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Józsa Judit
Olasz-magyar nyelvi találkozások

(Néhány adalék a fiumei magyar-olasz kétnyelvû oktatás történetéhez)1

Akit az olasz-magyar kétnyelvûség története érdekel, az elõbb-utóbb – ha csak
képletesen is – eljut Fiuméba, hiszen a szálak ebbe a városba vezetnek. Nyilván elõtte
is léteztek olasz-magyar kétnyelvû emberek, de õk mindig egyedi esetek maradtak.
Egyedül Fiuméban teremtett a történelem a múlt század folyamán olyan lehetõsé-
get, hogy a két nép huzamosabb ideig együtt élhetett.

Fiume, a mai Rijeka mindig is soknyelvû város volt. Kezdettõl fogva megha-
tározója a szláv és a latin (olasz) elem, s századokon keresztül a német mûveltség-
kör és a német nyelv befolyása alá tartozott. A tizenkilencedik és huszadik század
során különösen sokszor kényszerült gazdát váltani. Mint ismeretes, a város három
magyar korszakot is megért; legelõször 1779. április 23-án csatolta Mária Terézia
Magyarországhoz; a második magyar korszak 1822-tõl 1848-ig, majd az utolsó, a
leghosszabb 1868-tól 1918-ig tartott. Az elsõ magyar idõszakot követte egy rövid,
mindössze öt évig tartó francia megszállás, ezután jött az osztrák korszak, míg 1848
és 1868 között horvát fennhatóság alá került a város. Mindezek a változások nem
múltak el nyom nélkül Fiume fölött. A politikai hovatartozás, ha alapvetõen nem is
tudta megváltoztatni az eredeti etnikai viszonyokat, legtöbbször mélyreható válto-
zásokat hozott a város nyelvi arculatát illetõen.

Fiume tehát soknyelvû város volt. Ha legelõször arra a kérdésre szeretnénk
választ kapni, hogy milyen nyelveket beszéltek Fiuméban és közvetlen környékén
a XIX. század második felében, nem egyszerû a válasz. Mindenképpen jelen volt
az olasz irodalmi nyelv mint a hivatalokban, a közigazgatásban és az iskolákban
használt nyelv. Létezett emellett a venét típusú fiumei olasz dialektus két változat-
ban is, amelyek közül egyik archaikusabb a másik az újabb volt. A városban értet-
ték és beszélték az úgynevezett venetói koinét is, ami a térségben „lingua franca”-
ként funkcionált. A városban és közvetlen környékén ekkor még élt a dalmát, ez a
napjainkra már kihalt újlatin nyelv is. Horvát részrõl ugyanígy jelen volt az intéz-
ményekben használatos irodalmi horvát nyelv és a térségben beszélt „csa” nyelvjá-
ráscsoport helyi tájnyelvi változata. A fiumeiak többsége azonban vernakuláris nyelv-

1 A IX. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus (Veszprém, 1999) „Két- és többnyelvûség” szekció-
jában elhangzott elõadás átdolgozott szövegváltozata
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ként azt a fiumei nyelvjárást beszélte, amelyik gyakorlatilag olasz-horvát keverék-
nyelvnek tekinthetõ. Kultúrnyelvként századokon keresztül erõs német hatás is ér-
vényesült, mivel a hadsereg, az adminisztráció és az egyház osztrák befolyás alatt
volt. Ezen kívül kis számú német lakosság is jelen volt folyamatosan a városban. A
XIX. században a magyar mint államnyelv is megjelent Fiuméban, és súlya, befo-
lyása az évtizedek során egyre nõtt. Fontos kikötõvárosról lévén szó, kis számú an-
gol és francia kolónia, elsõsorban gyáriparosok és családjaik is jelen voltak a város-
ban. Ez a sokszínûség egy különleges identitástudatot is kialakított az ott élõkben.
A fiumei magyar, olasz és horvát másnak érezte magát, mint általában a magyar, az
olasz és a horvát honfitársak.

