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BEVEZETİ 

A „Balkán” fogalmát másképpen közelíti meg a politológia, a geográfia vagy a 
történettudomány. Az egyes tudományágak a fogalmat eltérı jelentéssel ruházták fel, és 
máshol húzták meg a Balkán határait is. Az itt bemutatásra kerülı „építészettörténeti” 
válogatásunkban nem célunk, hogy felvázoljuk a megközelítéseket és, hogy állást foglaljunk 
a kérdésben. Mivel jelen munka a mővészet-, és azon belül az építészettörténet, mint 
tudományág felıl közelíti meg a Balkánt, így ebbıl a nézıpontból kell definiálnunk a 
fogalmat. A meghatározás azért is problematikus, mert nincsen (!) a Balkán több korszakát 
vagy teljes egészét átfogó összefoglaló vagy elemzı tanulmány sem az építészet-, sem a 
tágabb mővészettörténet témakörében. Sajnálatos tény, hogy ez az elmaradás nemcsak a 
balkáni és a hazai (magyar) kutatásra vonatkozik, hanem egyetemes jellegő. A Balkán-
félsziget országainak részérıl a hiátus oka elsısorban politikai és történeti természető. Az 
állandóan változó országhatárok akadályozták, hogy a Balkán országainak többségében 
önálló nemzeti mővészettörténet alakuljon ki (Kivételt képez ez alól Szerbia, Horvátország 
és Bulgária, mivel ezeken a területeken gyökeret vert a mővészettörténet, mint tudomány). A 
politikai környezet folyamatos alakulása közepette a mővészettörténeti források egy része 
elkeveredett, megsérült vagy elpusztult. A Balkán egyes államainak nemzeti ébredése 
egyszerre zajlott a mővészettörténet, mint tudományág egyetemes megszületésével. Viszont 
a mővészettörténeti diszciplína a Balkánon sokáig nem élvezett prioritást, csak a 20. század 
második felében tudott teret nyerni, különösen az elmúlt évtizedekben. A Balkán régió 
építészeti és mővészeti áttekintése a Balkán-félsziget országainak szemszögébıl (is) várat 
magára. Eddig eredményes kutatás elsısorban az egyes periódusok, stílustendenciák 
országokra lebontott vizsgálata során született, különösen a dicsı nemzeti mővészetre 
vonatkozóan. Megállapíthatjuk, hogy a korrekt, objektív mővészettörténet megszületéséhez 
szükség van minden, tudománytól független szempont megszüntetésére, és az érzelmileg 
főtött látásmód, szubjektivitás eltávolítására. (Ez alól leginkább Görögország tudományos 
vélekedése képez kivételt, ókori emlékanyagához főzıdı objektív vizsgálata miatt).  A 
Balkán mővészet- és építészettörténeti diszciplína bonyolult helyzetét jól példázza a 
mővészettörténet-tudomány bosnyák esete Bosznia-Hercegovinában. Itt jelentıs 
építészettörténeti kutatás az ottomán periódus tekintetében csak az utóbbi évtizedhez 
kapcsolható.  A bosnyák kutatók az iszlám építészetrıl szóló írásaikban nem mellızik a 
szubjektív, dühös, vagy fájdalmas hangnemet nemzeti emlékeik védelmében a szerbekkel 
szemben, amelynek oka a kilencvenes évek boszniai háborúja okozta mérhetetlen pusztítás a 
muszlim építészeti emlékek körében.  

