средној близини зграде некадашње торонталске жупаније, у улици народног фронта бр. 3; В. Мајсторовић, 
Зграда сиромашних школских сестара „De Notre Dame“ (О.Ш. „Вук Караџић“), нав. дело, 2009.
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остава, перионица, купатило или тоалет. Из овог простора, дрвено според-
но степениште водило је на спрат, а одатле даље на таван.

На спратном делу грађевине, окренутом ка башти испред и Улици Сте-
вице Јовановића, налазиле су се репрезентативне просторије власника 
виле. Прво свечана сала или салон са отвореном терасом, а затим у тракту 
према дворишту, три мање собе и купатило. Свечана сала је могла да слу-
жи и као заједничка трпезарија корисника овог рехабилитационог центра. 
Поред купатила на спрату су још и једна улазна врата иза којих се дрвеним 
степеништем долази до тавана. Тавански простор је целовит и простран 
без преградних зидова, са мањим забатним и кровним прозорима. Кровна 
конструкција је дрвена са попречним дрвеним гредама, а земљаним по-
дом покривена је целокупна његова површина.

Вила за рехабилитацију Сиромашних школских сестара је слобод-
ностојећа спратна грађевина, високог партера, правоугаоне основе, са су-
тереном и таваном. Повучена је у дубину парцеле и главном фасадом ок-
ренута ка Улици Стевице Јовановића. Око виле се некада налазио простран 
и богато уређен парковски простор. Од улице је била омеђена зиданим па-
рапетом и транспарентном металном оградом, изнад, са двокрилном ма-
лом металном улазном капијом, сачуваном делимично до данас. 
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Улична фасада виле компонована је асиметрично у односу на централ-
но постављену осу симетрије, са истакнутим централним ризалитом и 
отвореном терасом са дрвеним стубовима и оградом, на сусрету главне и 
бочне, источне фасаде. Примена новог материјала, дрвета, видљива је још 
и на резбареним забатним украсима централног и бочног, западног риза-
лита, као и при обликовању унутрашњег помоћног степеништа.

Сецесијска орнаментална пластика концентрисана је изнад отвора 
прозора на главној, уличној фасади. У темену сегментног лука фронтона 
у виду медаљона представљена је допојасна дечија фигура у лику анђела 
уоквирена раскошном вегетабилном декорацијом и гирландама. Између 
отвора прозора су малтерисане површине, са вертикалним урезима, по-
дељене хоризонталним фугама, које имитирају пиластре.

За разлику од ове, дворишна фасада је сасвим једноставно обрађена, без 
значајнијих декоративних детаља. 

Главни улаз у вилу лоциран је бочно, иза отворене дрвене терасе, на ис-
точној фасади, изнад којег је окулус кружног облика. Нешто мањи кружни 
тавански отвори, налазе се на средини троугаоних забата, истакнутог риза-
лита главне, и бочне западне фасаде. Поред главног, на кући се налазе још 
два споредна улаза. Један на западној бочној фасади који води до сутерена, 
и други до главног улаза, иза којег се дрвеним, благо извијеним степениш-
тем, лево, долази до спрата, а право, до сутерена. 

Главна улазна врата су дрвена, једнокрилна, у доњем делу пуна, док је 
горња половина застакљена и са малим надсветлом. Стакло је заштићено 
украсном решетком коју чине извијене металне шипке геометријског об-
лика. Иза ових улазних врата камено степениште води до спрата.

Прозори су дупли, дрвени, данас једнокрилни, равно завршени, са над-
светлом и удвојени, на главној фасади. И остали су једнокрилни или слепи, 
сем прозора на десном делу бочне источне фасаде, који је нешто већих 
димензија, сегментно завршен и шпроснама подељен на мања застакљена 
поља. Подрумски прозори су засведени сегментним луком.

Кров је двоводни над уличним крилом и троводни над дворишним. 
Кровним површинама доминирају изломљене линије и игра геомет-
ријских облика. Немирну линију кровишта прати разиграност облика и ве-
личина прозора на фасади, једноделних и слепих, као и окулуса.

Некадашњи оригинални изглед виле, заједно са оградом, остао је сачу-
ван још једино на старој фотографији снимљеној двадесетих година XX 
века.

У спољашњем изгледу остали су препознатљиви сви најважнији декора-
тивни елементи, док су, пратећа опрема, намештај и мобилијар, на жалост, 
у великој мери изгубљени.
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извор: иаЗ, Ф. 45, Збирка фотографија, 1890-2003, 880.
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Мисли се, пре свега, на делове сачуваног пода од вештачког камена (те-
рацо) у ходницима сутерена, и на главно камено степениште или помоћно, 
дрвено. Под од уских дрвених дасака и данас се налази у свечаној сали и 
на тераси. Као вредне детаље ове опреме потребно је издвојити још и дело-
ве сачуване столарије, прозоре у приземљу на фасади према дворишту и 
главна улазна дрвена врата. Постојећи прозори су данас једнокрилни, др-
вени, са надсветлом, само још понегде са сачуваним пуним унутрашњим 
дрвеним крилима или допрозорницима и парапетима. Ходник је повези-
вао све просторије сутерена и спрата, окренуте ка улици и башти иза куће.

Потребно је споменути још и сачувану дрвену отворену терасу на коју се 
излазило из највеће свечане сале, која је као и данас, представљала најжи-
вописнији детаљ на фасади. Парапет ограде је од дрвених уских укрште-
них греда, транспарентан, са дрвеним стубовима са капителима који носе 
поткровни, решеткасти дрвени венац. Дрвени украсни рогови распоређе-
ни су испод наглашене препуштене стрехе на тераси као и на самој вили. 
Кров на тераси је раван, док је на вили двоводни и троводни. Покривен је 
фалцованим црепом. 

Године 1927, Лига за сузбијање туберкулозе, основана 1922. године, ку-
пила је вилу од Завода сиромашних школских сестара (de Notre Dame), да 
би у њој сместила ординацију, чекаоницу и 2 собе за болеснике. Имала је 
парк од пола јутра земље и лежаоницу у парку.63

Унутрашњост виле данас је прилагођена потребама Јавне установе 
„Спортски објекти“, Спортски центар „Мала Америка“, којој је дата на ко-
ришћење од стране града Зрењанина. Просторије су претворене у канцела-
рије, свлачионице, купатила са туш кабинама, у сутерену, док је на спрату 
у некадашњој свечаној сали, простор адаптиран за тренинге чланова те-
квондо клуба. Фасада виле, како је била у веома лошем стању, рестаурира-
на је према условима ЗЗЗСКЗ, који су издати 2008. године.64 

Вила за рехабилитацију Сиромашних школских сестара налази се у не-
посредној близини заштићене проширене зоне старог језгра града, са ње-
гове југо-западне стране, у насељу „Мала Америка“, а сама грађевина је 
добро под претходном заштитом.

63 а. станојловић,  (ур.), Петровград, петровград 1938. (Зрењанин 1997, 2004),  362.
64 решење бр. 154-7/08 од 09.06. 2008. (документација ЗЗЗскЗ).
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Кућа Вуди Ђерђа
7 адреса: Гимназијска улица бр. 22 (угао са ул. светозара Марковића)

Пројектант: Јакаб Барт
Време градње: 1906. године

На катастарској мапи града са краја XVIII века, запажа се да је Улица Све-
тозара Марковића била краћа и да се простирала само до Гимназијске ули-
це. Из Гимназијске, пут је скретао на лево и уливао се у Сарајлијину улицу, 
а одатле, даље, водио је до обале Бегеја, или до дрвеног моста који је пове-
зивао Житни трг са насељем „Опова“. 

На земљишту издуженог облика које се простирало између данашњих 
улица, Гимназијске, Јеврејске и Сарајлијине, био је формиран мањи број 
већих плацева, делимично изграђених кућама правоугаоне основе, увуче-
них од уличне регулације или постављеним на средину плацева. 

На картама града с краја XIX века, ситуација је већ сасвим измењена. 
Описани кварт града био је препарцелисан и гушће изграђен, сада кућа-
ма које су излазиле на уличну регулацију и које су биле већих габарита и 
сложенијих основа. Само један мањи део уличног фронта из Сарајлијине 
улице, био је још под шумом. 

Улица Светозара Марковића у међувремену је, такође, продужена, тако 
да је пресецала Гимназијску, и протезала се даље, новопросеченим својим 
делом, све до обале Бегеја. 

На угаоној парцели бр. 495, из истог периода, између Улица Светозара 
Марковића и Гимназијске, налазила се приземна грађевина, основе лати-
ничног слова „L“. Главна фасада куће заузимала је целу ширину плаца из 
Улице Светозара Марковића, док се друго, дворишно крило исте дужине, 
пружало дуж леве ивице парцеле. У дворишту се налазио још један мањи, 
помоћни објекат, правоугаоне основе који се управо надовезивао на дво-
ришно крило, затварајући једним делом западни део парцеле. Улични 
фронт из Гимназијске улице био је неизграђен.

Власници угаоног плаца и куће од 1899. године били су: Вуди Ђерђ (Vudy 
Győrgu) и Зембери Ирма (Zsembery Irma).

Молбу да на месту старог објекта подигне своју нову, угаону, приземну 
грађевину, поднео је шеф поште у Великом Бечкереку, Вуди Ђерђ, градским 
властима, 1905. године.65 Пројекат је израдио грађевински мајстор, Јакаб 

65 Miscellen, GBW 29, 19.7. 1879., 14.



62  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   63

Барт (Barth J.) у академском маниру, са елементима сецесијске декорације. 
Раније смо већ видели да је једно од његових првих и можда најважнијих 
дела, између осталих, била зграда фотографског атељеа Иштвана Олдала, 
коју пројектује већ 1895. године.

Вуди Ђерђ је уз молбу надлежним властима приложио још основу под-
рума, приземља, попречни пресек и будући изглед главне фасаде своје 
стамбене зграде.66 До изградње на основу добијене дозволе, дошло је већ 
1906. године, као што је и записано у темену атике централног ризалита. 

Кућа Вуди Ђерђа постављена је на регулациону линију двеју улица. Ду-
жим делом излази на Улицу Светозара Марковића, а ужим на Гимназијску, 
из које суви пешачки улаз води у двориште. 

На плану унутрашње организације простора кућа је имала два стана, 
као и подрумски простор, испод уличног њеног дела. 

66 иаЗ, Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом 1769-1918, Ф. 3. 355/1905; објављено у: 
В. Мајсторовић, нав. дело, 2013,  32, 94-97; В. Мајсторовић, Грађанска кућа у Гимназијској улици бр. 22 у 
Зрењанину, Гласник друштва конзерватора србије 36, Београд, 2012, 73-78.
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Већи стан заузимао је угао грађевине и имао је пет соба. У уличном 
тракту, десно од централног угаоног салона, према сувом улазу, налазила 
се дневна соба. Лево од салона, смештене су биле, окренуте ка Улици Све-
тозара Марковића, девојачка и спаваћа соба. Све собе су биле међусобно 
повезане у низу, само су дневна соба и салон имале засебавн улаз из трпе-
зарије, окренуте ка дворишном делу стана. 

Поред трпезарије, у дворишном крилу куће, биле су смештене још ку-
хиња, остава и купатило.

Мањи двособан стан простирао се дуж леве ивице парцеле, из Улице 
Светозара Марковића. Из дворишног трема улазило се у предсобље, а ода-
тле, десно у кухињу, оставу и WC. Из оставе, степенице су водиле у подрум-
ски део. Са леве стране предсобља простирале су се две собе, међусобно 
повезане. Једна од соба окренута ка Улици Светозара Марковића, била је 
прва у низу просторија, са леве стране уличног фронта. 

извор: иаЗ, Магистрат, Ф.3. 355/1905.
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Испод уличног дела грађевине налазио се подрум као и просторије за 
складиштење угља, прање и сушење веша.

Приземна грађанска кућа задржала је до данас своју богату изворну 
декорацију. Типична хоризонталана подела фасадног платна је и даље 
присутна. Истакнута је високом соклом од вештачког камена изнад које 
су зидне површине обрађене рустично, плитким хоризонталним фугама, 
и ритмично распоређеним правоугаоним прозорима, и на крају поткров-
ним венцем. 

Хоризонталност у компоновању разбијена је пиластрима на трима ри-
залитима којима је наглашен засечен угао грађевине. Сва три ризалита се 
завршавају атиком са пољима у којима је зракаста подела, и преломљеним 
поткровним венцем, којим је наглашен и највише избачен, у односу на фа-
садно платно крила, централни ризалит. Осим пиластера на ризалитима, 
који се завршавају конзолама са канелурама и гирландама испод поткров-
ног венца, богату декоративну пластику куће чине још и равне шембране 

извор: иаЗ, Магистрат, Ф.3. 355/1905.
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око прозора са флоралним орнаментима, равни архитрави изнад прозора 
крила и троугласти на ризалитима, као и правоугаоне лизене, изнад про-
зора, оивичене конзолама у којима су главе девојака окружене лишћем.67 

Фасада куће Вудија Ђерђа компонована је асиметрично. Наглашен угао 
ризалитима дели грађевину на два крила неједнаке дужине. Краће крило 
постављено је на регулацију Гимназијске улице и оно има бочно поста-
вљен суви улаз и једну собу према улици. Дуже крило из Улице Светозара 
Марковића има три собе према улици. На средини ова два крила налази 
се најрепрезентативнија просторија куће – салон, који је и споља наглашен 
трима ризалитима, једним двокрилним, дрвеним и са сваке стране по јед-
ним удвојеним једнокрилним прозорима. На краћем крилу грађевине се 
осим прозора на ризалиту, налазе још по два двокрилна, а на дужем, шест 
двокрилних прозора.

Улазна капија је дрвена, двокрилна са застакљеним равним надсвет-
лом. На дрвеним крилима налазе се правоугаони отвори са изувијаним 
гвозденим гитерима и троугаоним фронтонима изнад. Дворишна фасада 
је једноставно обрађена и без декоративних елемената. 

Кров је двоводан, изнад засеченог угла троводан и покривен глеђоса-
ним бибер-црепом. 

На централном ризалиту, изнад преломљеног поткровног венца, у ои-
виченом правоуганом пољу, смештени су иницијали власника куће, VG. 
Простор испод је декорисан лиснатом гранчицом, а изнад цветном гир-
ландом. Исти иницијали се појављују и на улазним вратима куће. У темену 
овог ризалита, изнад исписаних иницијала, уписана је година изградње 
куће, 1906.

Kућа је током времена мењала власнике и закупце простора, тако да је 
од првобитне стамбене функције добијала нове садржаје, посебно од 1993. 
године, када је на основу етажног елабората целокупан њен простор по-
дељен на чак седам етажа, углавном, са пословним садржајима. Једно вре-
ме се у већем делу приземља, у некадашњем стану који је заузимао угао 
куће, налазила банка, тако да је ентеријер био потпуно прилагођен тада-
шњим закупцима. Стара подела простора, као и столарија, нису сачувани. 
И други део приземља не служи више за становање, као и подрум, који 
је изгубио своју првобитну функцију претварањем у пословни простор. У 
поткровљу куће некада су се налазиле канцеларије пројектног бироа „54“. 

Ранијим мерама заштите из 2001. године, на захтев бироа „54“, доз-
вољена је била адаптација куће у пословни простор, и то дела подрумских 
просторија испод крила, из Улице Светозара Марковића, према решењу 
ПЗЗЗСК. У том смислу на уличној фасади из ове улице, на месту постојећег 
подрумског прозора, другог од левог краја објекта, пробијен је отвор за 

67  с. Бакић, нав. дело, 2008, 50-51.
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улазна врата, који има ширину постојећих прозора у приземљу. Нова вра-
та су дрвена, једнокрилна, застакљена у горњој половини, а у доњој пуна, 
са касетираним испунама и са елементима преузетим са „ајфорт“ капије, 
поједностављеног украса.68 

Угаона грађанска кућа задржала је свој аутентичан изглед из времена 
градње, првенствено спољашњих фасада, и након рестаурације 2011. годи-
не, према условима ЗЗЗСКЗ, чуваће се у неизмењеном изгледу.69

Кућа Вуди Ђерђа налази се у Гимназијској улици, делу заштићеног ам-
бијента старог језгра града. Сама грађевина је споменик културе, као и ос-
тале, махом, приземне грађевине у истој улици.

68 решење бр. 03-247/2-01 од 3.12.2001. године, пЗЗЗск. такође, нешто касније дата је сагласност за 
доградњу степеништа са дворишне стране, постојећег новог објекта у Гимназијској улици бр. 22, решење 
бр. 03-288/4-02 од 2003. године, истог Завода.
69  документација ЗЗЗскЗ.
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Палата Лазара Дунђерског
8 адреса: трг Ја бр. 2

Пројектант: карољ Мочањи и Марцел секељ
Време градње: 1905/6. године

У непосредној близини старог градског језгра или тзв. „Варошког кварта“ 
који је са другим насељем „Опова“ било повезано првобитно дрвеним, а 
касније, почетком XX века, гвозденим мостом, још средином XVIII века, 
започето је формирање најстарије индустријске зоне у Великом Бечкереку, 
изградњом радионице за кување пива. Временом ће радионица, посебно 
после њеног проширења и реконструкције 1911. године, од стране велепо-
седника Лазара Дунђерског, прерасти у модерну фабрику и индустријско 
постројење, познато и после Другог светског рата у целој земљи.70 

Као саставни део индустријских објеката Лазар Дунђерски 1906. године, 
подиже стамбено-пословну зграду из које је и руководио пиваром када је 
боравио у граду.71

Лазар Дунђерски (Србобран, 1833 – Србобран, 1917) је био трговац, ве-
лепоседник, индустријалац, добротвор и задужбинар. Био је један од нај-
богатијих Срба у Војводини, посебно у Бачкој. У време када је свој капитал 
развијао, у другој половини XIX века све до пред крај Првог светског рата, 
када је умро 1917. године, Војводина се налазила у саставу Аустроугарске 
монархије. 

Лазар је био трећи, најмлађи син богатог економа и поседника Гедеона 
Геце Дунђерског и Персиде Дунђерски, рођ. Летић. Био је ожењен Софијом 
Ђорђевић, ћерком пароха у Сентомашу (данас Србобрану). Имао је петоро 
деце: синове Ђорђа и Гедеона и ћерке Ленку, Милку и Олгу.

70 Године 1995. Зрењанинска индустрија пива (Зип) обележавала је велики јубилеј, тачно 250 година 
од свог оснивања. тим поводом је објављена монографија у којој је, између осталог, представљен и исто-
ријат пиваре од најстаријих дана до тог времена. историју зрењанинске индустрије пива под називом „од 
крајцајзена до данашњих дана“ написао је историчар М. Ђуканов, видети у: Група аутора, Двестопедесет 
година зрењанинске пиваре, Зрењанин, 1995, 11-74; а. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 285; T. Malbaški, 
(ur.), нав. дело, 1966, 491.
71  иаЗ, Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом 1769-1918, Ф. 3. 378/1906; В. Мајсторовић, 
Палата Лазара Дунђерског и пиварски комплекс у Зрењанину, Грађа за проучавање споменика културе 
Војводине XXVI, нови сад, 2013, 29-40; В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 33, 102-108; М. шијаковић, Ар-
хитектура пиварског комплекса, објављено у: Група аутора, нав. дело, 1995, 194-197; с. Бакић, нав. дело, 
2008, 70-73.
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Трговину житом и другом робом започео је са оцем. Његове лађе су пло-
виле: Дунавом до Беча, Тисом до Сегедина, Савом до Сиска, Дравом до Бар-
ча, Бегејом до Житишта, те каналима по Бачкој. Новац од трговине улагао 
је у земљу, купујући многобројна имања. Био је један од највећих економа 
и трговаца храном и стоком у бившој Угарској. 

На прелазу између два века Лазар Дунђерски је ојачао као индустрија-
лац. Градио је и куповао фабрике које су имале везе са пољопривредом. 
Подигао је две пиваре – у Челареву и Зрењанину, затим две фабрике шпи-
ритуса – у Челареву и Србобрану, два млина – у Новом Саду и Инђији, и 
откупио је ћилимару у Зрењанину.

Био је члан Управног одбора Матице српске, оснивач и помагач великог 
броја индустријских и привредних предузећа, као и новчаних завода.72

72 В. п. крестић, Дунђерски Лазар, српски биографски речник 3, нови сад, Матица српска, 2007, 450-
451; с. станојевић, народна енциклопедија, Загреб, 1925-1929.
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На мапама града с краја XIX века, запажамо да је простор пиварског 
комплекса у односу на један век раније, далеко више изграђен. Подигнуте 
су нове зграде или су неке старе само проширене и модернизоване. Дуж 
обале Бегеја простирао се уређен парковски простор, док је према Улици 
војводе Петра Бојовића био још под шумом.

Палата Лазара Дунђерског саграђена је у првој деценији XX века, 1906. 
године као репрезентативан стамбено-пословни објекат, у стилу мађарске 
варијанте сецесије у архитектури. Својим положајем у простору који на-
глашава угао градског кварта преко Великог моста, на коју се надовезује 
пивара, целокупном декорацијом и општим визуелним утиском, доприне-
ла је стварању препознатљивог амбијента овог дела града. 

На оригиналним плановима грађевине остала су забележена имена Мо-
чањи Кароља (Mocsányi Károly) и Секељ Марце-
ла (Székely Marcell), грађевинских мајстора из 
Будимпеште, као и година 1905, када су плано-
ви и сачињени.

Иако су се двојица грађевинских мајстора, 
како су се на плану потписала, у време када 
је палата саграђена бавили и пројектовањем, 
што сазнајемо из њихових оскудних биогра-
фија, можемо само да претпоставимо да су они 
пројектанти и ове грађевине. Једино што зна-
мо јесте, да је Карољ Мочањи (1867-1920) био 
ангажован као пројектант на изградњи Опште 
болнице у Баји, у Мађарској, 1903. године, где 
је вршио и надзор, затим на изради планова 
и изградњи Жандармериjске касарне и згра-
де општине у Мезекерестешу (Mezőkeresztes) 
у Мађарској (Бодрошка жупанија), 1910. годи-
не, као и згради Сомбатхејске штедионице АД 

(Szombathely), у западној Мађарској, заједно са Деже Штадлером (Stadler 
Dezső), 1911. године.73 

Палата Лазара Дунђерског је једноспратна, угаона грађевина, основе у 
облику латиничног слова «L». Дуже крило је на регулационој линији трга, 
а краће је окренуто према Бегеју, и оно је двоспратно. У продужетку овог 
крила је велика, свечана дворана са галеријом (дуго година у њој се нала-
зио биоскоп „Војводина“), која је једноспратна, али са високом атиком чији 
је венац исте висине као поткровни венац двоспратног крила. 

73 M. Ferenc, Magyar épitészek 1890-1918, Budapest, 1955, 244.

лазар дунђерски (1833-1917)
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Како је једноспратница постављена на терену неуједначеног нивоа, фа-
сада ка Житном тргу због висине земљишта је изгубила подрумски део. По-
друм је смештен испод краћег крила окренутог ка Бегеју и испод угаоног 
дела дужег крила, окренутог ка дворишту. 

Пословни простор као и код већине најамних палата тога времена зау-
зимао је приземни део грађевине. У дужем крилу окренутом ка тргу, нала-
зили су се трговачки локали за издавање, док се у десном углу истог крила, 
споља благо наглашеним ризалитом и угаоним заобљеним еркером, нала-
зила кафана. 

Заузимајући угао грађевине, простор кафане даље се простирао дуж 
краћег крила, окренутом ка Бегеју. У њеном продужетку из одвојене или 
посебне собе, која је била повезана са кафаном, директно се улазило у ве-
лику свечану дворану са галеријом и музичким подијумом који се нала-
зио наспрам улазних врата. Сала се изнајмљивала, а користила се за одр-
жавање разних скупова, приредби, балова или као изложбени простор.74 

Зграда има и мезанин (међуспрат), на којем се налазила галерија, део 
таванског и поткровног простора. 

У дворишном делу дужег крила, налазила су се два мања двособна стана, 
један једнособан и једна канцеларија. У краћем делу, иза кафане, оријен-
тисани према дворишном простору, смештени су били, такође, један мањи 
двособан стан, као и помоћне просторије, кухиња, просторија за сервирање 
са оставом, гардероба, каса, санитарни чвор – женски тоалет и писоар. 

Споредно степениште за послугу лоцирано је на сусрету оба, као и на 
крају, краћег крила дворишног дела грађевине. Иза локала, смештеног у 
крајњем левом углу, протезао се засвођен пролаз који је служио као излаз 
из локала у двориште.

Главни улаз у зграду налазио се непосредно уз десни ризалит, на фасади 
окренутој према тргу. Станари су у стан на спрату, као и у приземљу, стиза-
ли централним степеништем улазећи на главни улаз, док је послуга у згра-
ду улазила из дворишта, пролазећи кроз металну капију која се налазила 
у продужетку дужег крила, окренутом ка тргу. Дуж дела дворишне фасаде 
пружао се комуникациони висећи балкон. Омогућавао је засебан приступ 
кухињи и просторијама на спрату у којима се кретала послуга.

Репрезентативне просторије првог спрата биле су окренуте ка тргу 
и обали Бегеја. Полазећи од краја леве стране фасаде, окренуте ка Тргу, 
смењивале су се собе једног трособног и петособног стана који је поред 
господске, имао још, гостинску, спаваћу и дечију собу. Помоћне просторије 
оба стана биле су оријентисане ка дворишту. Сваки стан је имао предсобље, 

74  Године 1933. у плавој сали палате дунђерског одржана је самостална изложба сликара семењи Фе-
ренца (Szemennyei Ferenc). Видети у: В. поповић, нав. дело, 1969 (каталог изложбе); В. поповић, нав. дело, 
1982-1983.
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кухињу, оставу, собу за послугу и купатило. Велика трпезарија, окренута ка 
дворишту, припадала је петособном стану. 

Луксузан, шестособан стан, власника палате, заузимао је угао грађевине 
првог спрата. Имао је класичну унутрашњу организацију простора. Цен-
трални салон на самом углу грађевине, споља је био наглашен заобљеном 
вертикалом еркера, изнад улаза у кафану, са кубетом на врху. Три бочне 

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 378/1906.

извор: ЗЗЗскс, Збирка старих разгледница
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просторије са десне стране од салона, окренуте ка Бегеју, биле су: господ-
ска, спаваћа и дечија соба. Са леве стране, окренуте ка тргу, налазиле су се: 
трпезарија и канцеларија. Канцеларија је била подељена на мању, и једну 
већу просторију. Све собе овог стана биле су међусобно повезане, а само у 
канцеларију и трпезарију, могло је да се уђе из предсобља, оријентисаног 
ка дворишту. И остале, економске просторије стана, кухиња, остава, соба за 
послугу, купатило и санитарни чвор, биле су оријентисане према дворишту.

Подрумски простор испод краћег крила окренутог ка Бегеју, служио је 
као житни магацин, док се испод дела дужег крила, налазио мањи подрум 
за складиштење дрва. Плитки сегментни (пруски) свод је коришћен за фор-
мирање међуспратне конструкције изнад подрума и приземља.

Обе фасаде на палати су при обради и украшавању подједнако третира-
не и имале су исти значај. Главни мотив композиције на њима су угаони 
ризалити који деле фасаду на три поља и који се завршавају, разиграном, 
таласастом линијом атика. Поткровни венац између ризалита је равних 
линија. 

На левом ризалиту фасаде окренуте ка тргу су по три отвора на етажа-
ма, док је на десном, на спрату, централно постављена трифора са чије сва-
ке стране је по један прозор, а у приземљу је централно постављен велики 
отвор излога. Лево и десно од њега је по један прозор за врата. 

У пољу између ризалита налази се осам оса отвора. На спрату су то про-
зори а у приземљу отвори за излоге и улазна врата за локале, као и главни 
улаз у зграду. Отвори у приземљу су завршени сегментним луком, као и 
отвори на ризалитима на спрату. 
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Краће крило окренуто према Бегеју, такође, садржи поделу на три дела, 
с тим да су ризалити уски и захватају ширину само једног отвора, на ета-
жама. Због постојања велике висинске разлике измећу Житног трга и кеја 
на обали Бегеја, која је савладана степеништем чији су степеници урађени 
у црвеној клинкер опеци, на овом крилу се јавља још једна етажа, призем-
на, док приземна етажа са трга овде постаје први спрат. Над зградом је 
петоводни кров покривен фалцованим црепом. 

У наставку овог крила окренутог ка Бегеју је зграда у којој је некада била 
велика, свечана дворана (касније позната као сала биоскопа „Војводина“) 
која има нижи двоводни кров и исти покривач.75 

Фасада свечане дворане је и даље плитким ризалитима подељена на 
три поља. Ивице ризалита наглашене су широким пиластрима који се ис-
под поткровног венца завршавају стилизованом флоралном орнаменти-
ком. Отвори на првом спрату свечане сале су већи од оних на фасади пре-

75 с. Бакић, нав. дело, 2008, 71.
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ма тргу а између два отвора средишњег дела налазе се орнаменти у виду 
три круга изнад којих су шкољке и листови акантуса. 

