
F I U M E I E M L É K E K . 

Sirocco fúj-e az Adrián vagy bóra?! Kék habok csapkodnak-e a Mária 
Terézia-mólón, vagy haragoszöldek?! A pompás öbölre bizonnyal rá-
borul a köd selyemszürke kupolája, eső szitál s egy hirtelen szél-

fordulat tűnő játékként hópihéket sodor a Monte Maggiore hófedte csúcsá-
ról a város fölé. A tél borus nappalokon és korán felgyúló villanyfényen 
át rohan előre az elveszett magyar kikötőn és szemközt vele most is ott 
jön Fiume királyi vendége: a Carneval. Ott jön, — de vajjon a régi-e?! 

Oh, kápráztató, bolondos-szép, régi carneválok a magyar Fiuméban. 
Újévtől hamvazóig a város egyetlen kacaj, — a farsangi kedv versenyre 
kelve a bórával ezer szilánkban hull fölötte szét. Kivilágított termekben 
és tengerhullámtól hűvös esti korzón virágok, maszkok, dominók, tréfák és 
édességek kavarognak, szemek tüze és kedv röppentyűi világítják át az 
éjtszakákat, és zene, ének, operaáriák, mandolin, citera tölti be a kikötő 
legkisebb zugát. 

Úgy tetszik, mintha minden fiumei emlék egy volna a carneválokkal. 
A kedv kacag esztendejének minden jelenetén és derűjében mint arany 
ködön át zajlik az élet, — ezerszínű kikötői élet, — a felejthetetlen, vissza-
sóvárgott, egyetlen magyar kikötőé. Száz hangon búgó hajószirénák közt 
rakodó daruk a punto-francón, facchinók lármája, társzekerek dübörgése, 
gyarmatáruval zsufolt árucsarnokok, — matrózcsapatok és gyárak füty-
tyére tóduló munkástömegek, az Adamich-móló déli zenéje, — kínai, 
japán, keleti és nyugati hajók tarka vására, opera-staggione, kék hullá-
mok között fürdőzők vidám zaja keveredik szivárványszínű kaleidosz-
kóppá össze. Nemzetközi forgatagában mindenütt ott a magyarság, amint 
a hazai hangos vidámsággal talál egymásra ösmerősök és idegenek sodró 
változatán át, — a közigazgatás, a kereskedelem, az ipar, a laboratóriumok 
szövevényében, a munka és a szórakozás forgatagában, — hajókon, szín-
házban, szigeteken, a kormányzó bálján vagy a kaszinó estélyein. Ken-
dője ott lobog a parton az óceánjáró után, amit övéi kormányoznak távoli 
világrészek felé és onnan hangzik örömkiáltása az érkezők elé. Öröm! 
Ki ösmeri, ha nem érezte még, mi az első ölelkezés egy hosszú út után 
a sósan illatos napfényes hazai parton, a könny a várakozók arcán s a 
mosoly a tengerészsapka alatt távolbanéző szemekben. Új szín kerül a 
társaságba, új hírek a világ messzi tájairól, otthon, barátok, élet és vidám-
ság friss lüktetése, hogy aztán fölbúgjon a hajókürt és induljon az érke-
zett ismét, két-három hónap messzeségébe, félévre vagy évekre talán — 
s az itthonmaradottak új tengerjáró barátaiknak örüljenek. A szivárvány-
színű kerék fordul s a rakodás, teherszállítók dübörgése, gyárak füttye, 
matróztömegek, gyarmatárúk, hajószirénák, búcsú, viszontlátás egymást 
követő napfényes változatában Fiume él és nevet tovább. — Epizódjaira 
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aranyport szór a kedv. Az utcasarkon öregasszony énekel, kezén cas-
tagnetta csattog és fogatlan száján vidáman hangzik a dal: 

Jammo, jammo ja 
E zige, zige za 
E jammo, jammo ja . . . 

