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BEVEZETÉS.

lUMÉT és vidékét — némely történet-

író szerint — már az Árpád-kori

vezérek idejében élt Toxus ber-

ezeg vette birtokába, a magyar
állam részére. És ha végig lapozzuk

Magyarország történetét, a magyar
vezérek, a magyar királyok és a

magyar nemzet vezérféríiai állam-

alkotó törekvéseinek egyik vezér-

fonalaként látjuk azt az irányzatot, hogy a magyar állam

területe a tengert érje. Tudták az ország vezérei, hogy politi-

kailag, de még inkább gazdaságilag valójában független ország

csak az lehet, amely minden idegen közvetités kizárásával,

saját tengerpartja, saját kiköti, saját tengeri hajózása utján

érintkezhetik a külfölddel.

A magyar királyok évszázadokon át véres harczokat

vívtak szárazon és tengeren Dalmáczia elfoglalása és meg-

tartása érdekében.

Szt. Lászlótól kezdve királyaink ismét(;lten háborút foly-

tattak a mai magyar-horvát tengerpart — Zeng és vidéké-

nek — bírásáért. Ámde belviszályok, külháborúk megnehezí-

tették királyainknak a múlt századokban, hogy Magyar-
országnak a tengeren az t megillet szerepet kivívhassák —
különösen pedig meggátolták a tengeri forgalom biztosítását
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és fejlesztését mindaddig, mig Mária Terézia Fiumét Magyar-
országhoz nem csatolta. Amidn tehát Magyarország törek-

vése a tenger felé, — évszázadok küzdelme után, — Fiume
birtokba-vétele által a megvalósulás stádiumába jutott, ezzel

Magyarország jöv közgazdasági önálló fejldésének alapját

vetette meg.

Mig egyrészt Magyarország mindenkor a tenger birha-

tására törekedett, úgy másrészt e város és kerületének múltjá-

ban két momentum van, amely veres fonálként vonul át az

évszázadokon : és pedig els sorban Fiúménak az a törek-

vése, hogy a magyar állammal szoros, közvetetlen kapcso-

latba jusson és Fiume lakosságának szabadságszeretete,

amely a város si autonóm jogainak féltékeny megrzésében
nyilvánult. Ha tehát Fiume és Magyarország kölcsönös viszo-

nyát egymáshoz röviden jellemezni akarjuk, akkor egysze-

ren azt mondhatjuk, hogy Magyarországnak, földrajzi fek-

vése következtében, föltétlenül szüksége volt, van és lesz

Fiumére, mint magyar tengeri kereskedelmi emporiumra,

viszont Fiúménak nem csak anyagi, nem csak közgazdasági

érdeke, hogy Magyarországgal szoros kapcsolatban álljon,

de érdeke Fiúménak ezen kapcsolat azért is, mert e város

lakossága rokon gondolkozást, rokon érzelmeket talált min-

denkor a magyar nemzetben, annak szabadságszeretetében,

a magyar nemzetnél évszázadokon át mindenkor tapasztalt

ama érzületében, melylyel mások szerzett jogait mindig res-

pektálta, — vagyis Fiume a magyar nemzettel való kapcso-

latában nemcsak földrajzi fekvésének természetszer következ-

ményét, nemcsak anyagi jólétének hanem si autonóm jogai-

nak biztosítását is látja.

Jelen m feladata részleteiben is megismertetni Fiume
városnak és kerületének múltját, történelmi fejldését, meg-
ismertetni ezen kiköt közgazdasági és különösen tengerészeti

fejldését, megrajzolni azon közjogi, politikai és közgazda-

sági vonásokat, amelyek Magyarországot és Fiumét kölcsönös

együtt élésre, összetartozandóságra utalják, megismertetni

ezen város lakosságának valóban specificum számba men
azon jellemvonásait, — amennyiben habár nyelve olasz, de

érzelmei szintén magyarok,—szóval feladata minden részle-

tében, minden vonásaiban jellemezni Fiume múltját, jelenét

és némely vonásokban legalább reámutatni annak természetes,

valószín jöv fejldésére.

Nem lehet tehát feladata e bevezet soroknak, megelzni
a részletesebb közgazdasági, politikai vagy történelmi fejldés

vázolását; de talán ép a bevezet sorok feladatának felelünk
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meg- legjobban, lui utalunk arra, hogy Fiume, amely már a

liburniaiak st a rómaiak uralma alatt egy számottev tengeri

városka volt és fontos tengeri kikött képezett, mégis csak

a magyar uralom, a magyar állammal való szoros kapcso-

latba jutása után jutott ama fontosságra, amelyet már ma a

nemzetközi tengeri kereskedelem és tengeri hajózás terén

elfoglalt és a jövben bizonyára még nagyobb mérvben el-

érend, és ha viszont utalunk arra is, hogy Magyarország mint

közgazdasági tényez a nemzetközi forgalomban szintén csak

FIUMR VAUOS CZIMEUK.

akkor jutott érvényre, amidn Fiume a magyar állam terü-

letéhez csatoltatott.

Fiume már a foeniciaiak idejében ismert tengeri kereske-

delmi hely volt, s iigy a Duinó és Wallsee grófok, mint

késbb az osztrák herczegek uralma alatt is fontossággal bírt

;

de daczára annak, hogy azon idkben a mainál sokkal nagyobb
önállósága volt, daczára annak, hogy a középkorban majdnem
teljesen független respublicai államszervezettel bírt, daczára

emez önállóságának, teljesen érvényesülni még akkor sem
hírt, amidn a velenczfM uralom béklyói alól telj(>sen felsza-
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badult. És Diiért ? — Egyszeren azért, mert kereskedelmének

természetes táplálójával: Magyarországgal szerves kapcsolat-

ban nem állott. Tényleg Fiume történelmének kutatói mind
srbben fedeznek fel e város régibb- és ujabbkori jelent-

ségére vonatkozó oly adatokat, amelyekbl meggyzdhetünk
arról, hogy a múltban Trieszt és Velencze mellett Fiume köz-

gazdasági jelentsége aránylag csekély volt.

Habár III. Károly magyar király nagy szeretettel karolta

fel Fiume és a magyar-horvát tengerpart közgazdasági érde-

keit, korszakalkotó, dönt változást e város viszonyaiban csakis

az 1779-ik év hozott, mely évben Mária Terézia királyn
Magyarország és Fiume város lakosságának évszázados óha-

jának teljesítéseként Fiumét, — megtartva és biztosítva e

városnak önkormányzati jogait, mint külön testet : corpus

separatum, — a magyar koronához csatolta. Ezen bölcs ural-

kodói tény képezi kiindulási pontját Magyarország tengeren-

túli, külkereskedelmi jelentségének és Fiume fejldésének

egyaránt. Míg Fiume az osztrák berezegek uralma alatt állott,

e város természetes hátterével : Magyarországgal és Horvát-

országgal még csak egy czélszer kocsi-uttal sem volt össze-

kötve, mert a III. Károly által épittetett Karolina-út a keres-

kedelem czéljainak meg nem felelt. Magyar hazafiak állottak

össze a Fiume visszacsatoltatását követ években azon czél-

ból, hogy Fiumét Károlyvárossal s onnan Budapesttel egy,

az akkori közlekedési viszonyok mellett els rend össze-

köttetéssel, vagyis egy czélszeren épitett múttal hozzák
kapcsolatba. Magyar emberek bkezségének és hazafias érzel-

meinek köszönheti Fiume a reá nézve oly nagy fontosságú

Lujza-út létesítését.

A magyar uralom alatt, a múlt század utolsó éveiben,

továbbá a jelen század els éveiben, a franczia occupatióig,

továbbá 1822-tI 1848-ig, mely idszakokban a magyar kor-

mány és magyar kormányzók alatt állott Fiume, történtek

meg ama intézkedések, melyek k()vetkeztében Fiume igazi

tengeri kikötvé alakíttatott át, melyek következtében a fiumei

tengerészeti hajóépitészet nagy lendületnek indul s a magyar
termények elszállítása távol országokba, fiumei hajókon kezdetét

vette s ugyancsak a magyar aera alatt, magyar kormányfér-

fiak vezérlete alatt és magyar emberek közremködésével
létesültek azon intézmények is, melyek Fiume tengeri keres-

kedelmének fellendülését idézték el. \gy, a már említetteken

kívül, ezen idszakban vette kezdetét a üumei kiköt épitése,

ezen idszakban létesült egy, a magyar nyerstermények kivi-

telére oly nagy jelentség hajózási társaság és tényleg
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ezen korszakban konstatálható a Fiúmén át irányuló mag-yar

tengeri kereskedelem meghonosítása és fellendülése. Ámde
a politikai visszonyok, amelyek a magyar kormányzat czél-

tudatos intézkedéseit ismételten s nagyobb idközökre meg-
akasztották, okozták, hogy Fiume a jelen század közepéig a

mindenképpen protegált versenytárssal, Trieszttel szemben
teljesen érvényesülni még sem bírt. így, — hogy csak egy
példát említsünk — már az 1832—36. országgylés foglalko-

zott a budapest-fiumei vasút tervével, az 1848: 30. t.-cz. pedig

Széchényi István initiativájára a fiume-budapesti vasút léte-

sítését elrendeli, de ép a politikai viszonyok- és a trieszti

kiköt érdekében Fiume ellen irányult féltékenykedések

hiúsították meg több évtizedre a legfontosabb intézkedéseket.

Ha tehát a magyar kormányzat els ideje Fiúméra nézve

üdvösnek is bizonyult, Fiume teljes fellendülése s vele együtt

a magyar tengeri kereskedelem kifejldése, a magyar lobo-

gónak a világforgalomban szerepre jutása, mégis az 1867-i

nagy átalakuláshoz fzdik.
Midn Magyarország visszanyerte önállóságát, alkotmá-

nyos önrendelkezési jogát, — vezérl politikusaink az évszá-

zados magyar tradicziohoz híven, azonnal, a legközelebbi jöv
legfbb feladatai közé sorolták a magyar tengeri emporium,
a magyar tengeri kereskedelem, a magyar kereskedelmi ten-

gerészet fellendítését, fejlesztését.

A nagy elhatározásokat a nagy tettek nyomon követték.

E mii részletesen beszámol ama nagyszabású intézkedésekrl,

beszámol egyúttal azok eredményeirl, sikereirl, beszámol

a magyar tengeri kereskedelem mai, nem várt — valljuk be
— nem is remélt nagymérv fejldésérl, beszámol egyúttal

arról is, hogy ha Magyarország megmarad azon az úton,

amelyen tengerészeié, tengeri forgalma és tengerentúli kül-

kereskedelme érdekében, — elindult, úgy a közel jövben
biztos reménynk lehet, hogy a magyar áruk a világforga-

lomban, a világ összes tengerein, magyar hajókon, magyar
lobogó alatt, azon tért foglalandják el, amely a magyar állam

nagyságának, közgazdasági jelentségének és súlyának tény-

leg meg is felel.

Magyarország és Fiume tehát évszázados küzdelmek árán
azon frigyre léptek, amelyet a közös boldogulás érzülete, a

közös gondolkozás, a szabadságszeretet közös érzése elé-

jük szabott és ezen Istentl rendelt frigyük úgy politikailag,

mint a közgazdasági téren már eddig is meghozta mindkett-
jüknek a nem kicsinylend sikerek egész sorozatát.

Nem folytatjuk Fiume történelmi fejldésének, a magyar
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emporiiira közgazdasági sikereinek jellemzését, megtalálja az

olvasó azokat e m során, teljes részletességükben.

Mieltt átadnók a szót e m jeles Íróinak, csupán még
egyet kívánunk felemlíteni. Fiume város lakossága, mint nuír

erre több ízben utaltunk, évszázadokon át törekedett arra,

hogy a magyar államhoz csatoltassék. Leírhatatlan A^olt a

lakosság körében az öröm, midn Mária Terézia királynnk
a város régi óhaját teljesítette és Fiumét Magyarország foga-

dott gyermekévé avatta. Fiume lakossága azóta állandóan,

feltétlenül és kizárólag a magyar anyaországhoz való kap-

csolat mellett foglalt állást s ehhez ragaszkodik máig is tör-

hetetlenül — kivette és kiveszi részét a közös magyar haza

örömeiben, balsorsában egyaránt. — A midn a törvény

nyilt és félremagyarázhatlan szavai daczára hosszabb-rövidebb

idre a magyar uralom alól elvonatott, legjobbjai életének és

szabadságának, a város anyagi érdekeinek árán is mindenkor
a törvényes állapot visszahelyezése és Magyarországhoz való

visszakapcsoltatása mellett buzgólkodott.

E város lakosságának— igaz— olasz a nyelve, olasz akultu-

rája, ez azonban soha sem képezett akadályt arra, hogy igaz

szeretettel ne ragaszkodjék a magyar hazához.

