NYUGATI MŐVÉSZET A BALKÁNON, AVAGY
A HORVÁT TERÜLET ÉPÍTÉSZETE

A római katolikus egyház a Balkánon döntıen a horvát területeken képviselteti magát. Ezen
domináns jelenlét kihat a mővészet milyenségére, bár nem jelenti azt, hogy a kereszténység
elterjedése után keletkezett építészeti emlékek azonosíthatóak lennének a katolicizmus
mővészeti gyümölcseivel. De így, a Balkán ezen szegmensében a „nyugati” mővészet jegyei
és irányvonalai nyernek teret. Az említett meghatározó, sematikus és egyedi vonás miatt
külön fejezetben érdemes megvizsgálni a horvát térség 10. és 18. század közé esı
építészetét, amelyet a többi fejezethez hasonlóan az adott terület uralkodó eszméje, a
társadalom vallása, életmódja határozott meg. Ugyanakkor az itt tárgyalt mővészet idıbeli és
stílusbeli spektruma a jegyzet többi szakaszához viszonyítva sokkal tágabb. Így az
összefoglaló egyszerre veszi górcsı alá a terület középkori (koraközépkori, román, gótikus,
reneszánsz), valamint barokk emlékeit. Érdemes végül megállapítani, hogy ezen terjedelmes
idıszak katolikus és világi, nyugati szellemő példáit a mővészet szemszögébıl mi teszi
közössé. Mindenekelıtt a római katolikus egyház és a nyugatra esı világi építészet által
éppen diktált stílusirányzat. Ugyanakkor közös vonás és horvát sajátosság az a letisztult,
harmonikus, egységes, finom formanyelv, amely megvalósításának legfıbb eszköze (a terület
földrajzi adottságait kihasználva) a fehér mészkı egyöntető alkalmazása volt.
A koraközépkori Karoling mővészet a 10. században „tette be a lábát” a horvát vidékre
kismérető, változatos formájú, boltívekkel tagolt és kupolás templomaival, de még a 11.
században is továbbélt a reliefekkel történı díszítésben.
Az elsı kifejezetten a horvát kultúrát jellemzı építészeti korszak, a romanika, amelynek
helyi sajátossága, hogy a dalmát városokban keveredett az antik mővészeti hagyománnyal. A
legelsı románkori templomok a városok gazdagságát, jelentıségét tükrözték. A románkor
elején a nem nagy terjedelmő, változatos – kör vagy kereszt – alaprajzú, kupolás templomok
váltak népszerővé. Az érett romanika során a többhajós, apszisos bazilikák építése a gyakori,
ezt tanúsítja a rabi, vagy a zadari székesegyház is. Az épületek külsı és belsı szobrászati
díszítésében a reliefek uralkodtak, és a pleter motívumot használták elıszeretettel. A
templomok kapuzatát bélletesen építették ki. Védelmi célokból a városokat kıfallal vették
körül és kıelemekbıl emelték a házakat. Az építıanyagok közül a legnépszerőbb a braci és a
zadari mészkı volt. A legnevesebb korabeli építménynek a dubrovniki Szent Mária
székesegyházat tartották, amely a hazai és a külföldi mővészek két évszázados munkájának
eredménye. A székesegyházat azonban napjainkban már csak a források alapján
tanulmányozhatjuk, mivel a nagy 1667-es földrengés lerombolta.
A dalmát városokban a 11. századtól kezdve jelentıssé vált az aranymővesség is. A
romanika hagyományaihoz hően aranyból, ezüstbıl és zománcból készítették a templomi
felszereléseket, például a kereszteket, a gótikus idıszakban pedig a neves uralkodó-, püspökvagy bibliai szentek ereklyetartóit is. A horvát területek ekkor a Magyar Királyság részét
képezték, és máig a dalmát városok egyházi intézményei ırzik számtalan magyar szent
ereklyéjét. Ezeket az emlékeket írásunkban külön megemlítjük.
A gótika elıször az észak-horvát vidéken éreztette hatását, e stílus jegyében épült,
például a zágrábi székesegyház. Dalmáciában különösen velencei gazdasági, valamint
politikai befolyással kell számolni, s ez tetten érhetı a legjelentısebb középkori városok,
Zadar (Zára) és Dubrovnik (Raguza) mővészetén is. A gótika elıretörésekor a horvát
területen is változatosabbá vált a koldulórendi építészet, így a kolostorok egy központi
udvar köré csoportosultak és kápolnával, templommal, illetve a szerzetesek szálláshelyeivel
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egészültek ki. A virágzó gótika és a kora-reneszánsz kiemelkedı mővészének Juraj
Damatinac-ot tartják, aki elsısorban Dubrovnikban alkotott. İ és az ıt követı mesterek
itáliai tanulmányutjai és a velencei kapcsolat révén vert gyökeret itt a reneszánsz mővészet is.
Horvátországban a 17. századtól kezdve egyre népszerőbb barokk stílus az évszázad
fordulójára végleg elterjedt, különösképpen Dubrovnikban, ahol már 1667-es földrengés
miatt az elpusztult épületeket a barokk jegyében építették újjá. A 18. századra a horvát
városok közül elsısorban a kontinentális települések élték a fénykorukat, különösen az
észak-horvát szlavón helységek. Itt a domináns barokk stílus a kastély-, a templom- és a
székesegyház-építészetben nyilvánult meg. A templomok esetében elsıként a jezsuita rend
kezdett hozzá az új tendencia népszerősítésének.