Немирну линију атика, венаца и отвора на фасадама прати разигра-
ност једноделних, дводелних и троделних прозора, као и њихова величина 
и облик. Прозори на спрату су дупли, двокрилни, дрвени са равним или 
сегментним надсветлом и дрвеним ролетнама. У приземљу су врата дво-
крилна, дрвена, пуна у доњем делу а застакљена у горњем, са попречном 
дрвеном гредом и сегментним надсветлом, као и на излозима према тргу. 
Излози према Бегеју су у ствари прозори који имају исту висину као из-
лози на претходној фасади. Вертикалним шпроснама подељени су на три 
дела, као и прозори на свечаној сали.76

Поред доминације извијених и заталасаних линија при обликовању и 
декорацији фасада још један елемент постаће препознатљив када је реч 
о грађевинама саграђеним у стилу мађарске варијанте сецесије у архи-
тектури. Реч је о употреби полихромије где су тамнијом бојом наглашени 
оквири отвора и плитак пластичан украс којег чине стилизовани вегета-
билни мотиви. Овај мотив нарочито је истакнут изнад тролисно засвође-
ног пролаза који води до главних улазних врата која су повучена од фасаде 
за око два метра тако да је испред формиран наткривен пролаз. 

Главна улазна врата су дрвена, двокрилна са попречном дрвеном гре-
дом на којој је зупчасти фриз у виду плитког рељефа и издужено надсвет-
ло завршено елипсастим луком. У надсветлу је велики окулус елипсастог 
облика, застакљен и шпроснама подељен на четири дела. Крила капије су 
пуна у доњем делу док је горња половина, такође, застакљена. Стакло је 
било заштићено украсном решетком коју чине две вертикалне металне 
шипке на сваком крилу око којих се увијају танке гранчице са лишћем.

Дворишна фасада је скромније обрађена. Плитка малтерска пластика 
и овде наглашава отворе прозора и врата, ипак, оно што је карактеристич-
но је начин обраде фасадне површине. Динамика извијених линија при 
компоновању главне фасаде настављена је благо покренутом малтерском 
масом, која као да се у таласима слива низ дворишну фасаду имитирајући 
оближњи ток реке. 

Изузетна индивидуалност палате Дунђерски још више је истакнута, 
када се зна, да се и при украшавању ентеријера желео постићи исти ефе-
кат, подједнаког значаја и визуелног доживљаја, сваког детаља. 

Првокласни мајстори користе своје знање при украшавању зидова, по-
дова и таваница соба и улазних холова, а иста таласаста линија обавија 
дрвене оквире врата и прозора. Све просторије приземља, локали и собе 
окренуте према дворишту, имале су бродски под, док су луксузније прос-
торије на спрату, имале тзв. амерички под, од уских дрвених дашчица. Ку-

76  исто, 72.
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хиње, тоалети и ходници, прекривени су керамичким плочицама. Стили-
зован геометријски орнамент од кованог гвожђа украшава ограде главног 
каменог степеништа и уског тзв. „висећег ходника“ (балкона) са дворишне 
стране зграде, као и детаље на вратима и прозорима. 

Посматрано у целини, палата Лазара Дунђерског показује, да се при ње-
ном пројектовању водило рачуна да објекат буде пажљиво укомпонован у 
већ формирано, постојеће урбанистичко окружење. Пре свих са зградама 
пиварског комлекса и Великог гвозденог сецесијског моста, који је, нажа-
лост, као што смо видели, уклоњен 1969. године.

Године 1949. године, палата прелази у власништво Земљорадничке зад-
руге Зрењанин. И данас, у друштвеном власништву, задржала је своју стам-
бено-пословну намену, уз неке мање функционалне измене. У приземљу 
су превасходно простори трговачко-угоститељског карактера (локали), које 
садашњи власник издаје у закуп. Због тога је на овом нивоу дошло највише 
до измена у односу на првобитно стање. Пробијени су нови отвори, сазида-
ни нови преградни зидови, а порушени стари, и изграђени нови санитарни 
чворови. Такође, накнадно су постављене подне облоге од вештачког ка-
мена и керамике, док су у неким локалима савремени ламинатни подови. 

На спрату су остали канцеларијски простори и станови, који су до данас 
делимично задржали свој аутентичан изглед. Осим зазиђивања балкона у 
свечаној сали и затварања неких прозорских отвора, у суштини није дошло 
до већих измена. 

Међутим, зграда је у доста лошем стању и захтева хитну интервенцију 
ради спречавања даљег пропадања. Потребно је извести обимне грађевин-
ско занатске радове, којима би се санирала конструкција, заменила лима-
рија, кровни покривач заменио новим бибер-црепом, а фасаде обновиле у 
аутентичном изгледу уз уклањање последица разних интервенција којима 
је измењен изглед отвора и портала.77 

Палата Лазара Дунђерског налази се заједно са зградама некадашњег 
пиварског комплекса у улици која чини део проширене зоне заштићеног 
амбијента главне градске улице и Трга слободе. Сама грађевина је споме-
ник културе од великог значаја. Због тога, након потребне рестаурације, 
чуваће се у неизмењеном изгледу.78

77  с. урошевић, Палата Лазара Дунђерског-ревитализација споменика културе, стручни рад за звање 
архитекта-конзерватор, одбрањен у Београду, 2004. године. рад садржи предлог рестаурације и будуће 
функције објекта. документација ЗЗЗскЗ.
78 Зграде пиварског комплекса су добро под претходном заштитом и чине део заштићене околине палате 
дунђерског. поступак проглашења зграда које су некада припадале фабрици пива, за споменик културе, је 
у току. (документација ЗЗЗскЗ).
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Енгелов Конвикт
9 адреса: улица народне омладине бр. 16

Пројектант: иштван Молнар
Време градње: 1907. године

Некада Енгелов конвикт, данас Специјална основна и средња школа „9. 
мај“, смештена је у непосредној близини центра града, са његове југоза-
падне стране, у насељу „Мала Америка“. Све до осамдесетих година прош-
лог века ово насеље лежало је на полуострву, јер је од осталих у граду било 
одељено рукавцем Бегеја. Након тога, и он је затрпан, а новим решењем 
подигнута су три језера.79

Заједно са другим, јужним деловима града, као што су „Доља“ и „Буџак“ 
и ово насеље настало је нешто касније, у првој половини XIX века. 

У том периоду држава је решила да на овом простору искрчи шуму која 
се налазила у њеном власништу, испарцелише земљиште и да га у трајни 
закуп на располагање становницима Великог Бечкерека.80 

Старо језгро града се на тај начин постепено ширило и претварало то-
ком XIX и почетком XX века у све квалитетнију урбану целину, изградњом 
нових грађанских кућа, посебно раскошнијих вила у „Малој Америци“.81

На катастарским мапама града из 1881. и 1894. године, насеље „Мала 
Америка“ се јој увек налазило већим делом под шумом и виноградима, 
са нешто гушћом насељеношћу дуж обале Бегеја. Једини значајнији јавни 
објекти који су до тог периода били подигнути су, зграда Касарне, Рефор-
матска црква са парохијским домом и зграда Касине, у непосредној бли-
зини парка „Планкова башта“. Ђачки конвикт и зграда суда са затвором, 
саграђени су нешто касније, у првој деценији XX века.

Угаона парцела на којој се данас налази школска зграда специјалне ос-
новне и средње школе, некадашњи ђачки конвикт „Енгел“, излази на Улицу 
народне омладине (некада Rákoczi-utcza) и Улицу Јована Поповића (Arany 
Janos-utcza). Крајем XIX века, на истој парцели бр. 2359, под редним бројем 
14, налазио се објекат правоугаоне основе, дужом страном постављен на 
регулацију данашње Улице народне омладине. Од 1877/78. године, власни-

79 д. Милованов, нав. дело, 1972, 51-53.
80  T. Malbaški (ur.).  нав. дело, 1966, 43.
81 иаЗ, на мапама насталим за време турске владавине на простору „Мале америке“ налазило се гробље. 
(стилизовани план насеља из периода турске владавине, XVII век – архивска грађа градске државне архиве 
у Зрењанину, Година II, свеска 5 , Зрењанин, 1954.
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ци плаца и куће на њему, била је породица Гринбаум (Grünbaum). По-
следњи у низу, према поседовном листу, забележени су Гринбаум Арнолд 
и Фриђеш, од 1904. до 1907. године. Енгел Ференц постаје њен власник, на 
основу купопродајног уговора, 1907. године. Године 1909. извршено је ис-
тицање мањег дворишног стана. У истом низу, дуж десне стране овога дела 
Улице народне омладине, била су изграђена само још два објекта. 

Васпитно-образовни заводи интернатског типа почињу у Великом Беч-
кереку да се граде још од средине XIX века, као посебне установе које су 
омладини у току школовања обезбеђивале поред смештаја још и исхрану. 
Оснивале су их верске организације, разна удружења, сталешке организа-
ције и приватна лица. Заједно са многобројним новчаним заводима нас-
талим у истом периоду, само су неки од показатеља убрзаног економског и 
привредног развоја града.82 

82  први женски васпитни завод, интернатског типа, отворили су каролина и њен супруг рудолф Виличго, 
1851. године, у данашњој улици иве лоле рибара бр. 7. други завод за васпитање девојака „клостер“ 
основао је ред сиромашних школских сестара „De Notre Dame“ 1880. године. За његов смештај и рад 
изграђена је нова монументална једноспратна грађевина са капелом у стилу академизма, са елементима 
неоренесансе. данас је у једном његовом делу смештена о. ш. „Вук караџић“. Женски васпитни завод 
„Месингер“ основала је каролина Месингер, наставница грађанске школе 1903. године, у непосредној 
близини центра града. у згради саграђеној у стилу академизма 1906, такође, са елементима неоренесансе, 
данас се налази о. ш. „соња Маринковић“. поред ових васпитних завода постојали су још и интернат 
колегијума пијаристичке гимназије, отворен 1886, дом ученика у привреди (1907), Великобечкеречки 
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Средњошколски конвикт „Енгел“ интернатског типа, за смештај и вас-
питање мушке деце, основао је 1904. године, Ференц Енгел ( Engel Ferencz, 
1873-1935), папски коморник и професор пијаристичке гимназије. Прво-
битно је био смештен у кући у Улици Николе Тесле бр. 4 која се налазила у 
власништву Торонталско – мађарског културног удружења под чијим ок-
риљем је овај завод и радио. За његов смештај је нешто касније, 1907. годи-
не подигнута нова једноспратна грађевина, на месту старије куће у Улици 
народне омладине, која се све до тада, као што смо и рекли, налазила у 
власништву породице Гринбаум.

Ференц Енгел је рођен у Елемиру 1873. године. Гимназију је завршио у 
Зрењанину, а за римокатоличког свештеника рукоположен је у Темишвару. 

Службовао је у Бузијашу и Ча-
наду. По повратку у Зрењанин, 
1902. године, основао је 1904, 
свој познати васпитни завод за 
средњошколску омладину. Као 
професор гимназије радио је 
од 1920. године. Један део жи-
вота провео је и у Загребу где 
је, такође, радио на васпитању 
и подучавању омладине. По-
следње дане свог живота про-
вео је у Великом Бечкереку, где 
је и умро 1935. године.83 

Средњошколски конвикт 
„Енгел“ се од свог настанка водио као мушки васпитни завод, и у њему је 
било смештено, годишње од 80 до 120 питомаца. Деца су била уписивана 
из свих околних жупанија и у почетку су примани ученици разних школа, 
а касније само ученици гимназије. Пре оснивања овога завода родитељи 
су своју децу слали у сличну васпитну установу у Сегедину.

Режим васпитања у конвикту „Енгел“ је био строг и специфичан. На-
стојало се да се питомци искључе из друштвеног и забавног живота ом-
ладине у граду и да се васпитавају у здравом патриотском, моралном и 
физичком духу. У том смислу нарочита пажња се обраћала на дисциплину 
и кућни ред који се морао поштовати. Само да кажемо да је устајање преко 
недеље било зими у 5,30 а лети у 5 часова (недељом се устајало у 6 часова). 
До 7,45 васпитаници су морали да обаве облачење, кратку јутарњу молит-

учитељски конвикт (1914), средњошколски конвикт „Хорват“, основан нешто касније, 1927. године и 
др.; Malbaški, Todor (ur.), нав. дело, 1966, 369-370; станојловић, александар (ур.), нав. део, 1938, 167; В. 
Мајсторовић, нав. дело, 2009, 25-32.
83 д. д. Чолић, нав. дело, 1968-1972.

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 140/1907.
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ву и учење, доручак и чишћење обуће и одела, да би затим под надзором 
настојника одлазили у школу. Нико се није добровољно смео удаљавати 
из установе осим уз дозволу настојника или његовог заменика. Било је 
забрањено позајмљивање и мењање ствари и новца, као и продаја ствари. 
Пушење је било такође строго забрањено. 

Сви уписани ученици у конвикту су добијали: стан, храну, огрев, ос-
ветљење и др. Одело, школарину и школске књиге плаћали су родитељи. 
Услуге завода на годишњем нивоу износиле су 400 круна, а родитељи су 
их плаћали у месечним ратама, унапред. Лекарска нега и коришћење на-
мештаја износили су 40 кру-
на. При упису у конвикт 
деца су доносила тачно 
прописану опрему и врсту 
одеће.84

Поред директора у заводу 
је радило и неколико квали-
фикованих васпитача. Ак-
ценат у раду са децом био је 
на учењу мађарског језика 
који је био и званични језик 
завода.

Ференц Енгел је поднео 
молбу надлежној градској 
служби за издавање грађевинске дозволе за изградњу Великобечкереч-
ког конвикта, 1907. године. Планове је потписао Иштван Молнар (Molnár 
István), архитекта и предузимач. Једино што знамо о њему јесте да је зајед-
но са Барт Јакабом и Шварц Јозефом, учествовао при пројектовању стамбе-
не куће Орсаг Петера у Улици цара Душана бр. 39, 1905. године.85

На основу плана изградње из 1907. године, (сачувани су цртежи осно-
ве сутерена, приземља и помоћног, дворишног крила), као и касније из-
веденог цртежа његове основе сутерена, приземља и спрата, са уцртаним 
наменама сваке од просторија (преписаним делимично из оригиналног 

84 Забележено је да су, између осталог, доносили: два пара ципела и један пар папуча, креветнину (јастук, 
јорган и сл.), шест кошуља, четири пара доњег веша, две спаваћице, дванаест марамица, један чест и један 
редак чешаљ и др.; Енгелов интернат, GBWb 38, 22. септембар 1906, 5; Енгелов конвикт, GBWb 24, 15. 
јуни 1912, 4; о изградњи нове, једноспратне грађевине Великобечкеречког конвикта који је радио под заш-
титом торонталског мађарског културног удружења, обавештава нас и лист торонтал. Великобечкеречки 
конвикт, Torontál 150, 4. јули, 1907, 2; Великобечкеречки конвикт Енгел, Torontál 124, 1. јули, 1912, 12; а. 
станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 167; T. Malbaški, (ur.), нав. дело, 1966, 370.
85 В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 66, 201.

извор: ЗЗЗскЗ, Збирка старих разгледница
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пројекта), могуће је реконструисати некадашњи живот и потребе питома-
ца унутар ове васпитно - образовне установе.86

У питању је једноспратна, монументална, угаона грађевина, правоуга-
оне основе, са сутереном и таваном. Главна фасада је дужом страном ок-
ренута ка Улици народне омладине и повучена је од уличне регулације. 
На тај начин формиран је плитак дворишни претпростор који је од улице 
омеђен складном декоративном зиданом оградом, са украсним елементи-
ма од кованог гвожђа. Ниже дворишно крило, правоугаоне основе, смеште-
но је уз леву ивицу парцеле, и такође је увучено од регулације Улице Јова-
на Поповића. Одавно већ чини саставни део уличног дела објекта са којим 
је функционално и повезано, мада је, вероватно, саграђено само пар годи-
на касније, 1909. године, када је и забележено истицање мањег дворишног 
стана, у којем је могао бити смештен оснивач и директор васпитног завода, 
Ференц Енгел.

У приземном делу грађевине окренутом ка улици, испред, налазиле су 
се репрезентативне просторије завода. Прво салон или читаоница која је 
заузимала и део тракта према дворишту, са десне стране улазног хола или 
вестибила, док су се лево од улаза, простирале соба за директора и још две 
собе, до улице. У тракту према дворишту, из централног хола, са његове 
леве стране, улазило се првобитно у три међусобно повезане собе, касније 
претворене у канцеларију и једну већу учионицу. Овај део објекта повезан 
је са помоћним дворишним крилом, дуж леве ивице парцеле, у коме су 
се некада налазиле три собе и при крају низа, кухиња, остава и купатило. 
Испред се простирао ходник окренут ка дворишту. 

У осовини главних улазних врата и приступног степеништа које води 
до централног хола, налазила су се још двоја врата. Једна су водила тро-
краким степеницама прво на спрат, а затим даље на таван. Док се иза дру-
гих, степеницама спуштало до споредног, дворишног улаза. Десно и лево 
од ових портала, из хола се улазило у две мање просторије, купатило и три 
WC-а. 

На спрату је поновљена скоро иста шема распореда просторија. Из цен-
тралног хола који је повезивао све просторије спрата, са десне и леве стра-
не, простирале су се по две спаваонице, заузимајући оба тракта, улично и 
дворишно. Између њих, окренута ка уличном делу, смештена је била мања, 
васпитна соба. У дворишном крилу зграде, изнад учионица у приземљу, 
налазиле су се собе, између осталих, изолациона и радна, са ходником, 
испред. Такође, из хола се улазило у две мање просторије окренуте ка дво-

86  иаЗ, Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом (1769-1918), Ф. 3. 140/1907; о изградњи 
нове, једноспратне грађевине Великобечкеречког конвикта који је радио под заштитом торонталског мађар-
ског културног удружења, обавештава нас и лист торонтал, аноним, Великобечкеречки конвикт, Torontal 
150, 4. јули, стр. 2, 1907.
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ришту, лево и десно од главног степеништа. У једној се налазио умиваоник, 
а у другој, можда WC. Још једно споредно степениште на крају левог дво-
ришног крила, повезивало је простор приземља и спрата.

Простор сутерена заузимао је само улични део зграде. У предњем тракту 
били су смештени, магацин, свлачионица и трпезарија, а у задњем, дво-
ришном, купатило са умиваоницима, ложионица, кухиња и остава. Мањи 
хол је и овде централна просторија из које се лево и десно улазило у све 
остале.

Тавански простор зграде је целовит без преградних зидова, али и без 
мањих забатних или кровних прозора.

Двориште школе је са три стране омеђено приземним, помоћним објек-
тима, док се у продужетку дворишног крила налази зидана ограда.

За разлику од Завода сиромашних школских сестара „De Notre Dame“ 
(О.Ш. „Вук Караџић) и завода Каролине Месингер (О.Ш. „Соња Маринко-
вић“), саграђених у стилу академизма са елементима неоренесансе, фа-
саде Средњошколског конвикта „Енгел“ компоноване су слободније, са но-
вом декоративном пластиком геометријског порекла, под утицајем бечке 
сецесије.



86  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   87



86  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   87

Фасадно платно је симетрично у односу на централно постављен глав-
ни улаз у зграду, са благо наглашеним бочним ризалитима, и са укупно 
13 оса отвора. Ризалити се у зони крова завршавају сецесијским забатом 
испрекиданог таласастог облика чији су крајеви акцентовани куглама. 
Прозори су дупли, дрвени, двокрилни, правоугаони са надсветлом, док су 
на бочним ризалитима, три спратна прозора полукружно завршена. 

Једноставност, хармонија и симетричност, доминирају у организацији 

главне фасаде. Акцентовани су једино благо истурени бочни ризалити и 
главни, високи, витки, улазни портал, постављен на средини зграде. Улаз-
ни портал је дрвени, двокрилни, лучно засведен са надсветлом, и декора-
тивним оквиром у малтеру. Ковано гвожђе обликовано у виду извијене 
криве динамичне линије, затвара на њему простор надсветла и улазних 
крила, преливајући се у својој разиграности и на делове зидане ограде, 
испред зграде.
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Карактеристична плитка фасадна пластика, издужених сецесијских 
форми, концентрисана је на бочним ризалитима око и између прозора, 
спајајући тако, у виду вертикалних лезена, приземни и спратни део. Сре-
дишњи део фасаде, између ризалита, рашчлањен је на три поља, у којима 
су прозорски отвори повезани по вертикали, такође, декоративним лезе-
нама, а по хоризонтали, плитким фугама рађеним у малтеру. Целокупна 
малтерска пластика зграде простире се изнад наглашене сокле у приземљу 
на којој се налазе прозори сутерена, засведени сегментним луком.

На старим фотографијама школе се види да је и споредна, бочна фасада 
која излази на Улицу Јована Поповића била декоративно обрађена истим 
пластичним елементима као и главна, али је у некој од претходних интер-
венција та декорација уклоњена. 

Дворишна фасада зграде је без декорације, са једино наглашеним цен-
трално избаченим степенишним простором, у облику удвојеног ризалита.

Кров је двоводан и покривен бибер-црепом.
Године 1914. преноси се право власништва над зградом на заједницу 

интерната ФАИ, названа по св. Имрету. Од 1920. поново је у власништву 
Енгел Ференца, да би од 1935, мењала власнике, све до 1949. када постаје 
општенародна имовина којом управља Управа железничке индустријске 
школе у Зрењанину.

У послератном периоду, тачније, половином прошлог века, 1954. го-
дине, у згради је био смештен Дом за мушку и женску омладину. Године 
1960. овде је била Основна школа „2. октобар“, у чијем се саставу налазило 
одељење за децу ометену у психофизичком развоју. Године 1966. оснива 
се Специјална основна школа „Антон Семјонович Макаренко“. Под овим 
именом, трајала је две године, мада је старији Зрењанинци, и данас тако 
зову. Школа за специјално основно и средње образовање „9. мај“ је 1975. 
године, потом два пута мења име у центар „9. мај“. Данас је Основна и 
средња школа „9. мај“.87

Зграда Средњошколског конвикта „Енгел“ је делимично задржала свој 
аутентичан изглед из времена изградње. Мисли се пре свега на промене у 
ентеријеру након рестаурације 2010. године, према условима ЗЗЗСКЗ. 

Као вредне детаље сачуване опреме потребно је издвојити столарију, 
прозоре, врата и рагастове. Прозори су дупли, дрвени двокрилни са над-
светлом. Врата су, такође, дрвена, пуна, двокрилна или једнокрилна, поне-
кад у комбинацији са стаклом. Интересантан детаљ ентеријера до данас 
сачуван је ливени гвоздени стуб са капителом, елегантно постављен на 
средини некадашње читаонице, приземља. Трокрако степениште је било 
од вештачког камена, док је једноставно обликована ограда од кованог 
гвожђа. Од вештачког камена су били и подови по ходницима и холовима, 

87 М.Б., Школске зграде - Стогодишњакиња под новим кровом, Зрењанин, Зрењанин, 18. 7. 2003.
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од уских дрвених дасака по собама, а од керамичкх плочица по кухињи и 
купатилима. 

Стари оштећени вештачки камен са понеким декоративним детаљем у 
виду стилизованог флоралног орнамента, данас је замењен новим кера-
мичким плочицама. Неке од просторија, приземља и спрата, преграђене 
су лаким преградним зидовима од гипса како би се добио нови функцио-
налнији простор, прилагођен потребама данашње основне и средње школе. 

Плитки сегментни (пруски) свод је коришћен за формирање међуспрат-
не конструкције, изнад сутерена и приземља.

Мерама заштите дозвољена је доградња и адаптација дела постојећег 
помоћног објекта у дворишу у пословно - школску зграду, ради проширења 
капацитета постојеће старе школе. Грађевина је добро под претходном 
заштитом.88

88 документација ЗЗЗскЗ.
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Робна кућа намештаја Антала Бенцеа
10 адреса: улица краља а. I карађорђевића бр. 21

Пројектант: иштван детки и пањи Јанош
Време градње: 1909. године

Централна улична мрежа некадашњег „Варошког кварта“ ослањала се на 
главну саобраћајницу која се простирала између данашњег Трга слободе и 
главне улице, као и Трга др Зорана Ђинђића, раније Трга републике. Главна 
улица и Трг слободе посебно су се истицали својим урбаним карактером.

Парцела бр. 345 само је једна од многобројних које су пресецале део на-
веденог кварта, у правцу север-југ, формираног између две улице, глав-
не и Пупинове. Крајем XVIII века, на истој парцели, налазиле су се две 
куће: кућа са основом у облику латиничног слова „L“, имала је дуже крило 
постављено на регулациону линију главне улице, а дворишно, краће, уз 
леву ивицу парцеле. На истој парцели само из Пупинове улице, налазио 
се мањи објекат, правоугаоне основе, дужом страном окренут ка улици и 
мало увучен од уличне регулације. 

И остале зграде, левог фронта главне улице, имале су, углавном, основе 
у облику латиничног слова „L“. Средишњи делови плацева, између главне 
и Пупинове улице, били су највећим делом још неизграђени.

Нешто касније у XIX веку, на истој парцели сада бр. 616, налазила су се, 
такође, два објекта. Оба су имала основе у облику ћириличног слова „П“ и 
била су постављена на уличне регулације, истих двеју улица. Дворишни 
краци основа су им се спајали, док је у средини било формирано мало за-
творено двориште, атријумског типа. 

Према расположивим подацима, власници куће на спрат из 1875. го-
дине, у главној улици и на поменутој парцели, под редним бр. 17, били су 
наследници Симе Стајића.89 И даље, према поседовном листу кућа је од 
1880. до 1904. године, припадала породици Стајић (Sztaits) и Келер (Keler). 
Тачније, њени власници су били: Келер рођ. Стајић Јохана, Стајић Миклош, 
Келер рођ. Стајић Марија и Келер Елек. Од 1904. она прелази у власништво 

89 сима стајић је био трговац шпецераја и материјала, што значи да се бавио продајом зачина и животних 
намерница као и бакалском и колонијалном робом (непрерађени производи из држава некадашњих 
европских колонија - кафа, шећер, чај, зачини и др.). његова радња се први пут помиње 1862. године. 
Видети: станојловић, александар (ур.), нав. дело, 1938, 83, 265-276; р. Грубић, Занатлије и трговци у 
прошлости Зрењанина, рад музеја Војводине 49, нови сад, 2007, 211-229.
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малолетних Штагелшмит Јаноша и Јожефа (Stagelschmith), који већ наред-
не, 1905. постају пунолетни. 

Почетком XX века, 1908. године, кућу која се до тада налазила у влас-
ништву породице Штагелшмит, од Јаноша и Јожефа, купује Микша Бенце 
(Bencze Miksa), син Антала Бенцеа, оснивача фабрике намештаја у Вели-
ком Бечкереку 1861. године. Већ наредне, 1909. године, породица Бенце 
подиже савремену једноспратну грађевину која је служила као стални из-
ложбени салон намештаја и продајни простор.90

Оснивач фабрике намештаја „Бенце Антал и син“ (Bencze Antal és fia), 
био је Антал Бенце (1838-1916), рођени Бечкеречанин са изученим тапе-
тарским занатом.

90 с. Бакић, нав. дело, 2008, 38; Б. којичић, Робна кућа намештаја „Антон Бенце и син“ у Великом 
Бечкереку, Гласник друштва конзерватора србије 34, Београд, 2010, 119-123.
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После вишегодишњег путовања и рада по Француској, Швајцарској и 
Аустрији, Антал је одлучио да се врати у своје родно место и 1861. годи-
не, оснује малу столарску радионицу за производњу намештаја. Првобит-
на радионица је била смештена у кући у Улици цара Душана 25. Упоредо 
са овом радионицом, основао је 1864. године и предузеће за производњу 
мртвачких сандука и погребне опреме која се налазила у главној улици у 
кући бр. 41.91 

Временом је Бенце, у периоду од 1879. до 1886, своју мануфактурну ра-
дионицу за производњу намештаја успео да претвори у малу фабрику. 

Када је производња почела да напредује и када се квалитетна роба из 
његове радионице почела продавати у разним градовима Србије, Аустрије, 
Мађарске, Чешке, Моравске итд., Антал Бенце је послао свог сина Микшу 
(1868-1949) у иностранство ради стицања нових знања. Своје знање и пре-

дузимљивост Микша је искористио да породич-
ни бизнис унапреди и да од мале фабрике ство-
ри модерно индустријско предузеће: проширио 
је фирму, затим набавио најсавременију опре-
му и на крају је ангажовао стране обучене рад-
нике који су своје знање преносили домаћим. 