Kacagás hallik, a soldik hullanak. A jókedvű Fiume eltartja fogat-
lan énekesnőjét. Milyen viharrá nőhet ez a kedv carnevál idején?! 

Ám olykor elmúlik róla a mosoly és megmutatja haragvó arcát. 
A nemzetközi áradatban hárman néznek egymással a Quarneróért farkas-
szemet: magyarok, olaszok, horvátok. A mosolygó életet időnkint össze-
tűzések viharai sötétítik el. Harsánytorkú rikkancsok száguldanak az 
utcákon a magyar faló „II voce del Popolo"-val és kajánul üvöltik a város 
urainak arcába a tajtékzó támadásokat. Ilyenkor végigviharzik a felhábo-
rodás a gondtalan, fölényes, derült magyar kolónián, szidják a digót — 
ez a fiumei olasz gúnyneve — s magasan csapkodó szenvedélyek közt köve-
telik és ígérik a megtorlást, — hogy aztán, amilyen hirtelen jött, oly 
gyorsan eltünjék az egész. Csak játék; inkább szórakozás, mint gyűlölet; 
— az olaszoknál a kötekedés életszükséglet, — a magyaroknál csupán az 
uralkodó faj lobbanékonysága. A gyűlölet — ha van — Susak felé irányul. 
Komor, derűtlen, gyanakvó kis horvát város, amit egy lépés: a Recina 
keskeny folyója választ el Fiumétól. Utcáin s a bárkákkal sűrű Recina 
két partján időnkint izzó tüntetésekben tör ki az olasz-horvát ellenséges-
kedés. Ilyenkor Fiume csöndes, — a két-három napig tartó ostromállapot-
ban utcái kihalnak, — üzletei csukva, asszony, gyerek sehol: a magyarság 
maga zárkózottan figyeli az eseményeket. Mert itt már nem játékról van 
szó. A horvátok mesterségesen szított gyűlölete olaszok és magyarok ellen 
ólomfelhő gyanánt fekszik a Recinán, — benyúlik Horvátország fölé s a 
magyar vasutasok némán és komoran jegyzik az ellenséges jeleket, amikor 
ziháló mozdonyaik — mint ellenséges területen illik — hallgatagon süvít-
nek el a horvát hegyek között. 

Nevetni csak a magyar-olasz összetűzéseken tud a kedv. Harcaikban 
— betört ablakok vagy betört önérzet harca — mindegy: előbb-utóbb föl-
csendül, haragvón, gúnyosan vagy békítőn: a kacaj. S mikor a casa 
Fiorito-ban is kitör a nemzetiségi háború, szuverén győzelemmel e kedv 
nevében mi magyarok nyerjük meg Garádiékkal a csatát. 

Garádiék, — via la Salute, — kertek és villák közül csodálatos kilátás 
a gyönyörű öbölre, melynek villódzó, ezer árnyalatú selymén fehér sávot 
hasítanak a hajók a szoros felé, s háborgó bejáratát dobogó szívvel figyel-
jük a messzelátón át. Miféle hajó verekszik ott füstöt okádva, dübörgőn 
a hullámok rohamával a kikötő felé? Nem a mieink érkeznek vaj jon?. . . 
És csillagos esték az erkélyen, amikor a végtelenség gyémántjai szikráz-
nak beszédes némaságban egymás felé, s a tenger láthatatlan, csak érez-
hető roppant tömegén ezernyi színes csillag ringatózik, ég: a hajólámpák. 
A mélységes és elbűvölő nyugalmat csak olykor váltják fel hatalmas 
ünnepségek dörgőn ragyogó epilógusai. A királytalálkozások, az angol 
flotta látogatása, amikor a tündérien kivilágított hadihajókról zene és 
hurrá-kiáltások szállnak fel, kápráztató tüzijátékok borítják nappali 
világosságba az éjtszakát és teszik láthatóvá a hatalmas szürke páncélosok 
oldalát, amint a búcsú bömbölő ágyúfüstjét küldik a város felé. 
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Hőségbe bágyadó nyári mulatság a tomboló carnevál mellett. Futár-