Attika: Az attika a homlokzat fıpárkánya felett mellvédszerő falelem, amelyet általában a
homlokzat vertikális meghosszabbítása és tagolása miatt alkalmaznak. Az attika a barokk,
különösen a jezsuita rendi építészet kedvelt eleme.
Béllet (kapubéllet): A béllet az oszlopokkal, pillérekkel tagolt befelé szőkülı kapu kerete.
Ereklye: Az ereklye neves egyházi vagy történeti személy földi maradványa, amely egy
eszme és a vallásos kultusz részévé válik. Az ereklyéket a középkorban ötvösmunkákba
foglalták.
Filigránozás: A filigránozás olyan ötvös díszítéstechnika, amelynek során arany, vagy ezüst
huzalokból, sodronyokból készítenek el egy ötvösmővet.
Kerengı: A kerengı a kolostor azon része, amely a papok séta keretében történı
elmélkedésére szolgált. Építészetileg egy kertes, belsı udvart körülvevı árkádos, oszlopból,
és/vagy pillérekbıl álló folyosó, amely (általában a déli oldalon) a fıtemplomhoz
csatlakozik.
Loggia: A loggia oszlopokra, vagy pillérekre támaszkodó, boltíves, félig nyitott csarnok,
amely a reneszánsz felfedezése.
Lunetta: A lunetta az ajtó, vagy az ablak alsó egyenes párkányától, keretétıl felsı irányban
félkörívesen nyugvó festett vagy relieffel kitöltött rész.
Kulisszahomlokzat: A kulisszahomlokzat a lombard reneszánsz gyümölcse, olyan
homlokzatot jelent, amely ügyesen elfedi a templom bazilikális elrendezését.
Palmetta: A palmetta pálma vagy növényi alakú forma. Ezt a motívumot elsısorban a
románkori kıszobrászat használta elıszeretettel.
Pleter: A pleter a horvát területeken is kedvelt középkori kıbe faragott hármasfonat
motívum.
Poliptichon: A poliptichon több darabból, szárnyból, táblából álló kép, oltár.
Relief: A relief dombormővel kitöltött szobrászati képmezı. A középkorban reliefekkel
elsısorban kapukat, vagy azok kereteit, de szószékeket is szívesen díszítettek.
Sekrestye: A keresztény templomok szentélye mellett elhelyezett kisebb terem a sekrestye.
A sekrestyébıl indul a papi liturgia, továbbá itt ırzik a miseruhákat és egyéb egyházi
felszereléseket is.
Szarkofág: A szarkofág olyan kıkoporsó, amelyben általában neves királyokat és királyi
családtagokat helyeztek örök nyugalomra. A szarkofág leggyakrabban téglalap alakú, festett
vagy faragott és a túlvilággal, az „elmenettel”kapcsolatos jeleneteket ábrázol.
Törpegaléria: A törpegaléria a vakárkádsor háromdimenziós megfelelıjének tekinthetı. Az
épületek külsı falainak egy szakaszát elvékonyítják és síkban visszaugratják, és így egy
oszlopokon nyugvó félig nyitott épületrészt alakítanak ki az építmény felsı sávjában.
Trifórium: A trifórium a keresztény templomban a mellékhajó felett húzódó árkádos
galéria, amely fıleg hármas tagolású.
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Dubrovnik (Raguza), Domonkos kolostor: A dubrovniki középkori domonkos kolostor
a város stratégiailag egyik legérzékenyebb pontján épült meg. A rendház eredetileg
Dubrovnikon kívül állt, ezért építettek annak idején erıdszerő rendháznak. Az együttes az
ezt követıen történı városfalemeléssel védelembe került, ennek jelét a keleti oldalon ırzi,

