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Michele Maylender, Fiume ország-
 gyűlési képviselője 1911. elején 

nem máshol, mint a magyar országgyű-
lésben le#  rosszul. A rátörő szívroham 
végzetesnek bizonyult: a negyvennyolc 
éves politikus, a kikötővárosban műkö-
dő Autonóm Párt vezetője – egykori pol-
gármester – a helyszínen meghalt. Sírja 
Fiume – azaz mai hivatalos nevén: Rĳ eka 
– Kozala nevű temetőjében található. A 
mauzóleumnak is beillő építmény falán 
o#  olvasható a kérlelhetetlen végzet be-
teljesedését az utókornak hírül adó jelen-
tés: morto a Budapest, 9. febbraio, 1911.

A felirat természetesen olasz, hiszen 
nevének amúgy németes hangzása el-
lenére Maylender a mindennapjaiban 
eredetileg a modernkori Itália nyelvét 
használta. Igaz, jól ismerte a magyart 
is, hiszen a kolozsvári, majd a budapesti egyetemen 
végze#  jogot, s az ügyvédi vizsgát is i#  te# e le.

Az már csak ráadás, amit egy Fiuméval foglal-
kozó régi kiadvány közöl: a Maylenderek egykoron 
Körmend környékéről kerültek a tengermellékre. 
Végső nyughelye lehetne akár jelkép erejű is, mivel a 
temetőben olasz, magyar és – már csak a hely: Rĳ eka 
mia#  is – horvát elemek érintkeznek egymással. A 
kozalai (cosalai), mint valamennyi sírkert, a múlt 
sajátos dokumentuma. I#  azonban különlegességet 
jelent, hogy a fejfák, a gránit lapok, a míves emlék-
művek megtekintésekor kisebb-nagyobb mélység-
ben három nemzet múltja is elénk tárul. A legerő-
teljesebben, ha a város 1945 elő# i, avagy még inkább 
1918 elő# i, letűnt világát keressük.

Rĳ ekában, eltekintve természetesen a dualizmus 
idejének építményeitől, ma már nem könnyű az 1870-
től 1918-ig tartó magyar korszak azonnal szembeötlő 
jeleivel találkozni. Eredményre csak célirányos ku-
tatás után van remény. A kikötőhelynek használatos 
Adamich-móló (Adamicev gat) ma is létezik, akár-
csak a kedvenc sétálóhely, a Corso, bár Korzo írás-
móddal. Megvan a Pomerio is, amely utcatábláiról 
viszont lekoptak a Via del előtagok. A Fenice nyári 
színház a mostani Rĳ eka várostérképen ugyancsak 
a klasszikus Teatro Fenice alakban szerepel, jóllehet 
manapság mozi működik benne.

Helyben maradt a Zára utca is, igaz, a magyar 
időkben is létező Via Zara jelenleg Zadarska névvel 
ad támpontot a látogatónak. Meglehetősen kérdéses 
persze, hogy ezek a régmúltból megőrzö#  utca-, il-
letve intézménynevek mennyiben tekinthetők jel-

legzetes magyar zárványoknak. Valójában nem sok-
ban, hiszen helybeli, akaratlanul is aff éle „fi umano” 
hagyományokat őriznek. A Hauszmann Alajosról el-
neveze#  – az általa terveze# , ma tengerészeti és tör-
téneti múzeumnak o# hont adó egykori kormányzói 
palota melle# i – tér (Hauszmannov trg), avagy a Bu-
dapest rakpart (Budimpestansko pristaniste) meg-
tévesztő: mindke# ő a legújabb időkből származik. 
A Transadria székház falán található, Baross Gábor 
alakját megidéző felirat pedig szinte napjainkból: a 
szerény, vidékies halászközségből hajóközlekedési 
és tengeri kereskedelmi csomópontot teremtő vas-
miniszter 1998-ban kapo#  i#  emléktáblát.