Fiume „a magyar korona gyöngye", Fiume „a magyar
korona fényes bogiára", Fiume „a magyar külkereskedés

kulcsa", Fiume „Magyarország egyetlen tengeri emporiuma"
Fiume „az elévülhetlen kapcsokkal Magyarországhoz csatolt

corpus separatum", Fiume „fidelissima" mindenkor igazi hon-

szeretetet táplált a magyar haza iránt, lakossága nemcsak
mert egymásra vagyunk utalva, mert közösek az érdekeink,

de azért is, mert a szabadságszeret magyar nemzet jogait,

privilégiumait, az igazi szabadelvüségnek megfelelen minden-

kor nem csak tisztelte, de meg is védte s mert e város lakos-

ságának a szabadságszeretet iránti érzelmei azonosak a magyar
nemzetéivel, a magyar hazának mindenkor feltétlenül és

állandóan háládatos híve, miként jelszava is mondja:

,^[ndeficienter''.

Gróf Batthyány Tivadar.
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if.ME, a magyar szent koronához közvotlonl tartozó

kik(")tváros és területe a magyar királyság leg-

nyugotibb pontján fekszik, az Adriai-tenger Qaar-

nero néven ismert öblözetének csúcsán; a keleti

hosszúság 32'07' (Ferrotól),az északi szélesség 45019'

alatt, vagyis a Magyarországot délrl hatái'oló Duna-
vonallal körüllx'lül egy vonalban. A Quariu'ro által

legmesszebl) iiyoiuul be a szárazföldre az Ach'iai-

tenger, s ekképen Magyarország itt érintkezik vele

a legrövidebb úton.

Fiuiuíí területét kelet í'elfíl a Recsina, illetleg

Fiiimam h)lyó völgye választja el Horvátországtól,

nyugoton mesterséges határvonal Isztriától. A
Recsina a krajnai határszélen ered, elbb délnek foly, majd délkeletnek for-

dulva mély bevágással, többszörös zúgóval tör utat magának a tenger felé,

a vadregényes Reesina-völgyet alkotva. Alig egy kilométernyire a tengerparttól

jobbról a bviz Zvir-forrás árját veszi föl s innen fogva Fiumara nevet

kap. Isztria felé jóval í()lebb esnék Fiume természetes határvonala. A pre-

hu-cai öböltl, teluU. a Quarnero valódi csúcspontjától kellene kiindulnia;

a mesterséges politikai határvonal miatt területe is csekély, mindössze ly'V

D km. Alakja a tengerparttól, mint alapvonaltól, északkeletnek nyúló hegyes

háromszög.

A város a Juli-Alpok folytatását képez Lihnmi-Karszt lábánál, a Fiumara

alkotta hordalék-dombon kezdett épülni. Megtelepülését részben elsegítette

az e területen felbukkanó egészséges források bsége. A Karszt meszében, a

dolinákon át rendre elenyésznek a csapadékvizek s többnyire a tengerben

törnek el, tehát használhatatlanokká válnak az emberre nézve. Fiume sze-

rencsés kivétel ebben a tekintetben ; a város mellett szakad a tengerbe a

dús forrásoktól táplált folyó, belterületén pedig több kitn izü friss forrás

buggyan föl.

Magyaiország Vármegyéi és Városai. — Fiume éá a magyar liorvát tengerpart. 1

Feltvése.

Ilaliirai.
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^ Fiume.

A város magva mint említettük, tehát aFiumara jobb partján keletkezett.
Ez a ma is létez ó-város. III. Károly messzoható intézkedései következtében a
múlt század els felében a város gyorsabb fejldésnek indulván, a falakon túl

kezdett terjeszkedni, részint északnyugati irányban, a tengerpart hosszában,
részint a hegylejtkön fölfelé, a külterületeken. A legújabb id rohamos fejl-
dése magának a tengernek területét kereste föl és feltöltésekkel szorított helyet
a szaporodó épületek számára. Fiúméban tehát három részt kell megkülön-
böztetnünk

: az ósdi külsej, régi olasz jelleg ó-várost, szk, girbe-
gurba, két-három emeletes házakkal biró utczáival ; az újvárost, mely a tenger-
partot foglalja el három, négy-emeletes, modern épületeivel, kikötjével,
piílyaudvarával, tárházaival, széles egyenes utvonalaival; végül a Karszt
lejtjén az alközségek területét külön vagy apró csoportokban együtt
álló lúsehh lakóházaival és nyaralóival. Három alközsége, melyeknek a városi
hatóságtól függ külön községi birájuk és tanácsuk van : Plasse, Cosala és Dre-
nova. Plasse alközség, a város nyugati részén következ helységeket, jobban
mondva, házcsoportokat foglalja magában : Mlaka, Rujevica, Scurigne, Stranga

FIUME. & VIA UKL LlÜO.

Fiume képe.

San-Nicolo. Cosalához tartoznak : a Belvedere, Brascina, Krassa, Mihaceva,
Drága, Pulaz, Rastocine^ Recina, Santa-Caterina és a Kálváriahegy ; Dreno-
vához : Grohovo, Kablari, Lopacza, Patersko, Podbreg, Kucici.

A város maga keskeny szalagként vonul a Fiumara torkolatától észak-

nyugatnak az isztriai Cantridáig, a tengerpart és a meredek hegyl(>jt kor-

látja közé szorított ksavon, 41/2 kilométer hosszúságban. Egy magasabb
pontról, például a Kálváriahegy bármely terrasszáról nézve, épületeinek vonalai

teljesen kifejldnek elttünk. Magunk alatt látjuk a festi fekvés vái-os

házainak feliér tömegét, hullámos vörös cseréptetit, melyek a Karsztnak
kertekkel tarkilott, itt-ott vörösen erezett szürke sziklafalaihoz támaszkodva,

vidám ellentétet képeznek az aczélszürke meg sárga hegyszorosoktól bezárt

fiumei öböl mély sötétkék síkjával. Nyugotra az isztriai parti hegyláncz,

liíítán a liatahnas Monté Maggiore púpja, mely árnyékot vet a babérligetek

közt fehérl piU'ti városkákra s CIkm'so szigetének hegyeivel (ilelkezve, lát-

szóliig (>lzárja szemünk el! a Farasina-esatornát, mely a V(jltaképeni Quar-
neroba vezet; odább délnek N'eglia szigete aranyfövényként csillogó kopár
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scoglioival, melyek egy elvesz kék esikban sejtetni engedik a fiumei (ihi)!-

böl kivezet három csatorna középsjét, a Canal di Mezzot, mely a Quarne-

rolot köti össze a fiumei öböllel Clierso és Veglia szigete közt; délkeletre

Veglia ós a szárazföld közt a harmadik csatorna, a Canal dcl Maltempo

(viharok csatornája) ; keletre kcizvetlenül alattunk a Kecsina völgye, felette a

Tersatto, régi várával, terrasszos olajfa-, füge- és szllkertjeivel ; a Tersatto-

nak tengerre es lejtjén a már Horvátországhoz tartozó Szusák városka,

melyet Fiume folytatásának tekinthetünk ; messze lenn délen a Kapella-hegy-

ség egymásra tornyosuló kúpívei.

A város küls fejldését, épitési területének nagy áldozatok árán történt

megnövelését, a kikötnek óriás arányú kiterjesztését szintén innen a magas-

ból szemlélhetjük legjobban. A régi térképeken, még e század elején is cse-

FIUME. IMCSZLET A NAGY-KIKOTUBOL.

kély terjedelm a kiköthely; a tenger IxMiyúlik az ó-város faláig; a mai

Via del Corso, Fiume futczája a tengerjjart vonalán állott. Ma kétszáz

méternél szélesebb feltöltött területen két hosszú utczasor épült eléje, s a

Corso a város belsejébe került.

A kiköt, helyesebben mondva, a kikötk sorozata elfoglalta az egész

partot a Fiumara torkolatától a nyugoti határfalig, Cantridáig. A Fiumara
régente a város mellett torkolt a tengerbe, késbb uj mederbe vezették s a

régi torkolatot kikotorva, kisebb parti hajók kikötjévé alakitották át. Ez a

Fiumara-csatoraa. A csatorna és az uj torkolat közt képzdött deltát, mely
közigazgatásilag horvát terület, farakodó helynek rendezték be. Innen indul

ki az els hullámgát, a kiköt legújabb gyarapodása, mely a Baross-kikötÖ

medenczéjét zárja magába. A partjáró vitorlások mindenféle fajtájának árbocai

1*

KikotGk
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Mária-Terézia

molo.

sr erdvel borítják vizét. Ez a kiköt egy csatornával, mely fölött forgóhid

vezet, összeköttetésben áll a nagy kikötvel, melyet az 1300 méter hosszú

és még mindig folytatott Mária-Terézia hnllámgát zár el a nyilt tengertl.

Ebben a kikötömedenczében állanak a nagy tárházak, melyek körül folyton

íolyvást sürg élet uralkodik : oczeánjáró nagy gzhajók siklanak eléjük, ve-

zetve az apró kalauz-gzösöktl, mások vesztegelve, terhüktl megszabadultan

magasra emelkednek óriás testükkel ; nyikorognak, forognak az emel daruk

szüntelen, száz meg száz kéz gyámolítja szorgos iparkodással a roppant gépka-

rok munkáját. A nagy hajók közt szüntelen tülkölésscl túrják a habot a helyi

gzösök, melyek Isztria fürdhelyei, a horvát part, Dalmáczia és a szigetek

közt járnak sr menetben; sajkák raja röpköd a part és a molo közt, vitor-

lát bontanak, vitorlát rejtenek, majd halászni indul a tarka vitorlákkal ékes

bárkák népes csoportja. Éjjel-nappal szakadatlanul foly a munka a hajókon

és a tárházakban. A nagy kiköt képe soha sem veszít mozgalmasságából. A
Mária-Terézia mólóhoz van ersítve a nagy úszó dokk, mely a hajók javítá-

sára szolgál ; ide vannak

csatolva a tengeri fürd-

házak ; a molo végére

jön a világító torony,

mely az építkezés befe-

jeztéig ideiglenesen a

parton van felállítva.

Túl a nagy kikötn,

melynek partvonala har-

madfél kilométer, a kü-

lön petroleum-kikíit

él) ült, melyrl még alább

lesz szó.

A Mária-Terézia

mólóról kisebb terjedel-

mnek látjuk a várost,

minta magaslatról. Fek-

vése miatt csak széls

parti házait és a lejt derekán emelked épületeket vehetjük ki tisztán,

eltnnek még tornyai is ; ellenben a hegység hajlatai nem zárván el a

part egyes részeit, egész hosszában csak innen vehetjük Fiumét szemügyre.

A Mária-T(>rézia molo kiinduló pontján állva, szemben a magaslaton

egy tekintélyes fehér palota ötlik a szemüidvbe. Klz az új kormányzói palota,

a magyal' állam képviseljének székhelye, ekképen az álhuni hatalimi jelkéj)(>.

Mintegy koronául épült, aimak a vonalnak tetpontján, mely az ó-város szélén

elhaladva, a városházát (Palazzo nnucipaic) érinlve, közvetlen összekötte-

tésbe lép a tengerrel az Adamieh-téren és az Adaneh-molon át. Ezen a

téren érezhetjük legteljesebben Fiume életének lüktetését. Innen indulnak az

összes helyi hajók, melyek Fiume és a szomszéd partok forgalmát közvetítik,

itt állanak a legnagyobb fogadók, a legnépesebb kávéházak és vendéglk,

következésképen itt srög-forog naphosszat a legtöbb idegen, de a legtöhl)

fiumei polgár is; ilt futnak össze a legfontosabb útvonalak, a Corsia Deák,

mely apályaudvarhoz s ezen túl Isztriába vezet, a C'orso, az elkel üzletvilág

utczája s jelentségét, mint említettük, növeli az, hogy a folytatásául t(>kint-

het Via munícipalen találjuk a városházát és e fölött a díszes kormányzói

palotát.

FIUME. A V.\ROSI SZÍNHÁZ.
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Midn tohát apróra meg akarjuk isineriii a városi, l('gh(>hTsebbpn -^''^'"i'-'i-tér.

toszszük, ha az Adamich-térrfíl indulunk utunkra. Az Adamich-Ur (Piazza

Adainich) és a vele összefügg molo nevet Fiume egyik legnevezetesebb

patricziusától kapta, a ki századunk els negyedében Fiume legels keres-

kedje és gyárosa, s egyszersmind országgylési képviselje volt, a maga
költségén állandó színházat építtetett a városnak, részt vett a Lujza-mút
megépítésében és József nádor bizalmas embere volt.

A tengerparton, a Via del Lidon keletnek, a Fimnara-torkolat felé tartunk.

