
44

* Доц. Др Викторија Алаџић, Универзитет у Новом Саду, Грађевински факултет, Козарачка 2а, Суботица, e-mail : vikica@yunord.net

Апстракт:
Након формирања Аустроугарске 
монархије формирана је и 
институција централне Аустроугарске 
банке са две централне канцеларије, 
једном у Бечу и другом у 
Будимпешти. Након тога почеле су да 
се граде експозитуре Аустроугарске 
банке широм Угарске. Током прве 
деценије 20. века изграђено је 
више десетина објеката, већином 
према пројектима архитекте Јожефа 
Хуберта (József Hubert). Предмет 
овог истраживања је објекат 
Аустроугарске банке у Суботици 
који је, за разлику од осталих, 
урадио архитекта Ференц Рајхл 
(Raichl J. Ferenc)  1901. године. Ова 
банка као основни узор приликом 
пројектовања имала је централни 
објекат банке у Будимпешти, како 
приликом конципирања фасаде, 
тако и  приликом дефинисања 
функционалног аспекта објекта, 
који је осим пословних просторија 
саме банке садржавао и станове за 
издавање. Фасада Аустроугарске 
банке у Суботици такође је 
кореспондирала са фасадом 
банке у Будимпешти применом 
декоративних елемената чија 
је симболика недвосмислено 
упућивала на основну функцију 
објекта као банке и представљала 
значајно архитектонско остварење 
у поређењу са другим објектима 
банака грађеним на просторима 
Аустроугарске монархије. 
Кључне речи: архитектура, 
Аустроугарска монархија, сецесија, зграда банке, Суботица

AUSTROHUNgARIAN bANK bUILDINg IN 
SUbOTICA

Abstract:
During the negotiations between Austria and Hungary 
in 1867 when dual Austro-Hungarian Monarchy was 
formed, the question of the central bank was not 
touched to prevent further complications.  In 1878, 
after years of prolonged negotiations, the central bank 
was successfully transformed into an institute in which 
Austria and Hungary had an equal share. The "Austro-
Hungarian Bank" acted as a central bank for both parts 
of the Empire. The dualistic character of the institute 
was characterized by two managements and two head 
offices in Vienna and Budapest.  During first decade of 
20th century it was built few dozens of bank buildings 
in Hungary and the most important: the central Austro-
Hungarian Bank building in Budapest on Szabadság tér 
8.  Bank building in Budapest was built according to the 
design made by Ignác Alpár who won the competition.  
Most of the other bank buildings built throughout 
Hungary were designed by architect József Hubert, 
but Austro-Hungarian bank building in Subotica was 
designed by architect Ferenc József Raichl in 1901. Main 
topic of this paper is research of architecture of Austro-
Hungarian Bank Building in Subotica.  It is obvious, 
although smaller in size, that the building was designed 
according to the main concept of the central bank 
building in Budapest. Compositions of the both facade 
applied similar architectural elements, like pillars, 
projections, attics, plinth and also decorative elements 
that symbolizes the function of a building. Inner 
organization of space also corresponds to each other, 
in both buildings: beside offices there were several 
apartments for renting.  In contrast to other bank 
buildings in Hungary designed by József Hubert, bank 
building in Subotica, although made according to the 
concept of Central Bank building in Budapest represents 
remarkable and unique architectural masterpiece 
including all: architectural composition, decorative 
elements and function of a building.
Key words: architecture, Austro-Hungarian Monarchy, 
art nouveu, bank building, Subotica
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Увод
Сложена друштвено-политичка 

ситуација у Европи током 19. века, 
а посебно у Хабсбуршкој монархији, 

условила је избијање револуције 
1848. године. И поред пораза 

револуције и покушаја обуздавања 
промена, револуционарни процес 

незадрживо је напредовао. Изградња 
железнице широм Средње Европе 

условила је отварање тржишта и 
незадржив развој економије који је 
омогућио капитализацију друштва. 

Хабсбурши двор, притиснут од стране 
Немачке, као и незадовољством 

националних мањина поражених 
1848. год., пристао је 1867. год. на 
формирање дуалистичке државе 

Аустроугарске са два седишта: Бечом 
и Будимпештом. Требало је након тога 

створити заједничка министарства 
спољних послова и одбране 

као и заједничко министарство 
финансија које би намиривало 

њихове трошкове.2 Током преговора 
између представника Аустрије и 

Мађарске питање централне банке 
није покретано, да би се избегле 

додатне компликације и да би се 
наставило са претходном праксом 

све док се не реализује законски 
оквир који се односи на ово питање. 

