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Magyarok az Adria partián

Ki gondolná, hogy a Trianon el tti Magyarországon lé -
tezett egykor olyan város, ahol egy horvát nyelv  heti-
lap mellett, ké t magyar é s né gy olasz nyelv  napilap is
megjelent? Az utcatáblák olaszul igazí tották ú tba a já-
rókel ket {viale Francesco Deák, via Lodovico Kossuth,
il]etve riva Szapáry), a külteí ületek neve (Podberg,
Drenova, Pulac) viszont összeté veszthetet]enül horvát
volt, ugyanakkor belvárosában magyar elemi iskola é s
gimnáZium iS m ködött. Hosszan lehetne sorolni mé g
e (magyal kormányzó által irányí tott) város, mai szó-
használatta] é ]ve, multikulturális jellegé nek pé ldáit, Azt
az irigylé sre mé ltó sokszí n sé get, melyet akkori lakói
mindennapi valóságké nt é lhettek meg,

A város neve Fiume, vagy ahogy ma nevezik, Rile/ea,

(EJ bbi olaszul, utóbbi horvátul jelenti azt, hogy fo-
lyó,) l8ó8-19l8 között eZ az Adria-parti kiköt , mint a
magyar szent koronához csatolt küIön test
(separatum sacrae í egni coronae adnexum corpus)
közigazgatá silag közvetlenül az anyaországhoz tarto-
zott, A többsé gé ben olasz, s valamivel kisebb arány-
ban horvát nyelv  várost a dua]izmus té | é vszázada
aIatt Virágzó magyar é let is je]lemezte. AZ elmú lt öt
é vtizedben fáidalmasan cseké ly számban születtek ta-
nulmányok s könyvek err l a kü]önös é s különleges
települé sr l, Sem Fiumé r l (melyet egykor, a nemzeti
nagyság tudatában az Adria gyöngyé nek é s a magyar
korona é kkövé nek is neveztek) sem az ide települt
magyarságról, Arról, hogy a megszokott alföldi róna-
ságot, vagy a dunántú li dombvidé ket elhagyva, ho-
gyan teitek mindennapjaik aZ egzotikus dé lszaki nö-
vé nyzet, a pálmafák árnyé kában, a mé ]yké k tenger

partján, ahol a hideg telet csak hí rb l ismerik, Honfi-
társaink nem voltak kevesen. Az utolsó bé keé vek ide-
jé n (l9la-ig) az ötvenezres városban huszonötezer
olasz, tizenháromezer horvát é s hatezer egyé b nemze-
tisé g  mellett több mint hat é s fé ]ezer magyar is é lt.
Közigazgatási vezet k é s beosztottaik, tisztvise] k, pe-
dagógusok, MÁV-alkalmazottak, tengerhajózási szak-
emberek (!), ú jságí rók, orvosok, de gyári munkások é s
családtagjaik is ú j otthonukká választották Fiumé t.
Magyar egyleteket alapí tottak, a kávé házakban ma-
gyar ú jságokat o]vasgattak, gyermekeiket pedig hely-
beli magyar iskolákba járatták, Az í gé retes fejJ dé snek
az I. világháború  elveszté sé vel egy csapásra vé ge sza-
kadt, A magyar fennhatóság alatt gyarapodó kiköt vá-
rosra az összeomlástó], l918 vé gé t l zavaros id k kö-
szöntöttek, El sZöI hoí Vát, majd olasz csapatok rog-
lalták el, Elkezd dött a magyalok exodusa, visszaté ré -
se az anyaországba- P  1945-ig olaszországhoz tarto-
zó, fejl dé sé ben megtorpant telepü]é s, a lL viIághá-
ború  után lugoszláviához kerü]t, A maradé k (az egyko-
rihoz ké pest töredé knyi (fiumei/rilekai) magyarság
ú jabb vesztesé geket szenvedett, Lé tsZámukat csak a
hetvenes-nyolcvanas é vek vaidasági betelepülé se nö-
velte meg. Arra azonban, hogy mint egykoron, ismé t
egyesületet alapí tsanak, a ki]encvenes é vek közepé ig
(Horvátország megalakulásáig) kellett várni,