A széles partot a vasút sínpárja vágja hosszában ; a megrakott vonatok

napközben is egyre-másra hordják az elszállítandó ilrúczikkoket a mólok

mentén horgonyzó hajókhoz. Balkézrl nem kíitik le figyelmünket az egyenl

magasságú négyemeletes, kaszái'nyaszer házak; annál inkál)b lebilincseli

FIUME. A VÁROSI TAKARÉKPÉNZTÁR PALOTÁJA.

azt a mozgalmas kiköti kép : a különböz nemzetiség matrózok, a mun-
kások, az ngy nevezett „facchino"-k lármás tömege.

Szemben az Adamich-moloval látjuk a fiumei Dokk-társiat t'iszó doJd-- Dokk.

ját, mely nagyobb hajók elhelyezésére is alkalmas. A ketts falu vasszekrény-

alkotvány üregébe vizet bocsátanak, a míg annyira le nem merül, hogy a

kijavítandó hajót bevontathatják vállujába, azaz nyilt középrészébe. Mikor
benn van a hajó, a dokk falaihoz ersítik támasztó-duczokkal és kötelekkel,

hogy oldalt ne billenhessen s erre kiszivattyúzzák a vizet a szekrényekbl,

mire a levegvel megtelt dokk fölemelkedik s magával viszi a hajót is,

mely ekképen szárazon marad s könny szerrel javítható.

A part (ríva) úgy mint Fimne minden fbb utczája, néhány aszfaltozottat Ríva

kivéve, nagy négyszögletes terméskvel van bm-kolva s a burkolat oly kitn
és sima, hogy túltesz az aszfalton. Egyáltalában Fiume a legjobban kövezett

városnak mondható egész Magvarországon.
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A Yia (lel T^ido után már változatosai)!) kép tárul elénk : a csinosan

ürményi-tcr. parkozott Ürméniji-tér. (Piazza Ürménvi).

Fiume legszebb tere Ürmcnyi Ferencztöl, Fimne egykori koraiányzójától

vette nevét, a ki 1835-ben halt meg s áldásos nevet hagyott hátra, melyet

még ma is kegyelettel emlegetnek az öreg fimneiek. A város rendezése és

szépítése sokat köszönhet fáradozásainak. Ezen a téren áll a csinos új városi

színház (Teatro Communale), Fellner és Hellmer színházépít czég mve,
továbbá a városi taJcaréhpénztár olasz renaissance-modorú palotája, melyben

a hivatalos helyiségein kívül a „Casino patriottico" társaskör talált helyet,

földszinti helyiségében a tér felé nagy vendéglvel, a túlsó oldalon, a Corso

felé elkel kávéházzal.

A térnek ten-

gerfelöli oldalán épült

a három fcdM á>'ú-

csarnol- (Mercato.)

Ezekben az árú-

Arucsarnükok. ^H^^^^^^ j csamokokbau Szem-

lélhetjük Fiume piaczi

életének jelentékeny,

bár nem legjellegzete-

sebb részét. Az els

kettben a zöldség,

gyümölcs, hús és

egyéb élelmi szerek,

valamint a háztartás-

ban szükséges dolgok,

kosarak, szatyrok, edé-

nyek stb. árusítása

foly; a harmadik ki-

zárólag a halászok

helyisége. De legtöbb-

ször már nem férnek

el a különben is szo-

rongásig megtelt vá-

sárhelyeken az árusí-

tók ; elárasztják tehát

a csarnokok térközeit

és környékét. De még
ez sem elég a város

felszaporodott lakosságának ; odább, alig kétszáz lépésre, az ó-város apró

terein mindmáig megmaradt, talán még gyarapodott is az igazi fimnci piaczi

élet elevensége, zsibongása.

A déleltti órákban az árucsarnokok köré gyülekezik a környék

paraszt népe, st még a szomszédos A^egiia, Cherso szigetek és Isztria lakói

is. xíthajózván kis vitoi'lás bárkáikon, ide hozzák termesztményeiket, a

zöldséget, a kemény, olajas sajtot, tejet, olajbogyót, baromíit, stb.

Legérdekesebb a három között mindenesetre a halcsarnok (peschcría),

mely a,z szi évadban a legnépesebb szokott lenni, midn megjelennek

a chioggiaiak, a kik egyedid zik nagyban a lialászatot a (v^uarneróban. Ilyen-

kor a halcsarnokban egész garmadákban állnnak a hallal teh, kosarak : a

v^)l()^•. liátii 1)a,i'l)one, a. kék szinií szkond)i'o, a branzin, asiucllo, a liidiai, az

FIUME. A VÁROSI TORONY.
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Ízletes seampo, mely n (^imrnerónak különleiíes i-ákrüja ós kívííh^ inéy csak

az Északi-tengerben található; továbbá a nagy tengeri rákok, a teng(M'i pókok,

polipok, szardellák, szardiniák, ealamari, (tintahal), mindnyája külíHi-külön

osztályozott csoportban. A hal egyik f élelmi czikkük levén a fiumeieknek,

természetesen folyton nagy sokaság lepi el a csarnokot és környékét s az

idegenek is alig mulasztják el meglátogatását.

A halcsarnokot elhagyva, az Ürményi-téren át a Fiumara-csatornához Fiumara-esa-

érünk. A csatorna mentén széles utcza vonul, a Via Bella Fiumara, melynek '"'""•

platánjai alatt különféle vásáros szatócsnép árul a csatornában vesztegl

hajók népének a hsít italoktól kezdve a gyermekjátékig minden kép-,

zelhetöt.

A Fiumara-csatornában (Canale ddla Fiamara), mely, mint már tudjuk

régente a Fiumara torkolata volt, azután ers kpart közé szorítva és kikotorva, a

FIUME. A CORSO.

bárkák kikötje lett, a parti vitorlás-hajók mindenféle típusát f(kilelhetjük

;

leginkább azonban a horvát és dalmát partvidék trabaccoloját. A hajók mind-

egyikén ott díszeleg a védszent durván faragott, festett szobra, a bárkák orrának

czifra és kegyeletes dísze; többnyire a Madonna, a kinek pártfogásához

leginkább folyamodik a hajósnép. A szent Szüzet a legkülönbözbb alakban

látjuk ábrázolva, mint boldogságost, fájdalmast, segít Máriát, tenger csil-

lagát, stb. De máskülönben is érdekes ez az összeverdött hajósnép. A szk
téren oly szorosan köt ki hajójával a másik hajó mellett, hogy hihetetlen-

nek tartanok azt, hogy baj nélkül kijuthat helyérl ; árbocz árbf)cz, —
hajófal hajófal mellett. A hajósnak egész lakása ott van berendezve a bárkán

;

tzhelye a födélzetén, föz-edénye a szolgafáról csüng üst. A tzre jól

tud vigyázni ; tz miatt nem esik kár a hajóban. A vesztegiés alatt sem

pihen a mmika : férfia, asszonya mind dolgozik. Foltozzák a vitorlákat, szá-

rítgatják, kötögetik, javítgatják a hálót, mossák a ruhát, tatarozzák, festik
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Delta.

a hajót, melyben nem egyszer tesz kárt a \ihar. Fiume egyik kiváló ere-

detisége ez a csatorna a maga külön, érdekes hajós életével.

A Fiumara-csatornát forgóhíd köti össze a Deltával, mely 142,000

négyszögméter terjedelm farakodó helylyé van elkészítve. A vasúti sín

áthalad a forgóhídon, söt összeköti egy más hídon át a Braiáicza nev
40,000 négyszögméter terjedelm falerakó-helylyel, mely ismét a Baross-

kikötvel áll összeköttetésben. A Via della Fiumarán egy régi, alkalmatlan

épületben volt azeltt a horvát gimnázium, melyet nemrég a szomszéd Szu-

sákba helyeztek át.

Szusák nagy, modern házai áttekintenek hozzánk a Fiumara folyó balpart-

járól. Ebbe a kis városba vashíd vezet át, melynek éppen közepére esik Magyar-

FIUME. A VÁROSHÁZ.

ország és Horvátország határa. A balparti hídfnél már piros-fehér-kék zász-

lórúd jelzi az anionom Horvát-Szlavonország teriüetének kezdetét. Erre visz az

út a Frangepánok váráról és kegyhelyéröl nevezetes Tersattora, melyrl

késbb, a magyar-horvát tengerpart ismertetésében lesz szó ; itt kezddik

egyszersmind a Recsina völgye fölött a hegyek közé meredeken felkanyarodó

Tjujza-út vagy jobban mondva. Károlyvárostól jövet, itt ér véget a Fiumara

hidjánál.

scogiietio. Ellialadva a Fiumara jobbpartján, az úgynevezett Scogliettora jutunk.

F(')löttünk robognak el egy mcM'ész viadukton a magyar államvasutak vonatai,

melyeket azonban rögtön elföd elttünk a Kálvária-hegybe vájt alagút. A
vasút azután több mint 400 méternyire, a Kálvária-hegy házai alatt megy
tovább. A Scogliettot, mely kellemes, árnyas sétahelylyé van átalakítva, egy

fell a Kálvária-hegy meredek fala, más oldalról a Fiumara határolja; az

elején látjuk a nép szánuíra rend(dt nudató-bódékat, valannnt az új fürd-

intézetet, az //(»ia-fürdt, s közel eliliez a honvéd íaszárnyát.
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A Scoglietton túl, a Fiumara ogjTC keskenyed völgyében, a zöldséges

kerteken túl, a hol oly szkké válik a folyó szakadéka, hogy alig marad

egy országútnyi széles sáv a vízmeder mellett, a Smith ós Meynier-féle

2Kqnr(jijár kéménye emelkedik. A papírgyár keresztben fogja a völgyet, s a

magyar területen már nem volt helye a terjeszkedésre, miért is egy részével

túllépi a Fiumárát, st horvát területen is sziklarepesztéssel, a hegyoldalból

kellett helyet csikarnia gépházának s egyéb szükséges melléképületeinek.

A papírgyár fölött ontja vizét a Fiumarába a Zrír-forrás, mely az 1895-

ben létesített vízvezeték kútfeje. A város bels részeit az(dött a több helyen

bségesen csorgó s kkutakba fogott friss víz teljesen kielégítette, a hegyen

lakók pedig tengermellékeken szokásos eziszternák vizét itták, st nagyrészt ma
is azzal élnek. Mióta azonban egy forrás, mely a temet alatt foly, fertzöttnek

bizonyult, de meg különben is sokakra nézve nehézségg(;l járt a csorgókutak

Papirfryár.

Zvir-forrás.

FIUME. A KOKMÁNVZÓI I'ALOTA LÉrCtílUlÁZA.

Vízvezeték.

használata : a város vízvezetéket létesített, melynek táplálására a gazdag

Zvir-forrást teljesen alkalmasnak találták.

A Zvir-forrás 4 méternyire a tenger színe fölött fakad s oly b, hogy

legkisebb vízmennyisége másodperczenkint meghaladja a 3 köbmétert, azaz

3000 htert. Hfoka csak 9° R. A forráskatlan mellett a sziklába 6 méter

mély kutat vágtak; ebbe gyjtik s innen szállítják a forrás vizét a két

víztartóba, melyek közül az egyik, mely a város alacsonyabb részeit látja

el, a Via Germanián, a másik, mely a magasabban fekv részeket látja el

vízzel, 14.5 méternyi magasságban a Kálvária-hegyen van. A vízm közel

fél millió forintba került.

A Soglíettóról visszatérve, a Ríva della Fiumara kezdetén a ticarpa-

tért (Piazza Scarpa) találjuk.

A téren a m. kir. pénzügyigazgatóság és az adóhivatal palotája, vnmpaioia.

másként vámpalota (Dogana) ötlik szemünkbe. Az épület els emeletén van-

nak az állami elemi és polgári iskola helyiségei is.

Innen nyugotnak fordulva, egyenesen a Corsora juthatunk; ell)b

JMagyarország Varmegyéi ós Vároíai. — Fiume és a magyar-hnrvát tengerpart. 2
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Dom.

!iz()i!l);iii, luinÜiogy éppen a küszöbén vagynnk, érdemes betérni a/ ó-városba,

az ered(>ti állapotban megmaradt régi Finmébe. A dom-utczán (Yiadel Duniim)

át megyünk be a régi Fiúméba, melyet Gomüa-wük hívnak, a mi körülbell

szemétdombot, jelent. Ez az éppen nem megtisztel czím ma talán csak részben

illik e városrészre, habár egyes szk utczái és sikátorai, melyeknek három-négy-

emeletes házai közé a napfény is alig juthat be, soha ki nem pusztulható furcsa

illatukkal, a teljesen soha el nem takarítható mindenféle hulladékkal, melyek-

rl csak a gyakorta nagy mennyiségben lezuhogó zápor tisztítja meg a köve-

zetet, érthetvé teszik ezt az elnevezést. Némely utczája alig szélesebb 2

méternél, úgy hogy nemcsak szekerek, de kézi kocsik sem közlekedhet-

nek bennük.

