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AZ IDŐKÖZVÁROS
2015. október 29. – november 20.

2015 októberében a Machina nevű pólai (Pula) fotógalé-

riába igyekeztem előadást tartani. A főtérre érve megkér-

deztem egy helybelit, és rendeltetési helyem után érdek-

lődtem. Válasza kissé meghökkentő volt: ő se tudja 

pontosan, hogyan nevezik a római kori épületekkel be-

épített teret, mert csak az ő életében hétszer változott 

az uralkodó rendszer, ezért már a helyiek sem mindig 

biztosak benne, mi lehet egy adott közterület aktuális 

neve. A már a rómaiak idején jelentős katonai erődít-

ményként ismert város egészen a titói időkig megtartotta 

kiemelt hadstratégiai jellegét. A marsall idején húszezer 

katonai személy tartózkodott benne állandó jelleggel, 

és ez a hatalmas embertömeg volt a település működte-

A történelem által ráerőszakolt különféle rendsze-

rek közül a már említett római mellett az Osztrák–Ma-

gyar Monarchiáé volt az, amely mélyebb nyomot hagyott 

Póla építészetében, odavonzva a kor első vonalbeli mű-

építészeit, javarészt osztrákokat és németeket. Az ott 

állomásozó magas rangú tisztek családjai számára a kor 

stílusvilágának megfelelő villák és paloták épültek. Az 

európaiságot képviselő igényes épületek mára túlnyo-

mórészt lepusztultak, itt-ott el is romosodtak; lekopott 

róluk a történelmi fény. 

Ezeknek a szebb időket megélt épületeknek állítanak 

tője, gazdasági alapja. A független Horvátország létre-

jöttével és a Jugoszláv Néphadsereg megszűntével Póla 

érezhetően hanyatlásnak indult, nem képes magára lelni 

az újonnan előállt helyzetben.

emléket Igor Zirojević színes fotói, melyek kivétel nélkül 

esti megvilágításban készültek. A felvételekből szak- és 

szépirodalmi erényeket egyaránt megcsillantó album is 

készült Paola Orlić és Dragan Velikić tollából. Mindhár-

man a város szülöttei: Zirojević és Orlić most is ott él, 

míg a neves szerb író elköltözött a nyüzsgő Belgrádba.

A magyar történelmi vonzatoknak sem híján levő pólai 

épületekről készült nagy méretű fotónyomatokat Póla 

város és a Horvát Köztársaság budapesti nagykövetsége 

támogatásával állítottuk ki.
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míg a neves szerb író elköltözött a nyüzsgő Belgrádba.

A magyar történelmi vonzatoknak sem híján levő pólai 

épületekről készült nagy méretű fotónyomatokat Póla 

város és a Horvát Köztársaság budapesti nagykövetsége 

támogatásával állítottuk ki.

SZOM BATI BÁL IN T

Vi
lla

 v
on

 N
ip

pe
nb

ur
g