A Balkán régió egészére vonatkozó kutatási problematika nemcsak helyi természető, 
mivel egyetemes részrıl sem született semmilyen mővészet-építészettörténeti összefoglaló 
munka. Összességében megfigyelhetı, hogy bár a hazai (magyar) és a nemzetközi írások 
foglalkoztak a terület emlékeivel, de elsısorban az antik, a bizánci és az ottomán korszak 
mővészetével. Örömünkre szolgál, hogy ezen esetekben a szerzık általában balkáni példákat 
is említenek, de a legtöbb alkalommal hiányzik a mővészettörténeti kontextusba helyezés, az 
önálló elemzés. Persze akadnak kivételes példák is, amelyek mindemellett objektív 
szemlélettel is (bár ezek a tanulmányok is csak pár évszázados intervallumot vizsgálnak), 
például a new york-i Metropolitan Museum „Balkan Peninsula 1600-1800” kiadványa. 
Szintén nem a régió egészét átfogó írások azok a tulajdonképpeni „mozaik”-ok, amelyek 
egy-egy ország mővészetét, vagy építészetét mutatják be monografikusan az ókori idıktıl 
általában a 20. század elsı felének idıszakág, így például Tompos Erzsébet „Görögország 
építészete” címő munkája.   
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Magyarországon a kutatás számára a problémát elsısorban az jelenti, hogy a 
mővészettörténet-képzésnek nem képezi önálló egységét a Balkán-félsziget mővészetének 
alapos vizsgálata. Mindazonáltal a terület legfrekventáltabb periódusainak elemzésekor 
(például románkor, vagy bizánci mővészet) néhány balkáni emlék is példaként merül fel. 
Természetesen kivételt jelent az ókori görög képzımővészeti értékek tárgyalása, amely 
önálló kurzusként van jelen a magyar mővészettörténet oktatásban. A felsıfokú 
mővészettörténet-oktatásnak a kérdéshez való hozzáállása érthetı megfelelı szakirodalom 
és kutatók hiányában. Hiszen Magyarországon nem találunk olyan intézményt, amely 
speciálisan a félsziget mővészetével foglalkozna, továbbá olyan létesítményt, 
kutatócsoportot sem, amely a leginkább a „Balkán” fogalmához köthetı államok és 
területek mővészetét vizsgálná.  

A nemzetközi és a régióhoz kapcsolódó kutatók mentségére szolgál, hogy a terület 
politikatörténete és a helyi mővészettörténetnek, mint tudománynak a helyzete, valamint a 
források nehéz hozzáférhetısége, a kutatók nyelvi hátránya miatt körülményesen és csakis 
hosszú távú, együttmőködésben megvalósuló munka során születhet meg a Balkán régió 
mővészeti viszonyrendszerét és egészét bemutató tudományos írás.  

Az összeállított válogatás természetesen nem pótolhatja ezt a hiányt, ugyanakkor 
kísérletet tehet, hogy példát mutasson a témában és felhívja a figyelmet ezen mővészet-, és 
építészettörténeti terület elhanyagoltságára és fontosságára. Válogatásunkkal nem az volt 
célunk, hogy egy részletes, több évtizedes, elsıdleges forrásokon alapuló, mindenre 
kiterjedı kutatás eredményeit publikáljuk. Mindazonáltal jelen munka megszületését 
segítette, hogy a szerzı az utóbbi pár évben személyesen felkereshette a tárgyalt emlékeket 
ezen tanulmány megírásának céljából.  

Ezen írás útmutatót jelent a Balkán építészettörténetének világában.  A munka a Kelet- 
Mediterrán és Balkán Tanulmányok Központja Balkán képzésében résztvevı hallgatói 
számára készült, és így egyetemi jegyzetként is felfogható. Ennek megfelelıen a befogadó 
réteg nem a mővészettörténeti szakma, hanem elsıdlegesen egy olyan csoport, amely jártas 
a Balkán régió politikai, történelmi és földrajzi problematikájában. Részükre az összeállítás 
tájékozódást jelent a Balkán régió legjelentısebb építészeti emlékeinek körében és tovább 
bıvíti „Balkán”-képüket kulturális-mővészeti vonatkozásban. Írásunk a Balkán iránt 
érdeklıdı olvasóközönség, kutatók számára is hasznos lehet, akik e sajátos válogatás 
mentén képet kaphatnak a régió különbözı korszakainak uralkodó építészeti elveirıl. Ennél 
a pontnál térjünk vissza a fent említett „útmutató” megjelölésre, amellyel munkánkat többek 
között definiálhatjuk. A kifejezés használatakor elhatárolódunk az útikönyvek és kalauzok 
letisztult és populáris szellemiségétıl. Ezen Balkán tanulmány mégis „útmutató” olyan 
értelemben, hogy bevezetést, tájékozódást nyújt a Balkán régió építészettörténeti emlékei 
között, és az ókortól a 19. századig terjedı helyi építészet fogalom-, eszköz-, és 
stílushasználatában. Útmutató továbbá azért, mert egy-egy építészeti emlék, például bizánci 
freskóegyüttes, oszmán dzsámi bemutatása segíti további, a válogatásból kimaradt azonos 
szellemő és rendeltetéső alkotások értelmezését, leírását, szellemi felfedezését is.   