Fojtó leveg és homály csap meg bennünket, a mint a szk utcza

torkolatába lépünk. Egy kis térre jutunk, a Piazza del Duomo-\i\, a hol

megállít bennünket a lakóházakkal csaknem egybeépített ftemplom, a

FIUME. A KORMÁNYZÓI PALOTA OSZLOPCSARNOKA.

fiumei dóm (Chiesa del Duomo, Eclesia collegialis), a város legrégibb tem-

ploma és székesegyháza.

Olasz szokás szerint tornya, a campanile, nincs egybeépítve vele, külíin

áll s az amúgy is kicsi tér közepét foglalja el.

A torony és a templom, melynek homlokzala a velenczei Hanla Maria

della Salute templom mintájára készült, igen régi. AlHtólag a XIII. század-

ban építették, míg campaniléja csak késbb, 1377-ben épült, a mint ezt a

campanile ketts ablaka fölött lev évszám mutatja. A templom régi korát

román bazilikális építési modora is igazolja; azonban a századok folyamán

többször restaurálták, s tatarozói j-ajta hagyták a változott építészeti ízlés

nyomait.

A templomban kilencz márványoltár van, melyek értékes márvány-

sz()brol<kal diszítvék. A foltárkép Tiziano Madonna Assuntájának Simo-

netti íiiunei fest által készített sikerült másohita. A templom oidairalaiba
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beillesztettek t(")l)l) olyiui feliriitos i'óniai kiivet, melyeket Fiume kr)niy(''kéii

találtuk.

A dóm mellett sötétlik a henczés apácmk komor, ódon kolostora (Con- Apáczazárda.

vento delle reverende madri Benedittini.) A kolostorral egybe van kapcsolva

ugyané rendnek leányiskolája és csinos temploma. Mindjárt utána az utcza

hajlatánál következik a régi jezsuita kolostor, melyben ma a m. kir. állami

fgimnáziumot találjuk. A patkóalakú épület, melynek fhomlokzata nem az

utczára, hanem hátra, a Reesina völgyébe néz, elöl pedig a tágas udvar

fölött árkádos folyosók futják körül, II. József rendeletébl került a már
akkor föloszlatott jezsuita-rend birtokából az állam kezébe.

Az ódon ház a gimnáziumi oktatás czéljára ma már éppen nem alkal-

Gimnáziiim.

FIUME. RKSZLET A TEMETBL.

mas ; egyes tantermei még szobáknak is alig nevezhetk, sötétek és egész-

ségtelenek. Az intézetnek szép kí'inyvtára, gazdag természetrajzi gyjteménye

és régiségtára van.

Közvetlenül a gimnázium mellett van a m. kir. állami fels Jcereslcedelmi isJcola, Keresketicim'

a régi jezsuita-kolostor egy szárnyépületében. Mieltt azonban tovább men-

nénk; nem hagyhatjuk említés nélkül a Domtéren Gigante aranymves üz-

letét, hol Fiume specziálitását : a „moretti"' ékszereket készítik. A moretti-

ékszer meghódította a világpiaczot és számos utánzóra talált. Fiúméban kü-

lönben minden ékszerész és rövidárús boltban kapható ; az idegen vendé-

gek közt alig akad, a ki emlékül ne venne belle.
A moretti zománezozott arany turbános szerecsenfejecske, melyet tre,

csattra, stb. alkalmaznak, eredete álhtólag a török háboriüc korára vezethet
2*

iskola.

Morelti.
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Fiac/.ok.

vissza. Fiimid közelében, ii grobiiiki síkon egy török csapat niegtánuulott

egy kis fiumei csapatot. A bátor fiuiiKMek már leszámoltak a balállal, midn
Isten segedelme csodálatos módon megmentette ket. Megnyílt az ég és köesöt
bocsátott a törökökre, kiknek fejét leverte a kzápor. Ennek emlékezetére
hordják, a monda szerint, még ma is a fiumei nk a szerecsenfejet ábrázoló

ékszereket.E monda alapjául az a legendás gyzelem szolgálhatott, melyet horvát
forrás szerént a Frangepánok a tatárokon 1241-ben Grobniknál nyertek.

Eredetileg a moretti velenczei ékszer, de ma már Velenczében nem
igen készítik.

A dómtérrl kígyózó utczák vonalaiban négy kisebb teret találunk,

melyek mind megannyi piaczul szolgálnak s fleg délelttön kint, de nagy-

részt egész naphosszat is tömve vannak árúczikkekkel, úgy, hogy alig

mozoghatunk bennük. E terek: a Piazza dei frutti (delle Érbe), a zöldség-

piacz, a Piazza Santa Barhara, és a Piazza Miller, mindhárom gyümölcs-

és zöldségpíacz, végül a tejpiacz, mely a Via dd Pozzo kiszélesített bejá-

rata. A piaczot környez házak földszintjén bolt hátán bolt. Az apró bolt-

FIUME. A TENGERÉSZETI HATÓSÁG PALOTÁJA.

Szt.-Vid
temploma.

fülkék oly szkek és sötétek, hogy a kereskedk kénytelenek az utczára

kirakni árúczikkeiket s ezzel még jobban elállják a járó-kelk útját. A
tolongás, zrzavar, lárma oly élénk képet varázsol a szemlél elé, mint
csak a régi olasz városokban láthatunk.

Folytatva utunkat, a kereskedelmi iskolától fölfelé, meneteles úton, a

San Vito-térre (Piazza San-Vito) érünk, mel}^ egy nagy kerek templommal

záródik. Ez a Chiesa di SS. Vito e Modesto, Fiume védszentjeinek a XVII.

század (>lején épült érdekes tímiploma. Fai'agott koczkakövekböl minden díszítés

nélkül van építve. A föbejárónál egy ágyúgolyó van beersítve, melyet a fölötte

lev felirat szerint az angol hajóraj ltt a városba 1813-ban, midn a fran-

cziák által megszállva tartott Fiumét ostromzár alá fogta.

A S. Vito templom keletkezésének történetérl a következ legenda

kering a nép ajkán : Körülbelül a XIII. század végén, (az oltáron lev emlék-

jel felirata szerént 1269-ben) a templom helyén Fiume védszentjének, ..Vidnek

tisztel(!t-ére emcílt kis kápolna állott, homlokzatán a fölfeszített ITdvözít

képével. íd(! jártak annak i(l{\jé])en a, kikíitö vái'os ájtatos lakói, liogy a
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veszedelmek és betegségek elhárításáért imádkozzanak s fogadalmat tegye-

nek. Egy alkalommal bizonyos Lonzaricli Péter nev horvát legény két

társával e kápolna eltt kártyázva, folyton veszített, mire annyira dühbe jött,

hogy szitkozódva követ dobott a feszületre. A k az Üdvözít oldalát

találta, s nyomában rögtön kiserkedt a vér. Lonzaricli abban a pillanatban

a föld alá sülycdt annyira, hogy éppen csak az a karja látszott ki, mely-
lyel a feszületet megdobta. A feldühödt nép istenitéletet tartva, elégette

Lonzaricli kiálló karját, a város pedig a csoda emlékére templomot épít-

tetett. A foltár fölött még ma is ott van a csodás feszület a kdarabbal s

alul Lonzarichnak bronzból készített karja.

A templom nagy kupoláját nyolcz óriási márványoszlop tartja ; egyik
mellékoltáron üveg ereklyetartóban íázent Viktor vértanú egész csontvázát
rzik.

FIUME. A NAnY-KiK()TÓ AZ ADAMIf'H MOLOVAL.

A templomtól jobbra emelkedik az alacsony harangtorony, mely alatt

keresztül járhatunk a Fiumarához vezet utczába. Mögötte, de szabad tekin-

tetünktl elzárva áll a Castello, az egykori fiumei föllegvár. Valaha ott laktak

Fiume parancsnokai, most a kir. ügyészség és a börtönhelyiségek vamiak

benne. Egy ideig a fiumei honvédszázad kaszáriiyája volt ; de a honvédek

számára egy egész zászlóaljat befogadható uj kaszárnya épülvén, most csak

keleti szárnyát használja a katonaság szállítóházul. A Castellonak keletke-

zése még a rómaiak idejébe esik s neve is minden valószínség szerint tlük
származik. Ez védte a Fiumara mentén épült liburni erdfalat, melynek egyes

nyomaii'a ma is rábidíkammk Fiúméban. Az épület baloldalán egy falszei-en

emelked harangláb áll, melyen a .,Ccmipana elei Patrizii", csüng. E harang

állítólag a XIV. századból ered és csak akkor húzzák meg, mikor egy pat-

rícius család tagja haldoklik.

Füllo!.-vár
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Gomiia.
Sz.-Yid és Modöszt templomától a Gomila legszélesebb, kocsival is

járható utczáján lejuthatunk megint a Piazza delle Erbe-re, melynek vásári

zaja felhallatszik a szentegyházig. Jobbra és balra sötét házcsoportok szk
közei keltik föl kiváncsiságunkat. Mindenütt ugyanaz a kép : egy kes-

keny paszta az ég kékségébl fejünk fölött, melybl lépten-nyomon eltakarnak

egy darabot a lecsüng ruhadarabok. Mert padlá í és udvar hiányában a szem-

ben álló ablalvok k(')zt kifeszített zsinegekre aggatják ki a mosott ruhát.

Egyáltalában minden kézi munkát az ablakban végeznek az ó-város lakói,

mert a szk utczába rekesztett házak szobái egytl-egyig sötétek. így tehát

elég alkalmunk van az ablakokban a törzsökös fiumei menyecskék és lányok

érdekes barna arczával, tüzes fekete szemével találkoznunk. Akiknek éppen

nincs dolguk, azok az ablakokból társalognak egymással. Elég, ha cseveg-

nek ; oly közel vannak egymáshoz, hogy könnyen megértethetik magukat.

Annál zajosabb az utcza szine. Ott verdilc össze a magas házak egész

gyermekserege, a ..muleria'" ; köztük lármázva kinálja édességeit a mandolás,

szorbettos ember. Földszint dolgoznak sötét ' mhelyeikben a kézmvesek
;

legnagyobb számmal azonban a korcsmák (osteriák) foglalják el a liáznk

alját. Majd minden házban van egy osteria vagyis csapszék. Nappal csöndes

a tájékuk. A nép munkában van, csak hébe-hóba vetdik be valaki. De
annál jol)ban megelevenedik este. Mint alkonyatkor a tengeri s a szárazföldi

áramlatok : akként cserélödilc ki a gomila népe naplementével. Esti harang-

szó után megindul a mesteremberele, varrólányok és az otthon foglala-

toskodó népbeliek özöne, mely csakhamar elboritja a korzót, hogy friss

levegt szívjon és gyönyörködjék a megvilágított boltok kirakatában, hall-

gassa a városi zenekar vagy a katonabanda játékát az Ürménjd- vagy az

Adamich-téren. A tengerpart munkásai pedig tódulnak föl az osteriákba,

hogy vacsoraközben, iddogálva, kártyázva tereferéljenek naphosszanti fáradsá-

gos dolgulc után. A piaczokon még kés este is eleven élet, hangos vásár foly.

A Piazza delle Erbe-rl fölvezet utczák közt érdekes a Via deW Arco
Arco Romano.

j^q^^^^^^q melyben két ház közé ékelve egy római kapu maradványa, az

Arco Romano látható. Ez volt minden valószínség szerint a római korbeli

erd fbejárata.

Ugyancsak az említett térrl egy toronyalján át jutunk ki a Corso-ra.

Városi torony. A torouy ogyíke Fiume legnevezetesebb emlékeinek. Város tornya, ..trre

della eitta" nevet visel ; a régi bástyavonalon emelkedik, melynek fbejárója

volt. Teteje már ujabb, de törzse még régi építmény ; rajta látható az

osztrák fherczegek czímere, abból az idbl, midn Fiume a Krajnában

székel Hal)sbnrg-fherczegek védnöksége alatt állott; fölötte T. Lipót és III.

Károly doml)ormv mellképei, nemkülönben a városnak kbl faragott

czímere, a két fejét balra (heraldikailag) l'ordító, sziklán íil sas, mely karmai

közt vizet ömleszt vödröt tart. Érdekes a torony óramve, mely az óráivat

és perczeket öt perczenkint elreugró számokkal jelzi. A torony aljának

falaiba különböz emléktáblák vannak illesztve ; egyiken olvashatjuk, hogy

errl a helyrl xittck földet a kcjronázási dombhoz I. Ferencz József koro-

názásakor.

