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Pelles Tamás

A magyar nyelv Fiume közoktatásában*

1. Bevezetés

Fiumét és kerületét Mária Terézia csatolta a magyar koronához 1776-ban Hor-
vátországon keresztül. 1779-tõl 1918-ig a város közvetlenül Magyarországhoz tar-
tozott, leszámítva a francia (1809–13), az osztrák (1813–22) és a horvát (1848–68)
megszállás idejét. A magyar fennhatóság összesen több mint száz éve alatt a város
politikai, gazdasági és kulturális életében mindvégig az olasz nyelvé maradt a ve-
zetõ szerep, ami mellett évszázadok óta jelen volt a horvát és a német is. A magyar
nyelv a korszak elején teljesen idegen és ismeretlen volt a városban, a korszak vé-
gére viszont jelentõs helyet vívott ki magának.

A vizsgált 150 év alatt – különösen az utolsó 50 évben – Fiume hatalmas fej-
lõdésen ment keresztül. Egy viszonylag jelentéktelen kikötõbõl a Földközi-tenger
egyik legjelentõsebb kikötõvárosává vált. A fejlõdés a népesség robbanásszerû nö-
vekedésével járt együtt: 1780 és 1910 között a lakosság ötezerrõl ötvenezerre nõtt.
A betelepülõk túlnyomórészt magyarok és az osztrák-olasz tartományokból való
olaszok voltak. A lakosság anyanyelv szerinti összetételérõl 1880-tól vannak meg-
bízható adataink. A statisztikák szerint 1880 és 1910 között az olaszok számaránya
emelkedik (44,1%-ról 48,5%-ra), a szlávoké (horvátok, szlovének) csökken (48,7%-
ról 30,6%-ra), a németeké alig változik (4,5% körül), a magyaroké nagymértékben
nõ (1,8%-ról 13%-ra). A lakosság ilyen vegyes összetétele a városi élet egyes terü-
letein több nyelv használatát feltételezi.

A város közoktatási rendszerében az egyes idõszakok alatt a magyar nyelv kü-
lönbözõ formában és mértékben volt jelen. Nulláról indulva fokozatosan vált meg-
határozó nyelvvé úgy is, mint tantárgy, és úgy is, mint tannyelv. Szerepének erõsö-
dését a magyarnyelvû népesség számbeli növekedése mellett azok a
kormányintézkedések is elõsegítették, amelyek az államnyelv elterjedését igyekeztek
elõmozdítani a kikötõvárosban.

* A Fiumei Állami Levéltárban végzett kutatásaimat a Soros Alapítvány támogatta (222/1/3997).
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2. Az elsõ magyar idõszak (1779–1809)

A város Magyarországhoz való csatolásának idején Fiuméban a következõ négy
iskola létezésérõl sikerült adatokat találnom: gimnázium, elemi fiúiskola, elemi le-
ányiskola, tengerészeti iskola (BOROVSZKY–SZIKLAI 1900: 112-113, 126-127; HOR-
VÁTH 1999: 8-9).

Az iskolák belsõ életérõl nem áll sok információ a rendelkezésünkre, de azt
tudjuk, hogy a tanítás az elemi és a tengerészeti iskolában olaszul, a gimnáziumban
pedig – mint akkor Magyarországon általában – latinul folyt (BOROVSZKY–SZIKLAY

1900: 113). A magyar nyelv tanítására vonatkozóan Teleki Domokos 1795-bõl való
útleírásának Fiuméról szóló részében találtam az elsõ utalást: „Vagyon ugyan itt egy
magyarnyelv-professzor, a normális oskola mellett, de minthogy a magyar nyelv
tanulását necessarium studiummá itt sem tették, [...] nem sok hasznot teszen a pro-
fesszor. Négy-öt járja leckéjét; nékem maga bizonyította, hogy a fizetést sajnálja oly
ingyen venni” (TELEKI 1796: 135).

Ez a helyzet nem változhatott lényegesen 1809-ig, a város francia kézre kerü-
léséig. A négyéves francia megszállás, majd az 1822-ig tartó osztrák kormányzás
ideje alatt a magyar nyelv az addig kiépített csekély pozícióit is elvesztette.

3. A második magyar idõszak (1822–1848)

Miután a város 1922-ben ismét magyar irányítás alá került, a közoktatás átala-
kítását is napirendre tûzték. Fest Aladár szavait idézve: „a gymnasium a magyar
tantervhez képest átszerveztetik”, majd 1829-ben „a magyar nyelv a fiumei
gymnasiumban tanszéket nyer” (FEST 1904: 12-17). Az iskolai oktatás nyelve to-
vábbra is olasz maradt, segédtannyelvül pedig a németet használták. A magyar nyelv
tanítását a második elemi osztályban kezdték meg, de az osztrák tartományokból
valóknak ez nem volt kötelezõ (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 113).

A városban ekkor a következõ iskolák mûködtek: magyar királyi gimnázium,
olasz-német nemzeti fõelemi fiúiskola, királyi tengerészeti iskola, a bencés nõvé-
rek olasz-német nemzeti fõelemi leányiskolája, városi zeneiskola (Scematismo del
Litorale ungarico 1838: 157-162).

A gimnázium magyar nyelvtanárai közül a legjelentõsebb Császár Ferenc, aki
a magyar nyelv tanításának megkönnyítésére magyar nyelvkönyvet szerkesztett
olaszok számára. Az iskola 1838/39. tanévi latin nyelvû értesítõje (Classificatio
studiosae, 1839) közli a tanulók érdemjegy-sorozatát magyar nyelvbõl (lingua
hungarica). A névsorban néhány egyértelmûen magyar vezetéknevet is találunk. A
szintén latin nyelven kiállított iskolai bizonyítványok tartalmazzák a magyar nyelv-
bõl kapott minõsítést (Classis in Studio Linguae Hungaricae) és a magyar nyelv és
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irodalom tanárának (Linguae et Literat. Hung. Prof.) az aláírása is szerepel rajtuk.
A magyar nyelv az érettségi vizsgán is kötelezõ tantárgy volt.

Nyelvünk fiumei erõsödésének az 1848-as horvát bevonulás vetett véget. A
horvátok kitiltották az iskolákból a magyar szót, és – ígéretükkel ellentétben – az
olasz használatát is korlátozták (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 77). Az iskolákban a
horvát vagy tannyelv, vagy kötelezõ tantárgy lett. 1860-tól a gimnázium tannyelve
is horvát volt.