Након дугог периода преговарања, 
1878. год. дотадашња Централна 

банка је успешно трансформисана 
у институцију у којој су Аустрија 

и Мађарска имале исте уделе. 
Формирана је Аустроугарска банка 

делујући као централна банка за оба 
дела империје. 
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грађевинама преправљеним за њихове потребе.7 Занимљиво 
је напоменути да је, за разлику од Будимпеште и Мађарске 
уопште, у Србији палата Народне банке Краљевине Србије, 
дакле објекат функционално намењен потребама банке, био 
изграђен већ 1890. године у Београду.8 Изградња централне 
зграде Аустроугарске банке у Будимпешти почела је 1902. 
год., а завршена је 1905. године. (Сл. 1) Зграда је троспратна, 
са два доња спрата намењена потребама банке и трећим 
спратом на којем су били смештени станови за намештенике. 
Алпаров објекат Аустроугарске банке у Будимпешти спада у 
монументална остварења касног хисторицизма са стилским 
елементима класичне и источне архитектуре у тежњи да се 
истакне снага и достојанство нове институције.
Зграда је изграђена са унутрашњим атријумским двориштем 
намењеним потребама клијената и кочија које су 
испоручивале новац. Фасада банке декорисана је рељефним 
фризом у нивоу првог спрата, између прозора, којим је 
Игнац желео да илуструје трговачке и банкарске активности. 
Рељефе фриза је урадио вајар Карољ Шењеи (Károly Sennyei). 
Када се гледа фасада оријентисана према Тргу Слободе ређају 
се следеће сцене: топљење руде; ливење полуга драгоцених 
метала; ковање металног новца; дизајнирање и штампање 
папирног новца; фолклорна уметност; наука и златарски 
занат; сточарство, ратарство и индустрија; феничанска, 
египатска, арапска и јеврејска трговина; средњовековно 
банкарство и рударство.9 Ово је био успешан експеримент, 
будући да од тада налазимо бројне примере овакве примене 
фигуралних орнамената.

Изградња зграде Аустроугарске банке у Будимпешти
Захваљујући новом статусу у Монархији, либералнијим 
законима, и развоју железнице, Мађарска је прошла кроз 
врло брзи економски развој у последњој четвртини 19. века. То 
је било и време убрзане урбанизације градова. Аустроугарска 
банка је пратила овај развој као најпрогресивнија банкарска 
институција тог времена, отварајући експозитуре широм 
Монархије. До 1905. год. имала је 14 експозитура у 
различитим градовима Мађарске.4 
Иако формирана као институција још 1878. год., главна 
зграда Аустроугарске банке у Будимпешти изграђена је тек 
почетком 20. века. До тада послови банке обављали су се у 
објекту на Тргу Јожефа Надора 3 (József Nádor tér 3), који је 
касније срушен и на његовом месту је изграђена Кредитна 
банка. Управа Аустроугарске банке, за потребе изградње 
централе у Будимпешти, купила је парцелу на простору 
намењеном за развој који ће касније бити формиран као 
репрезентативан трг назван Трг Слободе (Szabadság tér). 
Током лета 1900. год. управа банке позвала је 8 мађарских 
и 8 аустријских архитеката да направе планове мађарског 
одељења Аустроугарске банке на откупљеној парцели на 
Тргу Слободе бр. 8.5 Од понуђених решења у мају 1901. год. 
комисија је прву награду доделила пројекту Игнаца Алпара 
(Alpár Ignác).6 Остали пројекти су изгубљени, тако да није 
могуће данас судити о првонаграђеном раду у односу на 
остале пројекте. У сваком случају, на конкурсу су учествовала 
велика имена тога времена. 
Архитекта је имао тежак задатак, будући да до тада у 
Мађарској није била изграђена ни једна грађевина искључиво 
за потребе банке. Банке су до тада биле смештене у старим 

Банка је имала две централне канцеларије: једну у Бечу и другу у Будимпешти. 
Прелазак са сребрне валуте на стандард у злату био је део далекосежних реформи 
потребних да се консолидује институција Аустроугарскe банкe.3 Овоме су претходиле 
дуготрајне дебате. Након транзиционе фазе од осам година, златна круна је 
заменила сребрни флорин (fl), као легална валута Аустроугарске, 1900. године. 
Након формирања државне Аустроугарске банке било је потребно придобити 
поверење народа широм Монархије. Једна од мера које су биле предузимане јесте 
изгадња зграда банака у већим градовима које су својим изгледом додатно имале 
задатак да допринесу изградњи поверења између државе и њених људи. Зграде 
банака су, осим тога, у функционалном смислу биле нова врста објеката који су се 
појавили у периоду капитализма олакашавајући проток капитала и гарантујући 
сигурност пословних трансакција.