У том смислу је 1908. године, након што је 
купио кућу у главној бечкеречкој улици, неда-
леко одатле, између Гимназијске улице и обале 
Бегеја, покренуо фабрику намештаја. Локација 
је била погодна због лакшег транспорта дрве-
не грађе која је стизала речним путем. Док се 
до тог времена бољи намештај увозио из Беча 
и Будимпеште, стручни радници ове фабри-
ке производили су намештај који је одлазио у 
највеће градове Европе. Микша је у посао укљу-

чио и двојицу својих синова – Золтана и Атилу. Први је био талентовани 
архитекта и бавио се дизајнирањем намештаја, док је други преузео бригу 
око комерцијалног дела посла.92 

Два брата су успешно водила фабрику све до краја Другог светског 
рата. Након тога предузеће је национализовано и спојено са још неколи-
ко мањих (као што је Фабрика намештаја Павла Мелегија) у Фабрику на-

91 д. д. Чолић, нав. дело, 1968-1972; A. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 291-292; T. Malbaški, (ur.), нав. 
дело, 1966, 494. 
92  За собни и стилски намештај свих врста по најновијој моди предузеће и њени власници су одликовани 
у паризу, лондону и Бриселу, „Гран при“ медаљом и „крстом части“. како се бизнис успешно развијао, 
Микша Бенце је отворио продајне салоне у новом саду и Београду. одликован је 1936. године орденом 
светог саве IV степена, а исте године је свечано обележен 75. рођендан фабрике; исто.

антал Бенце (1838-1916)
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мештаја „Жарко Зрењанин“. Приватизацијом предузећа престала је изра-
да уметничког намештаја у Зрењанину.

Молбу да на месту старе спратне грађевине подигне прву модерну роб-
ну кућу у граду, правоугаоне основе, компоноване у духу сецесије са еле-
ментима необарока, поднели су грађевински мајстор Пањи Јанош (Panyi 
Janos) и инвеститор Антал Бенце, власник фабрике намештаја.93 Поред по-
знатог грађевинског мајстора, планове је потписао и Иштван Детки (Detky 
Istvany), пројектант. На жалост, о њему се, осим његовог потписа, не зна до 
сада ништа, како у нашој тако и мађарској историографији.

Пањи Јанош је уз молбу коју је приложио, поднео основу подрума, при-
земља и будући изглед главне фасаде грађевине. Изградњи се приступило 
највероватније одмах 
по добијању грађе-
винске дозволе од на-
длежних служби, већ 
1909. године. 

Након изградње на 
већ поменутој паре-
цели, сада су се нала-
зила два нова објекта, 
уличним фронтовима 
постављена на регу-
лационе линије двеју 
улица, док су им се 
дворишна крила, 
додиривала.

Зграда из Пупино-
ве улице бр. 16, била 
је саставни део Робне 
куће и припадала је 
истом власнику. Кроз ајнфорт роба се допремала до малог заједничког дво-
ришта и даље до магацина или складишта. Првобитно тапетарско одељење 
највероватније се налазило у једноспратном анексу, правоугаоне основе, 
уз десни део зграде, накнадно дограђеном.

Захваљујући сачуваном оригиналном пројекту грађевине, видимо, да је 
прва савремена робна кућа „Антал Бенце и син“ била сасвим прилагођена 
новим потрошачким потребама друштва, не само својим великим стакле-
ним излозима, него и својом функционалношћу. Продајни простор заузи-
мао је део простора приземља, окренутог ка улици. Био је подељен на три 

93 иаЗ: Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом (1769-1918), Ф. 3. 438-1909; 
В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 25, 75-78.

извор: ЗЗЗскЗ, Збирка старих разгледница
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међусобно одвојена дела, као што је и наговештено у спољашњем изгледу 
и композицији главне фасаде. Поред централног, главног улаза, на старој 
фотографији зграде са почетка XX века, видимо да су постојала још два 
споредна, са његове леве и десне стране. Кроз сваки се улазило у нови ло-
кал, намењен за издавање. 

Недуго након изградње чувени бечкеречки књижар и књиговезац Ли-
пот Манголд, проценио је, да је управо леви локал по свом спољашњем 
изгледу и величини, у склопу тада најсавременије зграде главне градске 
улице, довољно атрактиван да у њега усели своју књижару и папирницу. 
Поред продаје књига бавио се и продајом прибора за сликање. Књижара је 
постала позната као састајалиште интелектуалаца, пре свих књижевника 
и сликара.94

У главном, средишњем и највећем простору приземља, одмах иза улаза 
у зграду, Бенцеови су могли да на једном месту изложе све своје на дале-
ко чувене производе. Поред намештаја за покућство, столова, креденаца, 
кревета, канабеа, на старој фотографији салона са почетка XX века, као 
рекламни панои којима су били покривени велики прозорски отвори згра-
де, могу се видети још и цртежи осталих производа, ролетни за прозоре и 
шалукатре, као и сандуци за сахрањивање.

У најмањем, десном локалу приземља, налазила се, такође, продавница.
Троделна подела приземља настављена је даље у дубини простора. Иза 

споредних улаза и продавница до улице, са оба краја средишњег дела 
простора, биле су смештене просторије поређане у низу, различите ве-
личине, међусобно повезане отворима. Служиле су као изложбени сало-
ни намештаја, различите намене и стила, са којима су купци могли да се 
упознају, крећући се несметано кроз простор.

У средишњем делу, при дну простора, налазило се централно поставље-
но степениште иза кога су просторије са канцеларијама, а у левом углу, био 
је смештен санитарни чвор.

Једнокрако, подестно, широко степениште, а не двокрако, како је било 
пројектом предвиђено, води посетиоца на спрат у дворану са дубоком 
сводном конструкцијом. Из дворане се улазило у остале међусобно повеза-
не изложбене салоне.

Плитки сегментни (пруски) свод је коришћен за формирање међуспрат-
не конструкције изнад сутерена и приземља, како би се простор приземља 
ослободио тешких преградних зидова, конструктивно олакшао и тако при-
лагодио потребама изложбеног салона.95 

94 Ф. немет, нав. дело, 2009.
95  Б. којичић, нав. дело, 2010, 122.
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На жалост, о некадашњем изгледу и детаљима ентеријера Робне куће 
намештаја, до данас, мало тога знамо. Временом је губио од своје аутен-
тичности да би коначно био преобликован и адаптиран 1988. године, од 
када зграда прелази у власништво компаније „Симпо“. Тада су пробијени 
преградни зидови, под и степениште поплочани су мермером, постављена 
је нова степенишна ограда и премештен је санитарни чвор. Једини преос-
тали детаљ ентеријера приземља, који је остао аутентичан и сачуван до да-

нас су два елегантна псеудојонска стуба од ливеног гвожђа, у средишњем 
делу салона.96

Прва модерна Робна кућа у граду, јединственог трговачког садржаја, 
представља грађевину прелазних архитектонских одлика којом домини-
рају елементи новог сецесијског стила. Поред повећаних стаклених отвора 
излога, приземља и спрата, као нових елемената, могу се препознати и де-
таљи старијих неостилова, необарока и неоготике. 

Фасада једноспратне грађевине правоугаоне основе компонована је си-
метрично у односу на централно постављену осу. Трапезасти полустубо-
ви у виду пиластера деле фасаду по вертикали, непрекидно се протежући 

96  исто.

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 438/1909.
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целом висином зграде до поткровног венца. Над кровним венцем је цен-
трално постављена атика са балустрима и барокно обликован, прекинути 
фронтон из чијег средишта се уздиже кровни прозор. Иза атике се налази 
централна купола у облику зарубљене пирамиде, покривена плочама ба-
карног лима које су слагане у ромбичном слогу. Богата декоративна плас-
тика у виду плитких орнамената концентрисана је у пољима изнад прозо-
ра спрата.

Полустубови деле фасаду на пет поља, од којих су два крајња ризалити, 
са удвојеним основним модулом излога. У средишњем пољу у приземљу је 
улаз у продавницу, док је лево и десно по један излог, у основном модулу.97

Улично крило грађевине има двоводни кров док су два бочна једновод-
на. Сваки је покривен бибер црепом. Средишњи простор покривен је чет-
вороводним бакарним кровом.

Када се упореди оригиналан пројекат са изведеним стањем видљиво је 
да постоје извесна одступања у изгледу грађевине, посебно њеног првог 
спрата. Зашто је до њих дошло не можемо са сигурношћу рећи, иако се 
зна, да није редак случај да се инвеститор, финансијер изградње, определи 
за упрошћеније решење, мање захтевно или компликовано, најчешће због 
временског или финансијског ограничења. У овом случају то је значило 
прихватање једноставнијих, сведенијих облика без претераних детаља, као 
на примеру прозора првог спрата или кровног прозора у централној оси 
који је задржан, али је једноставније стилизован. И четири стојеће људске 
фигуре, замишљене да стоје у горњој зони првог спрата у нишама полусту-
бова, постале су сувишне, и одбачене су. 

И у осталим европским градовима тога доба, крајем XIX и почетком XX 
века, подизане су модерне робне куће, саграђене у новом сецесијском сти-
лу, које су сигурно остављале снажан утисак, како на купце и посетиоце, 
тако и на пројектанте. Којим путевима и на који начин су могле те идеје да 
допру и до нашег града, скреће нам пажњу Б. Којичић, када говори о еви-
дентном стилском утицају и сличностима између робне куће Варенхаус 
(Wertheim kaufhaus), немачког архитекте Алфреда Месела (Alfred Messel) 
отворене 1896. године у Берлину, и Робне куће „Антал Бенце и син“ у Вели-
ком Бечкереку.98

Робна кућа „Антал Бенце и син“ је иако донекле преобликоване фасаде 
након изградње, ипак задржала декоративне елементе који су је дуго вре-
мена чинили препознатљивом и специфичном у односу на друге грађе-
вине главне улице. Мисли се, пре свега, на украсе у виду шиљатих пира-
мида – пинакла, којих је било четири и који су били постављени на крову 
грађевине. Украси су током времена нестајали, а на крају су из безбеднос-

97 с. Бакић, нав. дело, 2008, 38.
98  Б. којичић, нав. дело, 2010, 121.
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них разлога сасвим уклоњени. Остала су само њихова постоља која и данас 
постоје у облику мањих акротерија. 

Други препознатљиви детаљ грађевине били су дрвени излози и пор-
тали приземља који су изведени према пројекту и који су се одликовлали 
изванредном занатском обрадом детаља. Излози су временом, шездесетих 
или седамдесетих година XX века, замењени новим, израђеним од алуми-
нијума да би, приликом рестаураторских радова изведеним 1988. године, 
по условима ПЗЗЗСК били враћени дрвени, који нису испоштовали аутен-
тичан изглед грађевине.99 

Робна кућа „Антал Бенце и син“ је од времена када је саграђена, све 
до данас, задржала своју основну намену. Данас познатија као Робна кућа 
„Симпо“ и даље својим купцима излаже и нуди на продају намештај овог 
произвођача. 

Како је зграда само делимично сачувала свој аутентичан изглед из вре-
мена градње, у наредном периоду потребно је вратити оригиналну стола-
рију приземља и украсе у виду шиљатих пирамида, према оригиналном 
пројекту и старим фотографијама.

Некада Робна кућа „Антал Бенце и син“, данас „Симпо“ налази се у глав-
ној градској улици која чини део најужег заштићеног амбијента Старог јез-
гра Зрењанина. Сама грађевина је споменик културе као и остале махом 
једноспратне грађевине у улици.100

99 како до тада оригинални цртеж фасаде још није био пронађен, а стара фотографија није до детаља 
расветљавала изглед излога, у приземљу су при обнови зграде само поновљени облик и величина прозора 
спрата. документација пЗЗЗск и ЗЗЗскЗ. (решење бр. 03-56/2 од 14.3.1996).
100  документација ЗЗЗскЗ
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Зграда Римокатоличког  
бискупског ординаријата

11 адреса: трг слободе бр. 8
Пројектант: иштван Барт
Време градње: 1909. године

На картама града с краја XVIII века може се приметити да је главни град-
ски трг представљен у скоро истом облику и са истом мрежом улица које 
се и данас у њега уливају. Једна од првих јавних грађевина тога периода, 
саграђена за смештај бројне администрације, је и зграда Краљевске каме-
ралне управе, као што се види на сачуваном плану, западног дела трга, из 
1779. године.101

Поред ове грађевине, са северне стране трга, налазили су се, према 
грунтовној карти града из 1793. године, Римокатоличка црква посвећена 
св. Јовану Непомуку, и жупни дом. Католичку парохијску цркву саградили 
су немачки колонисти у периоду од 1758. до 1763. године. Међутим, врло 
брзо је постала мала да прими све вернике, посебно након удара грома у 
црквени торањ 1840. године. Већ у првој половини XIX века покренута је 
иницијатива за изградњу нове и рушење старе цркве, због њене трошности. 

Првобитан изглед Римокатоличке цркве св. Јована Непомука познат 
нам је са фотографије снимљене нешто пре њеног рушења, 1860. године. 
Са њене десне стране, према истој фотографији, налазио се стари жупни 
дом, као угаона приземна грађевина, саграђена негде у исто време када и 
црква, у барокном стилу, са изразито стрмим кровиштем.

Од 1863. до 1868. године трајала је изградња нове цркве која се и данас 
налази на главном градском тргу и која је, такође, посвећена св. Јовану 
Непомуку.102 

101 архив Војводине из новог сада – Ф. 373. – 6, 1779. године, август 27. Велики Бечкерек. план зграде 
краљевске камералне управе у Великом Бечкереку, са локацијом околних зграда итд. инструмент о примо-
предаји камералне управе торонталској жупанији дана 27. VIII 1779. осим ове зграде, детаљно описане 
на карти, на простору данашњег градског парка и зграде општинске управе, налазиле су се још и зграда 
џамије из турског периода, зграда управе финансија, архива, капела «Губаваца», штале, станови и баште, 
између главног трга и канала Бегеја. 

102  H. Lásló (ur.), A Nagybecskereki Púspőkség Évkőnyve – Годишњак зрењанинске бискупије, Зрењанин, 
2000, 67-70.
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Исто тако, подигнута је на месту старог жупног дома, нова зграда Римо-
католичког жупног уреда у стилу академизма (неоренесана), која и данас 
постоји, и која има основу у облику латиничног слова „L“. Краћим крилом 
излази на Трг слободе, а дуже је паралелно са подужном осовином цркве. 

На Tргу слободе, иза Ркц св. Јована Непомука, (Римокатоличке 
катедрале),103 нешто касније, 1909. године, саграђена је, по плановима ар-
хитекте Иштвана Барта, Управна зграда Римокатоличке црквене општи-

103 Велико-бечкеречка жупна црква постаје после првог светског рата, тачније 1923. године, главним хра-
мом (прокатедралом), када је утемељена Банатска апостолска администрација, са седиштем у Великом 
Бечкереку. до тог времена данашња зрењанинска бискупија била је у саставу Чанадске, која је тријанон-
ским уговором након рата подељена на три дела. крај уз тису и дунав припао је бившој краљевини Југо-
славији. папа Јован павле II. својом булом од 1986. године дотадашњу апостолску администрацију подиже 
на ранг бискупије с тим, да главна црква овог региона, св. Јована непомука, постаје катедралом. За па-
трона бискупије изабран је св. Герардо, бискуп и мученик. Видети у: H. Lásló (ur.), нав. дело, 2000, 67-70; 
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не – данас седиште и резиденција банатског бискупа. У складу са својом 
наменом, објекат по обликовању унутрашњег простора, а посебно својом 
спољашњом декорацијом, представља један од највреднијих примерака 
сецесије у архитектури Зрењанина. Складно избалансираним пропор-
цијама и односима маса, зграда одаје утисак монументалности, иако је 
смештена у самом дну парцеле, иза цркве, и у односу на цркву, далеко је 
мањих габарита.104 

N. Ferenc, Negyed évezred az Ur szolgálatában, Nagybecskerek 2004, 73; д. радовановић, Б. којичић, Неки 
проблеми формирања архитектонског стила и идентитета верских грађевина крајем 19. и почетком 20. 
века у Војводини, (каталог изложбе идеологије и идеали – прилози истраживању архитектуре 20. века у 
Војводини одржане у МсуВ), нови сад 2010, 34-36.
104 оригинални планови пројекта су сачувани и налазе се у самој згради ординаријата. иако се на основу 
плана јасно види ко је и када пројектовао зграду, у прилогу о архитектури сецесије у Великом Бечкереку, на-
води се као дело темишварског архитекте ајгнер шандора. Видети: В. поповић, нав. дело, 1985, 17; на са-
мом плану се поред потписа иштвана Барта, запажа, да је исти оверен у темишвару, 1909. године. извођач 
радова био је Хоф нандор из Великог Бечкерека, са својом овлашћеном грађевинском групом. (прим аут.)

извор: римокатолички бискупски ординаријат
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Подаци о животу и раду архитекте Иштвана Барта до данас су нам, уг-
лавном, остали непознати. Једино што знамо, јесте, да је био син овдашњег 
грађевинара Јакаба Барта, да су њих двојица понекад радили заједно, и да 
је поред Бискупског ординаријата на Тргу слободе, у главној градској ули-
ци пројектовао и кућу Јакшић-Амбрози, трговца из 1900. године, као и кућу 
Теодосија Тунера, каменоресца, око 1900. године. Заједно са оцем радио је 
и на реконструкцији куће Липота Голдшмита, трговца, такође, у главној 
градској улици бр 22, 1910. године, када кућа добија сецесијску фасаду.105

На основу сачуваног плана зграде Бискупског ординаријата, сазнајемо, 
да су се у приземљу, када је зграда саграђена, налазили: стан оргуљаша и 

канцеларија црквене општине, а на спрату су биле смештене: велика-све-
чана сала или дворана, гостинска соба, соба за свештеника који је поуча-
вао веронауку и просторија за архиву. Све собе су оријентисане ка глав-
ном градском тргу, док се испред налази ходник који их повезује, и који 
је окренут ка дворишту. Данас су ове просторије прилагођене потребама 
становања банатског бискупа. 

105 В.Мајсторовић, В. каравида, Б. којичић, нав. дело, 2009, 69-74, 81-86, 101-106, 107-112; о Јакобу 
Барту видети у: В. Мајсторовић, нав. дело, 2012, 73-78. 
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Ентеријер зграде је сачуван у аутентичном изгледу, са украсима по зи-
довима у виду пиластара са капителима, и оградом од кованог гвожђа, 
која прати линију главног степеништа. 

У дворишту, иза зграде, налазила се мања приземна грађевина. Имала 
је две собе, кухињу, оставу и вешерај, и служила је као стан звонара и пос-
лужитеља цркве. Објекат је порушен шездесетих година прошлог века, а на 
његово место, саграђена је модерна зграда ДДОР Нови Сад.

Зграда у елевацији обухвата подрум, приземље и спрат. Фасада је реше-
на асиметрично. Десна половина зграде, на коме се налази и главни улаз 
је наглашена изразитим ризалитом. Спрат на ризалиту је избачен у виду 
доксата на конзолама и завршава се атиком и поткровним венцем, снажне, 
извијене линије. У приземљу ризалита централно је постављен улаз са над-
светлом, а са сваке стране улаза су по два, једнокрилна прозора. Прозори 
су по средини зиданим стубом спојени у бифоре. На спрату су велики, тро-
крилни прозори у трапезастом отвору. Испод прозора се налази орнамент 
у облику венца, а у пољу изнад, геометријски стилизован цветни орнамент. 
Преостали део фасаде, са леве стране ризалита, украшен је по етажама, са 
по четири двокрилна прозора, уоквирена, такође, стилизованом геомет-
ријском орнаментиком. Кров је двоводан и покривен бибер-црепом.106

Зграда бискупског ординаријата налази се на Тргу слободе и чини део 
комплекса објеката који припадају Римокатоличкој цркви, заједно са згра-
дом жупног уреда. Све грађевине чине део заштићеног амбијента старог 
језгра града и проглашене су за споменике културе као и остале, махом, 
једноспратне грађевине трга које су задржале свој аутентични изглед. 

Зграда бискупског ординаријата је добро под претходном заштитом у 
оквиру заштићене зоне старог језгра града.107

106 с. Бакић, нав. дело, 2008, 23
107 документација ЗЗЗскЗ
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Кућа Липота Голдшмита
12 адреса: улица краља а. I карађорђевића бр. 22

Пројектант: иштван Барт и Јакаб Барт
Време градње: реконструкција 1910. године

На грунтовној мапи града из 1793. године, на парцели бр. 265, која се пружа-
ла од данашње главне улице до Гимназијске, налазила се кућа правоугао-
не основе уз десну ивицу парцеле, ужом страном постављена на регулаци-
ону линију главне улице. Остала површина парцеле је била неизграђена. 

На картама града са краја XIX века, имамо већ сасвим другачију си-
туацију. На истој парцели, сада бр. 515, 1894. године, налазила су се два 
објекта. 

Из главне улице, под редним бројем 24, протезала се дуж уличне регу-
лације, једноспратна грађевина, правоугаоне основе, заузимајући краћом 
страном цео улични фронт. На истој парцели само из Гимназијске улице, 
под редним бројем 21, налазио се објекат у облику латиничног слова „L“, 
дужим дворишним крилом постављен дуж десне ивице парцеле, делимич-
но затварајући границу плаца према суседу. 

Према подацима који су нам доступни, почетком XVIII века, на месту 
данашње куће, ћурчијску радњу имала је породица Илић. Стари Илић др-
жао је радњу која је изгорела до темеља у великом пожару 1807. године. 
Након пожара на истом месту подигао је нову. Имао је два сина близанца 
Павла и Петра. Павле Илић је био један од првих апотекара у нашем граду, 
а његов брат близанац Петар, био је лекар.108

На списку кућа на спрату из 1875. године, у најужој зони центра града, 
на овој парцели није евидентирана кућа на спрат. Наводи се само да је 
власник куће која је тада постојала био Петар Арсеновић. Исте те године 
по земљишним књигама, власници куће били су Цимерер Антал и Мариа. 

Липот Голдшмит, по коме је кућа и добила назив, постаје њен власаник 
тек 1921. године. Као власник спомиње се и 1938. У њој је имао трговину 
конфекције вунених и других разноврсних тканина. У радњи се налазила и 
његова радионица за кројачки занат. Међутим, све до Првог светског рата 
кућа се, углавном, налазила у власништву породице Цимерер (Zimmerer).109 

108  д. д. Чолић, нав. дело,1969-1972.
109 A. станојловић, (ур.),  нав. дело, 1938, 82-83, 270.
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Некадашњу стамбено-пословну зграду која је као једноспратница по-
дигнута осамдесетих година XIX века, реконструисао је и проширио 1910. 
године, архитекта Иштван Барт, заједно са својим оцем Јакабом Бартом, 
грађевинским мајстором, када и добија сецесијску фасаду. Дозволу за 
њену реконструкцију и доградњу затражио је од градских власти Петриј 
Јакаб, тадашњи власник куће.110 

Угледајући се најчешће на суседне градове тадашње Угарске, богатији 
наши суграђани временом су постали главни преносиоци стилских деша-
вања у архитектури онога времена. Модернији спољашњи изглед тако је 
добила и кућа под бр. 22, која ипак у основи није изгубила свој првобитни 
архитектонски склоп. 

У питању је једноспратна грађевина основе у облику латиничног слова 
«L», са краћим крилом постављеним на регулациону линију главне ули-
це, и издуженим уским, дворишним крилом, уз леву ивицу парцеле. Иако 
су оригинални планови грађевине из периода њене реконструкције и до-
градње, 1910. године, сачувани, на њима нису назначене намене просто-
рија, како приземља тако и спрата. 

И поред тога, може се приметити да је кућа задржала своју стамбено-
пословну намену коју је имала и раније. У приземљу главног крила куће 
налазио се јединствени пословни простор који је према улици имао два 
велика отвора за излоге, а на спрату, изнад, биле су смештене собе за ста-
новање. Тачније, две просторије међусобно повезане биле су окренуте ка 
главној улици и имале су репрезентативну функцију, док су остале, мање, 
заузимале унутрашњи простор главног крила. У уском дворишном до-
грађеном крилу, постављеном уз леву ивицу парцеле, налазиле су се прос-
торије нижег ранга. Пре свих кухиња, остава, и соба за послугу. Овај тракт 
куће има и своје засебно степениште. Главно степениште које води на спр-
ат, заузима простор између два крила куће. 

На истој парцели, само из Гимназијске улице, некада на броју 21, нала-
зила се приземна грађевина која је са дворишним крилом након доградње 
куће из главне улице била са њом и физички спојена, чинећи њен сас-
тавни део. Служила је за смештај послуге и имала је колскопешачки про-
лаз, за пролаз кочија у унутрашње двориште. Изграђена је још у XIX веку 
али је садашњи изглед фасаде добила након реконструкције 1910. године. 
Оба ова објекта формирају мало унутрашње двориште које данас није про-
ходно као код већине наспрамних објеката. 

110 Ж. шкаламера, Г. Гордић, нав. дело, 1968; В. поповић, нав. дело, 1985, 17; оригинални планови зграде 
са потписом архитекте иштвана Барта и његовог оца Јакаба налазе се у иаЗ, Фонд: Велики Бечкерек – град 
са уређеним сенатом (Магистрат), Ф. 3. 500/1910; објављено у: В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 26, 78-79; 
В. Мајсторовић, Кућа Липота Голдшмита, нав. дело, 2009, 107-112.
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Оно што кућу Липота Голдшмита чини јединственом у односу на низ 
других, десног фронта главне улице, јесте, завршетак њене главне фаса-
де у облику трапезасте високе атике у којој је полукружни тавански про-
зор, већих димензија. За разлику од приземља које је сасвим једноставно 
обрађено са два велика отвора за излоге и мањим централним улазним 
вратима, на спрату је концентрисан целокупан декоративни украс у стилу 
сецесије. Распоређен је око двокрилних уских дрвених врата кроз која се 
излази на балкон и четворокрилних дрвених прозора, са озиданим стубом 
у средини отвора, са обе стране балкона. 

Преломљена четвороделна линија изнад прозора у виду фронтона је 
главни мотив који се понавља и у облику кровног венца, а исто тако и у 
поткровном делу фасаде. Поткровни венац је украшен волутним конзоли-
цама, а ивице зидног платна првог спрата су наглашене пиластрима са 
стилизованим геометријским орнаментом, на капителу. Испод прозора у 
парапетима су балустри равних линија. Извијене и криве линије красе и 
гвоздену ограду балкона који, опет, има основу у облику трапеза. Поред ове 
игре стилизованих геометријских елемената са правим и повијеним ли-
нијама у виду плитког рељефа, на фасади првог спрата се налази и украс 
од малтерске и гипсане пластике. 

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 500/1910.
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Врло успешна сарадња двојице мајстора, архитекте Иштвана Барта и 
његовог оца Јакаба, управо на примеру ове куће, на крају су довели до тога 
да она својом новом декорацијом у виду динамичних геометријских ли-
нија и употребом полихромије, делује савременије у односу на све остале 
куће десног фронта, компоноване у стилу академизма. Посебно занимљив 
детаљ је оџак зграде, обрађен скулптурално дајући петој фасади специфи-
чан, модеран изглед. 

Ентеријер куће Липота Голдшмита није сачувао своју оригиналност и 
прилагођен је данашњим потребама корисника простора. Са обе стране 
централно постављених улазних врата, налази се јединствен пословни 
простор, док су на спрату, такође, пословне банчине канцеларије. Данас се 
на броју 19 (некада 21), из Гимназијске улице налази специјална болница 
„Свети Лука“. 

Кућа Липота Голдшмита је споља задржала своју аутентичност из пери-
ода који јој је подарио архитекта Барт, са својим дрвеним излозима стил-
ски усклађеним са фасадом. Рестаурирана је према условима ЗЗЗСКЗ, и 
чуваће се у неизмењеном изгледу.111

Кућа се налази у заштићеној најужој зони старог језгра града, у главној 
градској улици, и проглашена је за непокретно културно добрo.112

111 документација ЗЗЗскЗ
112  исто.

извор: преузето из књиге: В. Мајсторовић, одабрана збирка грађевинских планова из Фонда: Велики 
Бечкерек град са уређеним сенатом (1769-1918) (историјски архив Зрењанина) Зрењанин, 2013, 79.
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Вила сликара Јожефа Варкоња
13 адреса: улица кеј 2. октобра бр. 27

Пројектант: штифл Маћаш
Време градње: 1910. године

Вила сликара Јожефа Варкоња саграђена је на потезу између данашњих 
улица Ђорђа Стратимировића и Симине, у насељу „Мала Америка“, 1910. 
године. Представља само једну у низу градских вила Великог Бечкерека, 
које су започете да се граде крајем XIX и почетком XX века, у непосредној 
близини обале Бегеја, недалеко од најужег, старог центра града. 

Крајем XIX века још увек на овом простору, између две улице, обрасле 
шумом, није био изграђен ниједан објекат, сем једног мањег који се нала-
зио на самом углу данашњих улица Кеј 2. октобра и Ђорђа Стратимиро-
вића. Сликара Варкоња је баш због тога, чини нам се, и привукла ова ло-
кација пружајући му, поред тишине и мира, недалеко од најужег градског 
језгра, као познатом импресионисти, неисцрпан извор мотива у раду. 

