
„Szeretni közös hazánk egészét” – írja Sólyom László,
a Magyar Köztársaság elnöke Skultéty Csaba gyûjte-
ményi katalógusának az elõszavában. Emlékezet nél-
kül nincs identitás. Az emlékezetnek e hazája pedig 
az Atlantiszként elsüllyedt egykori Magyar Királyság

egésze. Rajtunk kívül így nem tartja számon senki, s 
a róla való tudás, képzelet és a hozzáfûzõdõ érzelem õr-
zi és alakítja emlékezetünket, és része önazonossá-
gunknak. Skultéty Csaba ebbõl a Magyarországból va-
ló. Családi indíttatásból kezdte el gyûjteni Fiume

emlékeit. Látszólag véletlen, hogy
éppen Fiumét választotta. Valójá-
ban egy olyan emblematikus város-
ról van szó, amely a magyar történe-
lem, gazdaság, kultúra minden
területével összefügg, hiszen kikötõ,
kapu a tengerre, a világ vérkeringése
felé vezetõ út állomása. A XIX. szá-
zadban a magyar nemzetállami ter-
vek elmaradhatatlan összetevõje
volt, ahová Széchenyi és Kossuth is
ellátogatott. A mi hagyományunk
úgy tartotta: Fiume a Szentkorona
gyöngye. A történelem fordulatai
következtében a XX. század másik
felében azonban emlékezete elhal-
ványult, újrafölfedezése mostaná-
ban lett aktuális.

A gyûjtemények minõségét a mû-
vek szellemi-anyagi értéke és/vagy 
a témája határozza meg. Ez utóbbi
esetben az apróságok is felértékelõd-
nek pusztán azáltal, hogy az adott
témáról, ez esetben Fiuméról szól-
nak. Képeslapok, számlacédulák,
borítékok a mindennapi élet moza-
ikját tárják elénk, immáron – hogy
idejük elmúlt – örök érvénnyel. Ter-
mészetesen ennek a mûtárgy-együt-
tesnek is vannak különleges darab-
jai, mint például Franz Rauchmüller
von Ehrenstein kézzel írott és rajzolt
tervei négy kötetbe kötve. József 
nádor kérésére készítette 1831-ben 
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a mérnök szerzõ, számba véve, milyen vízi és szárazföldi
utakra van szükség ahhoz, hogy Budáról el lehessen
Fiumébe jutni. A gyûjtemény tárgyi anyaga – emlék-
tárgyak, képeslapok, dobozok, kereskedelmi cikkek, 
a Tengerészeti Akadémián végzett tisztek és tiszt-
helyettesek tõre, díszkardok – Fiume sokszínûségérõl
tudósítanak. Egyfelõl maga a tengerpart, ahova nyaral-
ni jár a nagyközönség. Másfelõl hatalmas hajózási és
kereskedelmi központ, ahonnan a Magyarországon
termelt árukat szerteviszik a világba. Harmadszor 
pedig tengerészeti és közigazgatási központ, ahol kor-
mányzó képviseli az országos érdekeket, és nevezetes
iskolák biztosítják az utánpótlást.  Negyedszer pedig,
de nem utolsó sorban, népek sajátos együttese ez a vá-
ros, olaszok, horvátok, magyarok közös hazája.

Mindezeket számba véve a kiállítás nem mûtárgy-
nemenként, hanem elsõsorban témakörönként igyeke-
zett rendezni a gyûjteményt, jelképesen egy hajó-
fedélzetet imitálva, nyitva hagyva, hogy a hajó a nyílt
tengerrõl épp Fiuméba tart-e vagy éppen fordítva. 
A gyûjtemény-rakomány tematikus csoportosítás sze-
rint hajóládákban elhelyezve tárult a látogató elé az el-
sõ teremben. A második, hajókabinnak kialakított tér-
ben a fotógyûjteményt, illetve a számban és értékben
gazdag könyvgyûjteményt helyeztük el. Itt lehetett

megtekinteni az OSZK Történeti Interjúk tárának
munkatársai által összeállított filmet is a fellelhetõ, ko-
rabeli híradórészletekbõl, késõbbi filmanyagokból. 
A kiállításon szereplõ könyvekbõl, újságokból válogat-
tuk a kísérõ szövegeket. A Magyar Mûszaki és Közleke-
dési Múzeum néhány kiemelkedõ fontosságú mûtár-
gyat kölcsönzött a terek kialakításához, többek között
az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytár-
saság zászlaját a „Hazának használj!”- jelmondattal.
Gabányi György magángyûjteményébõl két korabeli
fotómasinát kaptunk kölcsön.

A kiállításhoz katalógus készült a mintegy három-
száz mûtárgy leírásával, a köztársasági elnök bevezetõ
szavaival, és Fiume-Rijeka polgármesterének, illetve
Olaszország nagykövetének köszöntõjével.

Benkõ Andrea
benkoa@pim.hu

A kiállítást rendezte és a katalógust szerkesztette
Benkõ Andrea. A grafika Bubik Veronika, a látványterv
Ágoston István kitûnõ munkáját dicsérte. A fotókért
Véssey Endrét, a tárlaton bemutatott filmösszeállításért
Hanák Gábort illeti köszönet.

A központi kiállítóterem mint kikötõ.

Mercurius_2009_bel v_2_korr_veg.qxd  12/08/2009  20:17  Page 17