Mindezek a körülmények különösen alkalmassá teszik a várost arra, hogy a
többnyelvûség és a történeti szociolingvisztika, nyelvpolitika stb. iránt érdeklõdõk
figyelmét felkeltse, és számukra érdekes vizsgálatokhoz kínáljon ideális terepet. Ami
a magyar vonatkozásokat illeti, jelentõs, részben feldolgozatlan anyag található ez-
zel kapcsolatban. A jelen terjedelmi korlátok között most a fiumei nyelvi kérdésnek
csupán egy részletére összpontosítunk: ez pedig a magyar nyelv iskolai státusza,
tanításának helyzete a harmadik magyar idõszakban, különös tekintettel az 1870—
90 közötti évekre.

Mint ismeretes, az iskola különösen érzékenyen reagál a politikai-nyelvi vál-
tozásokra. A fiumei oktatásügy – úgy tûnik – olasz és horvát szempontból sokkal
inkább feldolgozott témának számít, mint magyar részrõl. (Ennek nyilvánvaló okai
vannak: a kérdés az utóbbi évtizedekben – hol ezért, hol azért – tabutémának szá-
mított.) A magam részérõl vizsgálódásaim során a következõ kérdésekre szerettem
volna választ kapni:

• Milyen nyelveken folyt a tanítás 1870—1918 között a város iskoláiban?
• Hogyan indult a magyar nyelv oktatása?
• Milyen esetleges vitákat okozott a magyar nyelv bevezetése?
• Milyen nemzetiségi összetételû tanulók látogatták a város magyar fenntar-

tású iskoláit, és hogyan küzdötték le a nyelvi nehézségeket?
• Hogyan és mikor szûnt meg a városban a magyartanítás?

1. Milyen nyelven folyt a tanítás a város iskoláiban?

Ebben a korszakban Fiuméban – a magániskolákat nem számítva – két külön-
bözõ típusú iskola mûködött. Léteztek egyrészt az úgynevezett városi iskolák, ame-
lyeket a város tartott fenn. Ezeknek száma állandóan változott, de átlagosan 10-13
között mozgott. Elemi és polgári iskolákról volt szó, ahol a tanítási nyelv kevés ki-
vétellel az olasz volt, egy-két alközségi iskolában a horvát – vagy ahogy akkor ne-
vezték, az illír. (1912-tõl egy városi középiskola is mûködött.) Ezek mellett mûköd-
tek másrészt a magyar állami királyi iskolák, amelyekrõl a szakirodalomban az
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található, hogy ezeknek a tanítási nyelve az olasz volt. Valójában azonban – mint
ez kiderült – a helyzet ennél bonyolultabb: mûködtek olasz, tisztán magyar vagy
vegyes tannyelvû iskolák. A Monarchia egyetlen tengerészeti akadémiája pedig né-
met tanítási nyelvet használt.

2. Hogyan került bevezetésre a magyar nyelv?

Itt az látszott célszerûnek, hogy egy kiválasztott iskolán keresztül próbáljam kö-
vetni az eseményeket, azon levéltári anyagok alapján, amelyeket a szûkre szabott
idõ alatt tanulmányozhattam. Erre a gimnázium látszott legalkalmasabbnak.

A város sokáig egyetlen, a jezsuiták által alapított gimnáziumában is sûrûn vál-
tozott a tannyelv. Kezdetben – mint mindenütt Európában – az oktatási nyelv a la-
tin volt, ezt az olasz követte. Késõbb az olaszt a német váltotta fel, majd követve a
politikai változásokat, az 1850-es évek második felétõl horvát nyelven tanítottak. Az
eddigi adatok alapján úgy tûnik, hogy a XVIII. század végén az iskolának volt ma-
gyartanára, aki csekély érdeklõdés mellett, szabadon választható tantárgyként taní-
totta a magyart. Az 1822-es visszacsatolást követõen a magyar nyelv 1830-ban je-
lenik meg a Fiumei Gimnáziumban, ekkor azonban kötelezõ jelleggel.