jai halk nevetéssel, fénylőn köszöntenek be. A mosoly mint csillogó 
ígéret, felvillan meg eltűnik a ködösen nedves esti utcákon, amikor zson-
gani kezd az izgalom. Üj, friss jelenségek lehelnek delejes áramot. Álarcok 
villannak a kirakatok csillogó selymei között, dominók tűnnek fel, legye-
zők tárják szét pillangós szárnyukat, népesül a korzó, száz mozzanat han-
golja a kacajt, míg azután kibontakozva a készülődésből Fiume egyszerre 
veti el magától megszokott énjét s a farsang százszínű öltözékében áll a 
tenger fölött. Földtől a tetőig álarccal borított kirakatok, confetti, amit 
füttyjelek közben hoznak a vagonok, — csipkék, ékszerek, rajzok közt 
lázas-nevetőn készülő jelmezek, — a kormányzó bálja, a haditengerészeké, 
— és a kacaj kezdődő hárfapengetése lassan harsogó, ezertrillájú hang-
versennyé növekszik fel. 

Hurrá! Itt a Carneval! Láthatatlan ezüstkupájában gyöngyözve indul 
meg a kedv bora, a fölséges bor, amit egy hajtásra kiinni — most is, 
máskor is — tengerészei tudnak csak igazán. 

Sötét egyenruhájuk, aranyló vállrojtjaik adják Fiume életszínét. 
Edzett arcuk, amelyet barnára égetett a forróság s amelyre vihar és sós 
tengerhullámok vágják barázdáikat. A mindig messzenéző szemek, amelyek 
egyforma nyugalommal néznek világcsodákba és halálörvénybe. Kevés 
beszédű, szótlan férfiak, akiknek hallgatagságából egy-egy kikötő forga-
tagában kápráztatóan tör fel az életöröm, küzdés, veszélyek előtti szilaj 
kedvrobbanás, — féktelenségével és ragyogásával messzire bevilágítja a 
szárazföldet. 

Ösmerős arcuk egymásután tűnik fel a vidám tömegben, események, 
féktelenség, vakmerő tettek egész sorát jelentve mindenik. Egy most jött 
Bostonból, az holnap indul Indiába,— s amaz, igen, az Ambrózy, akit 
ösmer a Földközi-tenger valamennyi kikötője s az azon túliak is. Legen-
dákat beszélnek roppant erejéről (hogy vert szét egy braziliai társaságot 
egymaga, a magyarokra tett sértő megjegyzés miatt), mulatságairól, 
indulatairól. A házassága...?! Egy messzi angol kikötő korzóján látta 
meg a feleségét először s kérte meg rögtön ott az utcán, ösmeretlenül. 
A szép angol leány riadtan menekült a tengerész elől, — de az nyomon 
követte, bemutatkozott a szüleinek s megmagyarázva, hogy formaságokra 
nincs ideje, tiszti rangja teljes komolyságával kérte meg ismét a leányt. 
És pár hét mulva: megvolt az esküvő. 

A tisztek egymásra néznek a történetre és szemük merész mosollyal 
villan. Ők nem analizálják, de élik, ami nekünk csak színjáték talán: 
a romantikát, a tragédiát — és most: Evviva Carneval! — a komédia 
van soron. 

Evviva Carneval! Tégy álarcot és tiéd a város! Tégy álarcot és nyitva 
előtted minden ajtó. Tégy álarcot és szabad az út, — tiéd minden tánc, 
minden titok, minden teriték, minden jog. Ah! gyöngyözik már a bor 
Fiume kezében. A megnyílt Communaleből az operák mámora özönlik 
végig a városon, s a forró estéken egyszerre indul lüktetésnek szerelem, 
művészet, öröm, hogy kavarodásában egyetlen hullámmá váljék a kikötő, 
amelyet most a kedv és ifjúság kettős kormánya visz. Ifjúság, amelynek 
legszebb emléke a Nautica. 