4. A harmadik magyar idõszak (1868–1918)

Az 1867-es osztrák–magyar kiegyezés után egy évvel megszületett a horvát–
magyar kiegyezés is. Fiume hovatartozásának kérdésében viszont nem sikerült
megegyezésre jutniuk a feleknek, ennek következtében 1870-ben magyar provizó-
riumot vezettek be a városban, ami majdnem ötven évig tartott. A horvátok 1867-
ben kivonultak Fiuméból. A városi iskolák tannyelve ismét olasz lett, a gimnázium
viszont megtarthatta horvát tannyelvét. Ez az intézmény csak 1896-ban költözött át
a szomszédos Szusákra, horvát területre (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 113).

4.1. Elemi iskolák

Az 1870-es évek elején a fiumei elemi iskolák községi, felekezeti vagy magán
kézben voltak. A város a közoktatásügy tekintetében teljes autonómiával rendelke-
zett. A községi iskolák olasz tannyelvûek voltak, leszámítva két – többségében hor-
vátok lakta – alközséget (Cosala és Drenova), ahol az olasz mellett horvátul is ta-
nítottak (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 114).

A községi iskolákban a magyar nyelv csak választható tantárgy volt, amit a fiú-
iskolákban a második, a leányiskolákban az ötödik osztálytól kezdve lehetett tanulni
(Statuto Fondamentale 1876: §52-56). A város lakosságának gyarapodásával lépést
tartva az iskolák száma is folyamatosan növekedett. Mind az óvárosban, mind pe-
dig az alközségekben újabb iskolákat nyitottak.

1876-ban a közoktatás rendszere átszervezésre került. Ekkor nyílt meg az elsõ
állami népoktatási intézmény, amelynek szükségességét az alábbi szavakkal indo-
kolta Trefort Ágoston vallás- és közoktatásügyi miniszter: „Fiume város polgárai-
nak köz- és magánérdekei kívánják, hogy gyermekeiknek az állam hivatalos nyel-
vének megtanulására alkalom szolgáltassék [...]; e végbõl elhatároztam, hogy [...]
Fiuméban mind a fiú-, mind a leánygyermekek számára oly állami elemi iskolákat
állítok fel, melyekben a tanulóknak saját anyai nyelvök gyakorlása mellett módjok
legyen a magyar nyelv megtanulására is” (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 116). A tan-
nyelv kezdetben kizárólag olasz volt, a magyar kötelezõ tantárgy. Az osztatlan is-
kolában szerény körülmények között indult meg a munka, az elsõ évben mindössze
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53 gyerek iratkozott be. Késõbb az intézmény egyre népszerûbb lett a városban, így
elõször különvált fiú- és leányiskolára, majd mindkettõben párhuzamos osztályo-
kat, illetve a külvárosban tagiskolákat kellett nyitni, de új iskolák alapítására is sor
került. A tanulók többsége nem magyar anyanyelvû volt, ennek ellenére a magyar,
mint tannyelv is egyre nagyobb szerepet kapott. Az elsõ osztályban elsõsorban az
olaszt használták, a magyarra fokozatosan tértek át (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 116-
119). Az 1894/95. tanévben az elemi leányiskolában az olasz és a hittan kivételé-
vel már minden tantárgyat magyarul tanítottak (Leányisk. Értesítõ 1894/95: 5).

Az elemi iskola szintjén az olasz és a magyar nyelvû oktatás párhuzamosan
jelen volt a városban, mindenki tetszése szerint választhatott az állami és a közsé-
gi, esetleg a felekezeti vagy magániskolák között. Hiányzott viszont a horvát nyel-
vû iskola. A város lakosságának 30-40%-át kitevõ horvát lakosság joggal tartott
igényt anyanyelvû iskoláztatásra, ezt azonban a város vezetése és a magyar kormány
rendre megtagadta (COP 1988: 207-219).

4.2. Polgári iskolák

A Magyar Királyi Állami Polgári Fiúiskola 1884-ben alakult. Az iskola tannyel-
ve magyar volt, az olaszt kötelezõ tantárgyként tanították. Az 1884-1918-as évek
összesített adatai szerint a tanulóknak 35%-a volt magyar, a 31% olasz, 22,5% horvát
és 10% német nemzetiségû mellett. Az iskolában munkásgimnázium is létesült, amit
többségében magyarok látogattak (COP 1988: 183-186).

Az állami elemi leányiskola 1882-tõl felsõbb leányiskolai tagozattal bõvült. A
felsõbb leányiskola 1884-tõl polgári iskolai tanterv szerint tanított, majd az 1900/
1901. tanévtõl polgári leányiskolaként (Magyar Királyi Állami Polgári Leányisko-
la) önállósult. A tanítás nyelve itt is magyar volt, az olaszt pedig kötelezõ nyelvként
tanították. Az 1910-1918-as évek összesített adatai alapján tanulók 45%-a volt ma-
gyar, 29%-a olasz, 15%-a horvát és 10%-a német (COP 1988: 186-187, 256).

A Községi Polgári Fiúiskola (Scuola Cittadina Comunale Maschile) 1891-ben nyílt
meg olasz tannyelvvel. 1893-tól az állami polgári iskolákkal egyenrangúnak ismerték
el, aminek feltételeként a magyar nyelvet kötelezõ jelleggel tanították. Ez volt az ország
egyetlen olyan nem magyar tannyelvû polgári iskolája, amely az állami iskolákkal egyen-
lõ jogokat élvezett (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 114; COP 1988: 130-132).

A Községi Polgári Leányiskola (Scuola Cittadina Comunale Femminile) 1899-
ben jött létre a községi felsõbb elemi leányiskola két utolsó osztályának önállóso-
dásával és kibõvítésével (COP 1988: 132-133). A magyar nyelv kezdetben fakulta-
tív, késõbb kötelezõ tantárgy lett (BOROVSZKY-SZIKLAY 1900: 114; GIGANTE 1914: 34).

Az elemi iskolákhoz hasonlóan a polgári iskolák szintjén is kialakult a párhu-
zamosság az olasz és a magyar tannyelvû intézmények között. Az állami elemi és
polgári iskolák, nem magyar anyanyelvû tanulóik magas száma miatt, a magyar
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nyelv fiumei elterjedésének bázisaivá váltak. Ezek az iskolák teremtették meg az
alapját annak a folyamatnak, amelynek eredményeként egyre nõtt a városban a
magyarul tudók aránya.

4.3. Szakképzõ iskolák

A fiumei ifjak szakképzésének elméleti és bizonyos esetekben gyakorlati részét
az elemi, a polgári és a középiskolák mellett mûködõ tanfolyamokkal igyekeztek
megoldani. Ilyen tanfolyamokat a községi és az állami iskolák is szerveztek. A tan-
folyamok tannyelve általában megegyezett az adott iskola tannyelvével (COP 1988:
154-157, 183, 186). A város iparának és kereskedelmének fejlõdése miatt
megnövekedett igényeket egy idõ után ezek a tanfolyamok már nem tudták megfe-
lelõ szinten kielégíteni. Szükségessé vált önálló ipari és tanonciskolák szervezése.