Az 1870-es újabb váltás után, amikor a város irányítása ismét magyar kézbe
kerül, a horvát gimnázium meghagyása mellett a magyar állam a városi alreáliskolát
állami felsõ középtanodává alakítja. Az induláskor az iskolában a magyar még csak
fakultatív tantárgy, bár történtek javaslatok azonnali kötelezõ tantárgyként való be-
vezetésére is, ezt azonban sem a kormányzóság, sem a minisztérium nem támogat-
ta, minden bizonnyal az elõzõ, rossz emlékû horvát korszak miatt. Így az elsõ évek-
ben a magyar csak fakultatív tantárgyként szerepel. Az 1870 és 1875 között kiadott
évkönyvek tanúsága szerint az érdeklõdés ekkor még meglehetõsen csekély iránta:
1871/72-ben 42, a következõ évben 11, aztán 10, majd 12 tanuló választotta; körül-
belül annyian, mint az ugyancsak fakultatív horvát nyelvet. (Összehasonlításképpen:
a németet ugyanezekben az években 82, 99, 100 és 103 tanuló választotta önként.)

Az iskola tanulói és tanárai nemzetiségi hovatartozásukat tekintve szinte teljes
mértékben olaszok voltak. A tanári karban a magyarságot az igazgatón kívül egye-
dül Gresits Miksa nyelvtanár képviselte; a diákok között az 1874-es évkönyvben
találjuk az elsõ magyar nyelvû gyereket. A fordulat az 1875/76-os tanévben állt be:
ekkor jelenik meg a magyar nyelv a némettel együtt – mint mindenki számára kö-
telezõen tanulandó tantárgy.

OLASZ-MAGYAR NYELVI TALÁLKOZÁSOK
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3. Vajon hogyan tudott a magyar nyelv egy teljesen idegen környezetben
gyökeret verni, s milyen problémákkal szembesült?

Az évkönyvek és a levéltári iratok tanúsága szerint az átmenet semmiképpen sem
ment simán. Nem voltak megfelelõ tankönyvek, nem volt elegendõ képzett magyarta-
nár, és a magyar nyelv kötelezõ tanítása ellen is nagy volt az ellenállás. Az 1878-as év-
könyv információja szerint a minisztérium fontolgatta is, hogy a nem magyar alattvaló-
kat felmenti a kötelezõ magyartanulás alól. 1878-ban tartották az elsõ érettségit; ekkor
magyarból is vizsgáztak a tanulók, akiknek az írásbelin fordítási feladatot kellett meg-
oldaniuk. Mint említettük, nem volt egyszerû magyar nyelvet tanító tanárt sem találni.
Kezdetben legalábbis nem volt népszerû a fiumei katedra. 1875-ben például Gresits
Miksa, az iskola elsõ magyartanára is el akart menni Fiuméból, az idegen környezetre
és a szellemi elszigeteltségre panaszkodva. Ugyanabban az évben a magyar nyelv taní-
tására kiírt pályázat is sikertelenül végzõdött. Ami a nyelvtanítás tartalmát, módszerét
illeti, ez a kor szokásának megfelelõen nyelvtani-fordító központú nyelvtanítást tételez
fel: sok nyelvtan, sok fordítás és olvasmány. Ez található az elsõ, igencsak vázlatos tan-
tervben, amely még kevés konkrétumot tartalmaz. Az akkori igazgató a minisztérium-
nak írt levelében panaszkodik arról, hogy a kötelezõ magyaroktatás miatt sok tanuló el-
hagyta az intézetet, és a horvát gimnáziumba ment át (Az elõzõ, horvát korszak
következményeként bizonyára horvátul is tudtak a túlnyomó többségükben olasz anya-
nyelvû tanulók.) Az akkor még ugyanabban az épületben mûködõ horvát gimnázium
egyébként is nagy konkurenciát jelentett az amúgy is sok gonddal küzdõ magyar intéz-
mény számára. Ez a helyzet végül is úgy oldódott meg, hogy a horvát gimnázium ki-
költözött a városból, illetve a magyar középtanoda profilváltásra kényszerült. Az iskola
ugyanis csekély látogatottsága és egyéb okok miatt nem váltotta be a hozzá fûzött re-
ményeket, ezért azt az 1881-es tanévtõl kezdve fõgimnáziummá szervezték.