36. ábra: Dubrovnik, Domonkos kolostor kerengıje
mivel itt a védelmi falat is magában foglalja. Az egyházi intézményt a domonkosok 1225-ben
alapították, az építkezés azonban csak 1315-ben fejezıdött be, illetve a komplexum a
következı századokban is jelentısen továbbformálódott. Az együttes összképe így a
középkor valamennyi tendenciájának jegyét magán viseli, de különösen a gótikáét és a
reneszánszét.
Az építkezés során a hagyományokhoz hően elsıként a templom készült el, amely
egyhajós, famennyezetes lett, és a fıhajót, valamint a sokszögő apszist (három csúcsíves,
nyitott árkáddal tagolt) szentélyelválasztó különíti el egymástól. A templom déli kapuja
Milánói Bonbino munkája. Ez a bejárat ırzi leginkább a román stíluselemeket, a palmettás
díszítéssel, a timpanon egyszerő, plasztikus Szent Domonkos szobrával és a belsı keretezés
félköríves formáival. A kapu Krisztus-szoborral ellátott csúcsíves külsı keretezése azonban
már a gótika gyümölcse. A kolostor kerengıje a gótika idıszakában született, folyosós
szerkezetének támaszait növényi díszítéső oszlopfıkkel záruló, csavart törzső oszlopok
alkotják. A fıtemplom gazdag belsı felszerelésének kıdíszítése és a hozzá csatlakozó
kápolna a 15. század végén, a reneszánsz idején készült. Barokk korból származik a rendház
harangtornya, akárcsak a festészeti győjtemény, melynek remeke, Tiziano „Mária Magdolna
Szent Balázzsal és Szent Rafaellel” címő képe. A koldulórendi ereklyék között magyar
vonatkozással is találkozhatunk, mivel egykoron itt ırizték a Szent Jobbot, illetve máig a
kincstár egyik ereklyetartója rejti Szent István koponyájának egy darabját.
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37. ábra: Dubrovnik, ferences kolostor, nyugati bejárat
Dubrovnik (Raguza), Ferences kolostor: A dubrovniki várfal mentén helyezkedik el a
másik koldulórendi kolostor, amelyet a ferencesek építették 1317-ben. A ferencesek
komplexuma a domonkosokéhoz hasonlóan a 13. században a város szélén állott, csak ez
esetben ık alkalmazkodtak a védelmi rendszerhez és maguk költöztek a falakon belülre. A
rendház 14. századi temploma Dubrovnik leggazdagabb dekorációjú templomainak egyike
volt, de az 1667-es földrengés szinte egészében elpusztította. A dicsı épület emlékét a déli
fal kapuzata ırizte meg. A 15. század végén emelt bejárat összességében gótikus, a figurák
formázása azonban már a reneszánsz szemléletet közvetíti. A szobrászati együttes
elrendezése, az ikonográfiai program a 15. század egyháztörténeti, politikai üzenetét
hordozza magán. A lunettában lévı Piéta kompozíció szimbolizálja a ferencesektıl vigaszt
váró szegények iránti részvétet. Lunetta mellett álló szoborként kap helyet Szent Jeromos és
Keresztelı Szent János alakja. Elıbbi Dalmácia vallási egységességérıl vall, míg utóbbi a
törökkel szembeni ellenállás jelképe, a keresztény hatalom megerısödését,
megingathatatlanságát közvetíti. A lunetta felett megjelentı Teremtı Atya szobra magára a
vallásra és a korszak emberközpontú világnézetének megtagadására utal. A kapu Leonard és
Petav Petrovic testvérpár közös munkájaként jött létre.
A templomot barokk stílusban renoválták, azonban déli szárnyához még korábbi
épületegység csatlakozik. A kerengı a 14. századból való és folyosója százhúsz gótikus
oszloppárt rejt. Az oszlopokat Mihoje Brajkov, bari kıfaragó mester készítette. Minden
oszlopfı különbözı növényi, állat-és emberalakos mintázatú. Mégis egységes, harmonikus a
tér a kolonnád kettıs tartói révén. Az egyik oszlopfı fogfájós figurája utal arra, hogy a
kolostorban patika is mőködött a 14. században.
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A rendház ırzi Szent László király karereklyetartóját, az aranyozott alkotáson vékony
növényi ornamentikás díszítés fut végig. A relikvia hitelességét felirat bizonyítja: Manus Sti
Ladislai Martiris regni ungarorum - Szt. László, a magyarok mártír királyának a keze. A
kolostor neves sírköve az építı bari mesternek nyughelye, innen datálható az építés
idıpontja.
Dubrovnik (Raguza), Rektorpalota: A dubrovniki rektorpalota a Raguzai Köztársaság
fennállása során a raguzai államfı, a rektor lakosztálya volt. A Dubrovnik fıterén álló