A kikötői vasbakokon olvasható magyar felira-
 tok viszont a boldog békeidők már több mint 

száz éve i#  maradt, tartós relikviái: „Skull Mátyás 
vasöntödéje, 1893”. Amúgy a kikötő kiépítése, meg-
annyi intézmény létrehozása a magyar állam kez-
deményezésére és jelentős anyagi hozzájárulásával 
történt. Az idő – persze mindenekelő#  az 1919-es, 
olasz világot hozó hatalomváltás – azonban elmosta, 
de legalábbis hatékonyan elhalványíto# a az addig 
erőteljes magyar nyomokat. Szent István koronájá-
nak Adria-parti ékkövét, a nem egészen húsz négy-
zetkilométernyi területet, a vesztes első világháború 
után jórészt elhagyták a magyar közigazgatási ve-
zetők, hivatalnokok, mérnökök, vasúti tisztviselők, 
rendőrök, tanárok. Megszűnt a magyar gimnázium, 
a királyi tengerészeti akadémia, a hajózás, de még 
a szűken ve#  anyaországból átplántált é# ermek is 
lehúzták a rolót. Ekkor le#  a fentebb említe#  Skull 
Mátyásból – miként az már az 1920-as években 
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készült vascölöpök tetejéről leolvasható – Ma# eo 
Skull. A derék öntöde tulajdonos egyébként erede-
tileg ugyanúgy nem volt olasz, ahogy magyar sem: 
az ausztriai Go# schee településen, a mai szlovéniai 
Kočevjében, a kucséberek – a nyakba akaszto#  tál-
cán bazári holmikat kínálgató árusok hazájában – a 
szlovén nyelvi óceán közrefogta német nyelvszige-
ten születe#  1836-ban. Egyiptomi és törökországi 
kitérők után 1863-ban érkeze#  Fiumébe, vállalkozá-
sát 1878-ban hozta létre. I#  élt és dolgozo#  1901-ben 
bekövetkeze#  haláláig. Sorsa és pályafutása nem is 
lehetne jellegzetesebben monarchiabeli. Jól harmo-
nizál Fiume sokszínűségével is: egy osztrák-német 
polgár szlovén vidékről érkezve kiköt az akkor hor-
vát fennhatóságú Fiumében, azután a magyar érá-
ban olyan vasöntődét alapít, mely az olasz időkben 
is működik.

Az 1910-ben közel ötvenezer lelkes Fiume mintegy 
hatezerötszáz magyar nemzetiségű polgárt mondha-
to#  magáénak. Ez az összlakossághoz képest tizen-
három százalékos részarányt jelente# . Tíz évvel ké-
sőbb ez a szám jelentősen megcsappant, egy idevágó 
adat szerint 1925-ben már csak mintegy ezeregyszáz 
magyar élt a városban. ,,A köztisztviselők visszatér-
tek Magyarországra a Monarchia felbomlásakor. Az 
ügyvédek, orvosok, mérnökök és más szabad foglal-
kozásúak o#  maradtak és igyekeztek alkalmazkod-
ni az új helyzethez” – emlékeze#  a fi umei születésű 
Vásárhelyi Miklós egy vele készíte#  interjúban. Az 
1914 elő# i békeidőkből átnyúló félhivatalos folyto-
nosság a harmincas évek elejéig kimutatható. 1932-
ig az olasszá vált Fiumében – a két magyar egyesület 
melle#  – még egy magyar elemi, más források sze-
rint középiskola, azaz líceum is működö# . A kikötő-
város magyar katolikusai évente megtarto# ák Szent 
István napi, magyar nyelvű ünnepségsorozatukat, 
s a még helyükön maradt magyar protestánsoknak 
az 1940-es évek elejéig húsvétkor és karácsonykor 
Budapestről érkeze#  lelkipásztor hirdete#  igét. Az 
egyébként mind reménytelenebb misszió 1942 de-
cemberében érkeze#  utolsó állomásához: Muzsnai 
László lelkész ekkor találkozo#  utoljára a hamaro-
san végképp megszűnő, kicsinyke gyülekeze# el.