Az új gimnáziumban természetesen napirendre került a magyar oktatás helyzete
is. A minisztérium szorgalmazta, hogy a gimnáziumban egy tantárgyat magyarul ta-
nítsanak. Erre a magyar nyelvet és irodalmat találták alkalmasnak, mivel minden más
nagyobb nehézségekbe ütközne. A tantestület azt a javaslatot terjesztette elõ, hogy az
elsõ és a második osztályban olaszul tanítsák a magyar nyelvet, a harmadik és a ne-
gyedik osztályban két nyelven, az ötödik osztálytól csak magyarul. A minisztérium a
maga részérõl ragaszkodott ahhoz, hogy legalább a második osztálytól magyarul ta-
nulják a magyar nyelvet, majd átmenetileg engedélyezte annak csak a harmadiktól való
bevezetését. A viták nem merülnek ki a tannyelv és a kezdési idõpont körüli kérdé-
sekben. Már 1881-ben jelzi az igazgató, hogy képtelenség a központi tanmenet által
megszabott anyagot elvégezni. Ugyancsak eltérnek a vélemények a tananyag tartal-
mát és az oktatás módszereit illetõen is. Különösen sokszor szerepelnek az iratokban
az óraszámok körüli viták. „Tudomásul kell venni, hogy itt az olaszt is magas óraszám-
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ban kell tanítani, viszont a gyerekek vég nélkül nem terhelhetõk, ezért máshol kell
csökkenteni” – írja az igazgató. Ez a tárgy elsõsorban a latin, amely az olasz anyanyel-
vû tanulók számára sokkal könnyebb, mint magyar társaiknak.

A kérdés, miszerint melyik nyelvnek kell nagyobb szerepet szánni az oktatás-
ban, szintén napirenden van. A gimnázium igazgatója szerint az olasz nyelv tanítá-
sára helyezendõ a hangsúly, hiszen ez az alapja a többi tantárgy, így a magyar taní-
tásának is. A kormányzó viszont úgy véli, hogy bár vitathatatlanul az anyanyelv az
oktatás alapja, de ebbõl nem következik, hogy nagyobb óraszámot kell szentelni
neki, mint a magyarnak. Az olasz anyanyelvû tanuló, amikor az iskolába lép, anya-
nyelvét érti, annak nyelvtanát, ha hiányosan is, de ismeri. Minden tantárgyat olaszul
tanul, és családi körben is ezt a nyelvet hallja. A magyar nyelvet az iskolán kívül nem
hallja, ott is csak a magyar nyelvû elõadásokon. Ez nagyon megnehezíti a magyar
nyelv megtanulását Fiuméban – írja a kormányzó. Azt azért tudjuk, hogy ami az olasz
nyelv helyzetét illeti, az koránt sem lehetett ilyen rózsás: a Fiuméban beszélt olasz
minden bizonnyal igen távol állt az iskolában megkövetelt olasz irodalmi nyelvtõl.

A magyartanítás történetében újabb fordulópont a 1882-es tanév, amikor új igaz-
gató kerül az intézmény élére, aki a következõ tanévtõl kezdve átszervezi a nyelv-
oktatást. Kijelenti, hogy az 1880-as tanterv elõírásait lehetetlen betartani, mivel a
tanulók nem rendelkeznek a szükséges nyelvi ismeretekkel. Helyi tanterveket ké-
szíttet, könyveket írattat.