A toronynyal szemben a Yla <hl Molo, mely a C\)rsoból ;ígazik ki,

(inröK-kci.
egyenesen a tengerpartra vezet. Ebben az utczában van a //óVóV/ keletiek egy-

iei..i)iom szer temploma. Majdnem szemlxMi a toronynyal, már a Corsón, a postapalota

áll, melynek Andi'ássy-uti rcszébím a kir. kormáni/zósáfj helyiségeit találjuk.

A postapalota egészen modern épület, a Corsó jellemz, egyforma házainak

sorál)iui.
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Az ívben hajló Corsót, mely egészen aszfaltozva van, mindkét oldalán

egyszer olasz renaissance -épületek szegélyezik. Építészeti hatásuk egy-

szerségükben, beosztásuk egyenl arányosságában rejlik s kellemes benyo-

mást tesznek a modern városok túlteng czifraságaitól kifáradt szemre.

Dísz semmi sincs rajtuk, csak egy-egy vasrácsos erkély ugrik el, mely

szimmetrikus részekre osztja a sima falfelületet. Három vagy négy emeletnyi

magasságúak. Udvaruk nincs ; a szk teret kénytelen volt építjük annyira

kihasznáhii, hogy némelyiknek külön bejárat sem jutott, hanem bai'átságo-

san a szomszéd ház bejáratán kellett osztozkodni.

A Corsón visszatérve az Adamich-térre, a Via del Mniiicipio sarkán, d(!

a fútvonaltól egy magánház által eltakarva, a Városházát (Palazzo munici-

pale) találjuk. Az utcza sarkán kbe foglalt, koroszlán szájából csurgó for-

Corso.

Via del

Munidpio.

Városháza.

FIUME. KÉSZLET A NAUY-K1K()TUB()L

rás van, melyhez lépcskön kell lemenni. E fölött látjuk már a városháza bal-

szárnyát, melynek falán emléklábla örökíti meg Fiúménak, mint sopai-atum

corpusnak Magyarországiioz való csatoltatása sz;izados évfordulóját. A város-

háza patkóalakban egy tágasabb teret fog köj-iil ; a tér elején a legújabb

idkig egy zászlórudas oszlop állott, a velenczei uralom fennraarcidt enüékjele.

Valaha Sz.-Márk (jroszlánja volt rajta kifaragva, ezt azonban, miután Fium(3

visszakerült az osztrák uralom alá, lefejtették róla. Az oszlopíjii maradt felirat

még a velencei oroszlánra vonatkozik:

Numine sub nostro tutae requiescite gcntes,

Arbitrii vestri quidquid habetis érit.

Az oszlopot 18U6. deozemberben a városi muzeuml)a vitték át.

A városházának ülésterme egyike a legszebb municipalis üléstermek-

nek. Falait a király, a volt fiumei kormányzók, továbbá Deák Ferencz,

Andrássy Gyula, valamint Adamich és Scarpa fiumei polgárok arczképei

díszítik. A városi képviselk padsorainak amfiteatrális elhelyezése hasonló a
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budapesti városi közgylési terem elrendezéséhez ; ellenben az elnöki emel-

vény és az eladók helyei számára jóval tágasabb fórumot hagytak, a mi
az összhatást jelentékenyen emeli. A második emelet magasságában két

oldalt van a karzat. A városháza jobb szárnyán, vele egybeépítve áll, Szent-

Jei-omos tornyatlan, régi temploma.
Kurmányzói

palota. A Via del Mumcipio legfels pontján, a Via del Pomerio sarkán emel-

kedik az nj l-ormányzi palota, melyet a Piazza Elisabettán állott régi kor-

mányzói székház helyett építettek.

A palota egy magántelkekbl átalakított, mintegy 12,000 négyszögmétert
elfoglaló befásított téren áll. 1893-tól 1895-ig épült Hauszmann Alajos terve

szerint és vezetése alatt. A palota, mely 30 méter magasságban van a tenger szine

íolött, a terület közepén emelkedik
;
jobb oldalán hozzácsatlakozik a konyha

és az istálló, balról a kerti pavillon, melyet a palotával zárt folyosó köt
össze. Ez télen üvegliázúl is használható. A terület lejts emelkedése miatt
terraszosan van rendezve; az els emeleti helyiségekbl ki lehet lépni a
terrasszra. A földszinten van a flépcs, ugyanitt a szolgalakások. Tulajdon-
képeni pincze nincs ; pinczének és fthelyiségnek a terrassz alatt lev részt

rendezték be. Az els emeleten elször is a fels világitású nagy csarnokba
jutunk, mely kétemelet magasságra terjed. Alapterülete 300 négyszögméter.
Ketts oszlopállású fülkék csatlakoznak hozzá, melyek íolött erkélyek vannak.
E csarnokból nyílnak a bejárások a palota egyéb helyiségeibe, melyek közt

els heh'en említend a 180 négyszögméter alapterület tánczterem. Ennek
falai csiszolt természetes márványnyal vannak burkolva 3/2 méter magassá-
gig; a burkolat fölött gazdag képszék vonul végig, melybe rendszeres, id-
rendi beosztással a fimnei volt kormányzók arczképeit helyezték el. A terem
mennyezete gazdag tagozatú gipsz-stukkóból készült. A tánczterem egyoldali

elteremmel, más oldalt a várószobával szomszédos, az utóbbi a kormányzó
i'ogadó- és dolgozóterméhez vezet. A palota fhomlokzatának középrészét a

kormányzó nagy fogadótorme foglalja el, mely XVL Lajos korabeli stíl-

szer kiképzést kapott ; falai mezkre vannak osztva és selyemszövettel bur-

kolva. Ebben az emtetsorban vannak az elkel vendégek vendégszobái is.

A második emelet, melyhez külön lépcsk vezetnek, magában foglalja a

kormányzó lakását, a ruhatárakat, és a szolgálati személyzet helyiségeit.

A konyhaépület körül külön udvarban csoportosulnak : az istálló, kocsiszín,

szerszámkamra, az istállószemélyzet lakása és egyéb mollékhehiségek.
Az épület alapozásához 10,000 köbméter sziklaanyagot kellett kiemelni.

Az építéshez használt kanyagot részben Fiume területérl, a Batthyány-
hegyrl, részben a Pola melletti Castelnuovoból hozták. A lépcskhöz san-

crocei, az oszlopokhoz, balusztrádokhoz san-girolamoí márványt használtak.

Az alkalmazott stílus olasz renaissance, Palladio modorában. Egyszer tago-

zatok, jól megválasztott arányok és nagy méretek adják meg az épidetnek

a nyilvánosság jellegét.

.,, ,,. A koi-mányzóí palota szomszédságában tei'iil A Jurcscf föhercrcq gyönyör
illa (iitisüijpc. J 1 11^^,.^

kertje ; beiiue nyaralója, a Villa Ghtseppe. A fherczeg, mint hii'es és szak-

avatott botanikus, ebbl a kertbl valóságos mintatelepet és ])aradícsomot

alkotott. Nagyszer a pálmaháza. De nemcsak a pálmák remek példányai

ragadhatják el a szakértt és mkedvelt egyaránt, hanem a tropikus növény-

zet számtalan fajtája is, melyek némelyikét a föherczegnek nagy áldozattal

és goudossággal sikerült meghonosítani fiumei kertjében. A villa, melyhez

legújabban toldalékszárnyat építettek, az utczáról nem látható, mert a k(>rt

növényzete eltakarja szemnk elöl. Hajdan a híres velenczeí dogaressáé,

Capello Biankáé volt, a kinek mellszobra ma is látható a kertben. Idk jár-

tával a Ciotta-család birtokába került s ettl vette meg a fherczeg. (A ker-

tet külön fejezetben ismertetjük.) A fherczegi park eltt egy kis beiasított

nyilvános tér terül el, a Stajo vecchio. A kormányzói palota és József fluM-
Kiiziemcto

(.^(jg parkja közt a Drenovába vezet \xXo\\ ?í fiimieilcöztemethöz, ixGimÚQviohoí
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.^ollo'Iroaaliui ósyTOmdai Résgvén),társnsát;

Helyrajzi magyarázat:

1. Városháza és Sz. Jeromos
temploma.

2. Kormányzói palota.

3. József fSherczeg nyaralója
ós kertje.

4. KöztenietS.

ö. Kálvária.

6. Ilona-fürdö.

7. Honvóá kaszárnya.

8. Gyermekraenedkhely.

9. Fellegvár. (Oastello.)

10. Sz. Vid és Modeszt temp-

11. Állami kereskedelmi aka-
démia.

12. Kir, fgimnázium.

liJ. Apáczakolostor és templom.

14. Székesegyház.

15. Pénziigyigazgatóság s áll.

polgári iskola.

16. Városi színház.

17. Áruosamokok.

18. Takarókpénztár.

19. Városi torony.

Kormányzóság és posta-tá-
virdahivatal.

21. Gör.-kel. templom.

22. Biiropa-fogadó.

23. Lloyd-fogadó.

24. Városi leányiskola,

26. Városi fiúiskola és városi

könyvtár.

26. Kir. törvényszók.

27. Az Adria palotája.

28. Tengerészeti hatóság és mu-

29. Kapuczinusok kolostora.

30. Deák fogadó.

31. Városi szegények-háza.

34. Kaszárnya.

35. Dohánygyár.

. F5vámház.

37. Pályaház.

Katonai élelmezési raktár.

39. Katonai kórház.

40. Hadi tengerészeti akadémia

.

41. Klotild-menedékház.

42. Villamossági telep.

43. Rizshántoló ós rizskeményiiö

gyár.

44 KöoiajOnomiló gyár.

45. Gázgyár.

46. Torpedogyár.

47. Hajógyár.

48. Vegyészeti gyár.

KbgutLm-Icz ós Társa .Nfei^y. FBlíIrajri iittúzutu BtulnpcsL.





Fiume 17

J Illünk. Pompás ezipnisültetvéiiyci, nem eyvszcr i'itka szép, mvészi beesü

szojiorfaragványokkal díszített mauzóleumai érdemesek arra, hogy egy rövid

órát fordítsunk megtekintésiikre. Érdekes a firenzei mintájú oszlopos siri'al,

mely i'ckeszekre osztva nagyszámú családnak szolgál temetkez helyül.

Tjejövén a kormányzói palotából a Via del municipion, tekintsünk be

j()l)bkézt az alsó Klotüd-utczába (Via Clotildi^ inferiore). Mindjáit a sarkon a szép,

tágas városi leámjiskolát találjuk, íi négy emeletes új házak során pedig, az

utcza túlsó végén, a Via S. Andreával sarkot alkotva, a városi elemi és pol-

(/ári fiiiislcolát, melynek egészen új épületében van a városi nyilvános könyvtár

és a múzeum is. A Via S. Andreán van egy kertbom a nyári szinlcör (Amfi-

teatro Fenice). A múlt század elején ez utczasor a falon kívül esett és

szöllöskertekbl állott. Egy kis kápolna, a S. Andrea, volt egyetlen épülete
;

(M'i'öl vette a ma már nagyban kiépült utcza is nevét.

Visszafordidva a

Via S. Andreán a ten-

ger felé, a Piazza

Elisahettá-m s innen a

Ríva Szápáry-Y'A ju-

timk, nyugotra az

Adamioh-térrl. A vá-

rosnak e nyugoti része

a tárházak és gyárak,

a nagykereskedelem

és nagyipar városa.

A Piazza Elisa-

beltán volt a réfii Vor-

m.ányzói jJcilota, melyei

r()vid idvel ezeltt le-

bontottak és helyéi

parkká alakították át

;

a palota eltt volt kis

sétány pedig -dz Adrin

magyar lár. tengerha-

józási részvénytársaság

nagy négyemeletes

bérházának adott he-

lyet, mely négy sa-

roktornyával, terjedd- kiu.me.

mes tömegével ma
Fiúménak egyik legtekintélyesebb és hígszebb külsej háza. A Piazza

Elisabetta egyik bérházában van a Icir. törvényszék.

A Riva 8zápáry-n a tengerészeti hatóság pahtájíi í\\\\\k dzonnvA ^ZQ\\\ün\\)Q.

Imponáló látvány oszlopos homlokzatával, a kikíiti idt jelz nagy órájával.

Benne van elhelyezve a tengerészeti hatóság, a révkajntányság, a révrök kaszár-

nyája, végül a kir. tengerészeti múzeum, mel>' Fiúménak egyik különleges,

érdekes látnivalója. E múzeumban találjuk a legkülönbözbb vitorláshajók-

nak szabatos, csinos mintáit, teljes kötélzettel és fölszereléssel, halászbárká-

kat, az Adrián használt különféle halászati eszközöket, kiköti felszereléseket,

világító-tornyok mintáit, a fiumei kiköti tárak mintáját, a Quarnero-öböl

dombormv térképét, tengerészeti tudományos eszközöket, tengeri állatok és

növények gyjteményét, a halászat különböz módjainak dombormv ábrá-

•Magyarors/.ág Vármegyéi és V<árOoai : Fiume és a magyar-horvát Icnxerpart. 3

k]í:szi.i-:t a í-iikOtobol,

Városi iskolálí.