Јожеф Варкоњ (Jozsef Várkony, Сечањ 1879 – Велики Бечкерек 1938), сли-
карство је студирао у Будимпешти као стипендиста Торонталске жупа-
није да би се по повратку у Велики Бечкерек запослио као њен чиновник.. 
Сликарством се бавио више из љубави и хобија. Био је један од оснивача 
уметничке групе „Великобечкеречких импресиониста“, заједно са проф. 
Анталом Штрајтманом, Емилом Женаром и Јене Велдером. Ови бечкереч-
ки сликари, као први представници модерног сликарства, представили су 
се заједно својим суграђанима, изложбом организованом децембра 1912. 
године, у свечаној сали Трговачке академије. Своје излагачке активности 
настављају и после Првог светског рата све до 1936. године. Примећено је 
да су појава и активност „Великобечкеречких импресиониста“ постојан до-
каз европских уметничких стремљења онога времена која су преко Нађ-
бање и Геделеа у Мађарској, стизала и у тадашњи Велики Бечкерек, а тиме 
и у ликовни живот Војводине.113 

Јожеф Варкоњ је окупљао око себе не само сликаре из нашег града него 
и уметнике из других градова Војводине. Остала су сећања да је у летње 
месеце претварао просторије своје виле у сликарске атељее. Био је сликар 
пејзажа и ретких студија. Позната су му дела која се чувају у Народном 

113  В. поповић, нав. дело, 1969;  В. поповић, нав. дело, 1982-1983; Z. Kalapis, Várkonyi József, Életrajzi ka-
lauz III. P-ZS, Forum, Novi Sad 2003, 1002-1003; Ф. немет, нав. дело, 2009, 53; Љ. лазић, сецесија у новом 
саду, Музеј града новог сада, (каталог), нови сад 2009, 66.
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музеју Зрењанина: Снежни пејзаж, Пристаниште на Бегеју, Мотив са Бегеја 
и Обала Бегеја са чамцем.114

Вила сликара Варкоња је слободностојећа приземна грађевина, право-
угаоне основе, са подрумом испод десног дела куће и таваном. Повучена 
у дубину парцеле и главном фасадом окренута некада према Бегеју, око 
виле се налазио дубок и простран дворишни претпростор који је у исто 
време могао бити врт, као и воћњак или виноград. Вила је од улице била 
омеђена оградом и транспарентном металном двокрилном капијом, сачу-
ваном до данас, између два бетонска стуба. 

На оригиналном плану грађевине, назначена је намена сваке просто-
рије приземља, као и име Штифл Маћаша (Stiefl Matyas), грађевинског 
предузимача и највероватније, пројектанта виле.115 

114  В. поповић, нав. дело, 1969.
115 иаЗ: Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом 1769-1918, Ф. 3. 499/1910; В. Мајсторовић, 
нав. дело, 2013, 47, 145; како име архитекте или грађ. инжењера на плану није забележено, мишљења смо 
да је штифел Маћаш, грађевински предузимач, био и главни пројектант виле. није редак случај да су у то 
време грађевински предузимачи и мајстори једини потписници грађевинских планова јер су имали право да 
се баве и пројектовањем грађевина, до одређене висине и спратности. понекад их налазимо као потписнике 
планова заједно са архитектама или грађ. инжењерима. (прим. аут.); В. Мајсторовић, Вила сликара Јожефа 
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Штифл Маћаш сигурно спада у групу најангажованијих грађевинских 
мајстора и предузимача тога доба, јер је био, како видимо из документа-
ције грађевинских планова, као и други, највише активан у првој деценији 
XX века. Његов потпис налазимо на плановима кућа које су се градиле или 
су биле реконструисане, скоро у свим грађевинским зонама града. Неке од 
њих, као у улицама, Тоше Јовановића, Бранка Радичевића, Стевице Јова-
новића, Немањиној или Обилићевој, данас више не постоје. Док су друге, у 
Улици народне омладине бр. 12 или на Карађорђевом тргу бр. 12, сачуване. 
На плану куће из Улице народне омладине, поред Маћаша, потписао се и 
други предузимач, Класки Јакаб (Klaszki Jakab). У питању су куће правоуга-
оне основе, са једном или више соба до улице, најчешће са улазном ајн-
форт капијом и без израженије декоративне пластике. Једини украси који 
се јављају су пиластри на фасадама као и оквири око прозора. 116 

Промене у спољашњем изгледу новосаграђених породичних кућа неми-
новно су се одразиле, почетком XX века, и на организацију њиховог унутра-
шњег простора који је, након претрпљене одређене еволуције, постајао све 

зависнији од функције. На тај начин готово све 
стамбене породичне зграде сецесијског стила 
добијају временом препознатљив тип основе, 
међусобно врло сличан. Граде се две или три 
собе на фронту према улици, у крилу према 
дворишту обично нема соба, тамо се организује 
кухиња, остава, соба за послугу, купатило и то-
алет, споредно степениште за подрум и таван, 
кад га има, и излаз у двориште.117

У приземном делу, и у случају виле Варкоњ, 
окренутом ка улици или башти испред и Бегеју, 
налазиле су се репрезентативне просторије ње-
ног власника. Прво трпезарија и дневна соба, а 
затим у тракту према дворишту, са десне стране 
куће, спаваћа соба и купатило. Са исте, запад-
не бочне фасаде је и главни улаз у вилу, као и 

Варкоња у Улици Кеј. 2. октобра бр. 27 у Зрењанину, Грађа за проучавање споменика културе Војводине 
XXVII, нови сад, 2014, 73-82.
116  иаЗ, Фонд: Велики Бечкерек, град са уређеним сенатом (1769-1918), Ф. 3. 506/1912; 445/1909; 
134/1908; 176а/1912; 73/1908; 207/1907; 75/1906; В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 31, 93, 68, 208, 28, 
84, 45, 137; документација ЗЗЗскЗ.
117  Б. несторовић, Еволуција београдског стана, Годишњак Музеја града Београда, књ. II, Београд, 1955, 
260-262; Б. несторовић, Архитектура Србије у XIX веку, Београд Art Press, 2006, 446, 457-494; K. Alek-
sandar. Two courses of the Serbian arhitectural Art Nouveau: international and national – Два тока српског 
архитектонског Ар-Нувоа: интернационални и национални. наслеђе V, Завод за заштиту споменика културе 
града Београда, Београд, 2004.

Јожеф Варкоњ (1879 – 1938)



116  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   117

предсобље, из којег се улазило у спаваћу собу и трпезарију, а одатле у оста-
ле просторије стана.

Поред овог предњег улаза који је користио њен власник, са јужне, дво-
ришне стране, налазио се још један, споредни. Иза дворишних улазних 
врата је мањи хол са дрвеним, двокраким степеништем у левом углу за 
таван, и улазом за подрум испод степеништа, у којем је, према плану куће, 
била смештена и перионица. Хол је повезивао све просторије приземља, са 
десне стране кухињу, оставу и собу за послугу, а са леве, прво тоалет а за-
тим у његовом наставку и купатило. Такође, из хола се улазило и у предњи 
део куће, трпезарију и дневну собу. 

У делу таванског простора окренутом ка башти испред, налазио се и 
уметников сликарски атеље, одвојен у ентеријеру засебном просторијом 
зиданом од опеке, као и цела грађевина, а споља наглашен трапезастом 
атиком изнад централног ризалита на предњој фасади, и највећим таван-
ским прозором. Остали део таванског простора је целовит и простран без 

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 499/1910.
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преградних зидова, са мањим забатним и кровним прозорима. Кровна 
конструкциа је дрвена са попречним дрвеним гредама.

Фасада виле компонована је симетрично у односу на централно поста-
вљену осу симетрије и обрађена је једноставно, са отворима у приземљу 
и на крову. Оно што ову грађевину чини препознатљивом јесте завршетак 
фасаде централног ризалита у облику трапезасте високе атике, на којој је 
тавански прозор у форми преломљене, шестоделне линије већих димен-
зија. Са обе стране овог централно постављеног отвора налази се још по 
један, мањи кровни прозор, полукружно завршен, у виду баџе са малим 
пирамидалним кровићем на три воде, покривеним бибер-црепом, као и 
цела грађевина. Сви прозори на крову су застакљени и дрвеним шпросна-
ма подељени на мања поља.

За разлику од кровних површина где доминирају изломљене линије и 
игра геометријских облика, улична фасада је, као и дворишна, сасвим јед-
ноставно обрађена без орнаменталних украса и са равним површинама. 
Једино плитки ризалит на главном прочељу виле дели фасаду на три дела 
истичући њен централни, средишњи простор. Прозори су дупли, дрвени, 
двокрилни, полукружно завршени сем прозора на десном делу фасаде који 
је сегментно завршен и дрвеним шпроснама подељен на мања застакљена 
поља. 

Један незаобилазан, сликовит детаљ на западној бочној фасади, био је 
сигурно балкон, постављен на дрвене конзоле и са дрвеном оградом. На 
њега се излазило из таванског простора, а пружао се ширином једног полу-
кружно завршеног прозора и врата, како се види још само на цртежу виле 
из пројектне документације. У каснијем периоду, средином шездесетих го-
дина XX века, балкон је уклоњен, иако је, по замисли пројектанта, предста-
вљао веома живописан и занимљив детаљ на фасади. 

Ефекту живописности овом изузетном делу зрењанинске сецесијске ар-
хитектуре доприносе и остали детаљи рађени у дрвету на фасади као што 
су: дрвени забат изнад централног ризалита, дрвена украсна жардињера 
на прозору са десне стране предње фасаде, дрвене ролетне на прозорима 
и мали сеник са дрвеном конструкцијом и кровом на четири воде који се 
налази на уздигнутом платоу, преко пута главног улаза у кућу. Раније је 
био поплочан опеком шестоугаоног облика. Опеком квадратног и полиго-
налног облика биле су поплочане и све пешачке стазе око виле.

Вила сликара Јожефа Варкоња је и у обликовању ентеријера задржала 
свој аутентичан изглед из времена изградње. Мисли се пре свега на пра-
тећу опрему, делове намештаја и мобилијар. Као вредне детаље ове опреме 
потребно је издвојити сачувану столарију, прозоре, врата, рагастове и бра-
варију. Прозори су дупли, дрвени двокрилни са полукружно завршеним 
надсветлима који су дрвеним шпроснама подељени на мања застакљена 
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поља као и надсветло изнад главног улаза у вилу. Врата су, такође, дрвена 
двокрилна, дупла, пуна или у комбинацији са стаклом или једнокрилна. 
Дрвено је и већ горе поменуто, двокрако степениште за таван, његова га-
зишта као и једноставно обликована ограда.

Поред тога сачувани су и подови од уских, дрвених дасака по собама као 
и керамичке плочице у холу, предсобљу и купатилу. Плочице су квадратног 
облика, једнобојне, у комбинацији са светлобраон и тамноплавом бојом у 
холу, или са геометријским мотивима, у осталим помоћним просторијама. 
Интересантно је споменути да је земљаним подом покривена целокупна 

површина тавана, сем просторије у 
којој је био уметников атеље, где је, 
такође, патос од дрвета.

Данас се у кући могу видети и 
две каљеве пећи на чврсто гориво, 
зелене и браон боје, у трпезарији 
и дневној соби. Декоративно об-
рађене површине њихових каљева 
скрећу пажњу посматрача одаби-
ром вешто укомпонованог стили-
зованог флоралног и геометријског 
орнамента, који представљени 
заједно на обема пећима, делују, 
на једној динамично а на другој 
хармонично.

У поређењу са хладним, мрач-
ним и најчешће претрпаним прос-
торијама зграда академизма, се-
цесијски ентеријери прилагођени 
су потребама савременог човека. 
Сваким својим детаљем опреме у 
целини наглашавали су једностав-
ност, практичност и удобност, а по-
већањем отвора на фасади, унутра-

шњост им је постајала светлија.
Једноставност форме препознатљива је у обликовању намештаја као и 

мањих пратећих предмета за покућство. У вили Јожефа Варкоња остали су 
до данас сачувани трпезаријски сто са шест столица (сто је по потреби мо-
гао да служи и за картање када се столњак на њему само окретао на страну 
прекривену чојом), витрина, комода, а у другој, дневној соби, троделни ор-
мар са средишњим делом са полицама за књиге, фотеље и подна лампа. У 
обе собе још увек се могу видети оригинални метални лустери као и други, 
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не мање занимљиви детаљи пратећег намештаја, као што су, огледало са 
сточићем испред, у холу, или сталци за цвеће или новине. 

Једноставни благо заобљени облици намештаја, рађени у дрвету, без су-
вишних детаља и украса, понекад само у комбинацији са стаклом или ог-
ледалом, делују префињено, у тежњи да се што више искористе изражајне 
могућности материјала. Поред дрвета, стакла и метала, керамика је, такође, 
материјал који се највише приближавао естетици сецесијског стила не 
само у обликовању предмета примењене уметности него и у архитектури.

Јожеф Варкоњ је још у току изградње виле затражио одобрење од на-
длежних градских власти да на истом плацу, у непосредној близини куће, 
са њене западне стране, подигне и један помоћни објекат, за који је морао, 

такође, да приложи план градње.118 Ради се у ствари о вешерници и шупи, 
мањем објекту правоугаоне основе, до данас сачуваном, са две међусобно 
одвојене просторије и са двоводним кровом покривеним бибер-црепом.

Мишљења смо да се Маћаш у случају ове грађевине у великој мери мо-
рао ослањати на идеје и предлоге сликара Варкоња, како у обликовању ње-
ног спољашњег изгледа, тако и у вези са унутрашњим уређењем и органи-
зацијом простора. Поред стамбене функције вила је требало да послужи и 
за рад, окупљање и дружење уметника и интелектуалаца тога доба. Осим 
уметниковог атељеа власника виле, на пространом таванском простору 

118 иаЗ: Фонд: Велики Бечкерек, град са уређеним сенатом (1769-1918), Ф. 3. 535/1910.
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било је места за многе љубитеље уметности, с тим да су морали знати, да 
довољну количину светлости при сликању могу да пронађу једино у башти 
или воћњаку око виле 119 

На крају заједничким ангажманом грађевинског мајстора и предузи-
мача и једног ликовног уметника, добили смо грађевину, која је својим 
карактеристичним спољашњим изгледом, наглашеног стрмог и разигра-
ног кровишта, са равним површинама фасада и без уобичајене сецесијске 
декоративне орнаментике, постала препознатљива, не само у односу на 
остале виле нашег града, него и шире, у архитектури Зрењанина и региона 
средњег Баната, уносећи нове тежње и дух наступајућег модерног доба, 
баш као и њен власник у ликовним уметностима.

Вила Јожефа Варкоња је до данас задржала своју стамбену функцију. 
Од 1957. године прелази у власништво породице Сотировић, чији чланови 
и данас живе у њој, захваљујући чему је у великој мери и сачувала свој 
изворни изглед.120 Једине промене могу се запазити на западној, бочној 
фасади, са које је средином шездесетих година XX века, уклоњена дрвена 
балконска конструкција, а излаз на балкон и мањи прозорски отвор, изнад, 
зазидани су. Затворен је и доњи део прозора на купатилу. Такође, некада-
шње пешачке стазе око виле израђене од опеке полигоналног облика, да-
нас су бетонске. Ипак, највише је деградиран простор око виле, односно, 
њено ближе и даље окружење. 

Одмах након Другог светског рата, 1945/6. године, власницима је одузет 
део дворишта након чега је земљиште подељено на неколико мањих пла-
цева. Данас, изградњом стамбених објеката на суседним парцелама знат-
но је умањен њен, до средине XX века, доминантан положај. На крају је и 
речни ток Бегеја у овом делу приобаља, прво претворен у рукавац, да би, 
осамдесетих година XX века, и он био затрпан, а новим решењем подигну-
та су три језера.121

Вила се данас налази у непосредној близини заштићене проширене 
зоне старог језгра Зрењанина, са њене југозападне стране, а сама грађеви-
на је добро под претходном заштитом.

119  у вили је остала сачувана уметничка слика, уље на платну, неког од уметника који је свраћао код Вар-
коњија, а на којој је представљено двориште око виле као и сама вила.
120 Вила је све до 1938. године припадала првобитном власнику Јожефу Варкоњу и његовој супруги 
кираљи Маргит (Király Margit), која је заједно са њим била подносилац молбе код надлежних служби, за 
њено подизање. по сећању данашњих власника ради се о грофици за коју претпостављамо да је била и 
главни финансијер изградње. након смрти супруга, 1938. године, она одлучује да вилу прода, тако да је све 
до 1956. године, мењала више власника. од 1957. у њој живе чланови породице сотировић.
121  д. Милованов, нав. дело, 1972, 51-53.
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Вила Виктора Елека
14 адреса: улица петра драпшина бр. 15

Пројектант: Виктор Бенеш
Време градње: 1911. године

Вила Виктора Елека, дугогодишњег директора Фабрике шећера у Зрења-
нину, изграђена је 1911. године, у оквиру некадашњег индустријског ком-
плекса „Шећеране“. Изградња фабрике започета је крајем 1910. године, 
да би већ крајем наредне, 1911. почела свој рад. По овлаштењу Оснивачке 
скупштине, изградња је поверена архитекти и грађевинском предузима-
чу из Прага, Виктору Бенешу (Beneš Gyözö, 1858-1921), који је поред виле 
пројектовао и целокупан комплекс са објектима за становање службени-
ка и радника, док су грађевински радови извођени под руководством ин-
жењера Храмосте и Баксе. Главни надзорник изградње био је Карољ Клуге, 
инжењер великобечкеречке водне заједнице.122

Фабрика је подигнута на периферији града, са његове југо-источне стра-
не, на путу према Ечки, у I предграђу, између Бегеја и железничке стани-
це Петровград-Фабрика. Земљиште намењено потребама фабрике било је 
удаљено од насељеног дела града око један километар и заузимало је по-
вршину од 65 кат. јутара. 

У оквиру ограђеног индустријског комплекса који има свој индустријски 
колосек, како до железничке станице тако и до обале Бегеја, изграђени су, 
поред модерних фабричких зграда и магацина за 1500 вагона шећера, још 
и канцеларијске просторије за 50 чиновника, радионице са машинским 
погоном за браварске, столарске, коларске, дрводељске и друге послове, и 
радионица за поправке пољопривредних справа. Има велике магацине за 
железни и дрвени материјал, одељење за сушење резанаца од репе, шупе 
за вагоне, кола, аутомобиле и све потребне просторије у најмодернијем 
стилу. За манипулацију сировином предузеће је располагало сопственим 
вагонима, колосецима, дизалицама и паробродом.

122  иаЗ: Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом 1769 – 1918, Ф. 3. 10/1911; објављено у: 
В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 56, 170 – 176; A. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 283-284; T. Malbaški, 
(ur.), нав. дело, 1966, 208, 288, 491; Фирма Виктора Бенеша бавила се углавном пројектовањем и иградњом 
шећерана широм аустоугарске монархије крајем XIX века до почетка првог светског рата. између осталих 
водила је и изградњу фабрике шећера у Врбасу. Ђ. Врбашки, преглед рада и развоја фабрике шећера 
„Бачка“ Врбас 1913-2007, Врбас, 2009.
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На комплексу фабричког имања подигнуто је пет модерно урађених ви-
ла-кућа за чиновнике и око тридесет мањих зграда за ниже чиновнике и 
стручне раднике.123 

Ово у Банату тада највеће индустријско предузеће, запошљавало је за 
време кампање око 2000 радника. И после Првог светског рата предузеће 
проширује своје капацитете и наставља са успешним радом како у међу-
ратном тако и у послератном периоду. 

123 A. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 283; о овом модерном индустријском комплексу на периферији 
града детаљно нас обавештава новински чланак дневног листа „торонтал“ од 1. јуна 1912. године. он нас 
упознаје са капацитетима и свим пратећим садржајима новоизграђене фабрике шећера и, између осталог, 
износи податак да, ограђени простор на путу према ечки, са кућама изграђеним у облику вила оставља 
утисак модерног малог града са вртом. даље се наводи да „...само огромни оџак издаје да се на том месту 
налази једна фабрика...“. аноним, Јужно-Мађарска фабрика шећера д.д. Велики Бечкерек, Torontal 124, 1. 
јуни, стр. 13-14, 1912.
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Успешном пословању фабрике до Другог светског рата сигурно је нај-
више допринео њен дугогодишњи директор Виктор Елек (1873-1941), који 
је предузећем управљао скоро од њеног оснивања 1911. све до 1941. годи-
не. Рођен је у месту Скалице у западној Словачкој где завршава основну и 
пољопривредну школу, одсек гајења и прераде шећерне репе. После завр-
шеног школовања радио је на пољопривредном имању фабрике шећера у 
Диосегу (1892-1910), данашње Сладковичово у западној Словачкој, где је 
усавршио знања о гајењу, фабричкој преради и пласману шећерне репе. 
На позив оснивача Јужномађарске шећерне индустрије д.д. долази у Вели-
ки Бечкерек 1911, на место шефа организационе и комерцијалне службе 
(1911-1914). Већ 1914. унапређен је за помоћника директора, а годину дана 
касније за директора, што је остао до своје смрти. 

Важио је за строгог, али праведног управника. Осим у привредном, Елек 
је имао истакнуту улогу и на социјалном и хуманом плану своје средине 

јер је био дарежљив према многим национал-
ним, културним и привредним друштвима и 
удружењима. За свој рад био је одликован, 1937 
године. Нажалост, недуго затим по успоста-
вљању немачке окупационе управе у Банату, 
пао је као једна од првих жртава холокауста 
на овом подручју. Осуђен је на смрт јавним ве-
шањем 24. априла 1941. године.124

Раскошна вила у кругу фабрике шећера у 
којој је директор Виктор Елек боравио са својом 
породицом једна је од најрепрезентативнијих 
зграда саграђених у стилу сецесије у граду, како 
захваљујући свом спољашњем изгледу и обли-
ковању, тако и унутрашњој декорацији и цело-
купној опреми ентеријера.125 

У питању је једноспратна грађевина, разуђе-
не основе, са подрумом испод северо-западног дела и поткровљем. Сло-
бодностојећи објекат је, као и други, који се простиру са десне стране глав-
не капије у индустријски комплекс, са његове западне стране, повучен од 
уличне регулације од које је омеђен ниским, зиданим парапетом и жича-
ном оградом, изнад. 

124 A. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 284; д. д. Чолић, нав. дело, 1968-1972; М. Ђуканов, Елек, Виктор, 
српски биографски речник, књ. 3 (д-З), нови сад 2007, 703; а. рафаиловић, Елек, Виктор, Знаменити 
Јевреји Србије – биографски лексикон (уредник а. Гаон), Београд, савез јеврејских општина србије, 2011, 
86-87;
125 В. каравида, д. шијак, Вила Виктора Елека у Зрењанину, Гласник друштва конзерватора србије 31, 
Београд, 2007, 172-176.

Виктор елек (1873-1941)
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Захваљујући томе што је оригинални план грађевине до данас сачуван, 
могуће је реконструисати намену сваке просторије и њихов распоред у 
прошлости. Водило се рачуна да унутрашњост буде брижљиво испланира-
на и изведена како би биле задовољене све станбене потребе директора 
фабрике и његове породице. Из тог разлога целокупан простор био је по-
дељен на два дела. 

У резиденцијалном делу виле, управник фабрике обављао је своје свако-
дневне радне активности, примао госте, сараднике и водио свој породич-
ни живот. Други, помоћни или економски део, служио је за рад и боравак 
послуге као и помоћног особља. Сходно томе постоје и два улаза у објекат. 

Главни улаз нас, са североисточне стране, преко предворја, у виду затво-
реног вестибила, уводи до репрезентативног хола са степеништем и гале-
ријом. Урађени у дрвету, представљају комуникацију између приземног и 
спратног, интимнијег дела виле. 

У овом репрезентативном делу, као што се види на плану основе при-
земља, са десне стране централног, свечаног хола са дрвеним степеништем 
и галеријом, простирале су се, међусобно повезане и окренуте ка југо-ис-
току и југозападу, луксузније просторије. Прво, днева соба и салон са по-
лукружно истакнутом и застакљеном галеријом у приземљу, а отвореном 
терасом на спрату, и трпезарија са истом таквом галеријом, само мањих 
димензија. Оба ова дворишна тракта, окренута ка парковском амбијен-
ту, иза виле, на самом углу грађевине, спаја отворена тераса. Изнад ових 
просторија, на спрату, налазиле су се лођа (мања затворена просторија из-
над вестибила у приземњу), затим, соба за гувернанту, радна соба, спаваће 
собе, соба за родитеље, купатило и соба за децу која излази на балкон. 

Други, споредни улаз, налази се на делу фасаде која је нешто увученија 
у односу на прочеље, на којем се налази главни улаз у вилу, али са исте, се-
вероисточне стране. Иза овог улаза, у предсобљу, смештено је степениште 
као вертикална комуникација помоћних просторија, по етажама, од под-
рума до поткровља. Поред предсобља, у приземном делу, улазило се у ку-
хињу и комору која је служила као остава. На спрату су биле смештене и 
остале помоћне просторије, соба за спремачице, затим, соба за прање и 
пеглање, и комора. Испод овог, помоћног дела објекта, налази се подрум. И 
у подрумском делу, једна мања соба, могла је да служи за боравак послуге. 

Унутрашње богатство простора и облика пресликава се и у компоно-
вању и декорацији спољашњих фасада које су све подједнако третиране и 
обрађене. Живописност њиховог изгледа постигнута је применом разли-
читог материјала и разиграним односом зидних маса, истурених и увуче-
них, као и отворених и затворених површина. Фасада је обрађена комбина-
цијом малтера и фасадне опеке црвене боје, док је сокла била изведена од 
камена. Фасадном опеком истакнуте су хоризонталне линије, кордонски 
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и поткровни венац, док су вертикалама у виду лезена наглашени отвори 
врата и прозора као и углови грађевине, између сокле и кордонског вен-
ца. Иста фасадна опека украшава и поједине прозорске отворе спрата и 
поткровља. 

На фасадама је велики број прозорских отвора различитих димензија, 
завршених архитравно, углавном у приземњу, или полукружно на спрату. 
Прозори су дрвени, дупли, једнокрилни, двокрилни или трокрилни, са над-
светлом. Понеки су дрвеним шпроснама подељени на мања застакљена 
поља. Главна улазна врата су дрвена, пуна, двокрилна у доњем делу, док 
је горња половина завршена елипсастим, издуженим отворима, на сваком 
крилу. Стакло је заштићено украсном решетком коју чине металне шипке. 
Споредна улазна врата су, такође, дрвена, пуна, двокрилна, али са надсвет-
лом у виду окулуса елипсастог облика, који је застакљен и шпроснама по-
дељен на мања поља. 

Иако се извесним фасадним украсима уклапа у миље индустријске ар-
хитектуре која је окружује, оно што ову вилу издваја и на неки начин исти-
че њену репрезентативност, јесте снажна доминација кровних маса које су 
стрме, високе и благо повијене на крајевима. Поред елегантно извијених 
линија забата, занимљива је и препознатљива игра кровних делова и повр-
шина који се међусобно надовезују, спуштајући се каскадно. 

На југоисточној страни фасаде, истичу се три кровна прозора са отвори-
ма у форми преломљене, петоделне линије, изнад којих је двоводни кров. 
И овде су стаклене површине, дрвеним шпроснама подељене на мања 
поља. Изнад ових прозора, раније су постојала, као што се види на старој 
фотографији, два низа димњака, која су се, почевши од слемена крова, кас-
кадно спуштала, прилагођавајући се његовом нагибу. У каснијем периоду 
ови димњаци су уклоњени. Кровни покривач је бибер-цреп.

И остали детаљи екстеријера на вили, као што су упечатљив мотив срца 
на дрвеном забату, дрвене ролетне и металне жардињере на прозорима, 
опека у виду пиластара и профила, камени парапет, указују на сецесију 
као основно стилско опредељење архитекте, тачније, на његову бечку и 
чешку варијанту, комбиновану са елемнтима индустријске архитектуре у 
чијем окружењу је и настала.126 

Да се ради о изузетном делу, чешког архитекте и предузимача, Виктора 
Бенеша, о којем, нажалост, мало тога знамо, сведочи и брижљива обрада 
ентеријера у којем је учествовао и познати витражиста тога времена из 
нашег окружења, Иван Маринковић (Будимпешта, 1885 – Загреб, 1947). 