E gqesüIet a tengertnellé ken

A fiumei (ri|ekai) szé khely  Horvótorsziqi Maggaroft De-

mokratikus Tenqermellé fti-Fennsí kí  EgaesüIete ez é v |anuárjá-
ban ünnepelte fennál]ásának ötödik é vfordulóját, Dr
Rótí  Sándor elnökkel a Fiumé hez közeli KrÉ  (a Magyaí
Balázs, Mátyás király hadvezé re által l480-ban megost-
romolt egykori Yeglia) sziqeti nyaralólában beszé lgetünk,
Nem kis büszkesé ggel mondja: a fé l é vtizedes jubileum
alka]mából, magyarországi m vé szek közrem ködé sé -
vel szé p el adást ajándé koztak az egé sz városnak-

- Mostanság már az itteni magyarság szabadon
megülheti nemcsak horvát, hanem a magyar állami
ünnepeket is - fol1tat|a az elnök, - Nagy eredmé ny-
nek tartjuk azt is, hogy a |elenleg hozzávet legesen
250 tagú  egyesületünk irodája Rijeka olyan központi
helyé n található, ahol már semmi akadálya sincs a
komoly m ködé snek - teszi mé g hozzá,

- Igaz ennek a helunek |ellasí cs té r a neve. . .

- Ma valóban í gy hí v|ák, A törté nelem iróniáia,
hogy l990 el tt mé g Belgrád té rnek nevezté k,

- Milt4en programokftal vdrláh az irod,ához tartozó három he-

Iqisóqben a taqságot?

- Egyebek me]lett magyar ú jságokkal é s mind job
ban gyarapodó könyvtárral, Azt tapasztaljuk, hogy az
é vtizedek óta itt é l , s a beolvadás folyamatával is
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szembené z  magyarságra jól tudunk hatni a könyvek-
kel. Magyar nyelvtanfolyamokat is tartunk a különbö-
z  korosztályú  é s tudásszint  jelentkez knek, Az egyik
helyisé gben szé pen felszerelt óvoda is m ködik, egy-
el re id szakosan, Amí g a feln ttek a nagy teremben
összejöveteleiket taltiák, addig a kisgyermekek a szá-
mukra kialakí tott szobában játszhatnak.

- Mekhora lehet a ijekai magqarság lóIekszáma?

-Az l990-es né pszámlálás alkalmával a ké tszázezer
lakosr1 Riiekában é s közvetlen köinyé ké n I200-an val-
lották magukat magyarnak. Úgy gondoljuk - pé ldául a
nevek alapján -, hogy ]egalább ké tszer ennyien lehe-
tünk, s akkor mé g nem is beszé ltünk a vegyes házas-
ságokról, ahol adott esetben a nevek is elvesznek, Ma
már erre is odafigyelünk,

- A több mint ezer, magát maqyarnak valló az utí bbi é utize-

deí zben köItözött a hihöt városba, vagg ahadnak közt k olyanoh

is, ahiknek í sei mé g a dualizmus\an, a magyar Fiume idelón

é rkezteft ide?

- Biztos, hogy akadnak ilyenek is, de trilnyomó
többsé gük vagy a horvát Baranyából, vagy a vaIdaság,
ból é rkezett az elmú lt né hány é ltizedben, É n is sza-
badkai születé s  vagyok,

- A heltli honlát k zegben,

illetve a !áros vezeté sé ben

mennuire ismert é s elismert a
magqarsóg, mint szen)ezett

kisebbsé g?