Az 1904-ben megnyílt Magyar Királyi Állami Kereskedõ Tanonciskola (Regia
Ungarica Scuola per Apprendisti Commerciali) olasz tannyelvû intézmény volt, de
a magyar nyelvet is tanították. A tanulóknak alig több mint 3%-a volt magyar anya-
nyelvû (COP 1988: 195-196). Az iskola értesítõi kétnyelvûek.

A Magyar Királyi Állami Hajógépipari Szakiskola 1913-ban létesült magyar
tannyelvvel. A tanulók többsége magyar anyanyelvû volt, akiknek mintegy fele
Magyarország más vidékérõl érkezett (Szakisk. Értesítõ, 1915/15–1917/18). Az is-
kola értesítõi magyar nyelvûek.

4.4. Középiskolák

A középiskolák közül az állami fõgimnáziummal és jogelõdjével, a felsõ kö-
zéptanodával foglalkozunk részletesen. Ennek a két intézménynek a történetén ke-
resztül követhetjük leginkább nyomon a magyar nyelv megerõsödését a városban.

4.4.1. Az állami felsõ középtanoda

Az olasz anyanyelvû fiumei ifjak középszintû oktatását a magyar kormány egy
olasz tannyelvû gimnázium felállításával próbálta biztosítani. A községi alreáltanodát,
amelyet a horvát uralom alatt létesített a város, fejlesztették felsõ középiskolává (Ál-
lami Felsõ Középtanoda – Scuola Media Superiore di Stato). Ez tulajdonképpen egy
vegyes intézmény volt, hiszen egy négyosztályú alreálgimnáziumból és az e fölé he-
lyezett fõgimnáziumból és fõreáliskolából állt (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 121).

Az új iskola 1871 januárjában nyitotta meg kapuit az alsó négy osztállyal. A
felsõbb osztályokat fokozatosan iskolázták be. Az iskola tannyelve olasz volt, a
magyar, a német és a horvát nyelv csak választható tantárgyként szerepelt a kíná-
latban. A 124 beírt tanulóból az elsõ évben még 42-en választották a magyart, ké-
sõbb ez a szám 10-12-re apadt (Classificazione 1870/71–1874/75).

A MAGYAR NYELV FIUME KÖZOKTATÁSÁBAN



176

176. oldal

Szûcs Tibor: Hungarológiai évkönyv

A tantestület már 1871-ben egyhangúlag megszavazta, hogy a magyar és a német
nyelv kötelezõ tantárgy legyen (DAR DS-3-49), a kormányzó azonban ezt nem támo-
gatta, nehogy az a rosszemlékû horvát uralomra emlékeztesse a lakosságot (DAR JU-
5-XI-1-794/1870-71). A minisztérium csak négy év múlva, az 1875/76. tanévtõl rendelte
el a magyar és a német kötelezõ oktatását. E két nyelv bevezetése nem felmenõ rend-
szerben, hanem minden osztályban egyszerre történt (Classificazione 1875/76).

A magyart kezdetben az igazgató, Dunay Ferenc, tanította. 1872-ben az õ hí-
vására érkezett az iskolához Gressits Miksa, aki 1882-ig maradt az intézet tanára.
Gressits a magyar nyelv eredményesebb tanítása érdekében rendszeres magyar
nyelvtant írt olaszok számára (Borovszky–Sziklay 1900: 122). Magyarország tör-
ténelmének és földrajzának tanításához pedig olaszra dolgozott át egy magyar tör-
ténelem és egy földrajz könyvet (Fõgimn. Értesítõ 1882/83: 62).

4.4.2. A fõgimnázium

A fiumei állami felsõ középtanoda nem tudott megfelelni a vele szemben tá-
masztott elvárásoknak. Ez indította a magyar kormányt arra az elhatározásra, hogy
e vegyes profilú intézménybõl fõgimnáziumot (Magyar Királyi Állami Fõgimnázium
– Regio Ungarico Ginnasio Superiore dello Stato) hozzon létre. Az átszervezéssel
kapcsolatos VKM rendelet a létesítendõ fõgimnázium tannyelvérõl a következõket
írja elõ: „Habár az intézetben a tannyelv továbbra is az olasz marad, mégis azon
célból, hogy az ifjúság magyar nyelvtani ismereteit gyakorlatilag is alkalmazhas-
sa, de azért is hogy a magyar államiság ezen intézeten is kellõ kifejezést nyerjen,
föltétlen szükséges egy tantárgynak magyar nyelven tanítása. Erre legalkalmasabb
maga a magyar nyelv és megfelelõ mérsékelt terjedelemben a magyar irodalom is-
mertetése” (DAR DS-3-11-665).

A fiumei gimnázium felvirágzásának korszaka az új igazgató, Erõdi Béla kine-
vezésével kezdõdött. Erõdi teljesen átalakította az iskolát. Elsõsorban a tanári tes-
tület megerõsítésére törekedett. A megüresedett álláshelyeket olaszul is jól tudó
magyar tanárokkal töltötte be, a tantervet teljesen átdolgoztatta. A magyar nyelv és
irodalom óraszámát megnövelte, az olasz vagy osztrák szellemû tankönyvek helyett
a gimnázium tanárai által olasz nyelvû, de magyar szellemiségû tankönyvek írását
szorgalmazta (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 121-122).

Az 1880-as évek közepétõl a gimnázium adminisztrációjában és belsõ ügyke-
zelésében is egyre nagyobb szerepet kapott a magyar nyelv. 1883-ban elrendelte a
minisztérium, hogy a harmadévi értesítõket és a bizonyítványokat az addigi olasz
helyett két nyelven, olaszul és magyarul állítsák ki (DAR DS-3-62-107/1883-84).
Az 1883/84. tanévtõl az évkönyv is kétnyelvû lett. 1884-ben az olasz nyelvû név-
könyvek helyett is kétnyelvû nyomtatványt vezettek be (DAR DS-3-15-65). Ugyan-
ebben az évben a minisztérium – megszüntetendõ a kétnyelvû ügykezelést – elren-
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deli, hogy a gimnázium tanárai a következõ tanév elejéig olyan mértékben tanulja-
nak meg magyarul, hogy a magyar nyelvû utasításokat és rendeleteket megértsék,
továbbá „három év lefolyása alatt [...] a magyar nyelvet teljesen sajátítsák el úgy,
hogy [...] mindennemû jelentéseiket is magyar nyelven tehessék meg” (DAR DS-
3-62-132/1884-85).