Via S. Andrea

Piazza
Elisaljelta.

A.lria.

Türvényszcli.

Riva Szápáry.

Tengerészeti

palota.
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zolásait stb. Ugyanez épülfítbcn volt ezeltt a kereskedelmi tengerészeti fiskola

Tengerészeti (Scuola nautica), mely ujjászerveztetvén s m. Icir. tengerészeti akadémia nevet

nyervén, az 1895. évben a Corsia Deák és a Via del Molinó sarkán lev
díszes épületbe költözött.

A tengerészeti hatósági épület eltt a móló partján áll a Sanitá, a

tengeri egészségügyi hivatal, hol az érkez hajók, mieltt a parttal érint-

kezésbe lépnének, egészségügyi nyilt levelüket (Fede di Sanitá) kivétel

nélkül bemntatni tartoznak. Ez okmánynyal igazolják az indulási kiköt
egészségi viszonyait s ettl függ, vájjon szabad horgonyzásra bocsátják-e
az illet hajókat vagy vesztegzár alá vetik-e. A tengerészeti hatósági palo-

tából néhány lépéssel kijutimk a Punto Franco-ha, a fiumei szabad kiköt
területére.

A Punto Franco Fiimiénak szkebb határok közé szorított szabad ki-

kötje (összes területe 82,820 négyzetméter), honnan a vámköteles import-
árúk csakis a megtörtént elvámolás után lesznek a közforgalomnak átadva,

s a mely egyúttal a kivitelre szánt és pénzügyri felügyelet alatt álló áruk
(liszt, szesz, czukor) elhelyezésére szolgál. Az egész szabad terület sr vas-
sodronykeritéssel van körülvéve és a bejáróknál, valamint a rakodópartokon
pénzügyrök vigyáznak, hogy a gyakran megkisérlett csempészést megaka-
dályozzák. Az elvámolást a fiumei Jcir. fvámhivatal, melynek ugyancsak e

területen van palotája, nagy személ^^zettel végzi. A Punto Franco legélén-

kebb pontja a fiumei kikötnek, itt köt ki a magyar kir. Adria, az osztrák

Lloyd, valamint az idegen társaságok Fiúméba érkez hajóinak legnagyobb
része. Itt tartja a Magyar kereskedelmi részvény-társaság fiumei fiókja déh-
gyümölcs-aukczióit és az olasz borok legnagyobb része is innen kerül

Magyarországba. A hatalmas bor- és gabonatárak, a Magyar Leszámítoló- és

Pénzváltóbank óriási elevátora mellett, kereskedelmi kormányunk újabban
hatalmas kávétárat is építtetett.

coisia Deák. A Puuto Frauco területen összetorlódó vasúti síneket balra hagyva, ki-

jutunk a Corsia Deák-iíi. Nagy klapokkal burkolt, terebélyes platánokkal

árnyalt út ez, mely a Corso folytatásának tekinthet. Kezdetén találjuk a

kertben álló Deák-szállót. Ez eltt vágja át az utat a magyar államvasutak

Zágráb—károlyváros—fiumei vonala, mely a Kálvária-hegy alatt egy alagútban

tnvén el, nem messze a Deák-szállótól egy mély bevágásban kei-l ismét

napvilágra s a fogadó eltt egyenesen a Corsia Deákot szeli át, mert a tér

szk volta miatt csak a nyílt utczán át lehetett a vonalat a pályaudvarba

vinni. E miatt minden vonat érkezésekorvagy indulásakor nagy vas-sorom-

pókkal és lánczokkal kell elzárni a közúti közlekedést. Mindjárt ezután már
a tengerpart mentén elterül pályaudvarija fut be a vonat ; a pályaház azon-

üoháuygyár. bau még jóval fölebb van. Elbb megnézzük a dohánygyárat, melynek óriási

modern berendezés termeiben másfélezer férfi- és nmunkás dolgozik.

E gyárban évente átlag tizenkétezer métermázsa különféle dohányt dolgoznak

fel. Szivarproduktuma évente átlag 46 miUió darab, szivarkában (cigaretta)

pedig 212 millió darab. Munkásait és munkásnit nemcsak Fímne, hanem
Buccarí, Drága, Orehovicza, Szent-Anna, st még a jó távol cs Portoré kör-

nyéke is szolgáltatja. Ugyanez épület a múlt században jelentékeny czukor-

gyár volt.

A dohánygyártól lejebb álló katonai épületek és a katonai kórház he-

lyén azeltt vesztegzár állott, melyet III. Károly saját vagyonából alapított.

A vesztegzár jelenleg a horvát területen lev Martinschizzán van. Oda ke-

rülnek azok a hajók, melyeket egészségügyi okokból (kolera, sárgaláz stb.)

bizonyos hivatalosan megáUapított ideig nem ereszthetnek b(! a. kikötbe. Néhány

évtizeddel ezeltt még a tenger huUámai nyaldosták a dohánygyár és a

katonai épületek eltt az utat. Midn a károlyváros—fiumei vasútat építették,

nagy t('i'lot(Mi fcíltöhöllék a |)artot, s id(! helyezték a pályaudvari, mely ren-
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geteg területe daczára is már kicsiny a foi'galom Icobnyolítására. A pályaház

mellett a vasúti alkalmazottak csinos nagy lakóházai állanak. Mellettük tova-

haladva a Corsia Deálc fasorai alatt, a cs. és kir. haditengerészeti akadémiánaJc ^ ^^^^^^^^^''^
'

szép parkban álló nagy épületét találjuk. Telkét Fiume városa ajándékozta

az államnak ; az épület és a berendezés 900 ezer forintba került. Ez egyet-

len tengerészeti akadémiája az osztrák-magyar monarchiának. A park egyik

részében egész ágyúüteg és teljesen felszerelt hajófedélzet van felállítva, hol

a növendékeknek gyakorlati eladást tartanak.

A Corsia Deákról a Via del Molinón fölkerülve a hegyoldal meredek

útjaira, még néliány említésre méltó épületet kell figyelmünkre méltatnunk.

A Via Oermanián van egy egészen külön álló nagy udvarban a várszer

gyalogsági kaszárnya; a rajta lev városi czímer mutatja, hogy Fivmie város •'^'^s^árnya.

»S .,., í*^.

• -n?: -^«

^f^-

iiin^^«;

FIUME. A CORSIA DEÁK.

tulajdona. A Via delV Ospedale-n pedig a városi korház és szegényház régi,

érdekes épülete ötlik szemünkbe. Lejebb a Via dei Caj)pucinin a kapuczinii-

sok kolostora áll kis templomával.

A Corsia Deák végén van a fiumeiek nagy közkertje, a gyönyör
Giardino Pubhlico, mely babérligeteivel, festi kilátást nyújtó terrásszaival, a

város közönségének egyik legkedveltebb sétahelye. Nagy körtere, melynek
közepén szökkút szórja vizét a virágágyak között, a gyermekek kedvelt

játszóhelye ; hs lombárkádjai alatt, melyek kanyarulatainál mindenütt padok,

vagy repkénynyel befuttatott természetes ktuskók nyújtanak pihenést a

sétálóknak, védve van az ember a forró napsugaraktól. A Fiumara partjától

tái'saskocsik közlekednek a kertig.

E kertben szokta tartani a város népünnepélyeit. A kert fölött, vala-

mint a Corsia Deákról fölvezet mellékutczák végében a gazdagabb fiumei

törzslakosok nyaralóit találjuk, melyek körül többnyire délszaki növényekkel,

babérral, magnóliával, fügefával, tlevelekkel ékesked kertek díszlenek.

3'

Kórház.

Kapuczinus
kolostor

(jiardino

Pubblico.

Nyaralók.
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A CTiíirdino Piibblicon túl MIala alközség' következik, Fiuménnk kél

lügiiíigyobb iparvállaliitával, a Fiumei rizshántoló- és k.(imón!iitö()!iár-rés.zrénijtár-

saság és a Fiumei kolajfiiiomítófji/ár-részvénytársasáfj gyártelepeivel, melyek a

magyar kikötváros tengeri kereskedelmi forgalmában jelentékeny szerepet

játszanak. A rizshántoló- és keményítgyárat 1881-ben építették ; a szom-

szédságában lév, mintegy 13 holdnyi terület kolaj finf)mitót 1883-ban. A
gyártelepnek külön elzárt kényelmes kikötje van, melyet a teleppel

vasúti sínhálózat és fíildalatti csvezeték köt össze. Mindkét gyárat és m-
ködésüket a többi gyári-al egyetemben az ipart tárgyaló fejezet ismerteti rész-

letesen.

A kolajfinomító gyártól a tengerpart mentén elbb a gázgyárhoz

(Usina gas), mely évente 8—900 ezer köbméter világító gázt termel, majd

kissé távolabb a Whitehead-féle torpedógyárhoz jutunk.

A torpedógyárnak két különálló telepe az út jobb és baloldalán terül

el s az út fölött húzódó vashíd által áll egymással összeköttetésben. A gyár-

nak külön kis kikötje és ebben vízbe épített laboratóriuma van, honnan a

kész torpedókat kipróbálás czéljából vízre bocsátják.

Ezentúl, a város nyugati végénél fekv Cantrida helységnél a fiwvei

vegyészeti gyárat találjuk.

A magyar határszélen, az úgynevezett Bergndi tengerparti területen

van Fiúménak új lidjógyára, mely 21.303 m^-nyi feltöltésen 80 méter széles

és 100 méter hosszú csusztatóval van ellátva. A hajógyár már egészen Fiirnie

és egyúttal Magyarország határszélén áll; szemben vele az isztriai Cantrida

házai eltt vonul el a hegygerinczre felkapaszkodó határfal.

Mintliogy a tengerpartnak úgyszólván minden talpalatnyi helyét elíog-

lalták már az új építkezések, az utóbbi huszonöt év alatt rohamosan meg-
szaporodott lakosság egyre srbben építi be a meredeken emelked hegy-

oldalt, nem ritkán három-négyemeletes házakkal.

Az (\gyre terjeszked utczák sem elégítik ki még a lakásszükségletet.

A nagyarányú terjeszkedés a magyar kormányzat óta létesített sok fontos

állami hivatalnak, a vasút megnyitása és a kiköt fejlesztése következtében

föllendült kereskedelmi forgalom személyzetének köszönhet.

Az állami hivatalok élén a fiumei és magyar-horvát tengerparti kor-

mányzóság és a teng(>részeti hatóság áll különböz osztályaival; állami hiva-

talok még: a kir. txirvényszék, kir. ügyészség és kir. járásbíróság, a pénz-

ügyigazgatóság, fvámhivatal, postahivatal, dohánygyári igazgatóság.

Egyházi hatóságai Fiúménak : a r. kath. társas káptalan és a plébánia,

a görög keleti plébánia, az ág. ev. és ev. ref. lelkészség és egyháztanács, az

izi'. egyházi elöljáróság.

Fiume székhelye a 71. gyalogdandárnak, a 2-ik tengerészeti hadkiegé-

szít kerületnek. Helyrsége rendesen egy gyalogezred a haditengerészeti

akadémiához kirendelt tengerészcsapaton kívül; továbbá mint különítmény a

20. (nagykanizsai) honvédezered egy százada, a fiumei század van itt

állandó állomáscm. Óhaja, mely czélból egy szép új honvédkaszárnyát is épített,

hogy egy egész honvédzászlóaljat helyezzenek ide, mindeddig nem teljesült.

Iskolái közt legnevezetesebb a monarchiában egyetlen cs. és kir. luuli-

t('ngerész(>ti akadénna, azután a m. kir. tcMigerészeti akadémia; van állanú

íogiinnáziuma, állami lelsöbb kci'eskodeln, állami fi^lsbb leányiskolája, úgy-

szintén polgári és elemi iskolája, nemkülönben Fiume városának polgári és

t()l)b népiskolája.
liimiotck száma.

,^^ városiiak alk(")zség(>ivel együH (")ssz(>s(mi I l teiiiploma és az újabb

llalóságok

liivatalíik.
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cpítkezósck számbavételével, 2125 háza van. (1896 végén). 18Ul-l)(>n 1827 volt a

város házainak száma.

Fiúménak már említett alközségei közöl Drenova és Groliovo érdemli

meg különös figyelmünket. Drenován külön temphrni, plébános és iskola van.