- Riiekában tizenegy
bejelentett kisebbsé g é l
é s m ködik, Valamennyi-
vel nagyon jó a kapcsola-
tunk, csakú gy, mint a vá-
ros vezeté sé vel. Amennyiben rangsorolni kell, akkor
ú gy vé lem, hogy mi magyarok, Iögtön a legielent -
sebb kisebbsé g után köVetkezünk, mind az aktivitáSt,
mind aZ álta]ános megí té lé st tekintve, KöSZönhet  ez
annak, hogy valóban komolyan dolgozunk, s olyan
programokat szervezünk, melyek (aktualitásuk ré vé n)
számí thatnak a váí osi önkormányzat, legalábbis ré sz-
leges anyagi támogatására. Minden komolyabb, a ki,
sebbsé geket is é rint  (akár megyei, akár Városi) ren-
dezvé nyre okvet]enül kapunk meghí vást, s elre na-
gyon büszké k vagyunk.

- Az elónb ufuIt rá, h\ga a vóros bizonyos tám\gatást is

nqú jt a magyar kisebbsé qneft - . .

- Igen, aZ aktivitástól függ en, A támogatáS progra-
mokon keresztül valósul meg, Affé le fejkvóta, mint
Magyarországon sajnos nálunk nincs: ha lenne, aZ na,
gyon megkönnyí tené  a munkánkat. A helyisé gbé rlet, a
villany, é s telefonszám]ák fedezeté t jóré szt magunk-
nak, Saiát zsebünkb l kell e] teremteni.

- Riieha maauarsáqa mennuire tartja számln, hogy laftóhe-

Iqe az eqykori (h1nfttársaih iránuí tásával kié pí tett) Fiume, s a
dönt en howát közegben menngire é l lokálpatriotí zmusuk?

- A megyé ben é s a városban egyaránt nagyon er s a

sz kebb haza szeletete. ]oggal dicsekedhetünk olyan lé -
tesí tmé nyekkel, mint pé ldául a kiköt i rakpart, a Vasú t-
állomás, a kormányzói palota é s a szí nház. A legneme-
sebb, legszebb é pületek, mind a magyar id szakhoz

2588

köthet k: el deink ezeket egyetlen ablak betöré se né l-
kül adták át az ú I tulaidonosoknak. A közös mú lt emlé -
keit a város é s annak vezeté se, a társadalmi é let meg-
annyi szerepl je is kell ké ppen becsüli is,

A Magqar m lt Atlantisza

Az egykori Fiume - s a mai is - ezer szá]lal köt dik a
magyaí  törté nelemhez, A közel hú sz né gyzetkilomé ter
terület  város a dualizmusban - különleges |ogállása
mellett - a magyar törué nyhatóságok köZé  tartozott, s
egy választókerületet alkotott. Hivata]os nyelve - s ez
mé g a másság mindennapiságának Magyarországán is
unikumnak számí tott - az olasz volt, Ám a Hauszmann
Alajos (nevé t ma té r  rzí  Riiekában) ten/ezte kormány-
zósági palotában termé szetesen magyar kormányzók
 rködtek az anyaország é rdekej vé delmé ben. Szinte ki-
vé tel né lkül szí nes egyé nisé gek voltak, iól illettek az
ugyancsak szí nes városhoz, Közé iú k tartozott mások
mellett a szabadságharcban egyszer  honvé dké nt har,
coló gróf Szapáry Gé Za, a tengerkutatáS ieles támogató,
ja; a Távol-Keletet bebarangoló, |apánról könyvet í Ió

gróf Zichy Ágost; a kivé g-
Zett'48-aS miniszterelnök
unokája, gróf Batthaána
Laios; a politikai Vihar
el l tengerre szálló, de az
é szak-afrikai Zambí a-
szirtekné l hajótöré st
szenved , gróf Szapóry
László; a világ körüli uta-
zásáról is hí res gróf Ní fró
Sándor; a kisgyermek ko-

rában Miksa császár mexikói udvarában tartózkodó gróf
Wickenburl István; s vé gül lehelfalussy Zoltán is, aki az
összeomlás idelé n, 19l8. október 29-é n sietve hag],ta eI

a mind zavarosabb id ket é l  várost, ahova hamarosan
bevonultak a dé lszláv csapatok, (Nem maradtak sokáig,
hiszen a horvát-szerb egysé geket már novembeí  l7-é n
elzavarták a megé rkez  antant - olasz, francia, angol,
amerikai - katonák. Óket pedig nem egé szen egy é v
mú lva a hí res-hí rhedt poé ta é s kalandor, D' Annunzil
Szabadcsapatai Váltották fel. Í gy került Fiume, legalább-
is tú lnyomó ré sze huszonöt é vre Olaszországhoz,)