Az 1880-as évek végére a magyar anyanyelvû tanulók száma 10-15%-ra emel-
kedett. Kõrösi Sándor új magyar nyelvkönyvet írt, aminek segítségével az alsóbb
osztályokban is élõ nyelvet és nem csupán nyelvtant tanulhattak a tanulók. Több
tantárgyból is kétnyelvû tankönyvek készültek (DAR DS-3-19-8). 1890-ben Magyar
Társalgókör alakult, amely 1903-ban a Korvin Mátyás Kör nevet vette fel. Ezek
mellett az iskolai ünnepélyek alkalmával tartott beszédek, szavalatok, énekek és
színelõadások is elõsegítették a magyar nyelv jobb megismerését (Fõgimn. Értesí-
tõk 1881/82–1918/19).

1889-ben Berghoffer József foglalta el az igazgatói széket, aki legfontosabb
feladatának a tanulmányi helyzet javítását tekintette. Nagy hangsúlyt helyezett to-
vábbá megfelelõ tankönyvek beszerzésére, a hiányzó könyvek megíratására is.

1891-ben, a magyar nyelv tanításának alakulásával foglalkozó tantestületi ér-
tekezleten Kõrösi Sándor a következõk szerint jellemezte az addig elért eredménye-
ket: Míg néhány évvel korábban a végzõs diákok sem nagyon értették a hozzájuk
magyar nyelven intézett kérdést, ma a negyedik osztálytól kezdve alig akad olyan,
aki ne tudna válaszolni is a kérdésre. Azok a volt diákok, akik magyarországi egye-
temekre mentek, néhány havi ott tartózkodás után nyelvi nehézségek nélkül tudták
folytatni tanulmányaikat magyar nyelven. „A mi gimnáziumunk olasz tannyelvû,
városunk tisztán olasz, környéke messze földön horvát. Ifjaink az életet, a társadal-
mat, az ismeretek minden ágát olasz nyelven ismerik meg. [...] az elmúlt évig sem
a municípium tisztviselõi, sem az ügyvédek, sem az orvosok között egyetlenegy
magyarul beszélõ, vagy magyarul pár szót is értõ ember nem találkozott. Csak mos-
tanában kerülnek ki az egyetemrõl azon volt növendékeink, kik már a magyar szó
ismeretével foglalnak helyet a fiumei társadalomban. Ilyenformán eddigelé teljesen
s még ezentúl is sokáig minden, még a legközönségesebb magyar szónak és szó-
lásformának is az iskolából kell a növendékek közé jutnia.”
Az eredmények további javítására a következõ javaslatokat teszi Kõrösi:

• A hetedik osztályában a politikai földrajzot, a nyolcadikban a történelmet ma-
gyarul adják elõ.

• Egy jó magyar–olasz és olasz–magyar szótár, továbbá egy magyar szinonima-
szótár megírása, továbbá egy olcsó áron beszerezhetõ egynyelvû magyar szótár
elérhetõvé tétele.

• Az intézet alsó osztályaiba a magyar nyelv ismeretével jövõ tanulók a magyar
nyelvet külön, magyar elõadásból tanulják.
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• Az intézet harmadik osztálya számára a Grammatica teorico-pratica della lingua
ungherese címû magyar nyelvtan második része kétnyelvû, vagyis olasz és ma-
gyar nyelvû legyen (DAR DS-3-58-64/1892).

A minisztérium nem emelt kifogást a földrajz és a történelem magyarul való tanítása
ellen, azzal a fenntartással, hogy az olaszt segédtannyelvként ezeken az órákon is hasz-
nálni kell (DAR DS-3-22-350). Ezzel a rendelkezéssel a magyar nyelv lényegében
második tannyelvé vált a fiumei gimnáziumban, legalábbis az utolsó két évfolyamon.

Berghoffer 1896-ban bekövetkezett halála után Fest Aladár kapott igazgatói
kinevezést. Fest tanári és igazgatói munkája mellett sokat foglalkozott Fiume tör-
ténelmével, ezzel kapcsolatos publikációi, kiváló olasz nyelvtudása, és közéleti te-
vékenysége által a város megbecsült polgára lett.

A tanári testület feladatairól a következõ volt Fest véleménye: A fiumei gim-
názium tanári karának – az általános feladatán kívül – az a speciális feladat jutott,
hogy Fiume kultúrájának magyar irányt, magyar tartalmat adjanak anélkül, hogy
ezzel ellenszenvet keltenének a városban. A Fiuméban mûködõ tanárnak tehát el-
sõsorban e téren kell érdemeket szereznie. Elsõ feladata a magyar kultúra terjesz-
tése, és csak második feladata a kultúra fejlesztése (DAR DS-3-27-120/1896).

1898. június 9-én a kormányzóhoz írt jelentésében az igazgató így összegzi a
magyar nyelv helyzetét: „A magyar nyelvben elért eredmény a múlthoz képest va-
lóban jelentékenynek mondható [...] Mindazonáltal az eredmény fokozása e fõfon-
tosságú tárgyban az igazgatóság és tanári testület állandó gondját képezi annyival
is inkább, mert a tanulók folyékony beszélõ képessége még a felsõ osztályokban is
sok kívánni valót hagy. [...] Hogy az eredmény [...] biztosítva legyen, szükség vol-
na legalább egy tárgynak a gymnasium valamennyi osztályán keresztülmenõleg
magyar nyelven való elõadására.” Ezt az is indokolja, hogy az utóbbi években a
tanulók 50-60%-a magyar tannyelvû elemi iskolából jön, ahol már megszokták a
magyar tannyelvet, majd a „magyar állami gymnasiumban ismét elszoknak tõle [...]
Szüleik [...] kénytelenek õket nem csekély költséggel Magyarországba küldeni a
szünidõkre, hogy míg a magyar állami gymnasiumba járnak, a magyar nyelvet el
ne felejtsék” (DAR DS-3-28-560).

Erre válaszul a minisztérium engedélyezte, hogy a történelmet a felsõbb osz-
tályokban magyarul tanítsák (DAR DS-3-32-578).

Az 1902/1903. tanévi zárójelentésében az igazgató, többek között, a magyar
anyanyelvû tanulók számának további gyarapodásáról számol be, ami már megkö-
zelíti a 30%-ot. Ezt a növekedést a magyar nyelv és szellem térnyerése szempont-
jából is örvendetesnek tartja: „Ha ez az arány továbbra is emelkedik, bizonyos ki-
látás lehet arra, hogy az ifjúság idegen ajkú része minden külsõ kényszerítés nélkül
is nyelvben és érzületben jó magyarrá válik, anélkül hogy az itt gyökeret vert olasz
kultúra elõnyeirõl le kellene mondania. A magyar tanulókkal való állandó baráti
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érintkezés ebben a tekintetben mindennél jobban hathat; ezáltal az idegen ajkúak is
mind jobban megerõsödnek a magyar nyelvben, a hazafias érzésben s az anyahaza
megismerésében” (DAR DS-3-33-535).
A következõ tanévi jelentésében tételesen felsorolja a magyar nyelv eredményes-

ségét növelõ intézkedéseket:

• a direkt módszer következetes alkalmazása az összes osztályokban;

• a magyarnak mint segédtannyelvnek lehetõ legbõvebb igénybevétele;

• a történelemnek és a görögpótló tárgyaknak magyar nyelven való tanítása;

• az ifjúsági Korvin Mátyás Kör tevékenysége;

• magyar egyházi és világi énekek daloltatása;

• a torna magyar vezényszava;

• a Fiuméban szereplõ magyar színtársulat ifjúsági elõadásainak látogatása;

• annak lehetõsége, hogy a felsõbb osztályok nem magyar tanulói a szünidõt ma-
gyar helyeken töltsék (DAR DS-3-34-209).