126 Б. Јањушевић, Утицај нових стилских израза почетком XX века на градитељство у Војводини, Грађа за 
проучавање споменика културе Војводине XXVII, нови сад, 2014, 84.
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Стаклорезачки занат изучио је у Будимпешти, а учење наставио у 
Швајцарској, Немачкој и Француској. Године 1909. отворио је у Загребу 
атеље – радионицу за израду осликаних стакала (витража) и уметничког 
мозаика која је постојала до 1962. године. Осим по властитим предлошцима 
Маринковић је радио и по нацртима познатих сликара и архитеката. Ради-
оница овог мајстора опремила је многе репрезентативне објекте као што 
су Свеучилишна библиотека и дворана Сабора Хрватске у Загребу, прозори 
зграде Савезне скупштине у Београду, те низ стамбених зграда и цркава у 
Загребу и другим градовима. На овом простору поред радова на вили Ви-
ктора Елека (аутор је на једном од витража поред свог имена забележио и 

назив града у којем му се налазио Умјетнички завод за сликање на стаклу 
– Загреб), овај уметнички завод извео је 1926. године, и неке од витража на 
прозорима цркве Пресветог тројства у Сремским Карловцима.127

Витраж на којем је И. Маринковић оставио свој потпис припада групи 
витража који украшавају пет унутрашњих крила прозора са надпрозорни-
цима, салона Елекове виле. Нажалост, остала су сачувана само два крајња, 
док су остала три средња, у новије време, након невремена 2003, рекон-
струисана по узору на постојеће. Како се на појединим старим породич-

127  д. станчић, Витражи, нови сад, 1997, 21, 85-87.

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 10/1911.
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ним фотографијама Елекових, види, да су уместо ових првобитно постоја-
ла само млечна прозорска стакла, можемо се сложити са претпоставком 
да су витражи накнадно уграђени, и то, вероватно, после Првог светског 
рата.128 

Исто тако, и остала унутрашња крила прозора и једних балконских вра-
та у првобитној радној соби и сали за састанке, у приземљу виле, укупно 
тринаест стакала, такође су витражи. 

Оно по чему се витражи главног салона разликују од осталих у вили, 
јесте њихова упадљива декоративност и жеља мајстора да се цртежом од 
оловне арматуре и стилизованим сецесијским орнаментом постигне ефе-
кат тродимензионалности и дубине простора стаклених површина. Тако 
пет идентичних прозорских окана са надсветлима имитирају богато укра-
шена поља у облику зидних ниша. Сваку од ниша украшава стилизована 
биљна орнаментика која се у виду гирланди спушта низ оквире прозора и 
натпрозора као и витки стубићи са постољима и капителима. Унутар сваке 
нише, као централни мотив, представљена је жардињера са богатим цвет-
ним аранжманом. 

На осталим појединим прозорима и вратима, постављене су геомет-
ријске витражне композиције изведене слагањем минијатурних квадрата, 
правоугаоника, кругова, елипси и ромбова, у оловне носаче. Употребље-
на стакла на свим витражима су пастелног тоналитета, тако да се дневно 
светло прелама преко млечнобелих, бледоплавих, зелених, окер жутих ста-
кала, којих је највише, уз нешто интензивније ефекте љубичастог и црве-
ног, овде присутних само као колористички акцент.129 

И остали детаљи ентеријера који су се до данас сачували, као што су, 
дрвена столарија, прозори, врата, рагастови, дрвени плакари, дрвено сте-
пениште са галеријом и дрвеним газиштем, или, помоћно, за послугу са 
газиштем од керамичких плочица, лустери у појединим просторијама и 
оно изнад главног степеништа у комбинацији стакла и метала, штуко-де-
корација у једној од просторија, сведоче о раскоши и топлини луксузно 
опремљеног, модерног амбијента, који је свакако морао утицати на сваког 
посетиоца.

Поред тога, у вили су постојала три камина, али су се сачувала само 
спољна врата од два, а она данас служе као маска за радијаторе. Раније, 
зидове појединих соба и салона украшавале су, као што се види на старим 
фотографијама, декоративне тапете, а у свим репрезентативним просто-

128  В. каравида, д. шијак, нав. дело, 2007, 174.
129  као што се види из биографије и. Маринковића, његов уметнички завод за сликање на стакло из 
Загреба, бавио се израдом витража на многим репрезентативним јавним објектима, стамбеним зграда и 
црквама, са којима би тек требало да се детаљније упознамо и сазнамо нешто више о њима. тек након 
тога било би могуће сагледати вредности и значај витража у елековој вили, у односу на његов целокупан 
уметничко-занатски опус. (прим. аут.)
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ријама били су постављени паркети, или у помоћним просторијама и ку-
патилу, керамичке плочице. 

Такође, споља, грађевина је готово у целини задржала свој некадашњи 
изглед. Ипак, у новије време, дошло је до појединих интервенција које су, 
као и у ентеријеру, донекле нарушиле њену аутентичност и оригиналност. 
Временом, један прозор на северозападној фасади је зазидан, део каме-
ног сокла је замењен клинкером, а димњаци, са југоисточне фасаде, су 
уклоњени.130

Највише измена, посебно у унутрашњости виле, забележено је након 
промене власника, односно њеног корисника, када се мења и њена функ-
ција, из стамбене у пословну. 

Данас је у вили смештена високостручна установа „Био-еколошки цен-
тар“ Д.О.О., која је до 2001. године, када прелази у руке иностране компа-
није, мењала неколико назива и облика организовања. Центар се бави 

130  В. каравида, д. шијак, нав. дело, 2007, 175; д. шијак, Вила Виктора Елека у Зрењанину – Рестаурација 
споменика градитељства, стручни рад за звање архитекта-конзерватор (у рукопису), одбрањен у Београду 
2004. године. рад садржи предлог рестаурације и будуће функције објекта. документација ЗЗЗскЗ.
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истраживањем, развојем и производњом биолошких препарата, као и заш-
титом животне средине.131 

За потребе овог истраживачког центра највише је деградиран ентеријер 
првог спрата где су вршена преграђивања многих просторија. Некадашње 
луксузне спаваће собе са каминима, купатило, гардероба за бунде, данас су 
претворене у лабораторије, фарму комараца или канцеларије. Сви подови 
у некадашњем репрезентативном делу су замењени и постављени су нови, 
или су стара дрвена газишта, прекривена линолеумом.

131  у току ратних година од 1941. до 1945, објекат је под немачком управом да би после другог свет-
ског рата била извршена конфискација фабрике шећера. „Био-еколошки центар“ је основан 1947. године 
у оквиру индустријско-прехрамбеног комбината „серво Михаљ“. тада долази до промена унутар граница 
индустријског комплекса шећеране, да би се 1988. године, када је и даље у друштвеној својини, вила пре-
дала на коришћење „технолошко пољопривредном институту“ у саставу ипк „серво Михаљ“ из Зрењанина. 
Године 2001. извршена је докапитализација, тако да је „Био-еколошки центар“д.о.о. пословао у 100 одсто 
власништву америчке компаније „BIO INSECT TECHNOLOGIES“ LTD. Године 2003, забележена је промена 
назива корисника са ро „технолошко-пољопривредни институт“ на а.д. „Био-еколошки центар“. Године 
2014. долази до припајања „Био-еколошког центара“ компанији D.O.O „BB MINAQUA“ из новог сада. Ж. 
Балабан, Против инсеката без хемије, дневник, нови сад, 27. мај 2011; Године 1991, на истој парцели на 
којој је и вила подигнута, са њене југоисточне стране, сазидана је стамбено-пословна зграда за потребе 
тадашњег института, да би се 2006. године дозволила и изградња магацина за складиштење сирових и го-
тових производа, недалеко од виле, чиме је само настављено деградирање некадашњег њеног парковског 
окружења.
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Током 2006/7. године, изведени су радови на санацији и рестаурацији 
фасаде и ентеријера зграде према условима ЗЗЗСКЗ, а 2013, на вили је по-
стављен и нови бибер-цреп.132

С обзиром на историјско-уметничке и архитектонске вредности објекта 
које су и поред савремених интервенција, до данас, ипак, у великој мери 
остале сачувене, мишљења смо да би се вили у будућности, морао врати-
ти њен резиденцијални карактер, који је она у међувремену изгубила. На 
тај начин, у први план, била би истакнута потреба за очувањем оних ес-
тетских вредности које на најбољи начин сведоче о начину живота и оби-
чајима људи из високе класе, с почетка XX века. У овом случају директора 
фабрике шећера и његове породице, жене и ћерке.

Комплекс Шећеране у Зрењанину налази се под претходном заштитом, 
док је Елекова вила, у оквиру комплекса, проглашена за споменик културе, 
2013. године, на предлог ЗЗЗСКЗ.133 

132 документација ЗЗЗскЗ
133 одлуком Владе републике србије, две градске виле у Зрењанину, елекова и пинова, утврђене су 
2013. године, за споменике културе. („сл. Гласниг рс“, бр. 51/2013.). документација ЗЗЗскЗ.
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Кућа Пањи Јаноша
15 адреса: улица војводе петра Бојовића бр. 8

Пројектант: Јанош пањи
Време градње: 1911. године

Привредни развој и друштвени напредак града пред Први светски рат, до-
вели су до тога да, економски ојачано становништво, посебно у овом пе-
риоду, отпочне са изградњом својих стамбених кућа које ће постати пре-
познатљиве и ван најужег старог језгра града, не само својим габаритима, 
већ и спољашњим начином декорације и обликовања по најновијој „моди“.

Још једна стамбена кућа саграђена је 1911. године, у новом сецесијском 
стилу, у непосредној близини старог градског језгра, са његове јужне стра-
не, близу некадашње пиварске махале, у Улици војводе Петра Бојовића. 
Десни фронт ове улице, иза пиварског комплекса и тадашњег парка, поред, 
био је на карти града из 1894. године, делимично изграђен. Деценију и по 
касније ситуација је већ сасвим измењена. 

На угаоној парцели број 28/2022, која се пружала између данашњих 
Улица војводе Петра Бојовића и Улице царице Милице, као што се види 
на ситуацији сачуваног плана куће из 1911. године, постојала су већ два 
објекта.134 Први, на самом углу парцеле, правоугаоне основе, дужом стра-
ном постављен на регулациону линију Улице војводе Петра Бојовића (само 
пар година касније на место овог биће подигнута кућа проф. Борјановића, 
такође у стилу сецесије) и други, основе у облику латиничног слова „L“, 
постављен краћим крилом на регулациону линију Улице царице Милице.

Новоизграђени објекат, на истој парцели је приземна грађевина, право-
угаоне основе, дужом страном постављена на регулациону линију Улице 
војводе Петра Бојовића. На оригиналном плану грађевине, назначена је 
намена сваке просторије, као и име подносиоца молбе и пројектанта, Пањи 
Јаноша (Pányi János). Грађевински мајстор, Пањи Јанош, имао је право да 
се почетком XX века бави и пројектовањем мањих приземних грађевина, 
што је најчешће и био случај. Међутим, понекад га налазимо, када ради у 
тандему заједно са другим грађевинским мајсторима и предузимачима, 

134 иаЗ: Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом 1769-1918, Ф. 3. 400/1911; В. Мајсторо-
вић, нав. дело, 2013, 37, 116.
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као и пројектантима онога времена, да планове потписује и за једноспрат-
не грађевине.135 

Унутрашња организација просторија куће Пањи Јаноша је симетрич-
на, као и композиција главне фасаде. Иза централно постављеног главног 
улаза, пружа се узани ходник који дели простор на два дела. Са обе стране 
ходника налазиле су се по две собе, међусобно повезане. Собе до ходника 
су мањих димензија, док су друге две, на угловима куће, споља наглаше-
не ризалитима, веће. Са десне стране, при крају централног улазног хо-
дника, пружао се мањи претпростор који је водио до дворишног крила у 

135 пањи Јаноша и детки иштвана, пројектанта, срели смо већ као потписнике пројекта робне куће 
намештаја „антал Бенце и син“ у главној улици, 1909. године. Затим, недалеко од главне улице у близини 
Житног трга, пањи Јанош учествује у иградњи куће Мите алексића, у улици николе пашића, 1912. године, 
као и две своје куће, на истој парцели, у улици војводе петра Бојовића, 1911. и 1913. године. такође, 
пањи Јанош се као грађевински мајстор појављује и код изградње других кућа у овом, јужном делу града, 
у близини Житног трга и некадашњег пиварског комплекса, у улицама коче коларова, прве пролетерске, 
саве текелије и  Царице Милице. све куће су углавном настале током 1911. и 1912. године, а до данас је 
мањи део сачуван у аутентичном изгледу, док су друге порушене; В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 25, 36, 
40-41, 43, 75-78, 115, 123,125-128, 130. 
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којем се налазила кухиња. Са њом је била по-
везана и предња соба, на десном углу куће. До 
саме кухиње, из дворишта, налазио се улаз у 
подрум у којем је смештена комора за чување 
намирница. 

Фасадно платно куће је наглашеним риза-
литима на угловима подељено на три поља. На 
средишњем, увученом пољу су централно по-
стављена двокрилна, дрвена, улазна врата са 
надсветлом, и са сваке стране по један дупли, 
двокрилни, дрвени прозор, такође, са надсвет-
лом. Интервенцијама новијег датума, отвор 
прозора са десне стране улазних врата спуш-
тен је и претворен у још један улаз, који води у 
локал. 

На сваком ризалиту се налазе удвојени, дрвени, дупли, двокрилни про-
зори, са надсветлом у коме су вертикалне шпросне. Изнад прозора је пре-
кинути архитравни фронтон у којем се налази декоративна пластика у 
виду женских и мушких маски. Ризалити се завршавају посебним пира-
мидалним кровом, тако да имају облик кула. Над ризалитима су тровод-

пањи Јанош (1878-1938)

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 400/1911.
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ни кровићи који улазе у главни, двоводни кров. Кров је покривен етернит 
плочама. 

На слободним, равним површинама фасаде распоређена је плитка мал-
терска, пластика и пиластри на угловима ризалита са геометријском ор-
наментиком. Орнамент истог порекла јавља се и испод поткровног венца 
средишњег дела куће, као и између свих отвора на фасади, наглашавајући 
њен вертикализам. Прозори су до половине отвора уоквирени шембра-
нама и кључним каменом који се налази само изнад удвојених прозора, 
на ризалитима. На оригиналном плану грађевине испод ових прозора, на 
парапетним пољима била је концентрисана, такође, плитка декоративна 
пластика која је у каснијем периоду, вероватно, уклоњена.

Наглашени, избачени ризалити данас су повезани зиданим стубовима 
и ниским парапетом. Између стубова је транспарентна ограда и капија од 
кованог гвожђа. 

Главна улазна врата су дрвена, двокрилна са надсветлом. Крила капије 
су пуна у доњем делу, док је горња половина, такође, застакљена. Стакло је 
заштићено украсном решетком коју чине вертикалне и хоризонталне ме-
талне траке на сваком крилу, као и метални оквир на средини полукружно 
завршен, у којем је смештена танка метална гранчица са лишћем и цветом 
на врху.

Кућа грађевинског мајстора и предузимача Пањи Јаноша до данас није 
задржала своју искључиво стамбену функцију коју је првобитно имала. 
Претрпела је мање измене са десне стране главне фасаде, када је мања 
соба до улице претворена у локал. На тај начин нарушен је њен првобитан 
изглед који се ипак сачувао у детаљима декоративне орнаментике на фа-
сади, као и столарије. 

Кућа се налази у непосредној близини заштићене проширене зоне ста-
рог језгра Зрењанина, са њене јужне стране, а сама грађевина је добро под 
претходном заштитом.
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Кућа Мите Алексића
16 адреса: улица николе пашића бр. 16

Пројектант: Јанош пањи и Јанош Мершбахер
Време градње: 1912. године

У непосредној близини старог градског језгра, тачније, у продужетку дана-
шњег Житног трга, са његове југоисточене стране, саграђена је, на почет-
ку Улице Николе Пашића, кућа Мите Алексића, 1912. године. Оба фронта 
ове, некада Томашевачке улице, била су већ 1894. године, највећим делом 
изграђена.

Оно што запажамо, јесте, неправилан облик плацева, на почетку десног 
фронта улице, на којем је под редним бр. 14, а на парцели бр. 1923 и са-
грађена кућа Мите Алексића. 

На поменутом плацу се деценију и по раније налазила кућа са осно-
вом у облику ћириличног слова „П“. Дужом страном била је постављена 
на регулациону линију улице, а имала је и два краћа, дворишна крила. 
Још један објекат правоугаоне основе простирао се у дворишту, дуж десне 
ивице парцеле, која је са свих страна била затворена суседним зградама, 
саграђеним на околним плацевима. 

Нешто касније, 1912. године, Мита Алексић подноси захтев надлежној 
градској служби за изградњу куће, прилагођавајући њену основу и будући 
изглед већ постојећем плацу, издуженог, правоугаоног облика, благо зако-
шеног на леву страну. Уз молбу за изградњу, прилаже нацрт плана и изглед 
уличне фасаде.136 

На основу плана сазнајемо да је његова израда поверена Пањи Јано-
шу и Мершбахеру, грађевинским мајсторима (Pányi és Merschbacher, 
épitőmesterek) који су у то време, у Великом Бечкереку, били већ врло ак-
тивни извођачи радова, као и пројектанти.

Новоизграђени објекат је приземна стамбена грађевина, основе у об-
лику неправилног ћириличног слова „П“, подужно оријентисана према 
Улици Николе Пашића. Оно што је карактеристично, јесте, неправилан за-
кошен облик њене парцеле, дуж које су са леве и десне дворишне стране, 
биле смештене економске просторије, као и мање собе за изнајмљивање. 
Кућа је имала таван и подрум, засведен полуобличастим сводом. 

136  иаЗ: Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом (1769-1918), Ф. 3. 908/1912; В. 
Мајсторовић, нав. дело, 2013, 35, 111-113.
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На плану унутрашње организације простора, кућа Мите Алексића има-
ла је централно постављен пешачки улаз који је делио целокупан прос-
тор на два дела. Са десне стране од улаза, налазио се један трособан, а са 
леве, четворособан стан. Неколико камених степеника који су водили до 
предсобља, и даље до осталих просторија, смештено је на крају ајнфорта, 
на десни и леви његов зид. Оба стана имала су готово идентичан распоред 
просторија, с том разликом што је нешто већи, имао и једну, дневну собу, 
више. До улице су, са сваке стране биле лоциране по две собе, спаваћа соба 
и трпезарија. У тракту према дворишту, из предсобља се улазило у гостин-
ску собу, кухињу, оставу и купатило. Поред ових просторија, већи стан са 
леве стране централног улаза, имао је још и дневну, и једну мању собу, за 
послугу. 

Како се радило о две сасвим одвојене стамбене јединице, познато је, да 
је у левом њеном делу, једно време становао и ту имао ординацију, Никола 
Алексић, Митин син, иначе лекар по занимању. Десни део куће је, верова-
тно, служио за изнајмљивање.

Иза оба дворишна крака куће пружало се по једно крило дуж којег су 
се, са леве стране, наизменично у низу, смењивале мање, скромније прос-
торије, на плану означене као собе и кухиње. Из дворишта се улазило у 
сваку собу и кухињу, с тим да су две собе користиле једну кухињу, која се 
налазила између њих, и са којом су биле повезане. Укупно је било четири 
собе и две кухиње са леве стране дворишног крила, као и једна перионица 
на крају овог низа. Са супротне, преке стране, у истом дворишту, само на 
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десном крилу, налазиле су се две собе, са кухињом, између, два дводелна 
WC-а, и мање помоћне просторије.

Све помоћне просторије, оба дворишна крила, биле су покривене кро-
вом на једну воду и имале су отворен трем на дрвеним стубовима, испред. 
Трем се протезао читавом дужином оба крила и био је поплочан циглом 
широког формата. У дворишту се налазио и бунар. По средини дворишта 
пружала се стаза од ломљеног камена, још увек једним делом сачувана.

Фасадно платно куће је складних пропорција и одише једноставношћу. 
Овом утиску допринела је симетрија прочеља, која је доследно спроведе-
на са централно постављеном улазном капијом и ајнфортом, које води у 
двориште. Бочно од пешачке капије налазе се по четири прозора, дупла, 
дрвена, двокрилна, са надсветлом у облику једнакокраког трапеза, као и 
изнад улазне капије. У надсветлима су вертикалне и хоризонталне дрвене 
шпросне, које деле простор на мања, застакљена поља. 

Улазна капија је дрвена, четворокрилна са попречном дрвеном гредом 
и надсветлом у облику трапеза. Средишња крила капије су шира, пуна, док 
су бочна нешто ужа, у доњем делу пуна, а у горњем застакљена, и шпрос-
нама подељена на шест мањих поља.

Зидна декоративна плитка пластика изведена је у малтеру у виду ге-
ометријских мотива. Концентрисана је испод поткровног венца у облику 
таласасте линије и између отвора на фасади. Зупчасти хоризонтални фриз 
у форми подеоног венца повезује отворе на фасади, као и вертикалне уске 
траке, неједнаке дужине, које се спуштају испод венца низ фасаду. Изнад 

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 908/1912.
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свих отвора је и декорација у облику правоугаоника. Динамика разигране, 
таласасте линије испод поткровног венца као и зупчастог фриза, преки-
нута је вертикалним тракама у виду лизена које наглашавају главни улаз 
у кућу. Поједини делови декоративне пластике на фасади, као што је зуп-
части фриз, били су бојени, и на тај начин истакнутији у односу на основну 
зидну раван.

Кров је двоводни, као и на левом, мањем тракту куће, према дворишту. 
Дворишне просторије имале су кров на једну воду и биле су покривене би-
бер-црепом, као и главни објекат. 

У ентеријеру куће сачувани су сви детаљи дрвенарије, прозори, врата и 
рагастови. Врата су дрвена, пуна, једнокрилна или двокрилна. У неким со-
бама сачуван је и под од уских дрвених дасака, у виду бродског пода, као и 
керамичке плочице, у кухињи и купатилу. Собе су некада биле опремљене 
каљевим пећима на чврсто гориво, са каљевима плаве, браон и драп боје, 
али су оне током времена уклоњене. Такође, купатило је имало тучану пећ 
за загревање воде и лимену каду. Постојао је енглески систем WC-а, са ке-
рамичком шољом и бидоном, из кога је послуга узимала воду за испирање. 

У њеном левом делу, временом је, син Мите Алексића, Никола, отво-
рио савремену лекарску ординацију. Кућа је све до 1947. године припадала 
породици Алексић. Од тада до данас грађевина има искључиво стамбену 
функцију, као и два власника, што се може приметити и по самом изгледу 
уличне фасаде. 

Захваљујући томе што је задржала своју стамбену намену, у великој 
мери сачувао се и њен спољашњи изворни изглед, сем левог дела уличне 
фасаде, који је прекривен новим „прсканим“ малтером, а дрвени прозори 
су 2010. године, замењени алуминијумским. Овај део куће добио је и нови, 
фалцовани цреп, 2003. године. Нажалост, недавно је и стара дрвена ајн-
форт капија замењена новом, без дозволе и мишљења надлежног Завода.

У дворишном делу куће промене које су током времена настале, до-
веле су до тога, да су се једно време, у периоду одмах после Другог свет-
ског рата, дворишни станови по одлуци града почели изнајмљивали, док 
је предњи део куће задржао, такође, стамбену функцију, добивши двојицу 
нових власника. У кући је тада, заједно са дворишним делом становало 
близу четрдесетак људи. Сви они из дворишта су се полако расељавали, а 
оба дворишна крила су временом порушена. Само један мањи његов део, 
са леве дворишне стране, остао је сачуван, заједно са паром дрвених стубо-
ва, некадашњег отвореног трема. Данас је адаптиран и прилагођен новим 
потребама власника. Остали део је порушен већ нешто пре 1953. године.

Кућа Мите Алексића налази се у непосредној близини заштићене, про-
ширене зоне старог језгра града, са њене југоисточне стране, а сама грађе-
вина је добро под претходном заштитом.
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Кратак историјат изградње  
двеју народних основних школа

Развој школства у Великом Бечкереку може се пратити негде од средине 
XVIII века када започињу да се оснивају и граде прве вероисповедне и 
општинске школе. До 1912. године град је имао три државне школе. Због 
све већег броја ученика и малог смештајног капацитета постојећих школ-
ских установа, град је одлучио да подигне још две нове зграде, за потребе 
основних школа: једну у Оповачкој четврти, на углу некадашњих Улица 
Томашевачке и Чарнојевићеве (данас Пашићеве и Чарнојевићеве) и другу, 
у Немачкој четврти, такође, на углу Улица Хонведске и Мађарске (данас 
Македонске и Николе Тесле).

Историјат изградње двеју народних основних школа у некадашњој Опо-
вачкој и Немачкој четврти, могуће је пратити још од 1908. године, када је 
град први пут упутио допис краљевском просветном надзорнику, др Ђули 
Вертешију (Vertesy Gyula), у Будимпешту, с обвештењем да ће закуп при-
времених просторија у којима је смештено пет разреда државних основ-
них школа ускоро да истекне, и да би тај проблем требало што пре решити. 
Предвиђено је да се реконструишу старе или изгради нова зграда, с обзи-
ром на то да је и просветни надзорник у више наврата имао замерке на већ 
постојеће. 

Како су договори надлежних органа око подизања школских зграда у Ве-
ликом Бечкереку већ прилично одмакли, 14. априла 1910. године, из запи-
сника сталне грађевинске комисије Магистрата, сазнајемо, да је наложена 
израда планова за изградњу две школе и да се задужује градоначелник да 
ступи у контакт са инжењерским заводом главног града Будимпеште, ради 
контактирања троје еминентних архитеката. 

Поред листе препоручених архитеката од стране инжењерског завода 
Будимпеште,137 већ маја и јуна месеца, 1910. године, у град је приспело 
неколико понуда у вези са њиховом изградњом. Тачније, своје понуде су 
дали следећи архитекти: Ћула Шанди (Sándy Gyula), Јанош Шулек (Schulek 

137 листа препоручених архитеката од стране инжењерског завода Будимпеште, од 10. маја 1910. године, 
је следећа: Јожеф кајзер (Kauzer Jozsef), Јожеф комер (Kommer Jozsef), Ћула партош (Pártos Gyula), Бела 
еберлинг (Eberling Béla), Бела рерих (Rerrich Béla) и лајош ибл (Ibl Lajos). иаЗ, Фонд: Велики Бечкерек, 
град са уређеним сенатом (1769-1918),  Ф. 3. 854/1911 - предмет у вези са изградњом двеју народних 
школа: у немачкој и оповачкој четврти (мађ. број листова 87).
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János), Ото Ервин Шаркањ (Sárkany Ervin Otto) и Ференц Часар (Császár 
Ferencz).

Скупштина града је одлучила да за израду пројекта, односно изградњу 
школа, ангажује Ференца К. Часара (K. Császár Ferencz), архитекту из Бу-
димпеште, за износ од 7529 круна. 

На жалост, у до данас сачуваним писаним документима у вези са из-
градњом ових школских зграда, нису пронађени оригинални грађевински 
планови, који су, претпостављамо, постојали у прошлости, као део пратеће 
документације.138 

АРХИТЕКТА ФЕРЕНЦ К. ЧАСАР  
(K. CSÁSZÁR FERENCZ 1879 – 1955)

Архитекта Ференц К. Часар (К. Császár Ferencz 1879 – 1955), рођен је у Бу-
димпешти где и завршава факултет Техничких наука. Након дипломирања 
усавршавао се у Паризу код Луиса Паскала (Louis Pascal, 1837 - 1920), фран-
цуског архитекте академске оријентације који је предавао на Школи ли-
ковних уметности (École des beaux-arts, atelier Gilbert-Questel). По повратку 
у Будимпешту најпре је радио код Алојза Хаусмана (Hauszmann Alajosnál), 
а потом код Фишера и Детома (Fischer és Detoma). 

Архитекта Ч. Ференц своје две школске зграде у Зрењанину, пројектује 
и гради у периоду до Првог светског рата, након отварања архитектонског 
бироа 1907. године у Будимпешти, када се као уметник налазио у фази ин-
тензивног формирања и пуног напона својих стваралачких потенцијала. 
До тада, у ствари и настају његова најпознатија архитектонска остварења, 
грађевине у стилу мађарске варијанте сецесије у архитектури, мисли се 
пре свега на судске палате и школе по којима је постао познат широм Аус-
троугарске, и за које прима признања и награде већ после 1907. године, 
учешћем на многобројним конкурсима. Ускоро затим, 1914. године, као је-
дан од најважнијих момената у његовој дугогодишњој каријери, изабран 
је за професора архитектуре на Вишој грађевинско-индустријској школи у 
Будимпешти, а од 1936. постаје и њен директор, када се све до своје смрти 
највише бавио теоријским радом. 

138 како су нам наведена документа у вези са изградњом двеју основнх школа пружила драгоцене податке 
у вези са тада важећом процедуром добијања дозволе за градњу као и избором архитекте, посебно у 
контексту расветљавања друштвеног амбијента и културно-просветне климе једног мањег града, на рубу 
аустроугарске монархије, непосредно пред први светски рат, изнета су у нешто ширем обиму у прилогу 
за часопис Грађа. Видети у: В. Мајсторовић, две школске зграде у стилу сецесије архитекте Ч. к. Ференца 
у Зрењанину, Грађа за проучавање споменика културе Војводине XXVIII, нови сад, 2015; Захваљујем се 
ибоји тошков, архивисти из историјског архива Зрењанина, на преводу списа са мађарског на српски језик.  
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Познатији пројекти из прве две деценије XX века су му: пројекат палате 
правде у Берегсасу (Beregszász), 4. награда и откуп, 1907. године, исте го-
дине учествовао је на конкурсу за изградњу палате правде у Карансебешу 
(Karánsebes) и Шепшисенђерђу у Румунији (Sepsiszentgyörgy), заједно са 
Миклом Карољем (Mikle Károly). За пројекат Сомборског суда и затвора, 
похваљен је са Хлаткај Шлихтер Ђулом (Hlatky Schlicher Gyula). Године 1908. 
пројектовао је зграду грађанске школе у Улици Балатон у Будимпешти, у 
стилу сецесије, као и зграду казине у Келенфелду (Kelenföld), 1914. године.