A kiköt város az ipar é s a kereskedelem szempont,
jából is fontos köZpontnak számí tott. A Ganz-
Danubius haiógyár a dohánygyár a torpedógyár, a
rizshántoló é s kemé nyí t gyár, az olaifinomí tó páí  é V-
tized alatt a semmib l n tt ki, A rakparton haiók tu,
catjai hozták é s Vitté k az árukat: s mí g l87l-ben 1ó0
ezer volt, addig l9l 3-ban már több mint 2 millió ton-
nát tett ki a forgalom. EZ több mint l000 százalé kos
növekedé st ielent!

Fiume a magyar tudomány számára is óriási szolgá-
latot tett, kiindulási báZisát ielentette az egykor nem,
zetközi hí r , hazai tengerkutatásnak, Ma már feledé s-
be merült, de a maguk ideié n komoly visszhangot ki-
váltó el zmé nyek után Leidení rlst Gyula tengerbioló-
gus a Nalade nev  g zössel 19l3,ban é s l914-ben sza-
bályszer  expedí ciót szeí vezett, A fiumei kiköt b l ki-



hajóZva, tudós társaival együtt meteorológiai, hidro-
lógiai, növé ny- é s állaitani megfigyelé seket vé gzeí t az
Adrián. Herczeq Ferenc, a kor neves í rója saját vitorlás
jachtián nem a tudomány kedvé é rt, hanem ú ri passzi-
óból kalandozta be a századel n - több alkalommal is
- a dalmát partokat é S a szigetvilágot, É lmé nyeir l a
Szelek szárnyán cí m  könlvé ben számolt be. Carádq
(c/i ss) Viktor fiumei zoológus számos tudományos
dolgozatot közölt a szaklapokban, s olaszra rordí totta
a Bánk bánt, Katlna ]ózsef darabia ebben a fordí tás-
ban kerü]t szí nre a Ví gszí nházban, Az olasz LeoY( iani
azonban eredetiben olvashatta a drámát, az idé n ok-
tóberben, 90. é ]eté vé ben elhunyt kiváló törté né sz-
po]itikuS, Itália örököS szenátora, haZánk nagy barátja
1909-ben magyar állampoigárké nt Fimé ben szü]etett,
s itt is sajátí totta el - töké letesen - a magyar nyelvet,

Eqq igazi fiurnano

Manapság már módfelett nehé z, majdhogynem re-
mé nyte]en leJadat Riiekában olyan magyart taláJni,
aki  shonosnak, azaz a dualizmus ideié n itt letelepült
el dök leszármazott jának mondhatla magát, A7 l9l8
óta e]te]t nyolcvan é v jelent s vesztesé gei ellené re is
é lhetnek itt ilyenek, ám nem felté tlenül é rtenek, be-
szé lnek magyarul A legjobb esetben is a harmadik
generációs utódokról van szó. Maqqar Márta, a Hor-
vátországi Magyarok Demokratikus Tengermellé ki-
Fennsí ki Egyesületé nek titkára nyú jtott segí tsé get ah-
hoz, hogy találkozzunk egy igazi fiumano-val, azaz egy
olvan helybelivel, akinek szülei a hú szas é vekben köl-
töztek a sajátos jellegé b 1 ekkor mé g sokat  rz , de
már olasz í ennhatóság alá tartozó települé sre,

Amikor é n Születtem, é ppen hetven esztendeie,
akkor ennek a városnak mé g Fiume volt a neve - kezd-
te visszaemlé kezé  sé t Ádána Antal, aki magyar lé té re
mondhatja magát igaZi fiumano-nak. - Elektromé rnök
apám l927-ben Budapestr l é rkezett ide, a volt