38. ábra: Dubrovnik, Rektorpalota
rektorpalota ugyanakkor a várost irányító testületnek, a Nagytanácsnak a székhelyeként is
szolgált, itt a szenátus kéthetente kétszer ülésezett. A rektor a velencei mintát követve csak a
Nagytanács engedélyével hagyhatta el otthonát, így a palotának lakótérként is elsırangúan
kellett funkcionálnia.
A palota elsı terve a 12. századhoz köthetı, de az építkezés csak a 15. század második
felében kezdıdött meg, amely azonban már új terveket követett. Eleinte a firenzei
Michelozzo Michelozzi dolgozott rajta, majd a neves horvát mester Juraj Dalmatinac
folytatta a munkálatokat. A palota építéstörténete több stílushoz kötıdik, így a gótika
(szerkezet, alapelemek) mellett a reneszánsz is közvetlen szerepet játszott az épület
kialakításában. A loggia és a belsı udvar boltozása gótikus (gótikus bordás keresztboltozattal
dolgoztak), míg az oszlopok tartotta félköríves árkádsor már a reneszánsz stílusjegyeit viseli
magán. Az oszlopfejezeteket állatok, növényi indák, koszorúk, emberalakok, bibliai jelentek,
sıt ókori motívumok töltik ki. A legnevesebb a loggia legutolsó oszlopfejezete, amely
Aszklépioszt ábrázolja. A reneszánsz példaként állította magának az antik mővészetet, így
lehetett a palota egyik figurája Aszklépiosz, aki az ókori görögök hite szerint az orvoslás
istene volt. Továbbá alakjával a pestis és a ragály által sújtott Dubrovnik gyógyító isteneként
funkcionált és utalt a város lakóinak epidaurumi származására.
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Az utcára nézı homlokzat elsı szintjét nyolc gótikus karéjos ikerablak bontja meg. A
belsı térbe érve, átriumba érkezünk, amelynek három oldalán reneszánsz árkádsor fut végig,
a negyedik oldalon impozáns lépcsıház vezet fel a szintén árkádos erkélyre.

Dubrovnik (Raguza), Sponza palota: A dubrovniki Sponza palotát Paskoje Miličević
tervezte, aki egy korábbi munkáját, a fentebb tárgyalt, helyi domonkos kolostort választotta

39. ábra: Dubrovnik, Sponza palota
inspirációnak. A kolostor az alappéldája az ún. „dubrovniki stílus”-nak, amelyet nemesség,
egyszerőség, harmónia és mértékletes, de hangsúlyos díszítés jellemzett. A palota e módon
valósult meg 1515 és 1525 között, a legfontosabb kivitelezık az Andrijići testvérek voltak.
A 16. században a homlokzat elıtt győlt össze az esıvíz, innen ered a „sponza”
elnevezés, mivel az olasz „spongere” szivacsot, vízfelfogót jelent. Az épület eredetileg a
vámház funkcióját töltötte be, helyére került az impozáns palota. A palota homlokzata a
reneszánsz és a gótika stílusjegyeit vegyíti. A velencei hatású virágformák, a szamárhátíves
ablakok, és a trifórium a gótika jegyéhez kötik az épületet, a földszint loggiája és a harmadik
emelet egyenes záródású ablakai, a szintenként arányaiban növekvı elrendezés viszont
reneszánsz jellegzetességek. A kıfaragványokat korčulai mesterek készítették. A homlokzat
egyik fülkéjében a város védıszentjének, Szent Balázsnak az alakja látható fején püspöki
süveggel, kezében Dubrovnik város makettjével. A loggiát elhagyva, befelé haladva
négyzetes alaprajzú átrium fogadja a palotába érkezıket, innen pásztázhatja a szem végig a
lépcsıkkel és nyitott folyosókkal tagolt háromszintes lakó- vagy munkaszárnyakat.
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Dubrovnik (Raguza), Szent Balázs templom: A raguzai Szent Balázs templom 1707 és
1715 között épült fel a velencei építész és szobrász, Marino Gropelli irányítása alatt, egy
1368-as tőzvészben elpusztult román templom helyén.
A hosszában megnyújtott belsı tér a velencei Szent Maurizio templom mintáját követi
ezen megoldásával, illetve a középen nyugvó kupolájával. De a hosszanti elrendezés a
korábban itt álló román stílusú bazilika szerkezeti vonásait is feleleveníti.