Hozzá és fiaihoz hasonlót nem látni ma sem. Talán mert rég volt, 
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talán mert igen sokat jelentettek nekünk, magános magyaroknak ott, — 
az ifjúság legszebb színe sugárzik róluk felénk. Szemök, — mely elé a 
kikötő leplezetlenül vetette forgatagának sötét és fényesen zajos képeit — 
nyilt maradt és ifjúi derűjén át csupán a veszélybe készülő élet bátor 
elszánása villant. Talán egy sem volt közöttük, aki ne anyai könnyek, 
tilalmaik, akadályok háromszoros gátján tört volna idáig, magyarok előtt 
távol-veszélyes sors felé utat, hogy arcukon most a legyőzött akadályok 
büszke könnyűségével nézzenek zordon szépségű pályájuk megnyitása elé. 
Mind. Ecker, a csöndes barna fiú, a mindig gavallér, vidám Mészáros, 
az ezermester, szőke Kenedi — az író unokaöccse, — a daliás Torday, — 
Thurzó, aki a Felvidékről, Bakó, aki Palócországból, a harmadik, aki a 
Székelyföldről jön a tengerre le, — és a többiek: a gyermekarcú Udvardy, 
egy szelíd horvát fiú: Tadic, — Ossoinack, a fiumei milliomos, — és 
azután egy magas, hatalmas, szélesvállú fiú, aki köré csoportosulnak a 
többiek. Házuk nyitva áll mindnyájuk előtt, s idegyűlnek az otthon, 
a magyar levegő, a távol magyar anyák áhított szigorát érezni mind. 
S míg a Nauticában katonai a fegyelem, — kemény és gentleman szigor-
ban neveli őket Kotán, az igazgató, — itt a negyedik szobában az otthon 
napfényes órái zajlanak le. Itt készül a „Nautica" — az ifjúsági hetilap, — 
pompás tartalommal, litografálva, — igazi redakciók lázas munkájával, 
igazi pénzzavarok között. Itt folyik le életük sok apró és nagy, komoly és 
vidám eseménye. Körül fizikai eszközök, — sextánsok, körzők, — Velence, 
Marseille, Gibraltár, Anvers képei, — a vakációk próbaútjairól küldött 
lapok, — földrajzi és csillagászati térképek, boxerek és revolverek, — 
s halomban fekvő könyvek között japán, hindu, ausztráliai ritkaságok, 
hangszerek, cigaretták mindenfelé. Ez a nautikus-szoba. Ez látta szün-
napjaik fiatalos kedvét s a vizsgák izgalmait, az üde örömök és merész 
vágyak tiszta vonalát ajkukon és lázas készülődésüket a kétesztendei 
kegyetlen útra, amit a hadnagyi vizsga szabálya így ír e lő : . . . vitorlás-
hajón teendő két évi út, — amibe nem számíttatnak be a kikötőben töltött 
napok. 

Látta mosolyogva búcsúzni őket és távozni az anyák csókjával 
gyermekarcukon. És látta a messzi exotikus országok hosszú útjáról 
jött, — oh, oly ritkán jött leveleket, — s olvasni reszkető ajakkal az ilyen 
sorokat: — Isten akaratából életben vagyunk. A vihar Cape Hatterastól 
ötvenkét napon át vert bennünket, visszatérő hullámvonalban Bostonig. 
Mindenünk odaveszett, a ránk fagyott ruhát késsel vagdalták le rólunk, 
— de élünk és jól vagyunk. 