Lazarus-hajógyárba, hogy segí tsen a munkásoknak
egy ú ifajta hegeszté S elsajátí tásában, Nemsokára
anyám is követte apámat, ú gyhogy é n már nem is Ma,
gyarországon, hanem itt láttam meg a napvilágot
l929-ben, Emlé kszem, apám mindig mondogatta: na,
mé g egy kicsit maradunk, azután megyünk haza, , ,, de
az é vek csak mú ltak, kitört a háború , a határok lezá,
rultak, mi pedig itt maradtunk,

Olasz iskolába jártam más nem is volt Fiumé ben
-, de magyar mivoltomnak nem é reztem hátí ányát, ll-
letve, egyszer mé giscsak: amikor kiderült, hogy diák-
társaimmal ellenté tben é n nem vehetem fel hé tvé -
genké nt a fasiszta egyenruhát Kisgyerek voltam, b g-
tem egy sort, de hamar tú ]tettem magam a törté nte-
ken, Semmifé le más kellemetlensé g nem é rt bennün-
ket, Apám dolgozott, senki nem Zaklatta nemzetisé ge
miatt, ld Vel egy Saiát, haióiaví tó vállalkozást is bein-
dí tott Fiumé ben, A városban a magyarok összejártak,
anyaországi ú iságokat olvasgattak, s arra is emlé k-
szem, hogy a magyar egyesületnek a kapucinus temp-
lom me]]etti házban volt a könyvtára,

Az els  megpróbáltatásokat a háború  hozta szá-
munkla, Az olaszok 1941-ben megtámadták lugoszlávi-
át: itt, Fiumé ben átkeltek a kis határfolyócskán, s elfog-
lalták a tú lparti ré szt, Taftottak a visszacsapástól, s a
biztonság kedvé é rt egé sz FiUmé t kiürí tetté k, A lakossá-
got egy hónapra különböz  városokba telepí tetté k, Mi,
magyarok Abbáziába kerültünk, Azután vissza jöhettünk,
s egé szen l945-ig viszonylag normális keré kvágásban
zailott az é let, Bár a háború  vé ge felé  - az ú zemünket js
letaroló bombázások miatt egyre gyakrabban ké ny-
szerültünk az óvóhelyre. A né met csapatok vé dekeztek,
ahogy tudtak: a Todt SZerVeZet engem is kivezé nyeit a
város határába árkot ásni, de ez nem tartóztatta fel Tito
Csapatait. A volt magyar kormányzósági palotánál, a té -
ren, egy bomba ütötte kráter körül csakhamar gy zelmi
kólót jártak a bevonuló partizánok, Ekkoí  tjzenhat é ves
voLtam, s egy szót sem tudtam horvátul, Az olaszok pe-
dig - ugyanú gy, ahogyan a magyarok l9l8 vé gé n ,
megkezdté k menekülé süket a városból. Helyüket a hor-
vátok fogla]ták el. Mi maradtunk, Mit kerestünk volna
Olaszországban? Magyarországról pedig mind kedve-
zotlerebb hiek é rkeztek hozzé nk

A negj,^r'enes é vek vé gé n raktáí vezet ké nt helyez,
kedtem el, majd ké s bb különböz  vendé glátó he-
lyeken - zongoristaké nt kerestem a kenyeremet,
Anyám l9ó4-ben halt meg, apám tí z é wel ké s bb: a
hazatelepülé s csak á]om maradt mindkett |üknek,
Nekem, fiumei születé sem ellené re is sok kellemet-
Iensé gben volt ré szem, mive] hosszú  ideig nem vet-
tem fel a jugoszláv áJlampolgárságot. Vé gül, hogy el,
kerüljem az örököS huzavonát, s folyamatos munkát
kapiak, l970-ben eZ iS megtörté nt: a magyar, majd a
hontalan állampolgárság után jugoszláv állampolgár
lettem, Most pedig horvát állampolgár vagyok,

A horvát id k sok jó vá]tozást hoztak. Van ismé t
magyar egyesület, könwtár, akárcsak gyerekkorom-
ban, az akkori Fjumé ben, Csak közben é n öregedtem
meg vé gé rvé nyesen,

Szeri Árpád
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