40. ábra: Dubrovnik, Szent Balázs templom fıhomlokzata
A kulisszahomlokzatot négy korinthoszi oszlop tagolja, középen egy faragott kapu kap
helyet, felette vastag párkány fut végig. A faragott kapu lunettájába ékelték be Szent Balázs
szobrát. A homlokzat kijelöli a fıhajó magasságát és a kupola helyét, de a
háromtengelyessége is utal a belsı szerkezetre. Szent Balázs álló szobra a homlokzat legfelsı
pontján is feltőnik. A szent kıszobra bal kezében püspöki botjával és Dubrovnik
makettjével áll és jobbjának áldó mozdulatával fordul egyszerre a templom és a látogató
irányába.
A templom tere egyhajós, amelyet három-három oldalkápolnával bıvítettek. A fıhajó
szentélyénél is megjelenik a névadó Szent Balázsnak a nagymérető szobra, ismételten a város
széltében elterülı makettjével. Az alkotás ez esetben aranyozott ezüst, egészalakos, a 15.
századi iparmővészet remeke. A templom további szent szobrai például: Szent Jeromos,
Szent Péter már a 16. század emlékei, amelyet a brači Lazanid szobrász faragott.
Dubrovnik (Raguza), Székesegyház: A dubrovniki fıszékesegyház volt az elsı abban a
sorban, amelyet az 1667-es nagy földrengés a terület 12.–14. század közötti román stílusú
templomai közül lerombolt. Az elızı templom helyére épült az újabb székesegyház, amely
rekonstrukciónak is tekinthetı, építészei az olasz Buffalini és Andreotti, illetve a horvát
Katičić, akik munkájukat 1713-ban fejezték be.
A bazilika román és barokk stílusú és megformálásában olasz példákat követ. Az épület
alaprajza háromhajós latinkereszt formát ír le és a négyezet felett kupola emelkedik. A
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fıhajó és a kereszthajó fut a legmagasabban, a mellékhajók tılük alacsonyabbak. A
fıhomlokzat feltárja a belsı térszerkezetet, mivel a középsı szakasz magasabbra nyúló és
elıreugró síkja kihangsúlyozza a fıhajót, s engedi kibontakozni, felbukkanni a háttérben
tornyosuló kupola körvonalait. Az oldalhomlokzatokat olyan vakárkádsor borítja, amelynek
csak felsı félköríves része funkcionál ablakként, de ekképpen is nagy teret engedve a
beáradó fénynek. A belsı tér, így rendkívül fényes, mivel minden egyes mellékhajószakaszt,
vagyis oldalkápolnát egy-egy ablaksáv világít meg és hangsúlyoz. A mellékhajókat kívül
szentek szobrai díszítik, ahogy a homlokzat egy részét is.

41. ábra: Dubrovnik, székesegyház
A katedrálishoz gazdag festménygyőjtemény és kincstár is tartozik. A székesegyházban
ırzik Tiziano „Mária mennybemenetelé”- nek poliptichonját és Padovanino több alkotását. A
kincstár egy barokk oldalkápolnában kapott helyet, melyet a Szent Balázs templom építésze,
Marino Gropelli tervezett. A kincstárban Szent István fog- és állkapocs-ereklyetartója
mellett a dubrovniki patrónus, Szent Balázs három ereklyéje (koponya, láb, kéz) látható. Az
ı koponyáját egy bizánci koronába (ezüst filigrán és zománcos munka) zárták, ezüstözött
kézereklyetartója 12. századi, míg zománcdíszítéses filigrán lábereklyetartója 13. századi.

šibenik, Székesegyház: A šibeniki székesegyház építése már a 13. században tervbe volt
véve, de a munkálatokat csak 1402-ben készítették elı és magát az építkezést 1431-tıl
kezdték meg. Az alkotást 1536-ban fejezték be, így az épület a velencei gótikus stílus hatása
mellett már a toszkán reneszánsz jegyeit is magán viselte, vagyis a két korszak közti
átmenetet reprezentálja. A székesegyház a velencei és a toszkán példáktól azonban annyiban
tér el, hogy nincsen harangtornya. Az épület alapanyaga brači márvány.
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Az elsı tíz esztendı alatt itáliai gótikus stílusú építészek, például Francesco di Giacomo
dalmát mesteremberekkel együtt „húzták fel” a hosszanti falakat, a gótikus homlokzatot és a
kapukat. 1441-ben Juraj Dalmatinac, a zadari születéső építész-szobrász lett a katedrális
munkálatainak vezetıje egészen haláláig, 1475-ig. A források bizonyítják, hogy Dalmatinac
1441 elıtt Velencében járt tanulmányút céljából, s mivel ezután foglalkozott a székesegyház
tervezésével, így szemléletmódjában, különösképpen a homlokzat kialakításában érezhetı a
velencei stílus és a virágzó gótika hatása. Erre szolgál példaként a félkörívesen záródó,
rózsaablakokkal ellátott középsı homlokzati szakasz, a szélesen elnyúló alsó felület és a
fiatornyokkal és kıfaragványokkal díszített kapu.