Az 1907/1908. tanév végén megállapítja az igazgató, hogy a magyarnak, mint se-
gítõ tanítási nyelvnek az alkalmazása egyre fontosabbá válik, és ez a tanároktól
megkívánja a magyar nyelv tökéletes ismeretét. A magyarul nem tudó tanárok kez-
dõ osztályokban nem alkalmazhatók (DAR DS-3-38-654).

A községi fõreáliskola 1912-ben történt megnyitása a fõgimnáziumot is új helyzet
elé állította. Az új igazgató, Mozog István, arra számított, hogy ezentúl kizárólag ma-
gyar anyanyelvû tanulók fognak a gimnáziumba jelentkezni (DAR DS-3-42-234). Eb-
bõl a megfontolásból kiindulva, továbbá abból, hogy a magyarul nem tudó tanulóknak
rendelkezésükre áll az olasz középiskola, kérvényezte a magyar tannyelvre való foko-
zatos átállás engedélyezését (DAR JU-5-XI-1-846/1912). A felterjesztésre válaszul a
VKM a következõt rendelte el: „A fiumei áll. fõgimn. olasz tanítási nyelve fokozato-
san a városi középiskola fejlõdésével lépést tartva [...] magyarrá változtassék át oly
módon azonban, hogy a magyarázati kisegítõ nyelv gyanánt az olasz nyelv ezentúl is
használható legyen és a tanulók a tanárok kérdéseire, mint eddig, úgy átmenetileg, ki-
segítésként ezentúl is olasz nyelven felelhessenek” (DAR JU-5-XI-1-4907/1902).

Az 1915/16. tanévben az alsó négy osztályban már magyar volt a tannyelv, a fel-
sõbb osztályokban pedig a következõk szerint alakult: Magyar nyelven tanították a
magyar nyelvet és a történelmet. A vallástant és a földrajzot a magyaroknak magya-
rul, az olaszoknak olaszul, a tanár is két nyelven magyarázott. Olaszul folytak az olasz
nyelv, a latin, a természetrajz, a mennyiségtan és a mértani rajz órák, de ezek tanítá-
sánál a magyar diákokkal szemben magyar volt a segédnyelv. A német nyelv tanítási
nyelve a német volt, segédnyelve olaszoknál az olasz, magyaroknál a magyar. A tan-
testület egyébként úgy látta, hogy a következõ évtõl minden nehézség nélkül behoz-
ható lenne a teljes magyar nyelvû oktatás (DAR DS-3-46-187).
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Az igazgató tanév végi jelentésében sürgeti egy internátus felállítását, hiszen
a gimnáziumban a magyar szellemet, magyar nevelést a tanárok és a tanulók vegyes
volta miatt nehéz megvalósítani. A felállítandó internátusban erre lehetne mód (DAR
DS-3-46-745).

A tantestületben többször is heves vita bontakozott ki a nyelvhasználat körül,
ugyanis a kezdõ osztályokban ismét növekedésnek indult az olasz tanulók számará-
nya. Az 1916. november 22-i értekezleten Urbanek Sándor, a magyar nyelv tanára
ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az alsóbb osztályokban a magyar óra a nem
magyar anyanyelvû tanulókkal való foglalkozással megy el. Ez ellen joggal tiltako-
zik a fiumei magyarság, „mert hiszen a fiumei olasz reáliskola megnyitását annak
idején fõleg azzal az érvvel sürgették, hogy a bilinguitástól meg kell szabadulni. Ez
meg is szûnt az olaszok részére az olasz reálban, azonban újból kezd kialakulni a
fiumei magyar gimnáziumban.” Nem szabad ugyanakkor elzárni az utat az olaszok
elõl, de ez nem mehet a magyar tanulók rovására. Az olasz segédtannyelvet továbbra
is fenn kell tartani. Az elsõs osztályfõnök véleménye szerint viszont azok az olasz
szülõk, akik ide íratják gyerekeiket, azt szeretnék, ha azok minél jobban megtanul-
nának magyarul. Ha az olasz nyelvû feleletet továbbra is elfogadják, a tanulók a
könnyebbik megoldást fogják választani. Ebben az esetben „ne csodálkozzunk, ha
nem tanul meg a gyerek magyarul” (DAR DS-3-49-1916).

Az 1916/17. tanév értesítõje már tisztán magyar nyelvû, bár a címlap még a
korábbi kétnyelvû minta szerint készült. Az 1917/18. tanév végi zárójelentésében
a magyar tanulók számának további csökkenésérõl számol be az igazgató. Ez a
körülmény ismét szükségessé tette a tanítási nyelv kérdésének felülvizsgálatát. Az
intézet akkori oktatási rendje ellen igen sok volt a panasz a nem magyar ajkú diá-
kok szüleinek a részérõl. Többen is elmentek a tanév során, amit veszteségként ér-
tékeltek. Számukra a magyar nyelv leküzdhetetlen akadályt jelentett. A magyar
nyelvnek nem volt túl nagy a presztízse a városban, errõl azonban alapvetõen nem
a tanárok és a tanítás módja tehetett. „Fiuméban máig sem gyökerezett meg az a
felfogás, hogy elõmenetelük miatt van szükség a magyar nyelvre.” Az utóbbi évek
ugyan hoztak javulást, de ezt a háború megtörte – írja Mozog István (DAR JU-5-
XI-1-870/1917-18).

Az 1918/19. tanévet még rendben megkezdte az iskola. A minisztérium enge-
délyezte a magyar nyelv csoportbontásban való tanítását is (DAR JU-5-XI-1-931/
1917-18). 1918. október 28-án viszont a magyarok elhagyták Fiumét. A hatalmat
magához ragadó Olasz Nemzeti Tanács december 20-tól engedélyezte a tanítás foly-
tatását és a tanév befejezését, azzal a feltétellel, hogy az olasz tanulókat mentsék fel
a magyar nyelv tanulása alól. A tantestület ugyan nem értett egyet ezzel a rendel-
kezéssel, de nem volt abban a helyzetben, hogy vitatkozhasson. A magyar tanulók
érdekében folytatta az oktatást (DAR JU-5-XI-194/1918). A következõ tanévtõl az
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intézmény – mint magyar királyi állami fõgimnázium – megszûnt, Fiume iskolarend-
szere átalakult.