Mára a magyar emlékek, egynémely kivétel-
 től eltekintve – néhány elfelede#  márvány-

tábla, MÁV címer az egykori vasúti alkalmazo# ak 
bérházán – sajátos módon nem az élők, hanem zöm-
mel a holtak birodalmában várják az elszánt keres-
gélőt. A kozalai temető (horvátul: groblje Kozala, 
olaszul: cimitero di Cosala) a város lankás részén, 
dombtetőn található. Nem olyan magasan, mint pél-
dául a szomszédos, búcsújáróhelyként ismert Trsat 
(Tersa# o), ahol szintén van egy sírkert. Ez utóbbi 
városnegyed, a Rĳ eka fölé tornyosuló Frangepán 
sziklavár ódon, csonka tornyai révén, már első pil-
lantásra történelmi levegőt áraszt. Kozala kevésbé 
látványos, de temetője komoly múltra tekinthet visz-
sza: több mint 130 esztendeje létezik. Ez azt jelenti, 
hogy már a magyar uralom idején, egészen pontosan 
1872-ben nyílt meg, s mint Fabrio Nedjeljko horvát író 

sajátos hangulatú rĳ ekai családtörténetében olvas-
ható: Párizs után az első köztemető volt Európában. 
Fiume akkor mintegy 18 ezer főnek ado#  o# hont, az 
olaszok létszáma valamelyest elmaradt a délszlávok 
– mindenekelő#  a horvátok – mögö# , s az arány csak 
a XX. század elejére fordul meg. Cosala, mint úgy-
neveze#  alközség, jobbára horvát karakterrel bírt, 
ám temetőjében ez a jellegzetesség még ma, közel 
hatvan esztendős délszláv – jugoszláv, majd horvát 
– fennhatóság után sem kizárólagos. Sőt, a sírkert a 
történelmi viharok az egymást követő impériumvál-
tozások ellenére is rengeteget megőrzö#  olasz saját-
ságaiból: annyira, hogy több pontján is valamelyik 
olaszországi település temetőjében érezhetjük ma-
gunkat. Ezt erősítik egyrészt a fejfákon található, 
hamisítatlan olasz nevek, illetve azok a családi sírok, 
melyeken a „famiglia” szó jelzi a nemzetiségi hova-
tartozást. A horvát identitásra a tősgyökeres neve-
ken túl hasonlóképpen az „obitelj” (család) szó utal. 
Igaz, időnként még ezek a biztosnak tűnő, egyszerre 
útmutatónak és elválasztónak hi#  határmezsgyék 
is keresztezik egymást, illetve egymásba olvadnak. 
Látványosan példázzák ezzel Fiume multikulturális 
jellegét, aminek virágzása, paradox módon, a bukás 
felé menetelő dualizmus utolsó szakaszára tehető.

Az egymásba vegyülés megannyi bizonyítékai 
 közül az egyik legfeltűnőbbel a Vio család 