Остали познатији и изведени пројекти углавном се односе на зграде ок-
ружних судова које Часар Ференц пројектује у највећем броју.139 

Пројектовао је судове у: Нађатаду (Nagyatádi), 1913. године, сецесија, об-
новљен 1980. године, Барчу (Barcs), 1927, Шимегу (Sümeg), Сиксу (Szikszó), 
Шиклошу (Siklós), Мезекевешду (Mezökövesd) и Нађ Кањижи (Nagykanizsa), 
заједно са Хибнер Тибором (Hübner Tibor), 1936/37. године. 

Поред судских и школских зграда, бавио се пројектовањем и најамних 
палата, пре свега у Будимпешти.

Највећи број објеката архитекте Ч. Ференца саграђено је у слободнијој 
варијанти академског стила или у стилу мађарске варијанте сецесије у 
архитектури, са још увек наглашеном симетријом при компоновању фа-
сада. Управо зграде обликоване у овом новом сецесијском стилу, као што 
су: Грађанска школа у Будимпешти, 1909. године, Окружни суд у Нађатаду, 
1913. године и Окружни суд у Мезекевежду, најсличније су у свом споља-
шњем изгледу двема основним школама у Великом Бечкереку.

139  опширније о судским зградама саграђеним у доба аустроугарске, као и биографске податке о Часару 
к. Ференцу, видети у: P. László – H. András: Igazságügyi épületek magyarországon a dualizmus korában. Székes-
fehérvár – Budapest: OMF Magyar Épitészeti Múzeuma, 1986-1987, 16, 19, 21- 22, 28-29, 38, 47, 76; извор у 
вези краће биографије архитекте к. Часара Ференца: Révai nagy lexikon, Budapest, 1914.
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Основна школа  
у некадашњој Оповачкој четврти

17 адреса: улица николе пашића бр. 5
Пројектант: Ференц к. Часар
Време градње: 1912. године

Отприлике две деценије пре изградње једне од две нове школске зграде, на 
углу некадашњих Улица Чарнојевићеве и Томашевачке, у Оповачкој четвр-
ти (данас Чарнојевићеве и Николе Пашића), као што се види на мапи града 
из 1894. године, налазио се угаони објекат, неправилне основе чија су кри-
ла затварала угао блока са све четири стране, формирајући тако пространо 
централно двориште у виду атријума.

Нова школска зграда архитекте Часара К. Ференца је угаона, једносп-
ратна грађевина високог партера са неправилном основом у облику ћири-
личног слова „П“. Решена је са три фронта с тим да је угао широко засечен 
и повучен од уличне регулације ради формирања мањег дворишног прет-
простора који води до главног улаза у зграду. Широко наглашена угаона 
форма са истакнутим централним ризалитом, продужава крилима која 
излазе на регулационе линије бочних улица, краћим крилом на Улицу Ни-
коле Пашића, а дужим на Чарнојевићеву. Зграда има подрум смештен на 
крају десног уличног крила из Пашићеве улице, као и таван. 

Школа је поред спољашњег дворишта испред главног улаза у зграду 
имала и унутрашње, омеђено са три стране дворишним фасадама, а са 
четврте зиданом оградом. Предње двориште испред било је ограђено зида-
ним стубовима и парапетом. Између стубова налазила се транспарентна 
једноставна решетка од вертикалних дрвених профила која је у међувре-
мену уклоњена, и замењена металним. Дрвена је била и главна улазна чет-
ворокрилна капија постављена на улазу у двориште, са карактеристичним 
троугаоним наткапијским дрвеним делом. И овај део некадашње ограде 
је у каснијем периоду замењен новом металном капијом, која ни у чему 
више не подсећа на стару. 

Облик и величина угаоне парцеле у великој мери су одредили решење 
основе ове школске зграде, односно њену унутрашњу организацију просто-
ра. У осовини засеченог угла и централног ризалита је главни улаз у школу, 
а у дну мањег предворја са његове десне стране је двокрако степениште за 
спрат испод којег је портирница или просторија за домара школе. Основа 
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је образована предњим трактом просторија и ходником позади, окрену-
тим ка дворишту и осветљеним целом дужином двокрилним прозорима са 
надсветлом. Поред главног улаза школа је имала још један, на споредној, 
бочној фасади из Пашићеве улице, у међувремену зазидан. Постоји и про-
лаз у виду ајнфорта на крају левог крила из Чарнојевићеве улице који води 
у двориште. У продужетку главног улазног хола које је са шест степеница 
повезано са приземљем, и главног степеништа са десне стране, налазио се 
санитарни чвор, споља, са дворишне стране, на месту додира два крила, 
наглашено вертикалним испустом. Помоћно, ректификовано степениште, 
смештено на крају десног крила из Пашићеве улице, повезује приземље и 
спрат, као и подрумски простор са таванским делом. 

На спрату се понавља исти распоред учионица приземља, с тим да је 
свечана сала, некадашња зборница за наставнике, лоцирана на почетку 
левог крила спрата, према Чарнојевићевој улици. Над улазним делом обје-
кта, на првом спрату, налазиле су се канцеларија директора и секретара 
школе. Школа је имала укупно дванаест пространих и добро осветљених 
учионица, димензија негде око 9 x 6 м.

У складу са наменом ове образовне установе пројектант се трудио да 
функционалност и једноставност буду доминантни при обликовању њеног 
ентеријера. У просторијама влада јединственост, почев од главних улазних 
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врата, преко ограде степеница, до благо или веома заобљених ивица зидо-
ва и плафона. Свод над ходником је раван, а зидови једноставно обрађени 
и без декорације. Плитки сегментни (пруски) свод је коришћен за форми-
рање међуспратне конструкције, изнад подрума и приземља.

У ентеријеру школе сачувани су сви детаљи дрвенарије, врата, прозори 
и рагастови. Врата на учионицама су дрвена, пуна једнокрилна док су ос-
тала двокрилна и трокрилна са пуним крилима у доњем делу, а у горњем 
су шпроснама подељена на мања застакљена поља, као и надсветло, изнад. 
Ходници и степениште израђени су од вештачког декоративног камена 
(терацо). Ограда главног и помоћног степеништа је од кованог гвожђа, с 
тим да је код главног она наглашена извијеном линијом и геометријским 
формама, који јој дају посебну елеганцију и динамику облика. Учионице 
су се некада загревале „краљица“ пећима на чврсто гориво, а под у њима 
био од уских дрвених дасака у виду бродског пода. Земљаним подом пок-
ривена је целокупна површина тавана.

Карактеристични детаљи ентеријера видљиви су на заобљеним ивица-
ма довратника и надвратника на учионицама чија су врата дубоко усечена 
у основну зидну раван. И код осталих зидних површина закривљене форме 
се непрестано прожимају као да теку јединственим простором дајући му 
посебну динамичност. Још један конструктивни елемент чини занимљи-
вост овог ентеријера, а односи се на употребу челичне греде која подупире 
газиште главног степеништа. 

Архитекта Ч. Ференц се и у спољашњем обликовању ове јавне грађевине 
определио за тада владајући сецесијски стил у архитектури, и то за мађар-
ску варијанту овога стила, препознатљиву само у дискретној примени 
једног од мотива из богатог репертора народне уметности. Мисли се, пре 
свега, на мотив срца на металним спратним жардињерама као и на при-
мену новог материјала, дрвета, као што се види на резбареним опшавима 
стрехе изнад спољашње и дворишне фасаде или таванских прозора, оба 
бочна крила. Од целокупног спољашњег изгледа објекта најупечатљивији 
је управо угаони део на коме доминира централни ризалит са забатом тра-
пезастог облика над којим је кров у виду зарубљене пирамиде. Кров на 
бочним крилима је стрми, двоводни са истакнутим кровним прозорима и 
покривен бибер-црепом. 

Са обе стране централног истакнутог ризалита пружају се, од средине 
његове висине, мањи једноводни кровићи троугаоног облика који наткри-
вљују плитке зидне испусте смештене на сусрету централног ризалита и 
бочних крила. Оваквим распоредом архитектонских елемената у ритму 
увучених и избачених маса геометријског облика, постигнут је скоро 
скулптурални ефекат главног прочеља зграде. На ризалиту су три осе отво-
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извор: иаЗ, Ф. 45. Збирка фотографија, 1890-2003, 1716.
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ра са централно постављеним главним улазним четворокрилним вратима 
полукружне конструкције, са надсветлом. 

Ефекту живописности главне фасаде доприносе и наглашени широки 
оквири око главних улазних врата и плитких полукружних ниша са карак-
теристичним кључним каменом у свом темену. Рађени су у малтеру и бла-
го истакнути у односу на основну зидну раван као и плитки испусти који 
фланкирају главни улаз у зграду а у форми су, у свом горњем делу, малих 
једноводних кровића покривених бибер-црепом. 

Лево и десно од главног портала су, у приземљу као и на спрату, пра-
воугаони двокрилни дрвени прозори са надсветлом, док је у централном 
пољу изнад улаза, већи застакљени прозорски отвор дрвеним шпроснама 
подељен на мања правоугаона поља. Изнад овог отвора некада се налазио 
натпис са називом школе.

Основна организација фасадних поља две бочне фасаде има тежиште 
на хоризонталној подели што је постигнуто низовима отвора приземља и 
спрата, истакнутом соклом и солбанком, којом се завршава, а који спаја 
прозоре приземља, као и истакнутим и профилисаним кровним венцем. 
Дужа фасада из Чарнојевићеве улице, има шеснаест оса отвора, а краћа 
из Пашићеве, дванаест. Њихов једноличан низ разбијен је груписањем од 
по четири у низу једноставних, правоугаоних, троделних дрвених прозо-
ра са надсветлом, тако да је, постигнутим уједначеним ритмом, пројек-
тант успео донекле да оживи једноставно малтерисане уличне фасаде, а 
увођењем у архитектуру боје, да покрене и истакне волумене. 

С обзиром на то да се ради о угаоној грађевини која својим крилима 
затвара чело блока, као у случају куће професора Борјановића, недалеко 
од ове школске зграде, вешто је, и на овом примеру, остварено њено ук-
лапање у већ формирано окружење, наглашавањем засеченег угла и цен-
тралног ризалита главне фасаде, испред које је мало ограђено, спољашње 
двориште. 

Из школског дворишта некада се излазило на мали трг испред, форми-
ран на сусрету две бочне широке улице, још увек у то време мирне, слабо 
фреквентне и безбедне за школску децу. Дакле, зграда је својим положајем, 
волуменом, суздржаном применом сецесијских декоративних елемената, 
допринела стварању амбијенталних вредности овог дела града.

Аутентичан изглед школе познат нам је са фотографије снимљене пре 
почетка Првог светског рата, непосредно након њене изградње. Као што се 
може запазити, њена спољашњост сачувана је скоро у потпуности до да-
нашњих дана, иако је у међувремену променила више власника, а самим 
тим и намена. Поред ограде и капије које су претрпеле највеће измене, 
декоративан дрвени украс на слемену централног ризалита је уклоњен а 
споредни улаз, на почетку десног крила зграде, из Улице Николе Пашића је 
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зазидан. Исто тако, на прозорима приземља централног ризалита и главне 
уличне фасаде, десно и лево од главних улазних врата, пробијени су пара-
пети како би се формирали већи отвори за прозоре и нова врата. 

И поред свих, током времена спроведених измена, историјско-уметнич-
ке вредности ове школске зграде до данас су остале сачуване, за разлику од 
амбијенталних, на којима су промене највидљивије.

Рад школе је после Првог светског рата настављен 1921. године, да би 
1930, променила име у Државна народна школа „Ђура Јакшић“. Под тим 
именом је радила до 1955. године, када добија данашњи назив, Основна 
школа „Жарко Зрењанин“.140 Настава је школске 1979/1980. у потпуности 
премештена у нову школску зграду у Улици Ђурђа Смедеревца. 

Зграду је средином осамдесетих година XX века од града купила фирма 
„Медивет“ која се бавила дистрибуцијом хуманих и животињских лекова. 
За потребе ове фирме започето је њено реновирање које је трајало негде 
од 1989. до 1992. године. Оно се односило на адаптацију учионица у при-
земљу, у магацински простор, а на спрату, у канцеларијски. Том приликом 
су у свим учионицама стари дрвени подови замењени новим од керамич-
ких плочица, а уведено је и подно грејање. Истим плочицама прекривен 
је и ходник у приземљу. Даље, пробијена су и врата унутар плитких полу-
кружних ниша на фасади, лево и десно од главног улаза, како би се обезбе-
дили отвори за магацине лекова, иза.

Од 2005. године власник зграде постаје „Ирадиа“ Д.О.О. из Сремске Каме-
нице. Како се фирма бави живинарском производњом још увек, до данас, 
зграда није добила своју праву намену, иако се надамо да нови садржаји у 
будућности, неће деградирати њену архитектонску и историјско-уметнич-
ку вредност.

Зграда некадашње основне школе налази се у непосредној близини 
заштићене проширене зоне старог језгра Зрењанина, са њене југоисточне 
стране, а сама грађевина је добро под претходном заштитом.

140 школа је почела са радом 1921. године на основу Закона о народним школама у србији из 1904. 
године. у краљевини Југославији 1929. године излази Закон о народним школама, по коме оне постају 
државне установе. школовање у народним школама је трајало четири године и било је обавезно. државна 
народна школа „Ђура Јакшић“ имала је 19 одељења и била је смештена у пет школских зграда. управа 
ове школе налазила се у пашићевој улици бр. 5; иаЗ, Ф. 101 државна народна школа „Ђура Јакшић“ – 
петровград (Зрењанин), (1921 - ?), 1921 – 1941; A. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 145.
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Основна школа  
у некадашњој Немачкој четврти 

18 адреса: улица Македонска бр. 11а
Пројектант: Ференц к. Часар
Време градње: 1912. године

Друга грађевина архитекте Ч. Ференца у Великом Бечкереку, јесте Вели-
кобечкеречка основна школа бр. 3, на углу некадашњих Улица Хонведске 
и Мађарске, у Немачкој четврти (данас угао Македонске улице и Николе 
Тесле), саграђена у исто време када и школа у Оповачкој четврти.

Крајем XIX века на истој парцели, налазио се објекат основе у облику 
ћириличног слова „П“, дужом страном постављен на регулациону линију 
Хонведске улице, док су се два дворишна крила, краће и дуже, простира-
ла уз десну и леву ивицу парцеле. У то време су се, пре изградње школе, 
у овом, северном делу града, налазила још два јавна објекта, Хонведска 
касарна у Хонведској улици, тачније, на углу Улица Хонведске и Реваи (да-
нашње Македонске и Солунске), и Среско начелство у Меленачкој улици 
(данас Улица Иве Лоле Рибара), при крају њеног левог фронта.141 

Нова школска зграда архитекте Ч. Ференца је, такође, угаона, једносп-
ратна грађевина високог партера са основом у облику латиничног слова 
„L“. Оба улична фронта постављена су на регулационе линије двеју улица, 
с тим да, краћим крилом излази на Македонску улицу, а дужим на Улицу 
Николе Тесле. Постоји још једно мање дворишно крило при крају фронта 
из Улице Николе Тесле. На сусрету уличних крила угао је у спратном делу 
наглашен отвореном терасом са зиданом оградом, испод које су се, некада, 
из обе улице налазили полукружни отвори трема.

Данас се поред полукружно конструисаног улаза из Улице Николе Тесле 
на објекту налази још један, нешто мањи улаз архитравне конструкције, 
постављен на фасади из Македонске улице и наглашен плитким правоуга-
оним еркером са троугаоним фронтоном, изнад.

За разлику од Основне школе у Оповачкој, школа у некадашњој Немач-
кој четврти није имала спољашње двориште, већ само унутрашње, омеђено 
са три стране дворишним крилима. На истој парцели, насупрот ове зграде, 
налази се још један, нешто касније саграђен објекат, правоугаоне основе, 
постављен уз леву ивицу парцеле, дужом страном окренут ка дворишту, 

141 иаЗ, инвентар збирке карата и планова (1752-1992), а10 (торонталска жупанија, 1896. г.) - Јавне 
грађевине, канцеларије, фабрике и институције у Великом Бечкереку, 1896. године.
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а краћом уз регулацију Македонске улице. Између ова два краћа улична 
крила оба објекта из Македонске улице, налазио се колско - пешачки про-
лаз који је водио у њихово заједничко двориште. 

Решење основе у облику латиничног слова „L“ и у овом случају је оправ-
дано величином и обликом парцеле, односно урбанистичким положајем 
грађевине. Улаз за наставнике постављен је асиметрично у односу на цен-
тралну осу симетрије фасаде из Македонске улице и споља је наглашен 
плитком вертикалом еркера, изнад, са троугаоним фронтоном. Школа је 
имала класичну унутрашњу организацију простора типичну за све школс-
ке грађевине тога доба. 

У осовини овог улаза из Македонске улице и мањег предворја, долази-
ло се до, двокрилним дрвеним вратима, одвојеног степенишног простора, 
које је са десетак степеница у дну повезано са приземљем. Одатле се, са ње-
гове десне стране, развија главно степениште за спрат са два крака, споља 
наглашено вертикалом еркера. Основа је образована предњим низом учи-
оница из Улице Николе Тесле и ходником позади, окренутим ка дворишту 
и осветљеним целом дужином, двокрилним прозорима са надсветлом. У 
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кратком бочном дворишном крилу смештени су санитарни чвор и помоћ-
но степениште које повезује подрум са таванским делом зграде. Некада 
се у подрумском простору само испод овог дела зграде налазила фискул-
турна сала, касније преуређена у котларницу. Плитки сегментни (пруски) 
свод је коришћен за формирање међуспратне конструкције, изнад подру-
ма и приземља.

У крилу из Македонске улице, поред главог степеништа са његове десне 
стране, на спрату, простирала се свечана дворана за састанке, са каракте-
ристичном отвореном зиданом терасом, на самом углу грађевине, на коју 
је излазила. У нижем уличном делу истог крила, налазиле су се, вероватно, 
помоћне просторије, за домара и послужитеља школе. 

У складу са њеном наменом ентеријер и ове школске зграде решен је 
функционално и једноставно са понеким карактеристичним детаљем. Јед-
ноличан низ правоугаоних просторија у виду учионица надовезују се јед-
на на другу док испред тече комуникациони ходник, дуж дворишне фаса-
де. Исти је распоред као и број добро осветљених и пространих учионица 
приземља и спрата. Укупно их има осам као и шест WC-а за ученике. Свод 
над ходником је раван а зидна декорација оскудна и своди се на споради-
чне пиластре једноставних капитела и плитке слепе нише видљиве само у 
мањим улазним холовима. 

У ентеријеру школе сачувани су сви детаљи дрвенарије, врата, прозо-
ри и рагастови. Врата су дрвена, пуна, једнокрилна на учионицама, или 
двокрилна и трокрилна, са пуним крилима у доњем делу, док су у горњем 
шпроснама подељена на мања застакљена поља као и надсветло, изнад. 
Трокрилна и највећа одвајају простор главног степеништа од ходника, 
приземља и спрата. Ходници и степениште израђени су од вештачког де-
коративног камена (терацо) као и делови зидане ограде главног степе-
ништа који су њиме обложени. Ограда помоћног степеништа је од кованог 
гвожђа са једноставном геометријском орнаментиком. Учионице су се не-
када загревале „краљица“ пећима на чврсто гориво, а под у њима био је од 
уских дрвених дасака у виду бродског пода. Земљаним подом покривена је 
целокупна површина тавана.

Карактеристични детаљи ентеријера односе се на заобљене ивице до-
вратника и надвратника на учионицама које су дубоко усечене у зидну 
раван, као и на декоративан детаљ постављен на кружном постаменту из-
над зидане ограде, на сусрету два степенишна крака, у делу одморишта 
главног степеништа. Састоји се од доњег бакарног дела у облику полулопте 
и металне жардињере, изнад, са елегантно извијеним ногарима. На бакар-
ном делу остала је урезана, на мађарском језику, парола намењена свим 
тадашњим основцима школе: „Марљивост Писменост и Патриотизам“. 
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Исто тако, аутор овог ансамбла, мајстор Фолтин Игњац (Foltin Ignácz), по-
ред свог имена, забележио је и назив заната којим се бавио, казанџија. 

Некада свечаније уређена сала на спрату са штуко-декорацијом, данас 
се користи као канцеларија за састанке директора компаније.

И ова школска зграда изграђена је са стилским карактеристикама 
мађарске варијанте сецесије у архитектури, као и већина тадашњих грађе-
вина архитекте Часара Ференца у Мађарској, и по својој спољашњости 
најсличнија је Основној школи у Оповачкој четврти. Мисли се, пре свега, 
на њихов урбанистички положај, на распоред основних архитектонских 
елемената у ритму увучених и избачених маса са наглашеним и карак-
теристичним угаоним деловима, на стрмо и високо кровиште са кровним 
прозорима, као и на основну организацију фасадних поља бочних фасада 
где доминира хоризонтална подела наглашена низовима прозорских от-
вора приземља и спрата, соклом и солбанком. Исто тако препознатљиве 
су по профилисаним и истакнутим кровним венцем испод којег се, у овом 
случају, простире још и декоративни украс рађен у малтеру са мотивом 
срца у виду уске траке. 

На централном истакнутом ризалиту главне фасаде обе школске зграде, 
су три осе отвора, са централно постављеним главним улазним вратима, 
сада архитравне конструкције, док су лево и десно, у приземљу као и на 

извор: иаЗ, Ф.45 Збирка фотографија 1890-2003, 1719.
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спрату, правоугаони дрвени прозори са надсветлом. У централном делу из-
над улаза су правоугаони застакљени прозорски отвори, дрвеним шпрос-
нама подељени на мања поља.

Такође, врло слични су и троделни дрвени правоугаони прозори са над-
светлом, дуж бочних фасада, где се на дужој фасади из Улице Никола Тесла 
појављује исти број отвора, као и на фасади из Чарнојевићеве улице, школе 
у Оповачком кварту. Једноличан низ шеснаест оса отвора разбијен је и у 
овом случају груписањем од по четири у низу, тако да је, постигнутим ујед-
наченим ритмом, архитекта успео, донекле, да оживи и овде једноставно 
малтерисане уличне фасаде. 

Улазна врата на школи из Македонске улице су трокрилна, дрвена, са 
крилима која су пуна у доњем делу, док су у горњем правоугаони отвори 
са изувијаним гвозденим гитерима. Иста се налазе и на бочној фасади из 
Улице Никола Тесла, намењена ђацима, само што су ова четворокрилна и 
са застакљеним полукружним надсветлом у којем је, такође, стилизовани 
метални украс по ободном његовом делу.

Као што се види, обе уличне фасаде на Основној школи бр. 3 у Маке-
донској улици су при обради и украшавању подједнако третиране и имале 
су исти значај. Водило се рачуна да једна од најмонументалнијих јавних 
грађевина тога времена у граду, а друга по величини зграда, овог, север-
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извор: иаЗ, Ф.45 Збирка фотографија 1890-2003, 1719.
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ног дела града, одмах иза Хонведске касарне у истој улици, саграђене се-
дамдесетих година XIX века, делује снажно и препознатљиво, управо зах-
ваљујући свом волумену избалансираног сменом увучених и избачених 
маса уличног корпуса, отвореним и затвореним њиховим површинама, 
као и једноставном и ненаметљивом обрадом спољашњих фасада. 

Још једном је архитектонско – урбанистичким решењем, Часар Ференц 
успео да оствари успешно уклапање наменски грађене образовне институ-
ције у амбијент, који се тек крајем XIX и почетком XX века почео формира-
ти, изградњом нових приземних грађанских кућа на месту раније изграђе-
них, старијих, у њеном непосредном окружењу. 

Аутентичан изглед школе познат нам је са фотографије снимљене око 
1930. године. Запажа се да је њена спољашњост сачувана скоро у потпу-
ности до данашњих дана. Једина промена односи се на угао грађевине, на 
којем је зазидан улаз из Македонске улице, док су на другом полукружном 
отвору из Улице Николе Тесле, постављена четворокрилна дрвена врата, 
са надсветлом. Кровни прозори из исте улице су у међувремену, такође, 
уклоњени. 

После Другог светског рата у згради је дуго била смештена Основна шко-
ла „Никола Тесла“. Од краја седамдесетих година XX века, до данас, и уну-
тар ове школске зграде, долази до неизбежних промена намене и изгле-
да ентеријера. Најзначајније су оне које се односе на постављање система 
централног грејања и котларнице на месту фискултурне сале, у подруму. 
У новије време стари бродски под по учионицама замењен је новим од 
ламината, а уклоњена су и унутрашња крила прозора, приземља и спра-
та. Поједине учионице су преграђене, плафони спуштени како би се добио 
мањи и функционалнији канцеларијски простор. У згради се данас налазе 
канцеларије фирме Д.О.О „Производња Миле Драгић“.

И поред свих горе наведених промена, историјско-уметничке и амбијен-
талне вредности ове зграде, остале су до данас у великом степену сачуване. 

Зграда некадашње основне школе налази се у северном делу града 
Зрењанина, у тзв. Горњем граду, а сама грађевина је добро под претходном 
заштитом.
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Кућа професора Борјановића
19 адреса: угао улица петра Бојовића бр. 6 и Царице Милице

Пројектант: Јанош пањи
Време градње: 1913/14. године

Следећа у низу сачуваних грађевина саграђених у Улици војводе Петра 
Бојовића у новом сецесијском стилу је и друга по реду кућа Пањи Јаноша 
познатија као кућа професора Борјановића, из 1913. године. На месту ове, 
као што се види на катастарској карти града из 1894. године, постојала је 
првобитно, на самом углу парцеле, кућа правоугаоне основе, дужом стра-
ном постављена на регулациону линију Улице војводе Петра Бојовића. У 
року од две деценије, на истој парцели саграђена су још два објекта, а овај 
стари замењен је новим. 

Иако др Војислав Борјановић (Београд, 1889 – Зрењанин, 1965), профе-
сор хемије и први председник подружнице српског хемијског друштва у 
Зрењанину, основаног 1952. године, није био градитељ ове куће, већ само 
власник једног њеног дела од 1954. године, у историјографији је до данас 
сачувано његово име у званичном називу зграде, као и податак да је са-
грађена почетком XX века.142 

Из поседовног листа прво сазнајемо да је у време изградње, крајем 1913. 
године, њен власник био Пањи Јанош (Pányi János) који се исте године јавља 
и као подносилац молбе надлежној градској служби за добијање грађевин-
ске дозволе, да на углу две улице, подигне приземну кућу, по плановима 
на којима је он потписан и као грађевински мајстор.143 Из ове куће се 1926. 
године пресељава у своју новосаграђену палату, коју сам пројектује на углу 
главне и Улице Светозара Марковића. 

Кућа професора Борјановића је приземна, угаона грађевина високог 
партера са основом у облику слова „V“, где је угао засечен. Има таван и по-
друм на крају десног крила из Улице царице Милице. Постављена је са два 
крила једнаке дужине на регулационе линије Улица војводе Петра Бојо-

142 д. д. Чолић, нав. дело, 1968-1972. (документација ЗЗЗскЗ); и. Бошњак, Меленци и Бања Русанда 
– фотомонографија, Зрењанин, књижевна заједница, 2001, 97; В. поповић, нав. дело, 1895, 18; с. Бакић, 
нав. дело, 2008, 69-70.
143 иаЗ: Фонд: Велики Бечкерек – град са уређеним сенатом (1769 – 1918), Ф. 3. 1704/1914; Више о 
његовим пројектима видети у: В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 25, 36, 38, 37-41, 43, 49-50, 58, 63, 75-77, 
111-113, 115-119, 124-128, 130, 181, 192, као и у: В. Мајсторовић, Кућа професора Борјановића у Улици 
војводе Петра Бојовића бр. 6 у Зрењанину, Гласник друштва конзерватора србије 38, Београд, 2014, 
134-138.



170  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   171

вића и Царице Милице. Како 
у пројекту нису дефинисане 
намене просторија, према њи-
ховој организацији и величи-
ни, можемо констатовати да су 
четири луксузније просторије 
биле оријентисане на две ули-
це, с тим да се на крају десног 
крила, из Улице царице Мили-
це, налазила још једна мања, 
помоћна просторија, вероватно 
намењена послузи. Још једна 
просторија, смештена испред 
свих ових, као улазни хол била 
је окренута ка дворишту.144 

Како кућа није имала улаз са 
улице, већ из дворишта, степе-

ниште испред овог централног хола водило је до главног улаза, а одатле у 
остале просторије, међусобно повезане. Поред овог, кућа је имала још два 
улаза, до данас сачувана, смештенa на крајевима два крила, са двориш-
не стране њихових забатних зидова. Заједно са улазом у кућу, на забат-
ном зиду десног, споредног крила, налазила су се још два улаза, за таван и 
подрум. 