42. ábra: Šibenik, A székesegyház fıhomlokzata
Dalmatinac megnövelte a hajók terét és apszisokkal bıvítette tovább, a tervezés során
háromhajós-háromapszisos megoldást követett, új konstrukciós sémákat mutatott be és
külsı szobrászati díszítést is alkalmazott. Az ı munkája (szintén velencei mintára) a
baldachinos, oroszlános fıkapu, az apszist díszítı hetvennégy šibeniki fej (šibeniki polgárok
portréja), valamint a homlokzaton megjelenı szobrászati együttes, amely a Genezis és az
Újszövetség egyes eseményeit mutatja be.
Ezt követıen az ı tanítványa, Niccolo Fiorentino (1477–1505) folytatta a munkát, aki a
reneszánsz egyszerő, világos térszerkezeteit követte, például a kupolán, amit tamburral
támasztott meg. A kupolát tizenhat alakkal díszítette és tagolta. Összességében ezzel az
építészeti elemmel a Donatello-i szobrásziskolát követve reneszánsz remekmővet készített.
Firentinac a mellékhajókhoz trifóriumot emelt, dolgozott a presbitériumon, illetve a
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szentélyen, valamint befejezte a fıhomlokzatot. Utóbbi építész halála (1505) után velencei
tervezık, valamint a zadari Mestičević mester folytatta a templomépítést az 1555-ös
felszentelésig.

Split (Spalato), Dóm: A 13. századi spliti dóm helyén eredetileg Diocletianus nyolcszög
alaprajzú mauzóleuma állt. Ez a centrális építmény határozta meg a székesegyház kör alakú,
oktogonális alaprajzát. Az épülethez az itáliai mintákhoz – például firenzei dóm – köthetı
hatszintes árkádokkal tagolt harangtorony csatlakozik.
A bejáratot monumentális hellenisztikus stílusú kétszárnyas portál díszíti, amelyet
huszonnyolc mezınyi relief keretez, ezeket a dalmát Andrija Buvina 1214-ben diófából

43. ábra: Split, Dóm
faragta. A mezıket evangéliumokból vett jelenetek és stilizált növények töltik ki.
A monumentálisnak ható belsı tér fıelemei a koszorúkkal díszített oszlopok. Az épület
kriptás, téglából készült kupolája pedig mozaikkal dekorált.
A késıromán korból, a 13. század elejérıl származik a székesegyház hatszög alakú
szószéke. A szószék kétszintes, alsó része árkádos, oszlopfıi gazdagon díszítettek. Az
emelvényt a romanikára jellemzı vakárkádok töltik ki, lunettáikban apostolok reliefjei
kaptak helyet.
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Trogir (Trau), Szent Lırinc székesegyház: A trogiri háromhajós, háromapszisos,
harangtoronnyal kiegészített Szent Lırinc katedrális antik templom helyére épült. A
székesegyház 1240-ben készült el már a gótika szellemében. Az elsı gótikus hatású részlet, a
fıkapu, amely a neves Radovan mester (Európa szerte elismert mővész volt) munkája.
A konzolokon nyugvó oroszlánok felett a Teremtéstörténet két alakja, Ádám és Éva
látható, amint az eredendı bőn egyik szimbólumát, a sátáni alakot, a kígyót széttapossák. A
reliefeken szent alakok és krisztológiai jelenetek, például a Háromkirályok története szerepel.
A korábbi kutatások a magyarországi románkori jáki templom portálja és a trogiri kapu
közötti stíluskapcsolatot fedezték fel. Sokan mások szerint azonban a kapuzat a velencei és
lombard alkotásokkal rokonítható.
A fıhomlokzaton pajzs formájú Árpád-címer tőnik fel, hiszen a magyar királyok az
épület megvalósításához jelentıs adományokkal járultak hozzá, a fıépíttetı pedig az a
Treguanos püspök volt, aki magyar földrıl került Dalmáciába. A belsı térben a román stílus
szerint félköríves árkádsorral választották külön a mellékhajókat és a fıhajót. Utóbbi
magasabbra nyúlik, mint az elıbbiek, s ezt a megoldást is a romanika alkalmazta statikai
szempontból. Az oltár baldachinja és a szószék a 12.–13. század toszkán mintáival mutat
párhuzamot. A boltozás, a rózsaablakok és az oszlopfejezetek egy része azonban már
gótikus. A késıbb épített egységek és idekerülı egyházi felszerelések folytán a velencei
reneszánsz is visszaköszön a katedrálison, elsısorban Szent Iván kápolnájának
kialakításában.

44. ábra: Trogir, Szent Lırinc katedrális, fıkapu
A trogiri székesegyház másik kápolnája, a Szent János (Ursini) kápolna, amely az érett
reneszánszhoz köthetı és Niccolo Fiorentino munkája. A kápolna kialakításában és
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szobrászati díszítettségében a székesegyház Radovan által készített díszes fıkapujával
vetekszik. A kápolna pazar reneszánsz szobrászati elemeit Fiorentino és a trogiri születéső
Ivan Duknović (Giovanni Dalmata), Mátyás király udvari szobrásza és az albániai
származású Andrija Alessio alkotta.