kisebbfajta kápolnához hasonlatos mauzóleumánál 
találkozhatunk. Nem felesleges megemlíteni, hogy 
a Vio név aff éle márkajel a kikötőváros történetében. 
A Viók adtak több alkalommal is polgármestert a 
XX. század eleji Fiumében, sőt, egyikük, Antonio Vio 
1912-ben éppen Michele Maylender megüresede#  
helyét foglalta el képviselőként a magyar ország-
gyűlésben. Egy másik családtag, Gaston Vio, az I. vi-
lágháború ala#  az osztrák-magyar haditengerészet 
(Kriegsmarine) búvárhajó fegyverneménél szolgált 
sorhajóhadnagyként. A kozalai temetőben nyugvó 
Viók közül más is akadt – az előbbiek egyik közeli 
rokona –, aki a császári haditengerészet uniformisát 
viselte. Sőt, abban is veszte# e életét. Erről egy német 
nyelvű felirat tudósít, mely szerint Ferruccio Maria 
Vio, császári és királyi tengerészkadét, életének 21. 
évében hősi halált halt a hazáért. Különös érzést kelt 
a dallamos olasz név ala# i, ropogós német nyelvű, 
hivatalos méltatás: „K. u. K. Seekade#  (…) seines 
jungen Lebens Treu und Schlicht dem Vaterlande 
geweiht starb am. 20. september, 1917 mit seinem 
Flugzeuge abstürzend den Heldentod…” – főleg, ha 
tudjuk: 1917-ben a Monarchia már harmadik eszten-
deje háborúzo#  Olaszországgal. Azután többször 
is nagyot fordul a történelem kereke. A szintén i#  
pihenő, hosszú életű Hamlet Vio a magyar után az 
olasz, majd a jugoszláv Fiume – Rĳ eka – lakója le# , 
Ivan nevű fi ának pedig az olasz és jugoszláv után a 
horvát érából is juto#  jó pár esztendő. Az 1884-ben 
születe#  Hamlet Vio, hogy azért i#  se maradjon el 
a magyar kapcsolat – a ma is Fiumében élő tenger-
jogász unokájának szíves közlése szerint – i* úkorá-
ban, valamikor a XX. század legelején a budapesti 
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kereskedelmi akadémián tanult, s el-
sajátíto# a a magyar nyelvet. A családi 
apszisban pihen Isidoro Garofalo porhü-
velye is. Az 1945-ben elhunyt do# ore 
(orvos) a magyar korszakban Fiume 
irredenta mozgalmának közismert hí-
veként tevékenykede# .

Magyar szempontból is fi gyelemre 
méltó a Viók mauzóleumának közelé-
ben egy téglatest alakú, árkádos kikép-
zésű, lábazatos emlékmű, amelyről csak 
tüzetesebb vizsgálódás után állapítha-
tó meg az, hogy részben honfi társaink 
elő#  is tiszteleg. A „Hostes olim nunc 
fratres. MCMXIV-MCMXVIII.” felirat 
(Egykor ellenségek, immár testvérek. 
1914-1918) megrendítő mélységekbe ve-
zető üzenete kizárólag a latinban járato-
sak számára mond valamit, de ha a vi-
rágokat tartó lap ala# i szöveget is kisi-
labizáljuk, érdekes felfedezésre jutunk. 
A kegyeleti építmény az osztrák-ma-
gyar hadsereg 941 elese#  katonája elő#  
hajt fejet. (Igaz, a tábla magyarul nem, 
csak németül, illetve horvátul ad útba-
igazítást: „Hier ruhen 941 Soldaten der 
Österreichisch-Ungarischen Armee, die 
im Weltkrieg 1914-1918 gefallen Sind”, illetve: „Ovdje 
poćiva 941 vojnik austrĳ sko-ugarske vojske, koji su 
pali u svjetskom ratu 1914-1918”.) Az I. világháborús 
emlékmű a hadisírokat gondozó osztrák Fekete Ke-
reszt jóvoltából áll a kozalai temetőben, s vigyázó 
kezek ügyelnek arra, hogy az idehelyeze#  vázákban 
mindig legyenek csokrok. Nevek mindenesetre nem 
találhatók a tömör, magasba nyúló építményen, így 
sejtésünk sincs arról, hogy a közel ezer hősi halo#  
közül mennyien lehe# ek magyarok.