3 http://www.oenb.at/en/ueber_die_oenb/bankh_archiv/geschichte_der_oenb/1878_bis_1922/18781922.jsp, 18.09.2012. 8 и 45 мин.
4     Zádori J. (1996): The Buildings of the National Bank of Hungary, Budapest, TDI Promotion Agency, стр. 4.
5 Међу мађарским архитектима, учесницима конкурса, били су: Игнац Алпар (Alpár Ignác), Јожеф Хуберт (Hubert József), Алберт Кереши (Körössy Albert), 

Еден Лехнер (lechner Ödön) Липот Баумхорн (Baumhorn lipót), Корб и Гиергл (Korb és Giergl), Артур Меининг и Ерне Шанен (Schannen Ernő), са аустријске 
стране учествовали су пoзнати архитекти: Фелнер и Хелмер (Fellner und Helmer), Kaрл Кениг (Karl König), Фридрих Шахнер (Friedrich Schachner), Ото Вагнер 
(otto Wagner), као и Лудвиг Бауман (ludwig Baumann), Франц вон Краус (Franz von Krauss) и Лудвиг Рихтер (ludvig Richter). Gerle J. (1994): Palaces of Money, 
Budapest, Municipality of Budapest.ű, str. 31.

6     Игнац Алпар (1855–1928) је био мајстор еклектичне архитектуре. Шест година је провео у Берлину на Академији архитектуре. Gerle J., A. Kovács, I. 
Makovecz,  (1990): A századforduló magyar építészete, Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó – Bonex, рр. 19–20.

7 Zádori J. (1996): The Buildings of the National Bank of Hungary, Budapest, TDI Promotion Agency, рр. 12.
8 Ротер, Б. М. (2004): Архитектура грађевина јавних намена изграђених у Београду од 1868. до 1900. године (други део), Архитектура и урбанизам, 14– 

15, Београд, Институт за архитектуру и урбанизам Србије, стр. 78–80.
9  Ráday, M. (1998): Jelenetek a Pesti Utcán, Budapest: Karinthy kiadó, стр. 50–55.
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скромној једноспратној фасади утисак монументалности и 
варирајући тему фасаде главне банке у Будимпешти. Слично 
је било и са зградама експозитура Аустроугарске банке у 
Мишколцу, Њиређхази, Печују, Бекешчаби. Све објекте је 
пројектовао Јожеф Хуберт, зграде су претежно биле смештене 
на угаоним парцелама мешајући архитектуру историјских 
стилова са декоративним елементима сецесије, држећи 
се основне поставке монументалне фасаде централног 
објекта у Будимпешти, наглашавајући угаоне ризалите, 
монументалне пиластре, декоративне атике, хоризонталне 
лизене и смену полукружних и квадратних прозорских 
отвора. Сами декоративни украси фасада нису у већој мери 
били повезани са функцијом објекта, једино на фасади 
објекта у Бекешчаби налазимо лик Хермеса. Јожеф Хуберт 
је пројектовао укупно 32 зграде експозитура Аустроугарске 
банке широм Монархије. За потпуну типолошку анализу ових 
објеката потребно је спровести додатна истраживања која 
би обухватила проналазак оригиналних пројеката и анализу 
унутрашње организације простора самих објеката, а до 
тада могуће је само анализирати објекте на основу њихове 
спољашњости и описа у већ постојећој литератури, но и ова 
анализа упућује на чињеницу да изузетак међу осталим 
објектима чини зграда Аустроугарске банке изграђена у 
Суботици 1901. године.    