A fiumei fõgimnázium tanulóinak – az 1881–1918 közötti évek összesített ada-
tai szerint – 29%-a volt magyar, 59%-a olasz, 7%-a német, 4%-a horvát és 1%-a
egyéb anyanyelvû.

4.4.3. A leánygimnázium

A polgári leányiskolához hasonlóan a Magyar Királyi Állami Leánygimnázium
is az elemi és felsõbb leányiskolából nõtt ki. Az 1912-ben létesült intézmény ma-
gyar tannyelvû volt, és kevés kivételtõl eltekintve az anyaországi leánygimnáziu-
mokra vonatkozó elõírások szerint mûködött (COP 1988: 193-194). Az egyetlen lé-
nyeges különbség talán csak az, hogy ebben az iskolában az olasz nyelvet kötelezõ
jelleggel tanították.

A gimnázium fontos szerepet kapott volna a tehetõsebb fiumei családok leány-
gyermekeinek magyar nyelvû és szellemiségû nevelésében. A kormány ezt egy
modern iskolaépület felépítésével is igyekezett elõmozdítani. A háború és az azt
követõ események miatt azonban az intézmény nem tudta teljesíteni feladatát.

4.4.4. A községi fõreáliskola

Régi vágya teljesült a fiumei olaszságnak, amikor 1912-ben a város megnyit-
hatta önálló, olasz tannyelvû középiskoláját (Községi Fõreáliskola – Civica Scuola
Reale Superiore). Az iskolában a magyar nyelvet és irodalomtörténetet heti 3-4 órá-
ban kötelezõ jelleggel tanították – amennyire lehetett magyarul. A tanulók 90%-a
olasz volt (Annuario 1912/13-1918/19). Az intézmény megnyitását évek óta a fiu-
mei autonomista és az olasz irredenta körök szorgalmazták, ennek megfelelõen a
tanítás inkább olasz szellemiség szerint folyt – az állami iskolákban erõsödõ „ma-
gyarosítás” ellensúlyozására (DAR DS-3-37-641; GIGANTE 1928: 129). Ahhoz, hogy
a reáliskola az anyaországi hasonló intézményekkel egyenrangú lehessen a tanter-
vet a magyar rendeletek alapján kellett összeállítani, ezért a történelem és a föld-
rajz tanításánál a magyar szempontok kerültek elõtérbe.

4.4.5. A kereskedelmi akadémia és a felsõ kereskedelmi iskola

1881-ben, a fõgimnázium megnyitásával egyidõben, a kormány kereskedelmi
akadémiát (Magyar Királyi Állami Kereskedelmi Akadémia – Regia Ungarica
Accademia di Commercio) is felállított Fiuméban. A lakosság nagy örömmel fogadta
a korábbi középiskola reálosztályainak kereskedelmi akadémiává való átalakítását,
hiszen így olyan iskolához jutott, amely a város „földrajzi fekvésének és lakói fog-
lalkozásának leginkább megfelel” (Keresk. Értesítõ 1895/96: 4).
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A tanítást hároméves rendszerben szervezték meg, kizárólag olasz tannyelven.
A magyar kötelezõ tantárgy volt. Az iskola értesítõjét két nyelven, magyarul és ola-
szul szerkesztették. 1885-ben a tantervet – a helyi viszonyok figyelembevételével
– hozzáigazították az anyaországi kereskedelmi iskolák tantervéhez. Ekkor került
átdolgozásra a magyar nyelv tananyaga is, ami óraszámemeléssel járt együtt. Az
intézetet nemcsak fiumei tanulók látogatták, többen jöttek Magyarországról, Hor-
vátországból és az osztrák tartományokból is. A nem fiumei illetõségû diákok álta-
lában nem ismerték az olasz nyelvet, és a többi tantárgyban szerzett elõismereteik
is nagyon különbözõek voltak. Ebbõl kifolyólag a tanári kar kötelezõ felvételi vizsga
és egy elõkészítõ osztály megnyitásának lehetõségét kérte a minisztériumtól, ugyan-
kkor továbbra is ragaszkodott az olasz tannyelv fenntartásához. A minisztérium az
1891/92. tanévtõl engedélyezte az elõkészítõ osztály megnyitását és elrendelte a
kötelezõ felvételi vizsgát. A felvételi tantárgyai között a magyar, az olasz és a né-
met nyelv is szerepelt. Akik a vizsgán nem feleltek meg, azokat az elõkészítõ osz-
tály elvégzésére kötelezték (Keresk. Értesítõ 1895/96: 3-22).

1895-ben az iskolát átszervezték, beillesztve a magyar kereskedelmi iskolák rend-
szerébe. Ekkor kapta a felsõ kereskedelmi iskola (Magyar Királyi Állami Felsõ Ke-
reskedelmi Iskola – Regia Ungarica Scuola Superiore di Commercio) nevet. Az át-
szervezés nem érintette a tannyelv kérdését, az továbbra is olasz maradt (COP 1988:
197-198). Kötelezõ nyelvként a magyart és a németet tanították. A magyar nyelv ta-
nulásának eredményesebbé tételére 1895-ben az iskola magyartanára – a fõgimnázi-
umhoz hasonlóan – magyar társalgókört szervezett. (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 126).

Az 1881/82–1917/18. tanévek összesített adatai szerint a kereskedelmi iskola
tanulóinak 34%-a volt magyar, közel 45%-a olasz, több mint 9%-a német és 11%-
a horvát. 1905-re a magyar tanulók száma már megközelítette a 40%-ot, késõbb
50%-ra emelkedett (COP 1988: 189, 249). A magyar tanulók relatív többségbe jutá-
sa, továbbá a fõgimnáziumnál ismertetett okok és kormányzati törekvések elõtérbe
kerülése, a tannyelv megváltoztatásához vezetett. Az 1905/1906. tanév értesítõjé-
ben már ezt találjuk: „Az intézet tannyelve a magyar, segédtannyelv az olasz”
(Keresk. Értesítõ 1905/1906: 71).