És aztán látta visszatérni őket. Két év helyett tízet vénülten, — amit 
csupán a szem megmaradt mosolya hazudtol, — mélyen szántott 
redőkkel a sima gyermekarcon, barázdált homlokkal, összeszorított szájjal; 
— látta reszketve járni föl s alá a szobán a sárgaláz még vissza-visszatérő 
rohamában, — míg körül szétbontott ládák ritkaságai, selymek, bőrök, 
bambuszok, faragások közt távoli szigetek kanári nagyságú papagályai 
füttyentgettek egymásnak. És akiket nem látott többé: Eckert, aki az 
angol partok előtt szenvedett hajótörést, Mészárost, akinek szen-
vedélyes magyar vére nem bírja a haditengerészet durva fegyelmét és 
öngyilkos lesz, a tűzszemű debreceni fiút: Tordayt, akit a Bosporus hul-
lámai rántanak le magukhoz. 
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Fájdalmasan szép emlékek, szépek, mert hozzájuk fűződnek és még 

egy fájdalmasabbhoz, az elvesztett magyar Adriához. 
. . . Á m mindez messze van ma még. Ma egy igaz: a carneval, amelyre 

gondtalan, harsány örömmel készülünk, ifjúság és magyarok mind. 
Kavarodásában egyetlen színes hullámmá válik Fiume. A korzón 

emberfolyam, zúgás, zsibongást, kacajt egybefoglalón száz és száz láb csusz-
tatása hallszik, bennszülött szokás szerint lépésközben fel nem emelt 
láb hangja az aszfalton és egyenruhák tízféle nyelve, idegenek ós ösme-
rősök káoszába harsogva vegyül a jelmezek, dominóik és álarcok áradata. 

Evviva! Mosolygó arcok, kivilágított termek vetnek fényt a kacagó 
tömegre, féktelenül zajdul a kedv, önfeledt, örök-emberi ifjúság kedve s 
viharzó tapsban és kacajban robbanó ötletek között jelmezek, bálok, 
operaestek villódzó áramában rohan a város húshagyókedd felé. 

A mindennap élete megáll. Az izgalom mint megfeszített húr zeng 
Fiume fölött. Délutáni háromkor a korzó gyalogjáróján már sorfalban 
áll a város, és mikor az adott jelre megjelenik az első kocsi — az Adria-
palotától a Scarpa-térig növekvő evviva- és hurrá-kiáltás hullámzik végig 
a tömegen. A herceg diadalmenete jön. Virággal borított kocsisor, a lovak 
patkóitól az utolsó szegig élő, illatos szirmokkal fedett eleven virágcsodák, 
amik mint lassú szélben ringó csokrok haladnak előre a tapsviharban. 

Ezernyi rózsa egyetlen bíborszín kelyhére tündéri fehér mirtusz-
csokor következik, — utána bársonyos pármai ibolyakosár, — kábító 
illatú, rózsaszín szegfű-baldachin: álarcos hölgyheroldjaival, — selyem-
szirmú mák lángoló keretében fekete selyem dominók, — a kormányzó 
kocsija: orgonák lila fürtjei közül kiemelkedő arany bőségszaru, — egy 
tündéri kagyló, benne Aphrodite és fia: Cupido, — s a negyven-ötven 
kocsiból álló sor végén a kaszinó, az akadémiák, a haditengerészet: hatal-
mas, kerekeken gördülő hajók, fehér mellvédes társzekerek, piros és fehér 
rózsából emelt diadalívjeik alatt álarcos piros-fehér pierók. Az evviva 
harsog és nézők, dominók, álarcok, kocsik egyetlen tomboló tömeggé 
olvadnak össze. Kezdődik a harc, a legvalódibb bellum omnium contra 
omnes, a confettié, az igazi confettinek, gömbölyű, borsnagyságú, kemény, 
fehér-pirosra festett confettinek harca, amely jégesőként kopog végig a 
korzón, amivel megostromolják a kocsikat, megrohamozzák egymást 
s amely elől, ha elfogyott a revans-munició, ember, kocsi egyaránt csak 
futásban kereshet menedéket. Az ösmerős kocsikat nyolc-tízével veszik 
körül az áttáncolt farsang lovagjai, s a hölgyek a lábaiknál heverő zsákok-
ból kis kézilapátkákkal merítve a confettit, kacagva verik vissza a rohamot, 
míg balkezükkel sodronyálarcot tartanak védőn arcuk elé. 