45. ábra: Trogir, Szent Lırinc székesegyház, fıhajó
A sekrestyében ırzik IV. Béla magyar király koronázási palástjának kámzsáját, amely
valójában 15. századi késıgótikus munka. A középkori, hímzett textilmunka
igazgyöngyökkel díszített, és a „Szent Márton és a koldus” jelenetet ábrázolja. A lovon ülı
Márton a köpenyébıl szakít öltözetet a koldusnak. Márton lovas ábrázolása jellegzetes
középkori ikonográfiai megoldás, leginkább szombathelyi vonatkozással. A sekrestyében
kapott helyett Nagy Lajos király feleségének, Erzsébetnek számos ajándéka, például egy
XIV. századi ezüst kézmosó.

Zágráb, Szent István székesegyház: A zágrábi Szent István székesegyházat magyar
királyunk, Szent László a Káptalandombon építette fel Szent István tiszteletére, miután
1093-ban megalapította a zágrábi püspökséget. A 13. században a tatárdúlás elpusztította az
eredeti épületet. 1254 és 1284 között Titomej püspök irányításával megkezdıdött a gótika
jegyében történı újjáépítés, de ez nem azonosítható a végleges képpel. A templom három
azonos mérető hajója, valamint a katedrális külsı ornamentális és figurális szobordíszítése a
15. század termése volt. A székesegyház gótikus, csipkézett, árkádokkal áttört ikertornya,
amely magasan a város fölé emelkedik, a 16. században épült. A 19. század végi földrengés
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ismét romba döntötte a templomot, de a renováció neogót formában visszatért a 13. századi
állapothoz, így a hatalmas fıhajóhoz gótikus stílusban díszített kápolnák csatlakoznak. A
templom ekkor vette fel a máig használatos Szőz Mária mennybemenetele elnevezést. A
dómban a fıoltárnál a templomalapító Szent László királyt és Szent Istvánt ábrázoló
dombormőveket láthatunk.

46. ábra: Zágráb, Szent István székesegyház, fıhajó
A kincstárban ırzik az értékes szıttest, Szent László király palástját, melynek
keletkezésérıl és idekerülésérıl különbözı legendák születtek. Az eredeti felirat maradványa
– mely egy piros selyemdarabra hímzett szövegtöredék – azonban bizonyítja, hogy a palástot
már Zágrábba hozatalakor átalakították miseruhává. A paláston két királyi alak szerepelt
eredetileg, Szent László király és egy ismeretlen királynı (a feltételezés szerint Ilona adja át a
koronát Lászlónak).

Zágráb, Szent Katalin jezsuita templom: A zágrábi barokk stílusú Szent Katalin
templomot 1600 és 1632 között emelték a jezsuiták. Az építkezés és a külsı szobrászati
díszítés helyi születéső mesterek munkája.
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47. ábra: Zágráb, Szent Katalin jezsuita templom fıhomlokzata
A homlokzat egyszerőségében és világos tagolásában az itáliai jezsuita mintákat követi.
A kétszintes kulisszahomlokzatot párkánnyal hangsúlyozott háromszögő timpanon zárja. A
két emelet között attika elemet helyeztek el, amely nemcsak, hogy ügyesen felbontja az
amúgy egysíkú homlokzatot, de hosszában megnyújtja az épületet. A frontális oldalon
végigfutó hat háromnegyedes pillér öthajós templomra utal, holott a belsı tér szerkezeti
felépítése a következı: a széles fıhajóhoz oldalkápolnák csatlakoznak, amelyek így egy-egy
mellékhajó szélességét teszik ki. A belsı díszítés is barokk stílusú, a stukkókat az olasz
mővész, Antonio Quadrio készítette az 1720-as években. Giulio Quaglia alkotásai a hajó
mennyezetén található medalionok, melyeknek témáit a mővész Szent Katalin életébıl
merítette. Loyolai Szent Ignácot, a jezsuiták védıszentjét ábrázolja a Francesco Robba
készítette fıoltár, közvetlenül mögötte Jelovsek horvát festınek a templom névadójáról
készült freskója látható.
Zadar (Zára), Szent Anasztázia székesegyház: Egy késıantik épület helyére emelték a
12. században a zadari Szent Anasztázia székesegyházat. 1202-ben a várost feldúló keresztes
lovagok pusztították el az épületet; felújítása 1285-ig tartott, majd a 14. században a
templomot újabb elemekkel egészítették ki.
Enrico Dandolo velencei dózse építtette a háromhajós bazilikát. Az építtetı származása
révén a velencei mővészeti befolyás egyértelmő, akárcsak a sibeniki székesegyház esetében.
A fıhomlokzat kifejezetten olaszos a háromtengelyes, szélesen elnyúló homlokzatával. A
velencei mintára a homlokzatot két kisebb oldalbejárat és egy nagyobb fıbejárat tagolja. A
kapuzatokat bélletesen alakították ki és a lunettákat növényi, ószövetségi jelenetekkel
díszítették. Külön érdemes megemlíteni a déli kaput, ahol stilizált növényi keretben Isten
bárányának önálló alakja kapott helyet. A velencei és a modenai példák a középsı
homlokzati szakasz esetében is visszaköszönnek annak magasra emelkedı háromszögő
timpanonformája és két rózsaablaka miatt. De a frontális oldal vakárkádjai és a fıapszis
törpegalériája is itáliai hatásra utalnak, azonban itt a pisai dóm és a luccai székesegyház volt a
mintakép.
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48. ábra: Zadar, Szent Anasztázia székesegyház fıhomlokzata és
harangtornya
A székesegyház harangtornya négy részre tagolódik, minden szakasz egy-egy oldalán
két ablak kap helyet. A torony a középkorban csak az alapokig épült fel, 1892-ben egy angol
mérnök, Jackson tervei alapján fejezték be Rab harangtornyának mintájára.
A templombelsıben az ifjabb Palma és Vittora Carpaccio 15. századi festményei, illetve
egy szintén 15. századi faragott karzat található. A templom a névadó, Szent Anasztázia 11.
századi márványszarkofágját ırzi.