A háború legelső fi umei áldozatáról okkal gyanít-
hatjuk, hogy magyar származású lehete# . A 26 éves 
korában a szerb fronton elese#  Camillo Lengyel em-
lékét egy oszlopra helyeze# , vigasztalan tekintetű 
patinás mellszobor őrzi. A „primo fi umano caduto 
Serbia 22 se# embre 1914.” felirat nyelve a jellegzetes 
magyar vezetéknév ellenére, olasz kötődésre is utal. 
Tegyük hozzá a fentiekhez: a magyar nyelv kifogás-
talan ismeretét néha a mégoly jellegzetesnek tűnő 
név sem bizonyítja! Elég például Ödön von Horváth-
ra gondolnunk. A fi umei születésű író ugyan oszt-
rák-magyar keveréknek vallo# a magát, de anyanyel-
veként a németet nevezte meg. Bár tanult magyarul, 
ma már klasszikusnak számító műveit kizárólag né-
metül vete# e papírra.

A magyar elemek egyértelműen felismerhetőek 
 azon a – dombormű portrét magába foglaló 

– sírkövön is, amelyen ez olvasható: Andics Barnaba 
de Nagyszap. Nagyszapi Andics Barnabás, végezhet-
nénk el a hitelesnek tűnő fordítást. Ebben az esetben 
egyébként nemcsak a nemesi előnév árulkodó, ha-
nem az Andics cs-betűje is. Horvát identitás esetén 
nagy valószínűséggel a felül vonalkával elláto#  c ke-

rült volna a vezetéknév végére. Kisebb-
fajta rejtélynek is beillik a Nagyszap szó, 
ilyen nevű település ugyanis a lexikonok 
tanúsága szerint nem léteze#  a történel-
mi Magyarországon, ami persze nem je-
lenti azt, hogy valaha ne léteze#  volna. 
Az internet keresőprogramja segíte# . 
Több találatként kiadta: a de Nagyszap 
előnevet viselő Andicsok közül jelenleg 
ke# en Olaszországban élnek. A Padova 
melle#  lakó, olasszá le#  Martin Andics 
de Nagyszap jelen sorok írójával folyta-
to#  levelezésben megannyi érdekessé-
get árult el a fi umei temetőben nyugvó 
nagyapjáról. A sajnos hézagos és hiva-
talos dokumentumokkal egyelőre alá 
nem támasztható családi legendárium 
szerint az 1877-ben születe# , budapesti 
illetőségű Nagyszapi Andics Barnabás 
tengerész(tiszt)ként szolgált az első vi-
lágháborúban, s 1918 után az olasszá 
le#  Fiume városát választo# a o# honául. 
Nyugdíjazásáig teherhajók kapitánya-
ként dolgozo# . 1945, tehát a jugoszláv 
bevonulás után sem költözö#  vissza 
Magyarországra, s nem vándorolt ki a 
második hazájává le#  Olaszországba 

se. Jóllehet tehe# e volna, hiszen fi ai, Carlo és Paolo 
már inkább voltak olaszok, mint magyarok. Előbbi 
Torinóban mérnöki, utóbbi Nápolyban jogi oklevelet 
szerze# . Jellemző, hogy az Andics családban még az 
1900-as évek első harmadáig is mely nyelvek járták: 
„Fiumében a család gyakorlatilag mindenféle nyel-
vet beszélt. Főleg a németet és a magyart (apám édes-
anyja osztrák származású volt), de az olaszok érke-
zése után az olaszt is. Apám, Carlo nagybátyám és 
Sidonia nagynéném horvátul is beszéltek” – közöl-
te levelében az unoka. Martin Andics de Nagyszap 
oldalági rokonsága egyébként ma is Budapesten él. 
Megjegyzendő, hogy a fővárosi Hadtörténeti Múze-
um könyvtárában található I. világháborús ada# árak 
tanúsága szerint a haditengerészetnél nem szolgált 
Nagyszapi Andics Barnabás nevű tiszt. Ugyanakkor 
1909-ig egy Andicz (sic!) de Nagyszap Árpád nevű 
tartalékos hadnagy katonáskodo#  a K. u. K. 87. stájer 
gyaloghadosztályánál, amelynek székhelye Polában 
volt. Kétségkívül egy rokonról van szó, akit köteles-
sége a Monarchia hadikikötőjébe, tehát ugyancsak 
az Adria partjára szólíto# .