A hozzá tartozó Grohovo, mely a Recsina partján, a Batthyány-hegy ala1t

fekszik, néhány éve, az ismételt sziklaomlások köv(>tkeztél)en nagyrészben el-

pusztult. Fiúméból gyalog és kocsin juthalunk e ma csak néhány házbó

álló kis helységbe, a S. Caterina templomtól, a drcmovai útból kiágazó úton,

mely részint sziklatömbökön, részint gyönyör erdn át vezet. Jobbra a iiecsina

fölött látjuk a Lujza-út kigyóvonalát, majd Orohovicza helységet, a dragai

völgyet; a Grohovo fölötti magaslatról (irobnik horvát falut, melynek érdekes

régi temploma van, s melynek fennsíkján az emiitett kétes hagyomány szerint

a IV. Bélát üldöz tatárokat a Frangepánok szétverték. A megjavított út két

helyen a helységeit elpusztító sziklaomláson visz keresztül. A groliovoiak horvát-

ajkúak, de ers magyarérzelmü emberek, a kik az odalátogató grobnikiaknak nem
engedik meg a zsiviózást. Vendégljük és egyúttal birájuk h.'iza fídiitt egy

nagy nemzeti zászlórúdon vasárnapokon a magyar lobogó hirdeti szegény

lakóik érzelmét, a kik okmányilag igazolják, hogy még a XVII. században

magyar nemességet kaptak, tehát most is magyar nemesek. A korcsma falai

hires magyar férfiak arczképeivel vannak teleaggatva, kik kíizt Deákot, Kossuth

Ijajost, Petfit, br. E(')tv()st, Aranyt, Jókait, Andrássyt stl). látjuk. A groliovoiak a

Recsinából kiv(>zetett ág inellet-t épült szegényes kallóikban jjosztót, mosnak,

ezenkívül szllt mvelnek; de a lakók egyrészét, a kiknek háza és részben

hildje is elj)usztult, áttídepítiitték a magasabban fekv Gosalaba és S. f'ale-

rinába. (Irohovo mellett van a Hecsinának egyik érdekes zuhataga, túl rajta

a hegylejtn lomb és fenyerd ; a kopár Karszton Grohovotól északnak

Podberíj és Lopdaa, a legszélsbb alkíizségek, K raj na és Horvátország határán.

Alkü/ségek.

l!ci-^iria-viil^'yc.

Gioliovu.

HALÁSZBÁRKÁK.



FIUME LAKOSSÁGA.

összes lakosság.

Népszaporodás.

Bevándorlások.

Anyanyelv.

lUME polgári lakossága az 1891-iki népszámlálás szerént összesen

29,494 lélek. Az 1880-iki népesség száma csak 20,981 volt;

tehát a legutóbbi évtized alatt 8513 lélekkel szaporodott. A
szaporodás e szerént nem kevesebb, mint 40"o7''/o. Fiume a

legutolsó népszámlálási decenniumban Magyarország legnagyobb

arányban gyarapodott városának bizoiiyúlt ; népszaporulatának

arányszáma ez évtizedben még Budapestét is felülmúlja. Még szembeötlfíbb a

szaporodás, ha a korábbi évek népszámlálásainak adatait nézzük. 1870-ben

17,884 lakosa volt a városnak, 1855-ben meg éppen csak 13,049. A múlt

század végén 6720 lakosa volt a városnak. Száz év alatt lakosai számának

növekedése nem kevesebb, mint 339°/q. A legutóbbi negyven év alatt szapo-

rodása 1267u ; e tekintetben az összes magyarországi városok közt a máso-

dik helyet foglalja el. Csupán Újvidék múlja felül a maga 1470/o-ával ; mö-

götte marad Temesvár (125), Pécs (122), Kassa (121).

A lakosság számának emelkedése egyenes viszonyban áll a kiköti

forgalom óriás mérték növekedésével; st az eredmény bizonyára még
nagyobb szaporulatról tenne bizonyságot, ha Fiume térbeli terjeszkedésére

elég megfelel hely lenne, minthogy ma nem csekély számmal vannak még
magyarok is, a kik a szomszéd horvát Szusákon kénytelenek lakást venni,

mely város legújabban éppen a Fiúméban foglalkozók, tehát voltaképen

Fiume lakosságához tartozók által indult meglep fejldésnek. A Szusákon

lakók pedig már nem szerepelnek Fiume népességében.

A lakosságot, a bevándorlók növelték legnagyobb mértékben. Leginkább a

szomszéd horvát megyék, Isztria és Krajna, meg a szigetek járultak szapo-

rításához. A krajnai és isztriai bevándorlók nagy száma arról tanúskodik,

hogy a magyar kiköt város vonzó képessége a szigeteken túl, az osztrák

szárazföld egy nagy ívszeletére is kiterjed. A 29,494 lakos közül ugyanis

fiumei születés volt 14,563, vagyis nem egészen fele a lakosságnak ; budapesti

166, más magyarországi megy(!be]i 962 ; horvát-szlavonországi 3428, az

ausztriai tartományokból 9302, tehát majdnem harmada az összes lakosság-

nak. Az ausztriai illetségek közül görz-gradiskai volt 3815, krajnai 2613,

trieszti 956, dalmátországi 683.

Fiúméban, már a város politikai helyzeténél fogva is, els sorban a

nv(>lv kérdése érdekel bennünket. A sok ellentétes és iránvzatos hirielések-
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kel szemben mindjárt az 1891-iki népszámlálás megejtésekor Fest Aladár
foglalkozott behatóan ezzel a kérdéssel, kiterjeszkedve nemcsak a különböz
anyanyelvek statisztikájára, de azok topográfiai és társadalmi elhelyezkí;-

désérc is. Kimutatta, hogy sem az olasz, sem a horvát anyanyelv lakos-

ságnak nincs abszolút többsége Fiúméban ; a relatív többség pedig az olaszé.

A lakosság anyanyelv szerint következleg oszlik föl

:

Olasz 13,012 vagyis 44-lo/o.

Horvát (illir) 10,698 36-6 „

Szlovén (vend) 2,780 9-4 „

Német 1,495 r,-o „

Magyar 1,062 3-6
,,

Egyéb 347 1-3 „

Összesen . . 29,494 vagyis lOOO/o.

FIUME. A RECSINA ZÚGÓJA GROHOVONÁL.

Külön vizsgálat tárgyává téve a belváros és az alközségek nyelv-

viszonyait, a következ eredményre jutunk

:

A belvárosban az olasz elem van túlsúlyban, a mennyiben a lakosság

oG^/o-át teszi; a horvátok ellenben csak 24%-át, tehát nem egészen negyed-

részét. A magyar itt kevéssel több a városi átlagnál, nevezetesen 4o/o. Az
alközségekben ellenben a horvát elem a túlnyomó, még pedig 56 7o, mig
az olaszok csak 26*' o-át teszik a lakosságnak.

Az olasz elem haladó arányban fogy a belvárostól való távolsággal.

Legersebb Plasséban, melynek még ezerhétszáz olasz anyanyelv lakosa

van ; Cosalaban még közel ezer (977) vallja anyanyelvének az olaszt

;

Drenovában már csak tizennégy.

A más nyelvek az aUvözségekben valamivel gyöngébb számmal

vannak képviselve. (Vend 8'4;7o, német 47o, magyar 3o/o). Drenovára már



1881.

Olasz 43-yo/o

Horvát 38-0 „

Szlovén 10-4 „

Német 4-3 „

Magyar 1-8 „

Más 1-1„
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ogy sem jut bellük; az alközségnok közöl ezer föiiyi lakossága, alizennógy

olasz kivételével tiszta horvát.

A mezei lakosságban tehát a horvát, a városiban ellenben az olasz

nyelv dominál.

1881 óta az olaszok kevés tért nyertek, szaporodtak az összes lakosság

0'27ü-ával ; a németek erösebben 0'7''/o-kal, legnagyobb arányban a magyarok,

az összes lakosság l^B^/o-ával ; ellenben fogyott a horvátok száma az

()sszes lakosság 1*4, a szlovéneké l°/o-ával. A horvát elem tehát, ha nem is

nagy arányban, de tért veszített. A lakosság anyanyelve ugyanis százalékok-

ban kifejezve, következ volt a két idpontban :

1891.

-Í4-10/0

36-6 „

9-4 „

5-0 „

3-6 „

Olaszul a belváros lakosságának több mint 80"/o-a beszél; az alközségek

lakóinak szintén 1(')bb mint fele, 53%-a tud olaszul. Az olasz nyelv tehát

határozottan uralkodik a horváttal szemben.

Aiagyai' nyelv. ^ magyar uyelv tudása fokozatosan terjed a bennszülött olasz és

az idegen elem közt. Számbelileg az olaszok s aránylag a németek tanulják

leggyorsabban a magyar nyelvet. Fimne nem magyar ajkú lakosai közöl

1881-ben még csak 103-an tudtak magyarul ; 18ül-ben már 687-en. A
magyarul tudó idegen ajknak száma tehát nem kevesebb, mint oÍjZ^/o-kal

ntt. Még pedig

:

1881-ben 1891-bcn

Idegen ajkú volt 20,508 28,432

Ebbl magyarul beszólt lOS (0-480/o) 687 ( 2-#/o)

olasz 44 (O-470/o) 314 (
2-4o/o)

horvát 13 (O-160/o) 116 ( l-QO/o)

szlovén 4 (O-180/o) 14 ( 0-50/o)

német 36 (4-0 "/o) 203 (12-90/o)

más idegen 6 (1-9 o/o) 40 (ll-50/o).

Fciiiuk cs nök A lakosok közt aránytalanul nagy a nk száma. 1000 férfira átlag

1100 n jut, a mi igen magas az országos átlaggal szemben, mely szerint

1048 n jut 1000 férfira.

Korcsoportuk. I\ orcsoportok szeriut felosztva, a következ eredményeket találta az

l8ÍJl-iki c)sszeirás (°/o-okban)

:

Férli N Együtt

0—15 éves 32-85 30-32 31-53

15—40 „ 41-89 44-84 43-43

40—GO „ 18-27 17-36 17-79

60 éven felül 6-99 7-48 7-25.

Az ()regeknek kevésbbé kedvez Fiume égalja, mint az ország sok más

városában, nntliogy az országos átlag szerint a városokban 7-63o/„ a hatvan

éven hílül l(!v ember.

A férfiak k()zt ntlen ?ÁS-\)h, ns 08-34, özvegy 4-51, elvált 0-20"/o. A
^'"''"''

""'"''"'íiok k()zt hajadon 36-33, férjezett r)0-41, özvegy 13-10, elvált 0-1 67o. Az

elváltak aránylag kis száma mellett érdekes mindenesetre a ntlen férfiak
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kis anuiyszáüia. BucUipesteii kivül még egy sor vicUMci város kcdveztleiiobb

helyzetet mutat ebben a tekintetben. Feltnbb az eredmény, ha számba

veszszük, hogy Fiume kiköt város, a hol sok ntlen fiatal ember tartóz-

kodik rövid ideig, átmenetnek tekinthet alkalmazásban. Zágrábban a fér-

fiaknak közel Tilo/o-ka ntlen; Sopron, Pozsony, Kolozsvár, Kassa, (lyör,

Nagy-Várad, Maros-Vásárhely, Komárom, Temesvár sorjában mind tíibb

ntlen férfit látnak falaik között.

A mi a lakosok általános mveltségi fokát illeti, Fiume körülbelül közép '\i'i'i«""^

mveltség.

helyet foglal el az ország városai között. Abszolút véve azonban mveltségi

mértéki természetesen nem alkalmazhatjuk F'iuméra nézve föltétlen azt,

hogy lakosságának hány százaléka tud irni és olvasni, mert egy nagyobb

számú bevándorlott mveletlen munkástömeg mellett nagyszámú értelmiség

lakja, st az értelmiségi osztályhoz n(^m számított osztályok iskolázott-

sága és mveltsége több más vái'osok ugyanazon osztályainak mveltségénél

Az irni és olvasni tudók száma következképen csoportosul

:

Olvasni és irni tud 884-2 férfi, azaz 74%, 7857 n, azaz 59-18"/o. Csak olvasni

tud a férfiak 0-52"/o-ka, a nk l-09"/o-ka. Sem olvasni, sem irni nem tud a íéríiak

25-29%-ka, a nk 39-73°/o-ka. Fiúménál jobb helyzetet találunk az általános m-
veltség tekintetében Selmeozbányán (a férfiak 79"47";u-ka), Székesl'ejérvárott

(85-98), Gyrött (85-69o/o), Sopronban (87 03'Vü), Kassán (82-02o/o), Nagyváradon
(78-45"/o), Debreczenben (78-95"/o), Temesvárott (79-38'yü) ; ellenben mgöttfí áll

Zombor (49-32o/o), Szabadka (42-58"/ü), Arad (71-12«/o), Versecz (72-25o;ü), Kecskemét
(64"/o) stb.

Határozott a haladás ebb(m a tekintetben is 1869 óta. Ebben az (>sz-

tendöben az olvasni és irni tudó férfiak arányszáma csak öS'Sf/o, !i nké
40-33o'o volt; a gyarapodás tehát a férfiaknál 2Ü-19, a nknél IS-HÖ"/,,.