Зграда Аустроугарске банке у Суботици
За пројекат Аустроугарске банке у Суботици ангажован је 
Ференц Рајхл, тада већ суботички архитекта.10

У Суботици је Рајхл пројектовао читав низ објеката, као што 
су зграда Гимназије, приземне најамне куће у Улици Васе 
Стајића, неколико најамних палата и чувену Рајхлову палату, 
свој дом. У почетку каријере био је окренут утицајима из 
Беча и архитектури западноевропских градова. На објектима 
које је проjектовао примењивао је неоренесансу, необарок, 
еклектику и бечку сецесију. Зграда Аустроугарске банке у 
Суботици такође је својом фасадом кокетирала са сецесијом 
Беча. (Сл. 2)11  

На фасади у Холд улици декоративне скулптуре урадио је 
Јожеф Рона (Róna József). Оне приказују фундаменталне 
индустријске и трговачке активности. Посебно идилични су 
рељефи Беле Маркупа (Markup Béla) који приказују сцене 
са пастиром, а на рељефу који симболизује уметност, Игнац 
Алпар је послужио као лик средњовековног  протомајстора.

Изградња објеката Аустроугарске банке у другим 
градовима Монархије
Почетком двадесетог века, након што је расписан конкурс 
за изградњу зграде Аустроугарске банке у Будимпешти, 
почиње изградња експозитура широм Угарске. Током 1901. 
год. изграђене су зграде Аустро-гарске банке у Суботици и 
Капошвару, 1905. у Сегедину и Солноку, 1908. у Мишколцу, 
1909. у Њиређхази, 1910. у Печују и 1912. у Бекешчаби.
Једна од првих експозитура изграђена је у Капошвару. 
Пројекат зграде урадио је Јожеф Хуберт (1846–1916). Иако 
се ради о једноспратном објекту скромних димензија, 
већ на први поглед је евидентно да је архитекта главну 
фасаду, на којој се појављују пиластри од сокле приземља 
до покровног венца, пројектовао по угледу на фасаду 
Аустроугарске банке у Будимпешти орјентисану према 
Тргу Слободе. Фасада објекта, компонована елементима 
хисторицизма, употпуњена је сецесијским декоративним 
детаљима. Наглашене хоризонталне лизене и примена 
полукружних прозора у приземљу, те квадратних на спрату, 
такође кореспондирају са архитектуром централне банке у 
престоници. Јожеф Хуберт је пројектовао и еклектичну зграду 
Аустроугарске банке у Сегедину 1904. год., наглашавајући 
угаоне ризалите на сличан начин као на централној згради 
у Будимпешти. Зграда је завршена 1905. године. И овде су 
се на првом спрату налазили станови за службенике који 
су након Другог светског рата претворени у канцеларије. На 
згради банке у Сегедину, Хуберт је применио само наглашене 
угаоне ризалите и хоризонталне лизене, док је за зграду 
у Солноку, поред ризалита и лизена, поново применио 
пиластре који су се, слично као у Капошвару, пружали од 
сокле y приземљу до поткровног венца првог спрата, дајући 

Сл.1.
Зграда Аустроугарске банке у Будимпешти
Fig. 1.
AustroHungarian bank building in budapest
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ти станови били искључиво намењени службеницима банке 
или су изнајмљивани и другим особама, али у сваком случају, 
управа банке је користила сваки педаљ простора да оствари 
економску добит и обезбеди опстанак ове институције. 
Вредност зграде, која је према опису била у врло добром 
стању, процењена је 1921. год. на 1.257.100.000 тадашњих 
динара.14

Тежња да се широм Монархије изграде препознатљиви 
објекти Аустроугарске банке, поштована је и при 
пројектовању зграде експозитуре у Суботици. Неки основни 
структурни елементи фасадног платна начињени су према 
угледу на матичну зграду у Будимпешти. Иако је матични 
објекат завршен тек 1905. год. очигледно је да је Рајхл био 
упознат са пројектом Игнаца Алапара. Објекат Аустроугарске 
банке у Суботици изграђен је на угаоној парцели, данас 
у Улици Димитрија Туцовића бр. 15, на парцели која је 
претходно припадала Јеврејској црквеној општини, и на којој 
је 1902. год., у залеђу банке, оријентисана према данашњем 
Тргу Јакаба и Комора, била изграђена суботичка синагога, 
а потом поред зграде банке, 1904. год., и зграда Јеврејске 