Valamivel többet tudunk Mario de Hajnal szemé-
lyéről. Az 1891-ben születe# , későbbi festőművész 
1945 májusában halt meg. Végzetét erőszak okozta. 
A várost elfoglaló jugoszláv partizánok a saját házá-
ban ölték meg. Magyar gyökereihez olaszos utóneve 
ellenére sem férhet kétség, miután nyughelye fele#  
egyik felmenőjének egyszerű kőkeresztjén ez olvas-
ható magyarul: „Hajnal Antal, meghalt 1879 jún. 7.”. 
Ez utóbbi személy, a neve alapján Fiume híres építő-
mestere is lehetne, ám a Makóról elszármazo#  jeles 
mérnök, aki a XIX. század legvégén arculatot ado#  

A vigasztalan tekintetû 
Camillo Lengyel, az 
I. világháború elsõ 

fi umei áldozata, magyar 
vezetéknévvel 
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a kikötői résznek, 1907. január 17-én hunyt el. Egy 
tanulmány idevágó vélelmezése szerint egyébként 
a szóban forgó építész sírja valóban a kozalai teme-
tőben található, elhanyagolt állapotban, egy másik 
szakmunka pedig megerősíti: az ő fi a volt Mario de 
Hajnal. Minden egyezni látszik, kivéve egy nem mel-
lékes tényezőt: a sírkereszten található évszámot… 
Nos, nem ez az adat, hanem egy másik nyújt teljes 
bizonyosságot arra nézve, hogy Mario de Hajnal 
édesapját nem Hajnal Antalnak hívták. Hajnal Má-
rió - hogy ezt a valamivel magyarosabb és nem ke-
vésbé jogos név változatot használjuk – 1913 és 1915 
közö#  Budapesten, a mai Képzőművészeti Egyetem 
jogelődje, a Magyar Királyi Képzőművészeti Főisko-
la hallgatója volt. Az intézmény máig megőrizte a 
származásáról felvilágosítást nyújtó okmányt. Ebből 
kiderül, hogy az egyébként a peszéri előnevet vise-
lő, Fiumében születe#  Hajnal Márió édesapja Hajnal 
Viktor névre hallgato# . Nem akármilyen beosztás-
ban dolgozo# : a fi umei Adria Magyar Királyi Ten-
gerhajózási Rt. főkönyvelői, majd cégvezetői tisztét 
lá# a el. Hajnal Márió egyébként – derül ki az okirat-
ból – anyanyelveként a magyart jelölte meg, de be-
szélt olaszul, horvátul, franciául és németül is.

Ugyancsak az olasz-magyar ke# ősség szúr sze-
 met Ferdinando Sándorff y, feltüntete#  hiva-

tása szerint canonico professore nevének olvasása-
kor. Debrecen szülö# e a vatikáni egyetemen szerze#  
fi lozófi ai és teológiai doktori címet, majd 1890-től a 
fi umei állami főgimnáziumban vállalt tanári állást. 
Fest Aladár gimnáziumi igazgató, Fiume néprajzá-
nak és történetének alapos ismerője és kutatója írta 
róla: a „vallástanítás melle#  a magyar állameszmét, 
a tiszta hazafi ságot is igyekeze#  tanítványaiban 
ápolni. Előadásaiban az olasz melle#  az addig telje-
sen mellőzö#  magyar nyelvnek is érvényt szerze# . 
Meghonosíto# a Fiumében a magyar nyelvű hitszó-
noklatot a magyar hívek számára”. A misék alkal-
mával a magyar himnuszt is elénekelte# e velük.