На забатном зиду главног крила из Улице војводе Петра Бојовића, улаз 
је водио право у мање предсобље а одатле, десно, у собу до улице, а лево, у 
WC. У самом средишту куће налазило се купатило.

У дворишту иза куће је мања помоћна просторија, делимично сачувана. 
Данас је двориште подељено зиданом оградом која јасно сугерише двојно 
власништво над објектом.

У продужетку оба улична крила куће, налазила се по једна пешачка 
капија, главна и споредна, кроз коју се улазило у двориште, као и ограда 
са зиданим стубовима и парапетом. Некадашњи оригинални изглед куће, 
заједно са оградама, остао је сачуван још једино на старој фотографији 
снимљеној шездесетих година XX века. 

На левој страни главне фасаде из Улице воводе Петра Бојовића, остала 
је до данас, мала метална пешачка капија, двокрилна, као и један зидани 
стуб уз саму фасаду. Зидана ограда која се налазила у њеном продужетку, у 
каснијем периоду је уклоњена, а на њено место, крајем осамдесетих годи-
на XX века, подигнут је нови мањи објекат на уличној регулацији, који је 
потпуно затворио поглед на двориште. 

144  Б. несторовић, нав. дело, 1955, 260-262. 

извор: иаЗ, Ф. 45, Збирка фотографија, 1890-2003, 1647.
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Послуга је у двориште улазила кроз једнокрилну пешачку, дрвену ка-
пију, постављену на крају споредне фасаде из Улице царице Милице. У но-
вије време је замењена новом металном, док је остала сачувана ограда са 
зиданим стубовима и парапетом, као и једноставна, транспарентна, ме-
тална решетка између стубова.

Кућа професора Борјановића обликована је у стилу мађарске варијанте 
сецесије у архитектури са карактеристичним декоративним елементима 
преузетим из мађарске традиционалне народне уметности и фолклора. 
Основне одлике овога стила препознатљиве су у примени нових материја-
ла, дрвета и керамике, као што се види на резбареним опшавима стрехе, 
керамичким слемењацима са „кљуновима“ или фасадном украсу којег 
чине округле „туфне“ од керамике, постављене у низу, у осовини полукруга 
аркадица изнад прозора на деловима повученог зидног платна.145 

Даље, оно што је битно, а што се такође запажа и на овој кући, јесте, 
да пројектант уводи у архитектуру боје, успева да покрене волумене, а 

нарочито разиграва кровну масу која својим скоро вертикалним кровним 
равнима асоцира на јапанске пагоде, као што је случај и са кровиштем код 
Елекове виле.

145 с. Бакић, нав. дело, 2008, 69-70.

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 1704/1914.
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Поред свега, с обзиром на то да се ради о угаоној грађевини која својим 
крилима затвара чело блока, вешто је остварено њено уклапање у већ 
формирано окружење, наглашавањем засеченог угла са три стране висо-
ким забатним зидовима и стрмим, високим кровиштем које доминира 
амбијентом. 

Средишњи забат истакнутог угаоног ризалита има троугаони облик, на 
коме је један тавански отвор у виду издуженог правоугаоника, док су два 
бочна трапезасти, са по два таванска издужена отвора. Над забатима су 
кровови у виду зарубљених пирамида, од којих се две бочне утапају у вишу 
средишњу. Главно крило из Улице војводе Петра Бојовића има још један 
бочни плитки ризалит изнад којег је забат у форми преломљене, четворо-
делне линије. Тавански отвор на овом ризалиту је полукружног облика. Из 
ове улице крило се одсликава као компактна фасада са два ризалита.

Прозори на кући су, дупли, дрвени, двокрилни или једнокрилни са рав-
ним надсветлом. На засеченом углу изнад прозора је низ орнамената, као и 
изнад прозора на бочном ризалиту главне фасаде, осликаних или рађених 
у техници „зграфито“, у виду тролиста. Кровни покривач је бибер-цреп.146 

Као што се види на старој фотографији, ако се упореди главни пројекат 
куће са изведеним стањем, запажају се сасвим незнатна одступања. Она се 
односе на примену декоративног мотива изнад прозора на деловима по-
вученог зидног платна који се разликује у односу на украсни мотив, озна-
чен на пројекту. Претходна зидна пластика која је била концентрисана око 
прозора сва три угаона ризалита, делимично је уклоњена, тако да данас 
преовлађује равно зидно платно.

Током 1986/87. године, изведени су радови на обнови аутентичног из-
гледа ове грађевине, и то на делу кровног покривача, олука и олучних вер-
тикала. Замењени су и сви дрвени резбарени опшави стрехе. Радови су се 
изводили према условима ПЗЗЗСК.147

Године 2002, такође, према условима које је издао исти Завод, једном 
од двојице тадашњих власника куће, дозвољено је да реконструише део 
стамбеног простора који му припада, односно да на углу куће, постојећу 
просторију адаптира и претвори у пословни простор. То је подразумевало 
да се на постојећем угаоном прозору пробије парапет како би се форми-
рао отвор за врата будуће апотеке.148 Више од једне деценије простор је био 
празан и без намене, тек недавно у њега је усељена апотека.

Даље, 2004. године, на делу објекта из Улице војводе Петра Бојовића, из-
ведени су радови на обнови фасаде, приликом којих су, на њеном левом 
делу, пробијени парапети два прозора, један за улазна врата и други за 

146 с. Бакић, нав. дело, 2008, 70.
147 документација пЗЗЗск; с. Бакић, нав. дело, 2008, 69.
148 решење бр. 03 – 35/2- 2002. и 03.35/3 – 2002.  (документација ЗЗЗскЗ)
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излог. На тај начин је постојећи стамбени простор по други пут претворен 
у пословни, сада по захтеву другог власника и по условима које је издао 
ЗЗЗСКЗ.149 Тренутно је у адаптираном простору смештен локал.

Иако до данас, нажалост, кућа није задржала своју првобитну стамбену 
фукцију, и у обликовању ентеријера донекле је остао сачуван њен аутен-
тични изглед из времена изградње. Сасвим у духу естетике новога стила, 
сецесије, израђена је сва дрвенарија, врата, прозори и рагастови. Врата су 
дрвена, пуна, двокрилна или једнокрилна, са стилизованим флоралним 
мотивом у виду плитког рељефа, а прозори дрвени, дупли, двокрилни или 
једнокрилни. По собама су се некада налазиле каљеве пећи и под од уских 
дрвених дасака, сачувани до данас, само у неким од њих.

Протоком времена, дозвољеним интервенцијама, иако нису знатније 
нарушене стилске и архитектонске вредности ове грађанске куће, саграђе-
не непосредно пред сам почетак Првог светског рата, ипак, оне су у из-
весној мери деградирале њена споменичка и амбијентална својства. По-
себно ако се узме у обзир чињеница да се ради о угаоној грађевини која 
је својим првобитним живописним изгледом и габаритима, доминирала 
амбијентом, чинећи препознатљивим простор малог трга, на раскрсници 
двеју улица. 

Кућа се налази у непосредној близини заштићене проширене зоне ста-
рог језгра града, са његове јужне стране, а сама грађевина је на предлог 
ПЗЗЗСК, проглашена за споменик културе 1968. године, а нешто касније 
1991. за споменик културе од великог значаја.150

149 решење бр. 96 – 6/04 и 96 – 18/04. (документација ЗЗЗскЗ)
150 решење пЗЗЗск, бр. 01/2-439/2-68 од 15.10. 1968; (службени лист апВ бр. 28 од 30.12.1991.) 
документација ЗЗЗскЗ.
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Кућа Вилмоша Мајера
20 адреса: улица народне омладине бр. 4

Пројектант: нандор Хоф
Време градње: 1913. године

Још једна од раскошнијих грађанских кућа саграђених непосредно пред 
Први светски рат је и једноспратница Вилмоша Мајера (Мájer Wilmos) у на-
сељу „Мала Америка“. Мајер је средином 1913. године, градским властима 
поднео молбу за добијање грађевинске дозволе, како би на парцели према 
данашњој Улици народне омладине подигао стамбену кућу, на плацу који 
се у то време налазио на прилично атрактивној локацији. Простирао се у 
непосредној близини Калвинског трга на којем је 1891. године саграђена 
Реформатска црква, а нешто раније, и зграда њихове цркве општине. Лево 
од Реформатске цркве и трга, посматрано из правца центра града, односно 
Малог моста, преко којег се и стизало до овог насеља, налазио се градски 
парк познат под именом Планкова башта или Планкерт.

Ференц-Фрања Планк, варошки апотекар, на ободу своје простране ба-
ште, на самој обали Бегеја, основао је 1834. године тзв. „Касину“ – градску 
читаоницу. Касина је окупљала локалну интелигенцију и служила је као 
место за одмор, читање књига и разоноду. 

Недуго затим уредио је своју башту као парк и ставио га на располагање 
својим суграђанима. Бечкеречка „Касина“, нажалост, није опстала до да-
нашњих дана као ни парно купатило које се налазило у његовом залеђу, за 
разлику од парка који и данас постоји али у доста измењеном изгледу. На 
месту „Касине“, средином седамдесетих година XX века, саграђен је „Дом 
омладине“, данашњи „Културни центар“ Зрењанина. 

Одмах до „Културног центра“ налазила се зграда некадашње Трговачко-
индустријске коморе, саграђене 1936. године, у стилу модерне. Касније је 
у згради био смештен Дом војске Југославије, а данас она чека своју праву 
намену и новог корисника. 

Преко пута ових здања и некадашњег раскошног парка, били су изграђе-
ни, према карти града с краја XIX века, само Реформатска црква са мањим 
помоћним објектом, мањи објекат на самом углу улице, као и нешто већи, 
негде на средини овог дела улице. Власници плаца и куће на њему, још од 
1881. били су Делфел Јозеф и Каталин (Delfel), а од 1894. Селеши Калман 
(Szllsü Kálmán).
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Управо на месту ове веће зграде, основе у облику латиничног слова „L“, 
постављене краћим крилом на регулациону линију улице, а дужим уз леву 
ивицу парцеле, подигнута је нова једноспратна грађевина, 1913. године. 

У међувремену, нешто после 1894. године, на парцели поред куће Вил-
моша Мајера, са њене леве стране, као што се види на старој фотографији 
или ситуацији на старом плану, подигнута је приземна грађевина, основе 
у облику латиничног слова „L“. Краћим крилом била је постављена на ре-
гулациону линију улице, а дужим уз десну ивицу парцеле, или уз сам зид 
новоизграђеног објекта. Ова кућа је порушена у каснијем периоду како би 
се парцела спојила са суседном и на тај начин ослободио пролаз до зграде 
хитне помоћи која се данас налази у дворишту некадашње куће В. Мајера. 

Кућа Вилмоша Мајера, познатија као адвоката др Бретшнајдера,151 јед-
носпратна је грађевина, основе у облику латиничног слова „H“, дужом 
страном постављена на регулациону линију улице. Испод десног дела 
зграде је подрумски простор под плитким пруским сводом. Кров је низак 

151  на основу увида у поседовни лист куће, име адвоката др Бретшнајдера није забележено међу њене 
власнике или сувласнике, који су се мењали од изградње до данас. ипак, у монографији петровград 
(Велики Бечкерек) из 1938. године, један од аутора, лазар Ђ. ракић, пишући о историјату окружног уреда 
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двоводни и покривен бибер-црепом. Фасада је компонована у новом сеце-
сијском стилу, али још увек са препознатљивим елементима неоренесансе. 
Реминисценције на овај стил и на изглед италијанских ренесансних пала-
та, посебно је уочљив у изгледу средишњег дела грађевине где доминира 
лођa у облику отворене мале галерије, на спрату зграде. 

На оригиналном плану грађевине назначена је намена сваке просто-
рије, као и име подносиоца грађевинског пројекта надлежним градским 
властима, Мајер Вилмоша (Májer Wilmos).152 Осим њега на плану је забе-
лежено и име грађевинског мајстора и предузимача Хоф Нандора (Hoff 
Nandor), који је имао своју повремену грађевинску групу са којом је изво-
дио радове и највероватније пројектовао грађевине до одређене висине и 
спратности. У то време, крајем XIX века до почетка Првог светског рата, био 
један од најактивнијих зрењанинских градитеља. 

Распоред ентеријера прилагођен је потребама богатијег грађанског 
слоја наших суграђана и по својој функцији требало је да задовољи не само 
стамбену већ и пословну намену. Кућа је имала два улаза. На средини дво-
ришне фасаде мањи, споредни улаз за послугу, док је главни, смештен на 
десни бочни зид, окренут ка згради Реформатске црквене општине. Данас 
се у зграду, као некада улази из дворишта које је раније, према улици, било 
ограђено пешачком металном капијом, постављеном у продужетку десног 
ризалита. 

Снажно наглашени, избачени ризалити су некада били повезани ни-
ским оградним зидом од опеке на којем се налазила жичана ограда и на 
средини, мала метална капија. 

Неколико камених степеника главног улаза водило је до мањег прет-
простора и даље у продужетку до ходника, са којим је било повезано и по-
моћно, дворишно степениште.

На десној страни од улазног претпростора у приземљу, у кратком дво-
ришном крилу, смештено је репрезентативно трокрако степениште које 
води на спрат. Одатле, даље, помоћно двокрако дрвено степениште води до 
таванског простора. 

У дворишном краку приземља била је смештена кухиња, купатило са 
одвојеним WC-ом, остава и соба за послугу. У краку према улици налазиле 
су се четири собе. 

На спрату се налазио стан са три собе према улици, од којих је средња 
централна и највећа просторија, била дневна соба или салон са лођом, 
испред. У десном крилу куће поред степенишне вертикале окренуте ка 
дворишту, налазиле су се још и две канцеларије. Са супротне стране, у ле-

за осигурање радника, напомиње, да је зграду купио уред 1928. године од дунавске банке, а да ју је зидао 
др Бретшнајдер, адвокат, 1912. године; а. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 393.
152  иаЗ, инвентар збирке карата и планова (1752-1992),  Х-115.
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вом крилу, иза собе до улице, биле су још две мање, према дворишту. Хо-
дник према дворишту је као и у приземљу повезивао оба крила. Из њега 
се улазило у централну, главну дневну собу која је била повезана са остале 
две просторије, до улице. 

Улична фасада палате Вилмоша Мајера симетрично је компонована са 

два истакнута бочна ризалита и центраним, увученим средишњим пољем, 
којим доминира отворена уздужна галерија у виду лође, на спрату палате.

Лођа је увучена у плашт зида, а обликована је од зидане ограде од ба-
лустера и упечатљивог стилско-архитектонског мотива као што су четири 
удвојена јонска стуба која носе надвишен лук са архиволтом у средини и 
богато декорисан и наглашен поткровни венац. У темену архиволте је де-
коративни мотив у виду маске, док је поткровни венац украшен раскош-
ним цветним фризом гирланда.

Балустерски низ са ограде лође понавља се и изнад профилисаног кров-
ног венца, средишњег дела фасаде, на коме су шест камених ваза поста-
вљене у осе стубова, с тим да су на средини удвојене.

извор: иаЗ, инвнтар збирке карата и планова, 1752-1992, Х-115
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Над кровним површинама ризалита су трапезасте четворосливне купо-
ле, док је главни кров низак, двоводни, донекле заклоњен атиком са балу-
стрима и вазама.

Кров је покривен бибер-црепом и има пет таванских окулуса. Изнад 
сваке трапезасте куполе по два и један на средини двоводног крова. 

На уличној фасади су пет оса отвора. На бочним ризалитима прозори 
су дрвени, троделни, а на средишњем делу фасаде у приземљу, дводелни, 
на спрату двокрилни. У средишту фасаде на спрату су застакљена дрвена 
двокрилна врата, са пуним дрвеним двокрилним крилима која се отварају 
у поље, и дрвеним надвратником. Десно и лево од њих смештен је по је-
дан двокрилни прозор са надсветлом. У средишту приземља је слепи отвор. 
Слепи отвори се јављају и на бочним фасадама приземља и спрата. Сви 
прозори су архитравне конструкције. 

Богата гипсана вегетабилна декорација у виду цветних венчића и гир-
ланди, понегде у комбинацији са представама глава митолошких бића, 
концентрисана је над прозорским отворима. На парапету средишњих про-
зора приземља и спрата су апликације цветова и звончића. 

Хоризонтална подела фасаде постигнута је једноставно профилисаним 
подеоним и поткровним венцем као и солбанком који спаја прозоре при-
земља и спрата. Плитка декоративна малтерска пластика геометријског 
порекла на угловима ризалита наглашава вертикализам главне фасаде, а 
у њеном продужетку, на поткровном венцу, су удвојене конзоле.

Дворишна фасада, као и две бочне, су једноставно равно малтерисане. 
Све прозоре уоквирују шембране.

Поређењем оригиналног пројекта и изведеног, до данас сачуваног изгле-
да куће, већ на први поглед могу се уочити сличности у примени најваж-
нијих архитектонских елемената, али и разлике у конструкцији средишње 
лође, као и одабира и распореда декоративне пластике на фасади. 

Фасада је подељена на три поља са истакнутим бочним ризалитима и 
трапезастим куполама, изнад. Распоред отвора прозора и њихов изглед су 
идентични. 

Пројектом је предвиђена на средишњем увученом пољу спрата једнос-
тавна тераса са зиданом оградом и четири коринтска стуба која се протежу 
до покровног венца. Над кровним венцем је тавански прозор који излази 
из кровне равни са два окулуса са стране. Декоративна пластика геомет-
ријског облика истицала је углове ризалита и простор изнад прозора цен-
тралног дела приземља. 

Од свих наведених елемената ипак се одустало да би се на крају ин-
веститор одлучио за решење које битније не нарушава основну замисао 
пројектанта, већ само у већој мери истиче, као доминантан архитектон-
ско-стилски мотив, отворену терасу у виду лође и вегетабилну декоративну 
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пластику, која одговара духу времена и новога стила. Тако је палата добила 
још раскошнији изглед, а балустерски низ са ограде лође, понавља се као 
мотив и на кровној атици, која иначе пројектом није предвиђена, заједно 
са каменим вазама, којима се кровни надзидак и завршава.

Постигнута репрезентативност главне фасаде палате Вилмоша Маје-
ра пресликавала се и у одабиру опреме при уређењу ентеријера. Сасвим 
у духу естетике новога стила, сецесије, израђена је сва дрвенарија, врата, 
прозори и рагастови који су до данас остали сачувани у неизмењеном, ау-
тентичном изгледу. Врата су дрвена, пуна или у комбинацији са стаклом, 
двокрилна, а прозори дрвени, двокрилни, дводелни или троделни са над-
светлима, према дворишту приземља и спрата дрвеним шпроснама по-
дељена на мања, застакљена поља. Подести и газишта главног трокракок 
степенита су од камена, а ограда је од кованог гвожђа са стилизованом 
геометријском и флоралном орнаментиком. У највећој централној дневној 
соби, или салону са терасом испред, нису сачувани трагови зидне декора-
ције која је сигурно у облику разнолике штуко-орнаментике у прошлости 
морала украшавати зидове ове просторије. Данас се она користи као глав-
на зубарска ординација Стоматолошке поликлинике. Незнатни остаци 
ове декорације сачувани су још само на плафонима појединих просторија 
приземља и спрата. Једна од представа при њиховој декорацији био је и 
мотив касетираних флоралних квадратних поља која су уоквиравала пла-
фонске површине. 

Палата данас нема стамбено-пословну намену коју је имала у време из-
градње. У прошлости је највећим својим делом служила за становање, као 
и за смештај разних фирми. Прво, одмах након Првог светског рата, 1921. 
године, зграда прелази у власништво Торонталско-пољопривредног строј-
ног обрта Ливнице гвожђа и метала д. д. у Великом Бечкереку. Већ 1924, 
припала је Јулијусу Херцогу и његовој жени Маргити рођ. Браух. Године 
1939. зграда је откупљена за потребе Средишњг уреда за осигурање радни-
ка у Загребу у којој су још од 1928. у њој били смештени његови управа и 
администрација. Од 1942. године припала је Главном уреду за осигурање 
радника у Београду. 

Уред је пружао својим осигураницима лекарску помоћ какву у то време 
приватни лекари још увек нису могли. Како је зграда била довољна само 
за смештај канцеларија и администрације, у дворишту је 1929. године, из-
грађена и амбуланта.153 

153 иаЗ, пројекат за амбуланту окружног уреда за осигурање радника у Вел. Бечкереку, 1929. Фонд: 
инвентар збирке карата и планова (1752-1992), Х-139. у амбуланти се у приземљу налазило пет ордина-
ционих соба, велика чекаоница, соба за чиновнике и једна соба за шефа лекара. у сутерену је била уређена 
маханотерапија, која је била смештена у три собе, поред тога била је лабораторија, купатило и осам кабина 
за свлачење; а. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 393-395; T. Malbaški, (ur.), нав. дело, 1966, 452-456.
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Након Другог светског рата и развоја здравствене заштите, Стоматолош-
ка поликлиника са зубном техником постаје посебна установа и као таква 
у оквиру Дома здравља „Др Бошко Вребалов“, од 1970. године добија на 
коришћење зграду некадашњег главног уреда. У тој згради Стоматолошка 
поликлиника се налази до данас, док је у дворишту некадашња амбуланта 
адаптирана за потребе градске службе Хитне помоћи.

Спратна палата, иако је подигнута превасходно са намером да служи 
као стамбени објекат, задржала је своју аутентичност како екстеријера 
тако и ентеријера, без обзира на мање грађевинске интервенције које су 
се односиле на претварање спаваћих соба и осталих просторија приземља 
и спрата, у зубарске ординације и пословне канцеларије. Поред тога нека-
дашњи дворишни улаз у зграду је зазидан, а отворен је нови, помоћни, на 
крају јужног фасадног зида.

Током 2012. године, изведени су радови на санацији ентеријера Сто-
матолошке поликлинике према условима ЗЗЗСКЗ.154 Обављене интервен-
ције подразумевале су бојење зидова, замену дотрајалих подова и обнову 
постојеће столарије. При томе ни на који начин није се дозволило даље 
нарушавање изворног изгледа унутрашњости ове грађевине, подигнуте 
непосредно пред сам почетак Првог светског рата. 

Кућа Вилмоша Мајера налази се у заштићеној проширенј зони старог 
језгра Зрењанина, са њене јужне стране, а сама грађевина је добро под пре-
тходном заштитом.

154  документација ЗЗЗскЗ
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Кућа Тодора Манојловића
21 адреса: улица војводе петра Бојовића бр. 31

Пројектант: Јанош пањи и Јанош Мершбахер
Време градње: 1914. године

Привредни развој и друштвени напредак Зрењанина, пред Први светски 
рат, довели су до тога да економски ојачано становништво, посебно у овом 
периоду, отпочне са изградњом својих стамбених кућа, палата или вила, 
које ће постати препознатљиве и ван најужег старог језгра града. Не само 
својим габаритима и пријатним парковским окружењем, већ и споља-
шњим начином декорације и обликовања, компоноване су по најновијој 
„моди“, у стилу сецесије.

Кућа у којој је једно време живео и у њој стварао, у периоду од 1944. до 
своје смрти 1968. године, наш познати песник, драмски писац, есејиста, 
књижевник, ликовни критичар и преводилац, Тодор Манојловић (1883 – 
1968), саграђена је 1914. године, у непосредној близини старог градског 
језгра, са његове јужне стране, близу некадашње пиварске махале, у Ули-
ци војводе Петра Бојовића бр. 31. Десни фронт ове улице, иза пиварског 
комплекса и тадашњег парка поред, био је на карти града из 1894. године, 
делимично изграђен. Две деценије касније ситуација на овој локацији је 
већ сасвим измењена.

Рођени Бечкеречанин, али по свом опредељењу грађанин Европе, Т. 
Манојловић, завршио је Филозофски факултет – одсек историје уметности 
у Базелу, 1914. године. После Првог светског рата након обиласка многих 
културних центара Западне Европе, долази у Београд где са другим нашим 
познатим писцима учествује у стварању и развијању српске модерне у књи-
жевности. Између два светска рата интензивно је писао ликовне критике. 
Поред многих функција био је уредник Летописа Матице српске (1931) и 
професор историје уметности на Уметничкој академији у Београду (1938). 
Написао је велики број песама, есеја, чланака и критика које су обухватиле 
све области уметничког стваралаштва. Бавио се и писањем драма. За вре-
ме Другог светског рата живео је у Београду, а после ослобођења прешао је 
у Зрењанин где је живео све до своје смрти, 1968. године.155

155 пишући о  животу т. Манојловића, р. поповић наводи да се кућа у којој је писац рођен налазила у пупи-
новој улици у Зрењанину, и да су се одмах до ње у истој улици и на истој страни, налазиле још друге две, у 
којима је тодор провео детињство и ђачко доба. описује их као простране „са много прозора и с дубоким 
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Како је песник и књижевник једно време живео и радио у овој кући, 
у историјографији је познатија као кућа Тодора Манојловића. Међутим, 
саградили су је заједно, 1914. године, грађевински мајстори Јанош Пањи и 
Јанош Мершбахер, који се те године наводи и као њен први власник.

Пањи Јанош, познати грађевински мајстор и предузимач у истој Улици 
војводе Петра Бојовића, само преко пута куће Тодора Манојловића, пројек-
тује и гради нешто раније, као што смо већ видели, две своје куће, 1911. и 
1914. године, познатије као кућа проф. Борјановића.156 

Поред тога што се бавио пројектовањем, Пањи Јанош је био познат и 
као власник парне циглане у граду и двоспратне најамне палате, у главној 
градској улици под бројем 34, коју пројектује и гради у позносецесијском 
стилу 1926. године. Успешно је наставио да се бави пројектовањем и после 
Првог светског рата, углавном држећи се старих образаца сецесијског сти-

баштама у зеленилу“. р. поповић, Грађанин света – Живот Тодора Манојловића, Зрењанин, 2002, 139-140; 
T. Malbaški, (ur.). нав. дело, 1966, 417- 418.
156  В. Мајсторовић, нав. дело, 2014, 134-139. 
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ла, претежно под утицајем његове мађарске варијанте. Умро је у Зрењани-
ну 1938. године.157

На основу сачуваног плана градње куће Т. Манојловића, основе при-
земља, попречног пресека и ситуације (цртеж главне фасаде није сачуван), 
сазнајемо да су је заједно пројектовали, непосредно пред Први светски рат, 
грађевински мајстори и предузимачи, Пањи Јанош (Pányi János) и Мерш-
бахер Јанош (Merschbacher János), почетком 1914. године.158

Ж. Шкаламера и Г. Гордић, бавећи се валоризацијом старог језгра града, 
1968. године, наводе да је кућа саграђена 1911. године и да је власница куће 
после смрти Т. Манојвовића, 1968, дакле, у време када је студија и рађена, 
била његова сестра Беба Путић. Из поседовног листа данас сазнајемо да је 
Вера М. Путић, била власница куће у Улици војводе Петра Бојовића 31, у 
периоду од 1926. до 1976. године.159

На истом плацу на којем је саграђена ова 
кућа, крајем XIX века, постојала су два објекта. 
Оба су, један већи а други мањи, имала право-
угаоне основе и била су краћом страном по-
стављена на регулациону линију улице. Негде 
на средини плаца, између њих, саграђена је 
данашња висока приземница, правоугаоне ос-
нове, постављена дужом страном на регулаци-
ону линију улице и главном фасадом окренута 
ка раскрсници Улица војводе Петра Бојовића 
и Улице царице Милице. Мањи објекат са леве 
стране је већ тада морао бити порушен да би 
се двориште проширило и обезбедио пролаз до 
улаза у нови. 

Новоизграђени објекат је приземна стамбе-
на грађевина основе у облику латиничног слова 

„L“, са краћим краком постављеним на регулациону линију Улице војводе 
Петра Бојовића и издуженим а уским дворишним крилом, уз десну ивицу 
парцеле. На основу оригиналног плана грађевине где је назначена намена 

157 основни биографски подаци о једном од најактивнијих грађевинских мајстора града Зрењанина, пањи 
Јаноша, донедавно су били веома оскудни. односили су се само на делове његове професионалне карије-
ре, на основу откривених оригиналних грађевинских планова из иаЗ, на којима је и забележено његово име. 
детаљније о његовом животу и раду видети, Б. којичић, Прилог биографији Јаноша Пањија, грађевинског 
мајстора из Великог Бечкерека (којичић, Грађа XXVIII 2015, 108-122). 
158 иаЗ, Фонд: Велики Бечкерек, град са уређеним сенатом (1769-1918), Ф. 3. 10748/1914. 
159 документација ЗЗЗскЗ. исту годину изградње, 1911-ту, налазимо и у прилогу с. Бакић, објављеном 
у: с. Бакић, нав. дело, 2008, 70; В. поповић у свом прилогу о сецесији у Зрењанину, наводи да је кућа т. 
Манојловића саграђена 1918. године, и да „представља последње одјеке мађарске националне цветне ор-
наментике са делимично измењеним обликом традиционалног тлоцрта“- В. поповић, нав. дело, 1985, 18.