Његов пројекат Аустроугарске банке није сачуван у 
Историјском архиву Суботице, нegо у предмету из 1921. год. 
који је сачуван у архиву, а односи се на примопредају зграде 
Аустроугарске банке Народној банци Краљевства Срба, 
Хрвата и Словенаца, ту се налази копија странице објављене 
у часопису који је почетком 20. века излазио у Бечу: Der 
Architekt. (Сл. 3)12 На копији су приказани делови Рајхловог 
пројекта Аустроугарске банке: аксонометрија, основа и детаљ 
фасаде, а поред њега у предмету је сачуван и опис парцеле и 
објекта као и процена његове вредности.  
У сутерену објекта, који се простирао испод целе зграде, 1921. 
год., према приложеном опису, налазило се 4 стана, остава за 
дрва, праона за рубље и простор за рољку.13 У приземљу су се 
налазиле просторије банке: предсобље, архива, соба цензора, 
канцеларија за шефа, предсобље за трезор, трезор, два 
тоалета. Поред просторија банке, у приземљу су се налазила 
и два двособна стана, један са јужне стране улаза, а други на 
супротном крају објекта према данашњем Тргу Синагоге. На 
спрату су се налазила два раскошна стана за изнајмљивање, 
један петособан и један четворособан. Није познато да ли су 

Сл.2.
Зграда Аустроугарске банке у Суботици
Fig. 2.
AustroHungarian bank building in Subotica

Сл.3.
Пројекат Аустроугарске банке у Суботици архитекте ференца 
Рајхла објављен у Бечу у часопису Der Architekt vIII, Jahrgang 1901. 
(Историјски архив Суботица, F : 47. inž. 1047/1921.)
Fig. 3.
Ferenc Raichls design of AustroHungarian bank building in Subotica 
publushed in magazin Der Architekt vIII, Jahrgang 1901 in vienna 
(Historical Archive Subotica, F : 47. inž. 1047/1921.)

10 Ференц Рајхл је рођен 23. фебруара 1869. год. у Апатину. Студије архитектуре завршио је у Будимпешти 1891. год., након чега је кренуо на студијска 
путовања у велике европске центре, пре свега Беч и Берлин. По повратку, неко време је боравио у Будимпешти и Сегедину, да би се 1896. год. оженио 
ћерком суботичког сенатора и настанио у Суботици. Први пројекат урадио је у Суботици 1895. год. – преуређење фасаде хотела „Национал”. Након тога, 
пројектовао је тридесетак објеката у Суботици, али и у околним местима, све до банкрота 1908. год., након чега се преселио у Сегедин. У Сегедину је 
такође изградио неколико значајних објеката. Године 1912. прешао је да живи у Будимпешту. У позним годинама бавио се сликарством. Мартиновић, Ц. 
К. (1985): Суботички опус Ференца Ј. Рајхла, Суботица, Издавачко одељење часописа Руковет, стр. 8; Gerle J., A. Kovács, I. Makovecz (1990): A századforduló 
magyar építészete, Budapest: Szépirodalmi könyvkiadó – Bonex, стр. 161–162; Дуранци, Б. (2005): Архитектура сецесије у Војводини, Суботица, Графопродукт, 
стр. 48–53.

11 Мартиновић, Ц. К. (1985): Суботички опус Ференца Ј. Рајхла, Суботица, Издавачко одељење часописа Руковет, стр. 17–27.
12 Историјски архив Суботица, F:47. inž.1047/1921. Österreichisch-ungarische Bank in Szabadka Vom Architekten Franz Raichl, Der Architekt VIII, Jahrgang 1901: 

wiener Monatshefte für Bauwesen und decorative Kunst, Verlag von Anton Schroll and Co, Wien.
13 Рољка је дрвена справа која се састојала од постоља и дрвеног сандука напуњеног камењем, који се преко ваљака померао преко навлажене постељине 