A fegyelmeze# , nagy műveltségű, jelentős helyi 
irodalmi munkásságot is kifejtő dr. Sándorff y Nán-
dor szerepe azonban 1918 után, tehát a magyar ural-
mat felváltó olasz időszakban vált meghatározóvá és 
majdhogynem jelkép erejűvé. Kanonokként a fi umei 
Magyar Ház alapítvány társelnöke le# , s összetar-
tója a fi umei olasz éra egyetlen magyar iskolájának. 
1932-ben, 73 éves korában bekövetkező halála után 
nem sokkal a magyar múlt féltve őrzö#  zárványa, 
utolsó intézménye fele#  is megkondult a lélekha-
rang: az iskola még ugyanabban az évben bezárta 
a kapuját.

Az első világháború elő# i Fiume egyébként több 
olyan iskolát mondhato#  magáénak, amely rész-
ben vagy egészben magyar tannyelvű volt. A már 
említe#  Magyar Királyi Állami Főgimnáziumban 
az olasz nyelv is rendelkeze#  államilag biztosíto#  
jogokkal. Ennek az intézménynek volt tanulója az 
a Hoff mann Camillo, aki 17 éves korában hunyt el. 
Végső nyughelye valóságos műalkotás. Tartóosz-
lopszerű sírkövének tetején lehajto#  fejű, szárnyas 

gyermekangyal alak, pu# ó áll. A márványlapon a 
megfakult fotó s melle# e a név, a születés, illetve az 
elhalálozás időpontja olvasható (1897. IV. 3 – 1914. III. 
3.), valamint magyarul ez is: „főgymnasiumi tanuló”. 
Nemcsak ez az elsődleges magyar jelleg fi gyelemre 
méltó, hanem az is, ami talán csak másodjára tűnik 
fel: a vezetéknév és a keresztnév sorrendje, továbbá 
a datálás magyar logikája.

Figyelemre méltó, hogy a legtöbb, kizárólago-
 san magyar feliratozású sírhelyet a kozalai te-

mető izraelitákat magába fogadó parcelláinál talál-
hatjuk. Ez a tény azt látszik bizonyítani, hogy a fi u-
mei zsidóság nem lebecsülendő részének a többséget 
képviselő, sok tekintetben meghatározó olasz elem-
mel, s még inkább az ugyancsak számo# evő horvát 
nemzetiséggel szemben a legvonzóbb mintát a ma-
gyarság jelente# e. A zsidóság jelenléte a tengerparti 
településen okmányszerűen már a XVIII. századtól 
kimutatható, de a szűkebb értelemben ve#  Magyar-
országról nagyobb létszámban az 1850-es, valamint 
az 1880-as években vándoroltak be Fiumébe. A szü-
lőhazájukhoz való érzelmi kötődésüket híven meg-
őrizték a döntően olasz, illetve horvát környezetben 
is. Kozalán az egymást érő obeliszkek feliratai szin-
te egy magyar temető képzetét keltik. „I#  nyugszik 
Zipser Lajosné, szül. Deutsch Laura. Elköltözö#  éle-
tének 54. évében, 1907. április 14-én. Istenfélő, jám-
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bor lelked fenn a mennyben, szellemed szívünkben 
tovább él, jó anyánk. Felejthetetlen hitvesem, béke 
lengjen nyugvó hamvaid fele# .” Avagy: „I#  nyug-
szik a felejthetetlen férj és forrón szerete#  apánk, 
Steiner Ernő. Meghalt áldásos tevékeny életének 52. 
évében. 1912. február 4. Béke hamvaira!” Az ugyan-
csak 1912-ben elhunyt Laufer Salamon sírkövén egy 
négysoros olvasható: „Odahagyád munkálkodásod 
terét, / Hogy éveid szombatját körünkben éld, / Ám 
e szép nap gyorsan röppent tova, / Az örök nyuga-
lomnak le# él osztályosa.” A II. világháború idején 
azután a fi umei zsidóság végzete is beteljesede# , 
mármint azoké, akik a német megszállás vészjósló 
jelei – például a zsinagóga 1944. januári felgyújtása 
– ellenére is a városban maradtak. A kétszázötven 
deportált közül mindössze huszonke# en élték túl a 
szörnyű megpróbáltatásokat.