тодор Манојловић (1883 – 1968)
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сваке просторије, видимо, да су до улице биле лоциране две међусобно по-
везане репрезентативне просторије. Одмах иза ових, на левој, бочној дво-
ришној фасади, смештен је главни улаз у кућу. Неколико степеника водило 
је до мањег претпростора, а одатле до главних улазних врата и хола који је 
био повезан са обе собе до улице. У наставку једне од њих, у крилу према 
дворишту, налазила се још једна соба и купатило. 

Други споредни улаз био је смештен на споју уличног и дворишног кри-
ла и чинио је спону између ова два међусобно повезана дела грађевине. Са 
леве стране од улаза налазили су се кухиња, купатило и остава, а са десне, 
хол и собе до улице. У делу дворишног крила постојале су још три мање, 
међусобно одвојене помоћне просторије, перионица, соба за послугу и на 

крају низа, шупа за дрва. Испод дела оставе је подрум засведен полуобли-
частим сводом. 

Кућа Т. Манојловића обликована је у стилу сецесије са наглашеним 
централним ризалитом који дели фасаду на три поља. Као што се види 
на старој фотографији, снимљеној пре њене девастације, декорација је 
била заступљена посебно на ризалиту и око прозора. Ризалит се заврша-
ва разиграном, таласастом линијом забата чији облик подсећа на барокну 
киблу.160 У средишту забата је тавански отвор у облику четворолисног цве-
та са елипсастим окулусом из кога полазе танке шпросне које формирају 

160 В. Мајсторовић, Кућа Тодора Манојловића у Зрењанину, Гласник друштва конзерватора србије 39, 
Београд, 2105, 143-146.

извор: иаЗ, Магистрат, Ф. 3. 10748/1914.
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латице цвета. Данас су ивице отвора уоквирене танким, профилисаним 
венцем који у прошлости, као што се види на старој фотографији, није 
постојао, односно, тавански отвор у виду четворолиста био је истакнут тако, 
што се налазио унутар профилисаног венца кружног облика. Отвор је да-
нас затворен дрвеним даскама, а у прошлости је вероватно био застакљен. 

Динамика извијених линија при компоновању забата централног риза-

лита спуштала се на фасадно платно испод, обавијајући два прозора, која 
су на тај начин припадала истом скупу отвора на ризалиту. Између про-
зора налазио се профилисани венац елипсастог облика као декоративни 
детаљ и по свом облику одговарао је окулусу таванског отвора. 

У фасадним пољима са леве и десне стране ризалита, налази се по један 
прозор. Отвори ових раније су били уоквирени шембранама полукружног 
облика, испод, и заобљених линија, изнад прозора. Занимљив је био и де-
коративни украс у виду извијеног таласа који је заузимао ширину крајњих 
фасадних поља, а налазио се испод ових прозора. По својој рељефној струк-

извор: иаЗ, Ф. 45, Збирка фотографија, 1890-2003, 1648.
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тури, танких вертикалних линија, рађених у малтеру, разликовао се од 
површине основне зидне равни, истичући још више њену живописност и 
пластичност. На исти начин обрађена је била и површина украса елип-
састог облика, на средини ризалита, између прозора. 

Нажалост, данас ови декоративни детаљи више не постоје, одавно су 
уклоњени. Остали су сачувани само поједностављени плитки оквири око 
прозора, изнад крајњих прозора троугаоног облика у виду фронтона, којих 
раније није ни било. Око ових прозора је и декорација у облику кругова 
различитих пречника. 

Прозори на фасади су били дупли, дрвени, двокрилни, са равним над-
светлом у коме су вертикалне шпросне. Кров је на краку до улице двовод-
ни, висок и стрм, покривен бибер-црепом, док су помоћне, дворишне прос-
торије покривене кровом на једну воду. 

У ентеријеру куће нису сачувани детаљи дрвенарије, врата, прозори и 
рагастови. Врата су била дрвена, пуна, једнокрилна или двокрилна, са де-
коративним украсима у виду плитког рељефа са флоралним стилизова-
ним мотивом. По собама се налазио под од уских дрвених дасака. 

У наставку главне фасаде, са њене леве старне, налазила се капија од 
алуминијумског лима између зиданих стубова кроз коју се улазило у дво-
риште. У међувремену је уклоњена, као и стубови, а постављена је најно-
вија, метална са решеткама, транспарентна. 

Кућа до данас није задржала своју стамбену функцију коју је првобитно 
имала, јер је са новим власником, од 2009. године, добила и нови трго-
вачко – пословни садржај. Грађевинским радовима од 2011. унутрашњи 
простор је реконструисан и адаптиран у изложбени салон канцеларијског 
материјала и канцеларије фирме Д.О.О. „Мис комерц“.

Због тога су морали бити уклоњени преградни зидови између соба, а 
некадашње дворишне помоћне просторије, раније адаптиране у дневну 
собу и кухињу, претворене су у два магацина. Такође, стара дрвенарија је 
замењена новом од елоксираног алуминијума, противно решењу које је 
издао ЗЗЗСКЗ.161 На тај начин је само настављено, започето много раније, 
деградирање њеног свеопштег изгледа.

Кућа се налази у непосредној близини заштићене проширене зоне ста-
рог језгра града, са његове јужне стране, а сама грађевина је на предлог 
ПЗЗЗСК, проглашена за културно добро, 1968. године, да би, нешто касније, 
1991. године била проглашена за културно добро од великог значаја.162

161 решење бр. I-17-5/09; идејни пројекат санације и адаптације стамбеног објекта у пословни, бр. I-17-
5/09 од 19. 03. 2009. ( документација ЗЗЗскЗ).
162  решење бр. I-439/2 од 15.10.1968. године, пЗЗЗск и „службени лист апВ“ бр. 28 од 30.12.1991; 
(документација ЗЗЗскЗ).
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Санаторијум др Клајича
22 адреса: улица петефијева бр. 4

Пројектант: Јанош пањи, Јанош Мершбахер и Јозеф штрауб
Време градње: 1921/22. године

Некадашњи санаторијум, данас плућна болница у Зрењанину, саграђена 
је на једној од многобројних парцела које су се крајем XVIII века проте-
зале дуж десне стране Петефијеве улице, све до Улице др Јована Цвијића, 
посматрано из правца старе пијаце. На поменутом простору постојале су 
куће, постављене уз уличну регулацију, дужом страном или забатом окре-
нуте ка улици. Већи делови плацева били су неизграђени. Преко пута ових 
кућа протицао је рукавац Бегеја који је скретао лево, правећи полукруг 
кроз Обилићеву улицу, да би се затим спојио са некадашњим главним то-
ком реке, дуж данашње Улице обале Соње Маринковић, формирајући тако 
мало полуострво. На полуострву су се налазили темељи порушене бечке-
речке тврђаве и неколико мањих објеката, издужне, правоугаоне основе. 

Један век касније, као што видимо на карти града из 1894. године, ситу-
ација је сасвим измењена. Извршена је препарцелација великих плацева, 
рукавац Бегеја је исушен, а на простору некадашњег полуострва изграђе-
ни су нови објекти који су својим габаритима и величином скоро сасвим 
затварали уличне фронтове парцела дуж Петефијеве, Обилићеве, Улице 
Соње Маринковић и Тиршове. 

На парцели бр. 284, током XIX века била су изграђена три нова објекта. 
Главни се протезао дуж уличне регулације и заузимао је цео улични фронт. 
Једно краће крило лежало је на међи са суседом, дуж леве ивице парцеле. 
Остала два објекта, правоугаоне основе, била су постављена на граница-
ма плаца према суседима, са његове источне и северне стране. Власници 
старе зграде из XIX века били су др Бела и Тасила Келер из Будимпеште. 
Од почетка XX века, до Првог светског рата, налазила се у поседу породице 
Емануел. 

Др Клајич, лекар специјалиста, прво је, 1910. године, био постављен за 
шефа хируршког одељења жупанијске болнице у Великом Бечкереку, да 
би после Првог светског рата, 1919, напустио болничку службу и отворио 
приватну лекарску праксу. Убрзо затим, већ 1920. године поднео је молбу 
Министарству здравља да на истом плацу оснује своју приватну болницу 
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коју и гради већ наредне године, заједно са својом женом Бертом Гоклер, у 
Петефијевој улици.163 

Новоизграђени објекат подигнут је 1921/22. године, по плановима Пањи 
Јаноша и Мершбахер Јаноша, грађевинских мајстора и предузимача, као и 
Штрауб Јозефа, одговорног пројектанта. 

  Санаторијум је био организован у духу поликлинике и у истом болес-
ници су могли да траже помоћ лекара. Како се види из плана и новинских 
написа, служио је и за лечење водом. Године 1924. могло се прочитати да 
је др Клајич изградио једноспратну зграду за потребе једног санаторијума 
и лечења хладном водом и да ће поред овог, санаторијум бити снабдевен 

163  иаЗ, Ф.97, Градско поглаварство петровград (1919-1941), 15339/20, Молба др Јована клајича 
Министарству здравља за оснивање приватне болнице; Године 1911, у граду је постојао још један 
санаторијум, др алајоша Хајнермана (Alajoš Heinermann) у улици Бригадира ристића, поред железничке 
пруге. Грађевински планови објављени у: В. Мајсторовић, нав. дело, 2013, 55, 163-166; нажалост, зграда је 
порушена осамдесетих година XX века, а пре рушења у њој се налазило очно одељење Болнице „др Ђорђе 
Јоановић“. (прим. аут.)



192  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   193

извор: иаЗ, Ф. 97. Градско поглаварство петровград (1919-1941), 12635/1926.

још и са једним јавним и кадним купатилом. Тиме би се решило питање 
купања оних грађана који у свом дому нису имали купатило. Било је пред-
виђено да купатило има 24 каде, прве, друге и треће класе, за мушкарце и 
за жене.164 

 До почетка тридестих година XX века био је познат под називом Са-
наторијум др Јохана Клајича (dr. Kleitsch), како је забележено на старим 
фотографијама. Након тога, 1932. године забележено је у новинама да ће 
ученици мушког пола који су дотада били смештени у конвикту папског 

164 иаЗ, Ф. 97. Градско поглаварство петровград (1919-1941), 12635-1926. Молба др Јована клајича 
упућена градском сенату ради доставе оригиналних планова о зидању санаторијума у  Верешмартиновој 
улици. - санаторијум и лечење водом др Јована клајича (Johann Kleits) – цртеж главне фасаде, попречни 
пресек, основа подрума, приземља и спрата; Нови санаторијум у Бечкереку, Torontál 13, 18. јануар, 1924.
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прелата Ференца Енгела, наредне школске године бити премештени у 
зграду бившег санаторијума др Клајича која је узета у закуп и која ће бити 
преуређена у конвикт. Заједно са санаторијумом биће укинуто и Клајичево 
купатило јер ће се и те просторије преуредити за становање. Нови конвикт 
је требало да преузме дирекција учитељске школе.165

Зграда некадашњег санаторијума, данашње плућне болнице је једносп-
ратна грађевина, сложене основе коју чине два крила, улично и дворишно, 
међусобно повезана. Улично крило, правоугаоне основе, дужом страном је 
постављено на регулациону линију улице, док је краће, дворишно, уз десну 
ивицу парцеле. Оба крила представљају старији корпус грађевине из 1921. 
године. 

Новије дворишно крило, сложеније основе са многобројним испадима, 
чини саставни део уличног дела грађевине, са којим је функционално и 
повезано. Саграђено је почетком деведесетих година XX века. 

Главно степениште којим се некада приступало у приземни део Санато-
ријума налазило се унутар ајнфорта левог ризалита, са десне стране њего-
вог зида. У уличном фронту смештене су биле међусобно повезане просто-
рије, прво соба за преглед, трпезарија, спаваћа соба и на крају соба за децу, 

165 Од санаторијума конвикт – затвара се Клајичево купатило, Hirado 176, 2. август 1932.

извор: ЗЗЗск, Збирка старих разгледница
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споља наглашена десним, избаченим ризалитом. У позадини ових просто-
рија, налазио се ходник који је повезивао ово улично, са дворишним трак-
том. Према дворишту биле су окренуте чекаоница, лабораторија, рентген, 
кухиња и шпајз. У мањем дворишном крилу уз десну ивицу парцеле, била 
су смештена три WC-а, гардероба, чекаоница и три међусобно одвојена ку-
патила. У овом делу Санаторијума налазило се и двокрако степениште које 
је водило на спрат. На спрату се пружала, окренута ка уличном делу, вели-
ка сала и мање собе за болеснике. 

Касније је овај главни улаз у зграду изгубио своју првобитну функцију, 
тако што је затворен и адаптиран за потребе данашње болнице. Уместо 
улазне капије отворен је нови, трокрилни прозор, идентичан са осталим 
прозорима ризалита. 

Данас се у зграду улази из дворишта, али се претходно мора проћи кроз 
капију од алуминијумског лима која је постављена у продужетку левог 
ризалита.

Фасадно платно зграде старог Санаторијума компоновано је у стилу се-
цесије са наглашеним ризалитима на угловима. На средишњем, увученом 
и најширем пољу су по шест двокрилних прозора на свакој етажи, и још 
један централно постављен, плитки ризалит. Приземље и спрат повезани 
су пиластрима са геометријским орнаментом на местима капитела.

Снажно наглашени избачени ризалити су повезани ниским оградним 
зидом од опеке на којем је ограда од жице. Ризалити се завршавају трапе-
застим забатима оперваженим дрвеним резбареним опшавом. Над риза-
литима су мали троводни кровићи који улазе у главни, двоводни кров. Та-
ван је адаптиран у канцеларијски простор. Кров је покривен бибер-црепом. 
Испод десног уличног дела зграде и краћег дворишног крила је подрум. 
Плитки сегментни (пруски) свод, заједно са старијим полуобличастим, ра-
није грађевине, коришћен је за формирање међуспратне конструкције, из-
над подрума и приземља.

Углови ризалита су наглашени касетираним пиластрима. На свакој ета-
жи ризалита је по један трокрилни прозор уоквирен шембраном од малте-
ра, а на забату су три уска и висока таванска прозора.166

Како се види на самом пројекту грађевине (сачувани су цртеж главне 
фасаде и попречни пресек зграде из 1921. године, док су основа подрума, 
приземља и спрата из каснијег периода) и на сачуваној старој фотогра-
фији, симетрија објекта била је нарушена бочно постављеном колско-пе-
шачком улазном капијом на зиду левог ризалита. Капија је била дрвена, 
четворокрилна са надсветлом и архитравно завршена као и сви остали от-
вори на згради. Такође, на бочним ризалитима аутор је планирао поста-

166  с. Бакић, д. радовановић, „Услови и мере техничке заштите у оквиру заштићене просторне културно-
историјске целине центра Зрењанина“ (елаборат). документација пЗЗЗск и ЗЗЗскЗ.
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вљање двокрилних прозора као на целој фасади, док су, како стоје и данас, 
само на њима, изведени трокрилни. 

По слободним равним површинама фасада је богато декорисана плит-
ком малтерском пластиком, потпуно у духу примењеног стила. Препозна-
тљиви су геометријски мотиви, флорални, разноврсни фризови – зупчасти 
или валовити као и мотиви маски. 

Сви ови орнаменти око и изнад прозора могу се упоредити са истим 
или врло сличним, као што су мотиви тролиста или зупчастог фриза, пре-
познатљивим и на осталим сачуваним грађевинама Пањи Јаноша, у граду. 
Мисли се пре свега на кућe подигнутe у Улици војводе Петра Бојовића бр. 6 
и 8, Пашићевој улици бр. 16 или Улици Стевице Јовановића бр. 4-6.

У згради бившег санаторијума др Клајича, одмах након ослобођења, 
1945. године, када прелази прво у државну па у општенародну имовину, 
једно краће време била је смештена дечија болница са 100 постеља. У њој 
је лечено око 3000 деце, претежно ратне сирочади. Већ 1946. године, бол-
ница се пресељава у Улицу народне омладине бр. 16, у зграду некадашњег 
Енгеловог конвикта.167

167 T. Malbaški, (ur.), нав. дело, 1966, 465-466.
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Од 1967. године носилац права коришћења зграде је Болница за тубер-
кулозу плућа са диспанзером – Зрењанин.

Оснивање Специјалне болнице за плућне болести „Др Васа Савић“ у Пе-
тефијевој улици бр. 4, везано је за почетак организоване борбе против ту-
беркулозе плућа у граду.168

Установа је регионалног карактера и збрињава респираторну патоло-
гију са територије пет општина средњебанатског региона. Располаже са 
хоспиталним капацитетом од 200 постеља.

Зграда Санаторијума др Клајича, данас плућна болница, и поред мање 
грађевинске интервенције задржала је свој аутентичан изглед из времена 
градње. Након рестаурације 2006. године, према условима ЗЗЗСКЗ, чуваће 
се у неизмењеном изгледу.169 

Зграда се налази у улици која чини део проширене зоне, заштићене 
Просторно културно – историјске целине старог језгра Зрењанина. 

Сама грађевина је добро под претходном заштитом.170

168 о здравственим приликама у нашем граду и борби против туберкулозе видети текстове из моногра-
фија града - а. станојловић, (ур.), нав. дело, 1938, 361-363; T. Malbaški, (ur.), нав. дело, 1966, 462-470, 
502; д. пауновић, Историјски развој здравства у Зрењанину, народни музеј Зрењанин (каталог изложбе), 
Зрењанин 1995.
169  решење бр. 3-74/06 (документација ЗЗЗскЗ).
170  документација ЗЗЗскЗ



196  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   197



198  |   Сецесија у архитектури Зрењанина   |   199

The new direction in art, the Secession (Art Nouveau) appears in Zrenjanin by 

the end of the 19th century, at a time when in other developed European cities 

the construction of unique and comprehensive work of art had begun, which 

in the architecture were supposed to mark a break with the up-to-then existing 

neo-styles of the Academism, arguing for freedom of individual creativity.

The largest number of the Secession objects in Zrenjanin was buit at the time 

of an intense economic development and very vigorous construction activity 

which had particularly accelerated just before the First World War. This is evi-

denced by a large number of applications from citizens, to the city authorities, 

for obtaining a building permit to build a new residential or residential-business 

building or modernize an existing old one, on few remained free plots or sites of 

already dilapidated houses in the both strict and wider city center (Majstorović, 

2013). 

In addition to residential houses, palaces and villas, the Secessiuon style in 

Zrenjanin was embraced by the government institutions through their public 

building and church projects. Two state schools are being built, Episcopal Ordi-

nariate, the steel "Great Bridge" over the Begej and photo studio, a medical insti-

tution - sanatorium, department store furniture, children's educational institu-

tion and monetary bureau. In all these facilities, Secession is mainly expressed 

in decorative facade ornaments, of geometric and floral origin, sometimes with 

figures and masks or in combination with elements of the passing neo-styles. 

New building materials are being applied, wood, brick facade, glass, steel, as well 

as ceramic tiles and cast iron for decoration of the interior. Some parts of the 

decorative facades are usually painted. 

The Secession Architecture in Zrenjanin
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Examples of the Secession in Zrenjanin are the closest to the Hungarian Se-

cession architecture (in Pest city) and Viennese Secession. The projects for the 

majority of these buildings are the work of local building masters and construc-

tion contractors, but also of educated architects who came from the major cent-

ers of the then Austro-Hungarian Empire: Budapest, Prague and Timisoara. The 

most frequently mentioned names in the documentation of construction plans 

of the Great Beckerek (today Zrenjanin) are: Panyi Janos, Merchbaher Janos, 

Jakab and Istvan Bart, Stifl Matyas, Klaszki Jakab, Josef Straub and Hof Nandor.

The architects who come from the Hungarian capital of the monarchy work 

together in tandems are Filip Karoly and Lajos Bosruker (building of the First 

Croatian Savings Bank), Mocsanyi Karoly and Szekely Marcell (palace of Lazar 

Dunđerski) and Csaszar K. Ferenc (two national primary schools in the former 

Opovo and German city blocks). Viktor Benes, an architect from Prague, made 

the project for the villa of the director of the sugar factory Viktor Elek, as well 

as the other supporting structures of this important industrial complex in the 

city. Architect Laszlo Szekely came from Timisoara in order to project one of the 

most valuable industrial buildings for the city of Zrenjanin in 1913, the building 

of the city slaughterhouse.
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Az új művészeti irányzat, a szecesszió (art nouveau) már a XIX. század végén 

elterjedt Nagybecskereken, vagyis abban az időben, amikor a fejlett európai 

központokban megjelentek azon összművészeti alkotások, amelyek az építészet 

terén az akkor uralkodó neostílusoktól való elszakadást, és az egyén alkotósza-

badságát hirdették. 

A legtöbb nagybecskereki szecessziós épület az élénk gazdasági- és építészeti 

tevékenységek időszakában, a XIX. század végén jött létre, és ez a folyamat az 

első világháború előtt még inkább felerősödött. Erről tanúskodik a számos kére-

lem, amit a polgárok az illetékes hatóságokhoz nyújtottak be építési engedélyért 

folyamodva, hogy a szűkebb és tágabb városközpont szabad telkein új házakat 

építsenek, vagy korszerűsítsék a már meglévő lakóépületeket és üzleti helyisége-

ket (Majstorović 2013). 

A lakóépületek, a városi paloták és villák mellett, Nagybecskereken a sze-

cessziós stílust előszeretettel alkalmazták a középületek, vagyis az állami- és a 

vallási épületek esetében is. A városban ebben az időszakban két állami általá-

nos iskola, egy gyermeknevelő intézet, egy pénzügyi intézet, a püspöki hivatal, a 

Béga-folyón átível „Nagyhíd”, egy fényképész műterem, egy szanatórium és egy 

bútoráruház épült. Ezeken az épületeken a szecesszió általában a homlokzat de-

korációs részletképzésénél jelentkezett, főként geometriai- és növényi alakzatok 

formájában, néha azonban a figurális elemek kialakításánál, vagy a letűnőben 

lévő neostílusokkal kombinálva. Az időszakra jellemző az új anyaghasználat, a 

fa, a tégla és az üveg, valamint a kerámiából és az öntöttvasból készül elemek, 

amelyeket mind a külső, mind a belső tér kialakításánál alkalmaztak. A homlok-

zat dekorációs elemei általában különböző színekben pompáztak.

Nagybecskerek szecessziós építészete
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A nagybecskereki szecessziós épületeket stílusukban a magyar- (pesti) és 

a bécsi szecessziós épületek ötvözetei képezik. A terveket elsősorban helyi épí-

tőmesterek készítették, de nem volt ritka eset, hogy bekapcsolódtak a képzett 

építészek is, akik az akkori Osztrák–Magyar Monarchia nagyobb központja-

iból, Budapestről, Prágából és Temesvárról érkeztek. A nagybecskereki épüle-

tek tervdokumentációin leggyakrabban megjelenő nevek: János Pányi, János 

Merschbacher, István Bart és Jakab, Mátyás Stiefel, Jakab Klaski, József Straub 

és Nándor Hof. 

A magyar fővárosból sokszor érkeztek építész-párosok is, ezek a következők 

voltak: Károlyi Fülöp és Lajos Bosrucker, (az első horvát  Takarék- És Hitelbank 

épülete), Károly Mocsányi és Székely Marcell, (Dungyerszky Lázár palotája), va-

lamint Ferenc K. Császár, (két állami általános iskola, az Opovói- és a Német 

negyedben). Viktor Beneš prágai építész, Viktor Elek, a cukorgyár akkori igazga-

tója villáját tervezte, valamint a gyáregyüttes számos melléképületét is. A város 

egyik legértékesebb ipari épületét, a közvágóhidat pedig László Székely temes-

vári építész tervei szerint építették fel, 1913-ban.
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Die neue Richtung in der Kunst Secession (der Jugendstil oder Art nouveau) er-

scheint in Zrenjanin schon am Ende des 20. Jahrhunderts. In dieser Zeit wird 

in anderen mehr entwickelten Zentren Europas  mit dem Bau der einzigartigen 

und umfassenden Kunstwerke begonnen, der  in der Architektur den Bruch mit 

bis dahin gültigen Neostilen des Akademismus bezeichnen sollte und sich für 

die Freiheit des individuellen Schaffens einsetzte. 

Die größte Anzahl der sezessionistischen Bauwerke in Zrenjanin entstand in 

der Zeit des intensiven Wirtschaftswachstums und sehr lebediger Baukunst, die 

sich besonders vor dem Anfang des Ersten Weltkriegs beschleunigten. Das be-

zeugt eine große Anzahl der Anträge der Bürger zu der zuständigen Stadtregie-

rung, die Bauerlaubnisse zu bekommen. Sie wollten an noch freien Plätzen oder 

an dem Platz schon baufälliger Häuser, die in Innenstadt sind, ihr eigenes neues 

Haus bauen lassen oder das alte Haus, Wohngebäude oder Wohn-Geschäftsge-

bäude modernisieren lassen (Majstorovic 2013). 

Neben Wohngebäuden, Villen und Palästen akzeptieren die Staatsinstituti-

onen den sezessionistischen Stil durch Projekte sowohl öffentlicher Gebäude 

als auch Kirchen. Zwei Staatsgrundschulen, bischöflicher Ordinariat, stählerne 

„Große Brücke“ über der Bega, Fotostudio, Krankenanstalt – Sanatorium, Möbel-

haus, Bildungsinstitution für Kinder und Bankhaus werden gebaut. Sezession ist 

bei diesen Bauwerken an dekorativen Fassadenornamenten erkennbar, die geo-

metrisch oder  vegetabilisch und machmal mit Figuren und Masken oder in der 

Kombination mit den Elementen der vergehenden Neostile sind. Die neuen Bau-

stoffe wie zum Beispiel Holz, Fassadenziegel, Glas, Stahl, Keramikfliesen und 

geschmiedetes Metall werden für die Fassadengestaltung angewendet. Manche 

dekorativen Stücke an den Fassaden werden gefärbt.

Secession in der Architektur in Zrenjanin
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Die Beispiele der Secession in Zrenjanin sind der ungarischen Varinate der 

Secession in der Architektur (in Pest) und Wiener Secession sehr ähnlich. Pro-

jekte für die Mehrzahl dieser Gebäude sind die Arbeit von lokalen Handwerkern 

und Bauunternehmen, aber auch ausgebildeter Architekten, die aus den gro-

ßen Zentren der damaligen Österreich-Ungarn, Budapest, Prag und Timisoara 

kamen. 

Die am häufigsten genannten Namen in der Dokumentation der Entwürfe 

des Großbetschkereks sind: Panji Janos, Mersbaher Janos, Istvan und Jakab Bart, 

Stifl Macas, Klaski Jakab, Straub Jozef und Hof Nandor.

Die Architekten, die aus der Hauptstadt des ungarischen Teils der Monarchie 

kommen und zusammenarbeiten sind: Filip Karoly und Lajos Bosruker (das Ge-

bäude der ersten kroatischen Sparkasse), Mocanji Karoj und Sekej Marcel (das 

Palast von Lazar Dunderski) und Casar K. Ferenc (zwei Volksgrundschulen in 

ehemaligen Opovacka und Deutsches Stadtviertel). Viktor Benes, Architekt aus 

Prag entwirft für den damaligen Direktor der Zuckerfabrik Viktor Elek sowohl 

eine Villa als auch andere Nebengebäude dieses wichtigen Industriekomplexes 

in der Stadt. Architekt Laszlo Szekely kommt aus Timisoara, um für die Stadt  

Zrenjanin 1913 eines der wertvollsten Industriegebäude in der Stadt zu entwer-

fen -  das Gebäude des städtischen Schlachthofs. 
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Из рецензије
 др александар кадијевић,  
редовни професор Филозофског факултета у Београду 

                                                                      
..... Баца ново светло на недовољно анализиран предметни феномен, више-
струко значајан са културолошког и историјског становишта, јер развој се-
цесијског архитектонског стила није равномерно проучен у свим војвођан-
ским срединама у којима је евидентиран. Предност су, углавном, добијале 
грађевине изведене у Новом Саду, Сенти и Суботици. 

Монографија критички осветљава приказане примере (22) уважавајући 
аналитичке прилоге ранијих историографа на том пољу. Својим квалите-
том и сазнајним доприносима вишеструко подстиче сличне истраживачке 
подухвате у другим војвођанским градовима.

Сматрајући рукопис значајним и актуелним, безрезервно га препору-
чујемо као издавачки и културолошки подухват. Његовим објављивањем и 
служба заштите споменика културе ће добити драгоцене смернице, неоп-
ходне за још ефикасније деловање у склопу својих надлежности.

у Београду, 25. фебруара 2015.
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