4.4.6. A tengerészeti fõtanoda és a tengerészeti akadémia

1870-ben a többi fiumei iskolával együtt a tengerészetit is kivették a horvát
fennhatóság alól, és a Tengerészeti Hatóság felügyelete alá helyezték. Az intézményt
ekkor egyesítették a fiumeiek által 1852-ben alapított olasz tannyelvû tengerészeti
magániskolával. Így jött létre a Királyi Tengerészeti Fõtanoda (Regia Scuola Nautica
Principale). Az iskola olasz tannyelvet használt és kétéves képzést folytatott. A ta-
nított idegen nyelvek között a magyart is megtaláljuk, arra vonatkozóan viszont
nincs adatunk, hogy rendes vagy rendkívüli tárgyként tanították-e. Az 1881/82. tan-
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évben az intézmény átszervezésre került, aminek leglényegesebb eleme a képzési
idõ három évre emelése volt. A tannyelvet és a tanított idegen nyelveket az átszer-
vezés nem érintette (HORVÁTH 1999: 27-31, 90-104).

Igazán nagy változásokat az 1894-es év hozott, amikor az iskolát teljesen át-
alakították. Ekkor kapta a Magyar Királyi Tengerészeti Akadémia (Regia Ungarica
Accademia Nautica) nevet. Az olasz tannyelv ekkor is megmaradt: „Kereskedelmi
tengerészetünk gyakorlati és üzleti nyelve az olasz, és ebbõl kifolyólag az oktatás
a m. kir. Tengerészeti Akadémián szintén olasz nyelven történik. A tannyelv ezen
megválasztása mellett szól az olasz anyanyelvûekre való jóakaró tekintet is, mert a
magyar nyelvû oktatással legnagyobb részben el volnának zárva az intézet látoga-
tásától.” A tanulók nagy része viszont magyarországi iskolából jött, ezért az elsõ
félév lényegében elõkészítõ félév volt, ahol elsõsorban az olasz tannyelvet tanítot-
ták. Az idegen nyelvek közül a rendes tantárgyak között a magyar és az angol ta-
lálható (Teng. Értesítõ 1896/97: 4-26). A felvételit olasz vagy magyar nyelven kel-
lett letenni, a vizsga tantárgyai között e két nyelv valamelyike is szerepelt (Teng.
Értesítõ 1899/1900: 10). Az akadémia értesítõit kezdettõl fogva két nyelven adták
ki, a bizonyítványok is magyar-olasz nyelvûek voltak.

Az 1903/1904. tanév már az iskola számára készült modern épületben kezdõd-
hetett meg. Ekkor nyílt lehetõség elõkészítõ osztály nyitására is, amit elsõsorban az
intézet kétnyelvûvé válása tett szükségessé. A közismereti tantárgyak esetében ugyanis
áttértek a magyar tannyelvre, míg a szaktárgyakat továbbra is olaszul tanították. Az
elõkészítõ évnek tehát elsõsorban az volt a feladata, hogy a különbözõ anyanyelvû
tanulókat mindkét tannyelvbõl a tényleges tanulmányok folytatásához szükséges szint-
re hozza. Ennek megfelelõen a magyar és az olasz nyelvet külön tanították a magyar
és az olasz anyanyelvûeknek. Egymás nyelvének kölcsönös megismerését nagymér-
tékben segítette az internátusi együttlét is (HORVÁTH 1999: 51-53).

A megüresedett álláshelyeket többnyire magyar tanárokkal töltötték be. 1903-
ban megjelent az elsõ magyar-olasz kétnyelvû tankönyv a hajógéptan tantárgyhoz.
Az elsõ tisztán magyar nyelvû tankönyvet 1911-ben adták ki, amit 1914-ben újabb
követett. Az olasz tannyelvet azonban nem sikerült teljesen felszámolni, néhány
szaktárgyat mindvégig ezen a nyelven tanítottak (HORVÁTH 1999: 41, 55-56, 61).

1894-tõl 1918-ig az akadémia tanulóinak 66%-a volt magyar, 25%-a olasz,
közel 6%-a horvát és 1%-a német anyanyelvû (COP 1988: 202).

4.4.7. A haditengerészeti akadémia

A Császári és Királyi Haditengerészeti Akadémia (Imperiale e Regia
Accademia di Marina) története a XVIII. század végére nyúlik vissza. Az intézet
neve és székhelye többször változott az évek folyamán. Tannyelve kezdettõl fogva
olasz volt. Fiuméba 1866-ban került az iskola, ekkor már német tannyelvvel. Az
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oktatás nyelve a kiegyezés után is német maradt, a magyar azonban kötelezõ tan-
tárgy lett. Ezen kívül még olaszt, horvátot, franciát és angolt is tanítottak. Az intéz-
mény az osztrák iskolarendszerbe illeszkedett (BOROVSZKY–SZIKLAY 1900: 130-131).

4.5. Fõiskola

A város egyetlen fõiskolája, a Magyar Királyi Kiviteli Akadémia (Regia
Ungarica Accademia di Esportazione) 1912-ben nyitotta meg kapuit. Az akadémia
elsõsorban a helyi felsõ kereskedelmi iskolában és a fõgimnáziumban érettségizett
tanulók beiratkozására számított, ezért tannyelve kizárólag magyar volt, ami sok
anyaországi fiatalt is idevonzott. A fiumeiek többször is szót emeltek a magyar tan-
nyelv ellen, úgy érezték, hogy ez gátolja a helyi ifjakat a külkereskedelmi tanulmá-
nyok folytatásában. A magyar anyanyelvû hallgatóknak kötelezõen kellett olasz
nyelvet tanulniuk, az olaszoknak pedig magyar stílusgyakorlatokat. Kereskedelmi
levelezést és gyorsírást magyar, olasz és német nyelven is tanítottak.

A képzési idõ két év volt. Az elméleti tantárgyak mellett nagy hangsúlyt fek-
tettek a gyakorlati képzésre. Minden héten helyi tanulmányi kirándulásokat szervez-
tek, évente egy külföldi körútra vitték a diákokat, a nyári szünidõben pedig külön-
bözõ európai városok külkereskedelmi cégeinél végezhették gyakorlatukat.

Az iskola nagyon jó hírnévre tett szert az ország határain belül és kívül. Min-
den évben legalább kétszeres túljelentkezés volt a jellemzõ, amit csak a háború elõ-
rehaladása fogott vissza (DAR DS-10). Az 1918/19. tanévben ez volt a város egyet-
len olyan oktatási intézménye, amit a Nemzeti Tanács meghagyott magyar
tannyelvûnek, azzal a kikötéssel, hogy az olasz anyanyelvû hallgatók olaszul is vizs-
gázhassanak (DAR DS-1-371/1918). Az akadémia fennállása alatt hallgatóinak
88%-a volt magyar, 2 %-a olasz, 6%-a német, valamivel több mint 1%-a horvát, 2%-
a román és közel 1%-a szerb (COP 1988: 204).