A Balkán régió mővészettörténetén belül építészeti emlékeket vizsgálunk, az építészet 
fogalomhoz azonban hozzátartoznak az épület tömegét díszítı külsı és belsı szobrászati 
vagy festészeti együttesek, például a kapuzat freskói, a belsı árkádsorok szobordíszei. 
Döntésünk, hogy a Balkán régió mővészettörténetén belül csak az építészeti értékekkel 
foglalkozzunk, több szempontból is indokolt. Az erre vonatkozó ókori mővészettıl a 
századfordulóig terjedı idıszak önálló festészeti és szobrászati, valamint iparmővészeti 
anyagával és ennek elemzésével kapcsolatban számtalan kérdés merül fel. A Balkán régió 
önálló festészeti és szobrászati vizsgálatának írásunkból való hiányának legfıbb indoka az, 
hogy még egy tudományos-ismeretterjesztı válogatás részeként sem tudnánk általános képet 
bemutatni, mivel a térség országainak mővészettörténet-tudománya elsısorban az 
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építészetre és az építészeti díszítésre koncentrál. Továbbá a festészeti, szobrászati és 
iparmővészeti alkotások a politikai viszontagságok közepette, az évszázadok során 
méretüknél és anyaguknál fogva könnyen elpusztultak, vagy elvesztek. S nem szabad 
megfeledkezni arról a tényrıl sem, hogy egy teljeskörő mővészeti áttekintés esetében a 
teljesség igényére kell törekednünk, s ebben az esetben a kutatási helyszínek és az 
alkotásokat megırzı intézmények megjelölésére már nem elegendı a Balkán-félsziget, mivel 
az ilyen jellegő mőveket többségében a világ különbözı nagy múzeumaiban találjunk meg. 
Különösen igaz ez az ókori görög alkotások együttesére, amelyeknek egyes remekei a világ 
eltérı pontjain kerülnek bemutatásra, például a londoni British Museumban, ahova az angol 
feltárások idején kutatás céljából kerültek. A mi tanulmányunk azonban nagyon fontos 
szempontnak tartotta, hogy olyan „balkáni értékeket” tárgyaljon, amelyet az olvasók 
személyesen is felkereshetnek. Ezen elgondolásunk miatt is szőkítettük a kört az építészeti 
emlékekre. S végül a legfıbb indok, hogy az építészet az a terület, amelyen keresztül a 
leginkább érzékelhetı és nyomon követhetı a balkáni régiónak a sajátos, egyedülálló csak a 
félszigetre jellemzı mővészeti vonása. Az építészeti összeállítás egyszerre képes a régiót 
egységként bemutatni a különbözı korokban, illetve az egyes nemzetek, országok, népek 
helyi tradícióját is megvilágítani. Mindazonáltal törekedtünk arra is, hogy tanulmányunkon 
keresztül a Balkán-félsziget festészeti és szobrászati, illetve iparmővészeti hagyományairól is 
tájékozódjon az olvasó. Ennek érdekében a válogatásnál alapvetı szempont volt, hogy olyan 
építészeti alkotásokat is reprezentáljunk, amelyek díszítésük miatt (is) szót érdemelnek. A 
horvát építészeti emlékeket bemutató fejezetben pedig külön ismertetjük a tárgyalt 
épületekben fennmaradt magyar iparmővészeti alkotásokat.  