Zadar (Zára), Szent Donát templom: A horvátországi szakrális építészet egyik
legjellegzetesebb mőemléke a valamikori ókori fórumra épült zadari Szent Donát templom.
A templom a Karoling mővészet hatása alatt született meg a 10. században. Az épület a
Karoling-minta szerint kismérető, kör alakú, és kupolával fedett. A frankokkal való
kapcsolat Donát püspöknek, az építtetınek köszönhetı, aki fontos szerepet töltött be a
Bizánci és a Frank Birodalom közötti közvetítésben. Az aacheni palotakápolna mellett a
római Santa Constanza templom a stílusrokona.
Az épület bonyolult centrális megoldású, kör alaprajzú, nyugati oldalához elıtér
csatlakozik, keleti felén három apszissal bıvül. A templom kívülrıl zártságot, szigorúságot
sugall kevésablakos köralakú, dísztelen jellege miatt. Az egyházi épületet felül egy huszonhét
méter magas, kerek tartóelemen nyugvó félkupola zárja, amely együttes képével a város
szimbólumává vált. Az építıanyag egy része a valamikori fórum romjaiból való, mert a
római kövek garmadáját használták fel az építéskor.
A belsı térben a központi egységet kétszintes folyosó öleli körbe. Az emelethez
boltívesen csatlakozik a karzat. A kettıs ablakokkal tagolt ötszintes, egyenes záródású
harangtornyot a 12. században csatolták hozzá a templomhoz.
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49. ábra: Zadar, Szent Donát templom
Varaždin (Varasd), Mária mennybemenetele templom: A jezsuiták a 16.–17.század
között telepedtek le Varaždinban, ahol egy iskolaalapítás után építették a Mária
mennybemenetele templomot. Juraj Matoja szerzetes kezdeményezte az építkezést és a
donátor Draskovics Gáspár nemes volt. Az épület a szerzetes irányításával 1642 és 1645
között készült el. A templom frontális oldalának vastag elválasztó párkánya a horizontális
tagolást teremti meg. A templombelsıt fedi fel a homlokzat négy ión pillértagozata,
hiszen ez utal a háromteres belsı szerkezetre. A vakablakok és a kulisszahomlokzat,
valamint a napmotívumos stukkódíszítés jellegzetes jezsuita homlokzatelemek. A kıbıl
készült, díszes bejárati kapu fölé illesztett Mária szobor egy csigadíszes talapzaton áll. A
bejárat belsı félköríve felett pedig az adományozó Draskovics család címere díszeleg.
Az egyhajós templomteret három-három mellékkápolna egészíti ki, amelyeket jezsuita
szentek tiszteletére emeltek.
A fıoltár a 18. század elején készült, amely monumentalitásával és lenyőgözı
pompájával uralja a fehér keresztboltozattal lefedett hosszanti belsı teret. Az oltárt márvány
talpazaton nyugvó barokk csavart kıoszlopok tartják, a síkban hátrébb lévı, az oltárképet
keretezı pillértagozatok elıtt pedig a két híres jezsuita szent, Xavéri Szent Ferenc és Loyolai
Szent Ignác szobra áll. A 17.–18. századi észak-horvát barokk festészet jegyében született
oltárkép a templom nevéhez hően Mária mennybemenetelét ábrázolja.
A templomhoz a 18. században csatoltak egy barokk harangtornyot, a sarokpillérei új
építési elemek ezen a területen.
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50. ábra: Varaždin, Mária mennybemenetele templom fıhomlokzata

51. ábra: Varaždin, Mária mennybemenetele templom, fıhajó
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