Evviva! Tombol a kedv. Az emeleti ablakokból virág- és confettieső 
hull a tömegre — s onnan repülve jön vissza fel. Szerpentinek kígyóznak 
át a levegőn s átfogva a keskeny utcát, egyre sűrűbb hálóvá bonyolulnak, 
kifeszített szivárvány gyanánt takarva el a borus februári eget. A lépés-
ben haladó kocsik körül tombol a harc, virágzáporban bonbonok repülnek, 
új és új maszk-csoport érkezik, elkésett kocsik jönnek, újból felzúgó taps-
ban jégesőként viharzik a confetti és a leszálló alkonyatban fantasztiku-
san színes, evviva- és hurrá-kiáltások közt kacagó, virághullámtól, con-
fettitől, jelmezektől tarka, csillogó szemű, kipirult arcú tömeggé válik az 
egész Fiume. 
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Ez a tömeg ott hullámzik a korzón meg-megújulva, átváltozva, késő 

éjtszakáig. Az operában már lezajlott a gyermekek jelmezestélye, és nyolc-
kor kezdődik a felnőttek kápráztatóan ragyogó jelmezbálja. S az opera 
fényben úszó nézőterén egy nagyszerű jelmezfelvonulás és ragyogó tánc-
jelenet bemutatása után kezdődik a farsang elragadó ünnepének búcsú-
jelenete: a bál, és tündöklő forgatagában kacagva, fénylőn búcsúzik egy 
évre Fiumétól a kedv. 

Elmúlt. Évek sorának hamvazója jár. A kedv hercege távol mesék 
szigeteken elakadt valahol, és nem jön többé felénk. Torz arcú carneválok 
viharzanak el helyette fölöttünk, magasra korbácsolva meddő szenvedé-
lyeket és romokba vert területeket hagyva maguk után. 

A tengerpartról bevonták a magyar lobogót s vele megszünt rajta 
az élet. Fiume csöndes. Mólói üresek, forgalma nincs, a kikötő kihalt. Elállt 
a munka ós a kedv pezsgő érverése s vad politikai carneválok fölött fehér-
változatlan csak a Tersatto maradt. 

Ide járnak fel ötszáz lépcsőjének kálváriastációi közt a hajósok 
fogadalmi kápolnájukhoz, — amelynek helyére egykor angyalok hozták a 
légen át Mária házát Názáretből. A Frangepánok építette kis kápolnában 
bajlik meg térdök a Tenger csillaga előtt, amint oltalmát kérik indulás-
kor, vagy hálát adnak neki érkezés után. Egyszerű fehér falát belepte az 
írás, — nevek, események, dátumok jegyzései; elborították a képek: hajó-
törés, vihar, végveszély perceinek képe, amint a dühöngő hullámok fölött 
az utolsó pillanatban jelenik meg égi segélyként Mária. S az ötszáz lépcsőn 
időről-időre látni lehet, amint térdencsúszva jönnek fel a kiállott veszély 
után, tengerhez szokott, kemény férfiak, lehajtott fővel hozva a megmené-
külésért felajánlott fogadalmi áldozatot. 

. . .Ha tudtuk volna, hogy meghallgat bennünket... ha visszaállít-
hatta volna régi fényébe, vissza azzá, ami volt, — az Adria királynőjét: 
hányan nem kúsztunk volna térden, — nem egyszer, de tízszer, százszor is 
— a Tersatto ötszáz lépcsőin fel?! Framantik Margit. 
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