Részben az új tantervterv bevezetése ellen tiltakozik a városi önkormányzatnál
néhány fiumei szülõ, a város és a magyar fél által megkötött szerzõdésre hivatkoz-
va, amelynek alapján az iskola mûködött. Szerintük ezt sértik meg magyar részrõl
akkor, amikor a magyar nyelv tanításának nagyobb teret szentelnek, mint az olaszé-
nak. Egyéb sérelmeik is akadnak: olyan tanárok kerültek az iskolába, akik nem be-
szélnek jól olaszul, valamint a tanév során néhány csak magyar nyelven írt tanköny-
vet vezettek be. Az eltérõ nyelvi elõképzettséget figyelembe véve az 1885-ös
érettségin mindenesetre még külön tételek lettek kijelölve az olasz és magyar anya-
nyelvû tanulók számára.

A magyar nyelv térnyerése szempontjából fontos dátum 1885, amikor a nem
magyar tanárok számára kötelezõ lett a magyar nyelv megtanulása. Ezzel együtt az
a tendencia volt megfigyelhetõ, hogy a minisztérium igyekezett a megüresedett ál-
lásokat magyar nemzetiségû tanárokkal betölteni az addigi olaszok helyett – nyil-
ván ezzel is elõsegítve többek között, hogy az iskolai kommunikáció nyelve mind-
inkább a magyar lehessen.

Egy 1887-es levélben írja az igazgató a kormányzónak: mûködése alatt a leg-
nehezebb feladat az volt, hogy a magyar nyelvi oktatás sikerét biztosítani tudja úgy,
hogy közben az olasz maradjon a tannyelv, nehogy az intézetet támadják: „kettõs
érdek kiegyeztetése tapintattal, körültekintéssel.”

OLASZ-MAGYAR NYELVI TALÁLKOZÁSOK
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4. Mi volt a helyzet a többi iskolában a magyar nyelv helyzetét, illetve a
tanulók nemzetiségi hovatartozását tekintve?

Az olasz tannyelvû városi iskolákban a magyar kezdetben csak fakultatív tárgy.
Késõbb egyes iskolatípusokban (a polgári és a középiskolában) kötelezõ lesz. Ezen
iskolák programjaiban is szerepelniük kellett a magyar történelmi, földrajzi és ál-
lampolgári ismereteknek. Ezekben az iskolákban csak elvétve fordul elõ magyar
nemzetiségû tanuló.

A magyar állami iskolákban meglehetõsen tarka a kép. A kereskedelmi akadé-
mián a tannyelv eleinte az olasz volt, s kb. fele-fele arányban látogatták olaszok és
magyarok. Itt a számtalan nyelvi probléma leküzdésére egy elõkészítõ év beindítá-
sát látták célszerûnek. A polgári leányiskola magyar tannyelvû intézmény volt; egye-
dül a hittant tanulták az olasz anyanyelvû diákok olaszul. A statisztikai adatok sze-
rint ezt az iskolát kétszer annyi olasz anyanyelvû tanuló látogatta, mint magyar. Az
olasz és a magyar nyelv tanítása két csoportban folyt: egyszer mint anyanyelv,
másszor mint idegen nyelv. Ebbe az iskolába 19 év adatait figyelembe véve 229
magyar, 474 olasz, 151 német és 44 szláv tanuló járt. A polgári fiúiskola szintén
magyar tannyelvû intézmény volt, és például az 1911/12-es tanévben 130 magyar,
89 horvát, 88 olasz tanuló látogatta. A tengerészeti akadémián viszont a magyar ta-
nulók voltak többségben, habár olasz tannyelvû intézmény volt, de a felvételit ma-
gyar nyelven is le lehetett tenni.