5. A magyar nyelvû iskoláztatás megszûnése

A magyar hatóságok távozása után megalakult Fiumei Olasz Nemzeti Tanács
(Consiglio Nazionale Italiano di Fiume) 1918 decemberében úgy ítélte meg, hogy
a fiumei polgároknak nincs szükségük a magyar iskolák további mûködésére. A
magyar tanárokat a magyar kormány rendelkezési állományába helyezte, akik ma-
radni akartak, azoknak ezt külön kérvényezniük kellett. A magyar lakosság érdekeit
figyelembe véve a Tanács hozzájárult, hogy a tanévet a magyar iskolák is rendben
befejezzék az alábbi változtatásokkal:
• az elemi iskolákban párhuzamos olasz–magyar osztályokat kell indítani,

• a tanulókat kérésükre fel kell menteni a magyar nyelv és történelem tanulása alól,
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• minden tanárnak, aki tud olaszul, ezen a nyelven is el kell magyaráznia az anya-
got, és el kell fogadnia az olasz nyelvû feleletet (DAR DS-1-371/1918).

A következõ tanévben a magyar tanulók számára külön iskolát nyitottak a város-
ban maradt magyar tanárokkal (DAR DS-17-344/1919). Egy másik dokumentum
viszont arról tanúskodik, hogy „az utóbbi idõkben – nem tudni kinek az engedélyé-
vel – több magyar iskola alakult, amelyeket a vasutas gyerekeken kívül a Nemzeti
Tanács szolgálatában álló állami alkalmazottak gyerekei is látogatnak. [...] az igaz-
gatóság a Nemzeti Tanácsnál határozott lépéseket fog tenni ezeknek az iskoláknak
a bezárása végett” (DAR DS-17-1/1920). Az Iskolaszék (Consiglio Scolastico) iratai
(DAR DS-17) között a késõbbi években nem sok szó esik magyar iskolákról, ame-
lyek egy kivételével valószínûleg gyorsan megszûntek.

Az utolsó magyar iskola 1932-ig mûködött. Megszûnésérõl a Pesti Hírlap 1933.
március 15-i száma adott hírt. Az iskola bezárásáról nem az olasz hatóságok, hanem
a magyar kormány döntött.

A magyar Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium idevonatkozó feljegyzése
(MOL K-636-711-213269/1933) az elnéptelenedést továbbá az aránytalanul magas
fenntartási költségeket jelöli meg az iskola megszüntetésének fõ okaként, kiemel-
ve, hogy az olasz hatóságok semmiféle akadályt nem gördítettek annak mûködése
elé. A megszûnéshez nagyban hozzájárult még Sándorffy Nándor igazgatónak, aki
korábban a gimnázium hitoktatója volt, a halála is, hiszen az õ személye tartotta
össze a tantestületet.

Így ért véget Fiuméban a magyar nyelvû iskolai oktatás és ezzel együtt a ma-
gyar nyelv intézményes tanítása.

6. Összegzés

A magyar nyelv fiumei oktatásának történetén keresztül nyomon követhetõk a
magyar kormányok fiumei nyelv- és oktatáspolitikájának változásai. Kezdetben Bu-
dapest nagyon óvatos nyelvpolitikát folytatott a városban, a fiumeiek pedig kitörõ
lelkesedéssel üdvözölték a vissza-visszatérõ magyar fennhatóságot. A város egyedül
a magyaroktól remélhette több évszázados belsõ autonómiájának megõrzését, és olasz
jellegének fenntartását, hiszen az osztrákokkal és a horvátokkal ellentétben csak a
magyarok biztosították a lakosság nyelvi és önrendelkezési jogait. Késõbb az osztrák–
olasz tartományokban erõsödõ olasz irredenta eszmék Fiuméba is átterjedtek, az egy-
ségesülõ Itáliához való csatlakozás lehetõsége is felcsillant. Eközben a magyar nyelv-
politika is változott, egyre több olyan intézkedés született, ami a magyar nyelv
terjesztését és az ifjúság magyar szellemben történõ nevelését szolgálta. Ez a két fo-
lyamat kölcsönösen gerjesztette egymást: a kormányok az olasz irredentizmus és au-
tonómizmus, míg a fiumeiek a magyarosítás rémképétõl vezérelve cselekedtek.
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A magyar hatóságok intézkedéseit nem csekély mértékben befolyásolták a he-
lyi kormányzati szervek jelentései és javaslatai. Sok függött az iskolák igazgatói-
tól, a magyar tanároktól, de legmeghatározóbb a kormányzó személye volt. Egy
olyan kormányzó, akinek Budapesten megfelelõ tekintélye volt, sokat tudott javí-
tani, de rontani is a város és a kormány viszonyán.

A tannyelv kérdésével foglalkozó dokumentumok többsége hangsúlyozza, hogy
az oktatás nyelve nem politikai, hanem pedagógiai, didaktikai és gazdasági kérdés.
A sorok között azonban felbukkannak a politikai szándékok. A gyengébb képessé-
gû vagy kevésbé szorgalmas diákok nem megfelelõ tanulmányi elõmenetele min-
den esetben lehetõséget adott a nyelvi kártyák kijátszására. Mindenki számára el-
fogadható megoldást talán a párhuzamos magyar-olasz iskolarendszer kiépülése
jelenthetett volna, ami a háború elejére lényegében meg is valósult. A háború azon-
ban felerõsítette a fiumeiek olasz nemzeti érzéseit és tovább növelte magyarellenes-
ségüket, ami újabb bizalmatlanságot szült kormány részérõl az „irredenta város”
lakóival szemben.

A magyar nyelv tanulásának szükségességét csak a legszélsõségesebb nézete-
ket valló fiumeiek tagadták, nyelvünk mégsem tudott kellõ gyökeret verni a város-
ban. A németet mindvégig hasznosabbnak ítélték, és elõnyben részesítették a ma-
gyarral szemben. Hosszú évek alatt azonban sikerült elérni, hogy Fiume
lakosságának iskolázottabb rétege teljesen kétnyelvûvé (ténylegesen a németet és
a horvátot is figyelembe véve három- vagy négynyelvûvé) váljon. A magyar szó a
városi élet szinte minden területén jelen volt.

Mi maradt mindebbõl mára? – Magyar felirat nyoma egy korabeli épület hom-
lokzatán, magyar sírkövek a temetõben, magyar nevek a telefonkönyvben (megle-
põen sok), néhány idõs ember, aki tökéletes kiejtéssel tud jó napot kívánni, magyar
könyvek a könyvtárakban és az antikváriumokban...

Minden hiábavaló volt tehát? – Természetesen nem! Elegendõ arra gondolnunk,
amit a magyarországi italianisztika és az olaszországi hungarológia köszönhet ennek
a városnak, és bátran állíthatjuk, hogy – bár a történelem kereke a magyarok számá-
ra kedvezõtlen fordulatot vett – a sok befektetett munka mégsem volt eredménytelen.
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