и на тај начин су се исправљали набори на постељини након прања и сушења.
14 Историјски архив Суботица, F : 47. inž. 1047/1921.
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архитектура објеката банке, а посебно декоративни украси 
који су имали симболично значење и кориштени су као део 
маркетинга институције банке. 
Декоративни украси зграде Аустроугарске банке, иако 
реализовани скромнијим средствима, у Суботици су имали, 
као и на  централном објекту у Будимпешти, снажно 
симболично значење, прилагођено становништву овог 
града чија је главна делатност била пољопривреда. Један 
од значајнијих симбола примењених на фасади банке је 
симбол сунцокрета који се јавља на картушима на бочним 
пиластима ризалита (Сл. 4), те на решетки од кованог гвожђа 
која затвара прозоре сутерена, одмах изнад нивоа тротоара. 
Сунцокрет је кориштен као симбол богатства, асоцирајући 
на богат род семена који овај цвет носи у односу на друго 
цвеће. Скромна, на фасади бочно постављена улазна врата, 
богато су декорисана дуборезом, а општи утисак допуњавају 
изванредно урађене месингане кваке у облику сфинге, 
чувара тајне. (Сл. 6) На улазним вратима налази се у дуборезу 
изведен рељеф кључа, који сугерише сигурност улога. Поред 
кључа, на вратима је и представа Хермеса, грчког божанства, 
чију симболичну улогу заштитника трговаца, путника, али 
и лопова, не треба додатно објашњавати. Лик Хермеса 
примењен је и као декоративни елеменат средишњих поља 
испод прозора спрата на ризалитима фасаде. (Сл. 5) Изнад 

црквене општине (Димитрија Туцовића бр. 13), према 
пројектима чувених будимпештанских архитеката Марцела 
Комора (Komor Marcell) и Дежеа Јакаба (Jakab Dezső).15 

Фасада банке изведена је са наглашеним ризалитима на 
углу и крајевима објекта, те вертикалним пиластрима који 
се пружају од приземног до спратног појаса и хоризонталне 
лизене. Ова једноспратна зграда, баш као и матична зграда 
у Будимпешти, својим изгледом и масивним сутеренским 
делом одаје стабилност, чврстину и масивност. 
Зграда Аустроугарске банке, иако еклектична по својој 
композицији, има препознатљиве елементе бечке сецесије. 
На фасади, у пољима изнад прозора ризалита на спрату 
налазе се женска лица са изувијаним витицама по угледу 
на сличне рељефе на познатим објектима бечке сецесије, 
као што је зграда „Сецесије” у Бечу. И други декоративни 
елементи имају типичну сецесијску декоративност, као што 
су фигуративне маске позициониране у темену атике изнад 
ризалита. Но, осим несумњивог значаја ових декоративних 
украса, још је занимљивија симболика примењених 
декорација. У време када је грађена зграда банке, око 50% 
становништва Суботице било је неписмено.16 Централна 
управа банке тежила је да изгради поверење становништва 
у нову државну институцију и у нову валуту. Један од фактора 
који је могао допринети изградњи тог поверења била је и 

Сл. 4.
Детаљ декоративног украса сунцокрета 
на фасади Аустроугарске банке у 
Суботици
Fig. 4.
Sunflower detail on the facade of Austro
Hungarian bank building in Subotica

Сл. 5.
Представа Хермеса на фасади Аустроугарске 
банке у Суботици
Fig. 5.
Detail of Mercurius head on the facade of 
AustroHungarian bank building in Subotica

Сл. 6.
Детаљ кваке на улазним вратима 
Аустроугарске банке у Суботици
Fig. 6.
Door handle on the entrance door of the Austro
Hungarian bank building in Subotica

15 Мартиновић, Ц. К. (1988): Суботички опус Комора и Јакаба, Суботица, НИО „Суботичке новине”, стр. 34–41.
16  Грлица, М. (2002): Сецесијска Суботица – Град контраста, (Крстић, Б. ур.), Сецесија у Суботици, Суботица – Будимпешта, Књижевна заједница Суботица – 

Kijárat kiadó, стр. 7.
17  Алаџић, В. (2010): Развој концепта унутрашњег града Суботице у XVIII  и XIX веку, Архитектура и урбанизам, бр. 29, Београд, Институт за архитектуру и 

урбанизам Србије, стр. 22–29.
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бочних делова прозора ризалита примењен је још један 
симболични декоративни детаљ: посуде са драгоценом 
садржином око којих су обавијене змије. Примена 
наведених декоративних украса симболичних значења 
несумњиво је упућивала на функцију зграде, без обзира 
на ниво писмености посматрача. Представе сунцокрета, 
Хермеса, змије, кључа и сфинге биле су јасно читљиви и 
разумљиви симболи.
У конструктивном смислу, објекат банке не издваја се 
од архитектуре типичне за прекретницу с краја 19. и 
почетка 20. века. Објекат је изграђен на традиционалан 
начин, масивним зидовима од опеке, са масивним 
традиционалним дрвеним кровом. На фасади су 
аплицирани декоративни рељефни гипсани елементи, 
допуњени хоризонталним лизенама и другим 
декорацијама изведеним у малтеру. Репрезентативност 
банке наглашена је раскошним  мермерним степеништем 
у унутрашњости. Једину непознаницу чини међуспратна 
конструкција, која је највероватније била изведена од 
челичних профила са плитким сводовима од опеке између. 
Ипак, потребно је ову конструкцију истражити на самом 
објекту, будући да се 1899. год. у Суботици појавила идеја 
израде међуспратне конструкције од армираног бетона, те 
да је он примењен као основни материјал при изградњи 
сводова суседног објекта синагоге. Уколико је међуспратна 
конструкција Аустроугарске банке у Суботици изведена од 
армираног бетона, био би то пример ране примене бетона 
на овом подручју. Тако би објекат ове банке, осим по својој 
композицији, функцији и декоративној пластици био 
изузетан и по својој конструкцији.   