Az 1945 elő# i időkből származó kozalai sírke-
resztek, márványlapok feliratait á# ekintve az eddig 
említe# eken túl is számtalan magyar vezetéknév-
re bukkanhatunk. Kétségkívül honfi társunk le-
hete#  az 1940-ben elhunyt Colomanno Malobiczky 
– Malobiczky Kálmán – s egy pillanatig sem lehet 
kétséges, hogy magyar gyökerekkel rendelkeztek 
a Lászy família tagjai is. Ez utóbbiak sírján olyan 
sokatmondó névre lelhetünk, mint Kováts-Kutassy, 
aminél jellegzetesebben magyart nehéz elképzelni. 
A Lászy név nem ismeretlen a fi umei helytörténet 
kutatói elő#  sem, hiszen Giacinto Lászy szerzőségé-
ben közel egy évtizede könyv jelent meg „Fiume, tra 
storia e leggenda. Cronache fi umane d’altri tempi” 
(Fiume, történelem és legenda közö# . Egykori idők 
fi umei krónikái) címmel. Az 1912-ben születe# , élő 
Fiume-lexikonnak számító, a magyar tudást o# hon-
ról, a szülőktől hozó Giacinto – avagy miképp sírján 
horvátos formában olvashatjuk: Hĳ acint Lászy 1999-
ben hunyt el. Halálával olyasvalaki távozo#  az élők 
sorából, aki a monarchia idejéből eredeztethető foly-
tonosságot képviselte a magyarból olasszá, később 
jugoszlávvá, napjainkra pedig horvá# á váló kikö-
tővárosban. Leszármazo# ai ugyan ma is Rĳ ekában 
élnek, ám magyarul már nem beszélnek. Lászy hely-
történeti kötetének magyarra fordítása és i# honi ki-
adása amúgy egyelőre várat magára, jóllehet a könyv 
hazai megjelentetésével már csak a téma és a szerző 
mia#  is egyfajta múltmentő misszió teljesülne be.

Rĳ eka városában a kozalain kívül még több teme-
tő is található. Azokban mind nyugodhatnak, illetve 
kétségkívül nyugszanak is egykor volt honfi társa-
ink, akik az Osztrák-Magyar Monarchia idején te-
lepültek meg a kikötővárosban. Az elhunytak sírjai 
közül nem egy bizonyára már az enyészeté, sok vég-
érvényesen eltűnt nyomtalanul, de – bizonyíték erre 
Kozala – még egy viszonylag gyors és felületes séta 
során is találhatunk olyan nyughelyeket, amelyek 
Fiume magyar hajdankorát idézik.

Ez a hajdankor, az elmúlt évtizedben majdhogy-
 nem a semmiből megteremtődő, hazai Fiume 

kutatásnak köszönhetően, szerencsére már nem tel-
jesen ködbevesző; jóllehet ennek ellentmondani lát-
szik az, hogy a jelen írásban említe#  személyek egy 
részéről, a neveiken kívül, pillanatnyilag alig van 
érdemi adatunk. Módfele#  fontos lenne pedig tud-
ni, hogy ebben a zömében olaszok, s majd horvátok 
lakta, sokszínű tengerparti városban hogyan is élték 
mindennapjaikat a magyarok, miként sikerült ér-
tékeket teremtve beilleszkedniük egy olyan közeg-
be, amely több szempontból is alapvetően más volt 
bármelyik hazai településhez képest. A temetőkben 
nyugvók sorsának utánajárni nehéz, de talán még 
nem reménytelen, hiszen a magyar, avagy a magyar 
gyökerekre utaló sírokon lévő virágok, égő mécse-
sek jelzik: a leszármazo# ak, a közeli-távoli rokonok, 
akik vélhetően már rég olasszá, vagy horvá# á vál-
tak, még élnek.

Élnek és nem feledik a messziről érkeze# , a 
Duna-Tisza térségét a tengerparti új o# honra cse-
rélő őseiket.
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