5. Hogyan szûnt meg a magyar nyelv oktatása?

Ezzel kapcsolatban egy 1933-as keltezésû levéltári anyagból tudtam tájékozód-
ni. Ebbõl a következõk derülnek ki: 1918. október 29-én hagyták el a magyar ható-
ságok a várost. Az iskolákat államosította a Fiumei Nemzeti Tanács, de a tanévet még
rendben befejezhették. 1921-tõl a városban maradt magyar tanárok és tanítók
megszervezték a magyar iskolát, amely félig-meddig illegalitásban mûködött, ke-
vés számú tanulóval, s részben képesítetlen tanárokkal. A tanulók számára a bizo-
nyítványt Budapesten állították ki. 1931-ben, amikor az igazgató, akinek jó kapcso-
latai voltak a magyar hatóságokkal, meghalt, az iskola is megszûnt. Az a kevés
magyar, aki a városban maradt is, inkább küldi gyermekét az olasz iskolába, hiszen
ez a „praktikus és célszerû megoldás” – írja az olasz fél. A magyarok kérték, hogy
állítsák vissza az iskolát, hiszen õk is tartottak fenn a magyar idõkben olasz iskolá-
kat, de az olasz fél ezt nem tekintette sem idõszerûnek, sem kívánatosnak. Így lett
vége Fiuméban a magyar nyelv intézményes tanításának, amely a csaknem fél év-
százados idõ alatt szép eredményeket ért el.

A városban a magyar nyelv ismerete a korszak végére széles körben elterjedt
(részben azért, mert nõtt a betelepedett magyar lakosság száma, de a nem magyar

JÓZSA JUDIT



91

91. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

lakosok közül is sokan megtanultak magyarul). A gimnázium tantestülete és diák-
sága teljesen kétnyelvûvé vált. Két nyelven folyt az adminisztráció, kétnyelvûek
voltak a kiadványok, s az ünnepségeket is két nyelven tartották. A magyarosodás
folyamatát a központi akarat is erõsen támogatta: a gimnáziumban a görögpótló órák
magyarul folytak, s ugyancsak magyarul tanították bizonyos osztályokban a föld-
rajzot és a történelmet, magyar társalgókört is szerveztek. Ami a városba költözött
magyarokat illeti, õk gyorsan és szívesen megtanultak olaszul.

Fiuméban az olaszok számára a magyar nyelvnek mint az államnyelvnek a
megtanulása célszerû volt, de nem feltétlenül szükséges. Mivel tömbben éltek, és
ügyeiket a saját nyelvükön is intézhették, nem volt létszükséglet számukra ennek a
nyelvnek az elsajátítása. (Más volt a helyzet akkor, ha Magyarország más városába
kerültek, ha magyar egyetemen akartak továbbtanulni.)

Mint ismeretes, a magyar nyelv térnyerése kiváltotta az irredenta körök nem-
tetszését; annak ellenére, hogy a környezõ – osztrák fennhatósághoz tartozó – olasz
lakosság helyzetéhez képest összehasonlíthatatlanul elõnyösebb pozíciókat mond-
hatott magáénak a fiumei olaszság.

A téma szorosabb és tágabb összefüggésben is sok további kutatást igényel. Az
itt felvetett kérdésekkel kapcsolatban is nagyon sok mindent kellene még megvizs-
gálni ahhoz, hogy teljesen tisztán lássunk. A fiumei magyar-olasz kétnyelvûség kap-
csán az itt felvázoltakon kívül is sok egyéb kérdésrõl lehetne még szólni. Kollégám-
mal, akivel a témán dolgozunk, jelentõs anyagot gyûjtöttünk össze. Munkánkat
nehezíti, hogy a dokumentumok nagy része a helyszínen található. Reméljük azon-
ban, hogy lesz módunk további kutatásokat végezni, s a még homályos kérdéseket
tisztázni. Hisszük, hogy a nyelvpolitikai és a hungarológiai, valamint a kétnyelvû-
séggel kapcsolatos vonatkozások mellett a mai kétnyelvû iskolák számára sem ér-
dektelen a fiumei modell tanulmányozása.
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