Закључак
Објекти за потребе банака почели су да се граде у Угарској 
тек на почетку 20. века. Већ и површна анализа показује да је 
њихова изградња била пажљиво планирана у врху државе, те 
од стране главне управе Аустроугарске банке у Будимпешти. 
Јасно је да је не само урбанистички развој градова био 
диригован од стране државне администрације у оквирима 
Аустроугарске монархије,17већ су под истим утицајем грађени 
и објекти различитих институција, па и објекти главне државне 
Аустроугарске банке. Пошто су се у зградама банака налазили и 
станови за изнајмљивање, као што је пример зграде експозитуре 
у Суботици показао, јасно је да су ови објекти у приличној мери 
личили на друге стамбене и најамне зграде. Ипак, јасна је и 
уочљива тенеденција да се направи нека врста типских објеката 
који ће се по одређеним карактеристикама препознавати 
међу осталим зградама и палатама, применом одређених 
елемената на фасади, као што су у овом случају: ризалити, атике, 
монументални пиластри и хоризонталне лизене. У појединим 
случајевима, као у случају зграде Аустроугарске банке у Суботици, 
декоративни украси недвојбено су сведочили о примарној 
функцији објекта, наглашавајући њихову улогу финансијске 
институције, обраћајући се пролазницима својим симболичним 
речником и преносећи маркетиншке поруке банкарских 
повереника. Зграда Аустроугарске банке у Суботици, како је 
ово истраживање показало, спада у ред значајнијих објеката 
овог типа, иако се ради о објекту мањег значаја у провинцијској 
средини. У односу на период у којем је грађена, она има изузетне 
квалитете, како по својој концепцији и архитектоници, те 
декоративним украсима, тако и у односу на скоро типске објекте 
које је шаблонски пројектовао Јожеф Хубарт у другим градовима 
Аустроугарске монархије.

Литература:
Aladžić, V. (2010): Razvoj koncepta unutrašnjeg grada Subotice 

u XVIII  i XIX veku, Arhitektura i urbanizam, br. 29, Beograd: 
Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 22–29.

Duranci, B. (2005): Arhitektura secesije u Vojvodini, Subotica, 
Grafoprodukt 

Gerle, J., A. Kovács, I. Makovecz, (1990): A századforduló magyar 
építészete, Budapest: Szépirodalmi könyvkiadó – Bonex.

Gerle, J. (1994): Palaces of Money, Budapest, Municipality of 
Budapest

Hanak, P. (1995): Povijest Mađarske, Zagreb, Barbat
Grlica, M. (2002): Secesijska Subotica – Grad kontrasta, (Krstić, 

B. ur.) Secesija u Subotici, Subotica – Budimpešta: Književna 
zajednica Subotica – Kijárat kiadó

Martinović, C. K. (1985): Subotički opus Ferenca J. Rajhla, 
Subotica, Izdavačko odeljenje časopisa Rukovet

Martinović, C. K. (1988): Subotički opus Komora i Jakaba, Subotica, 
NIO „Subotičke novine”

Ráday, M. (1998): Jelenetek a Pesti Utcán, Budapest, Karinthy 
kiadó

Roter, B. M. (2004): Arhitektura građevina javnih namena 
izgrađenih u Beogradu od 1868. do 1900. godine (drugi deo), 
Arhitektura i urbanizam, br. 14–15, Beograd: Institut za 
arhitekturu i urbanizam Srbije, str. 73–90.

Zádori J. (1996.): The Buildings of the National Bank of Hungary, 
Budapest, TDI Promotion Agency