Tanulmányunkhoz olyan megközelítési módot választottunk, amely hangsúlyozza a 
balkáni régió építészetének komplexitását, sokszínőségét, úgy, hogy mindeközben 
lehetıségünk nyílik minél körültekintıbben megvizsgálni, körülhatárolni ezeket a vonásokat 
és elkülöníteni a különbözı irányzatokat. Írásunk Szerbia, Horvátország, Bosznia-
Hercegovina, Albánia, Bulgária, Görögország, Macedónia, Montenegró és Törökország 
(csak Isztambul és Edirne) emlékeit tárgyalja. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, 
hogy évszázadonként, sıt évtizedenként is változtak az országhatárok, így a válogatás 
elrendezése nem épülhet országonkénti lebontásra. Gondoljunk csak például a bizánci 
korszak makedón kolostoraira és freskó-együtteseire, amelyek ekkor a tágabb Bizánci 
Birodalmon túl a Bolgár Cárság részét is képezték. Ennél fogva válogatásunk a történelem 
és a mővészettörténet által meghatározott korszakbesorolást követi kronológiai sorrendben. 
Elsı fejezetünk a Balkán egész régiójának ókori emlékeit vizsgálja, Görögország és a 
Balkánon fekvı kolóniáinak legjelentısebb alkotásait, például a mai Albánia területén 
lévıket magában foglalva. Ugyanebben a fejezetben a római és a trák uralomból fennmaradt 
mővek közül emelünk ki néhányat. A következı egységben a Bizánci Birodalom emlékeit 
analizáljuk, itt külön hangsúlyt fektetünk arra, hogy feltárjuk a Birodalom központi 
mővészete, a fıváros stílusa és a balkáni régió saját tradíciói közötti kapcsolatrendszert. Az 
ottomán mővészetet bemutató fejezetben szintén cél volt a fıváros építészeti stílusának és a 
Balkán építészeti alkotásainak összevetése. Ugyanakkor a mai országok építészetének 
illusztrálásakor nem a legtipikusabb és leghíresebb mővek közül válogattunk, hanem minél 
színesebb képet próbáltunk bemutatni specifikus példák kiválasztásával, mint a különbözı 
alakzatú, díszítéső dzsámik esetében. Az ezt követı nemzeti ébredés építészetének 
periódusából olyan alkotásokat emeltünk ki, amelyek építészeti megoldásaik és díszítésük 
folytán tükrözték a nemzeti újjászületés szellemiségét. Így, bár olyan épületeket is példaként 
említünk, amelyek különösen a nemzeti ébredés kulturális központjaiként szolgálnak, de 
választásunk rájuk sajátos építészeti környezetük, és megoldásuk miatt esett, például a 
montenegrói osztrogi kolostor. Külön fejezetet képez a horvát terület középkortól barokkig 
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terjedı periódusának vizsgálata, mivel itt a római katolikus egyház és a Nyugat-Európa által 
diktált tendenciák domináltak.  

A „Balkán építészetének legjelentısebb emlékei” cím tekintetében, a „legjelentısebb” 
kifejezés magától értetıdıen szubjektív. Munkánkban elsıdlegesen a legegyedibb, s mégis a 
Balkán egyes egységeire leginkább jellemzı mőveket próbáltuk bemutatni. A specifikusság 
indoklására általában kitérünk az egyes példáknál.  

A válogatást ennek értelmében úgy rendeztük, hogy a fejezetek kronológia szerint 
követik egymást. Minden építészettörténeti szakaszhoz tartozik egy bevezetı, amely az adott 
periódus általános jellemzıit és építészeti elveit tárgyalja. Ezt követıen korszakonként 
fogalommagyarázat segíti az olvasót, majd „enciklopédikus” módon követheti nyomon a 
tárgyalt épületek ismertetıit.  

Ajánlom ezen tanulmányt a Balkán iránt érdeklıdı kutatóknak, 
mővészettörténészeknek, építészeknek, politikusoknak és mindazoknak, akik örömmel 
bıvítenék a területre vonatkozó kulturális és építészettörténeti ismereteiket, illetve sajátos 
színezettel gazdagítanák az általános mőveltségüket. Figyelmébe ajánlom továbbá a jelenlegi 
és leendı hallgatóknak, akik a pécsi Kelet-Mediterrán és Balkán Tanulmányok központja 
által szervezett balkán-képzésben vesznek részt. 
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