A mi a, lakosság vallási viszonyait illeti, Fiume egyöntet képet mulat.
^""'""

Általában katholikus város; a benszülött ritka kivétellel az. A különböz
felekezetek hivei a betelepedett magyarokljól és idegenekbl kerültek ki.

A róm. katholikus vallásúak száma az összes lakosságnak 96'r)77ü-ka. Szám
szerint volt Fiúméban 28,483 katholikus, 13 gör. katholikus, 145 gör. keleti,

98 ág. evangélikus, 225 ev. református (ez utóbbiak egy egyházközségben),

1 unitárius, 40 más keresztény fidekezetbeli, 489 izraelita. (Az egyesit ág.

ev. és ev. ref. egyház kinnitatása összes(>n 289 lelket vesz számba a két

prot. felekezetnél.)

A 29,494 fiumei összesen 1827 házban lakolt. A házak száma 1880-l)an i.,ikásviszuny.

csak 1503 volt, tehát 1890-ig 326-al, vagyis 21-56"/o-kal szaporodott. A városi

építészeti hivatal adatai szerint az 1891— 1895. években 298 uj házat építettek

Fiúméban, még pedig 74-et a belvárosban, 224'-et az alközségek területén. Ha az

1891-iki szaporodást összehasonlítjuk a népesség 40'577o szaporodásával, ki kell

tnnie a lakóházak elégtelenségének, a minek következménye az állandó

panasz tárgyául szolgáló lakásszükség. Azt nem lehet felhozni ellenvetésül,

hogy többnyire nagy házak épültek s igy csakis a lakások számának sza-

porodását volna szabad összehasonlítás tárgyává tenni ; mert Fiúméban az-

eltt is a nagy, három- és négyemeletes házak voltak az lu'alkodók, s újabb

idben már az alközségek rayonjában is hasonló tei'jedelm házak épültek.

De bizonyítja a házak szaporodásának elégtelenségét a lakosság szaporo-

dásával szemben, a. tapasztalati tényen kivül az a statisztikai számítás is,

hogy a mig 1880-ban nem egészen 14 lakos jutott egy házra (13"94), 1891-ben

már 16-nál valamivel több (16-14). A lakosok túlnyomó része, nevezetesen

63-36<"„ ipari foglalkozásból él. E számban az önálló ipari munkások és eltar-

tottjaik belefoglalvák. A nk majdnem ugyanakkora számban vesznek részt

az ipari munkában, mint a férfiak. Az 1891-iki népszámlálás szerint ipari lugiaikozas.

Magyarorszáj; Vármegyéi és Városai; t'iiinie és a magyar-hurvát tengerpart. "ií
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foglalkozásból Ól 6681 férfi s 2352 no: összesen 9033 személy; ezek eltar-

tottjainak száma 96'53 volt. Fiume iparos lakosságának többsége dolgában

a második helyet foglalja el Magyarország városai közt. Csak Selmeczbánya
elzi meg, hol a lakosság 64,94''/u-a él ipari foglalkozásból ; ámde ezt a nagy
százalékot a bányászat adja, melyet a népszámlálásnál szintén az ipari fog-

lalkozások közé sorolnak. Mondhatjuk tehát, hogy az ország összes városai

közt Fiúméban lakik a legtöbb ipari muukával foglalkozó ember. Utána
nyomban Kassa jön, s csak ezután a nagy gyáriparral biró Budapest.

A napszámosok Fiúméban inkább a kiköti és hajózási munkálatok

szolgálatában állanak. Számuk igy is tekintélyes, különösen ha tekintetbe

veszszük, hogy e mnnkálatokra igen sok Fiúmén kivül, st Ausztria területén

lakó egyén is jár be rendesen a városba. Napszámos volt : férfi 798, n 263,

együtt 1061, eltartottjuk a legtöbb minden osztálybéhé közt, nevezetesen 1645.

Az egész lakosságnak 9'17Vo-a esik a napszámos osztályra.

A többi osztály következ mennyiségekkel szerepel : az értelmiség 621,

eltartottjuk 1202, együtt 1823; a lakosság 6'187o-a. Szolgák az értelmiség-

nél : 419 férfi, 3 n. stermeléssel foglalkozik 607 ; eltartottjuk száma csak

559, minthogy nagyobb gA'ermekeik már maguk is keresnek. Járadékos volt

301 férfi és 519 n ; végül 843 katona.

CZIMER A VIANELLO HÁZON (viA ARCO ROMANo).
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lUME városának jelenlegi lakossága néprajzi tekintetb(Mi

unikum az egész országban. Mennél inkább emelkedett

és fejldött a vár(js, annál inkább özönlött ide a nép

mindenünnen, de kivált Isztriából, Dalmácziából, Olasz-

országból és Magyarországból, s a lakosság zöme ma
már a bevándorlottak konglomerátuma. Az slakosság,

az ó-város lakói, lassacskán levetik eredeti szokásai-

kat, elfelejtik saját nyelvöket s li(>lyébe az iskolák az olasz nyelv puri-

fikált járását iütetik. A folytonos érintkezés, gyakran családi kapcsolat a

bevándorlottakkal egyre fogyasztja a jellemz szokásokat
;

pár évtized

még s a fiumei tipus teljesen kiveszett.

A törzsökös fiumei nép az ó-városban lakik ; e városrészt szlávosan

gomilának mondják, a mi körülbelül szennyhabnazt, szemétdombot jelent.

Eredete a középkorba vihet vissza, a mikor a várost védfalak övezték

s a lakosság térben nem terjeszkedhetett, tehát a levegbe épített. Ez közös

jellemvonása minden régi olasz városnak. Az utczák szk, alig pár lépésnyi

sikátorok, apró zeg-zugok, minden talpalatnyi tér beépítve, a terek parányiak,

mig az egymással pár lábnyi távolságból farkasszemet néz házak 2—

3

emeletesek. A földszinten rendesen mészáros-, aranymíves-, kosaras-, zsib-

árus-, röfösbolt vagy korcsma van, a többi része pedig lakásnak van beren-

dezve ; még a padláson is laknak, azért a fehérnemt is az utczán kény-

telenek szárítgatni. A szegénység leleményesekké s jó barátokká teszi az

embereket ; az átellenes szomszédok az ablakok közé az utczán át rudat

tesznek s arra aggatják a mosott ruhát ; a padláslakók pedig a tetre tere-

getnek.^)

Járjunk végig egy óvárosi házon s lépjünk be mindenekeltt a föld-

szinten lev osteriába (korcsmába). Barátságtalan homály fogad, mert az

utczáról nagyon is csekély világosság szrdik be; néha 4—5 lépcsn kell

lemennünk. A helyiség közepén csupasz hosszú asztal húzódik, mely felett

gyéren világító petróleum-lámpások lógnak, itt-ott ma már gázlángok csövei

is láthatók. A fal mellett hatalmas ászokfákon 4—5 hektós lepecsételt hordók

sorát látjulc ; egy, esetleg két hordó — egyik fehér, másik vörösborral tele —

Kiumciik

oredeto.

Lnkás.

Osteria.

1) Valamikor a hidon túli üres telkeken történt a szárog-atás s innen nyerte nevét is a

kis hoi'vát Szusák község (susit-szárogatni). Ma már jjaloták foglalják el azokat a telkeket.
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csapra verve s a hordó falán ökölnyire nyointatott szám (28—32—36) jelzi a

bor árát. A fogyasztó közönség saját szemeláttára kapja egyenesen a iiortló-

ból a bort s a korcsmáros kereszteléssel nem foglalkozliatik. Erre nem-

csak a szokás, hanem a szükség is kényszerítette a népet, mert pinczének

se híre, se hamva.

A korcsma hátnlsó részében áll a terjedelmes nyitott tzhely,

a hol a gazdasszony szorgoskodik ; módjában van bárkin(>k, hogy a fazékba

vagy a lábasba behmézhessen s meggyzdhessék, mit kap enni. \'alamikor

elre ki is alkudták a húsdarab vagy hal árát, de ma már a porcziózás tel-

jesen kiszorította ezt a szokást. Az osteriában maga a gazda vagy család-

jának egyik tagja szolgálja ki a vendégeket, azért a borravalót hirbl sem

ismerik. No de mint minden rossz, úgy lassacskán ez is csak elterjed ; nem
a törzslakók, hanem az idegenek terjesztik.

A mint leülünk a hosszú asztal mellé, melyre a figyelmes gazda csak-

FIUME. KARSZT-OMLÁSTÓL MEGRONGÁLT HÁZ GROHOVOBAN.

hamar asztalkendt terít, s körültekintünk, az egyik sarokban kis mécscsen

akad meg a tekintetünk : a boldogságos Szzanya képe eltt ég az (iríik-mécs.

Ez elmaradhatatlan kiegészít része minden osteriának. Ha valahol van
igazi demokratizmus, azt csakis az ilyen kurta korcsmában találjuk fel ; a

keze keserves munkája után él szegény napszámos mcülett nem szégyen-

kezik a kaputos tanult ember s igen gyakori az eset, hogy a legkedélye-

sebb beszélgetésbe ereszkednek ; a legritkább, majdnem a lehetetlen esetek

közé tartozik, hogy valakinek aUíalma legyen megbotránkozni a tisztelet

hiányán.

Napk(")zben az osteria üres, mert mindenki a dolga után lát, de a nagy
bóra ilyíMikor is oda tereli a népet; este felé, vagy ahogy Fiúméban szokták

mondani, Ave Maria után kezd népesedni s télen 10 óra körül, nyáron meg
éjlellájt üi'iil ki.

A lulajdonosok kifogyhatatlanok a lel(Mnénv(>sségl)en, hog\ niihcn
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czíiiKM't adjanak koi'csmájuknak. Egykor l'^vn hires voll, (még a vclciiczci

uralom hagyománya), ma már nagyon lejárt a gondola ; keresettek a két

Napóleon, a zsandár, a kóta (ritornello), l*es(dioria, Circolo, Gallo, l^ivon,

Pozzo d'oro, Vaporetto, Kate, Angelo, Societá, Moschenizze, Albona, Milano,

Spalato, Fiume, Firano, America, Itália s az angol mali-ózok fészkei : Lon-

don és Cardiíí' House lebujok.

Rendes ezímer, kivált az útféli korcsmákon a „frasca", feny vagy ba-

bérlombos zöldág, melyet a falra erösítrnek.

A földszintrl a feljárat az emeletre vagy a kajou alatt, vagy a hiiz

oldalain van ; rendesen falépcs vezet oda. A fából é])ült folyosóról van a

bejárás az egyes lakásokba ; a típusos ó-városi ház a felhalmozott faanyag

miatt valóságos fészke a tz-vesze-

dclemnek. A folyosói'ól rendesen

a konyhán át jutunk a szobába.

A konyha közepén a terjedelmes

nyitott tzhely áll, melynek rosté-

lyán faszén tüze mellett fzik a

család nagyon is takarékos élel-

mét. A szegényebb lakók beérik

ketten egy tüzhelylycl, mert egy

szobához i-endesen csak fél konyha

jár. A konyhából jobbra és balra

nyilnak a lakószobák, melyeknek

bútorzata, nagyon szegényes. A
szk szobák levegje, kivált, ha a

család népesebb, nem a legegész-

ségesebb.

Az ó-városban két emeletnél

kisebb házat nem találunk, minek

okát a középkorban kell keresnünk,

a mikor a várost hU övezte s háza-

kat inkább a levegbe kellett épí-

teni. A fiumei korzón, tehát a

f utczán is van egy három eme-

letes ház, mely alig három méter

széles s bejáratát egy bolt, ille-

tleg a szomszédház bejárata ké-

pezi. A házak egymás hátán szo-

rongnak s nagyf)n is gyakori a

FIUME. A PIAZZA MÜLLEK.közös tzfal nemcsak az ó-város-

ban, de az ujabb építkezéseknél is.

A tzfalak, az épület alapfalai valóságos várszer építmények; vaslag-

ságuk nem ritkán meghaladja az öO—60 cmt., míg az elválasztó falazatok

szerfölött vékonyak, alig egy téglányi szélességüek, st a téglák néhol élükre

vannak álhtva. A lakáshoz hiába kérünk vagy várunk padlásrészt; a f\'áro-

sok pinczelakóit Fiúméban a padláslakók helyettesítik.

A ház teteje lapos piramis alakú s kivétel nélkül cserépzsindelylyel

fedett. A fedés módja, mely kétségkívül festi hatású, meglep minden ide-

gent; a cserepek nem egyenesek, hanem ívszerüleg hajlottak; a tet lécze-

zetére elször lerakják a cserepeket olyformán, hogy azok konkáv oldalukkal

felfelé tekintenek :

Kpitkezós

Tutüzut.
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(,'zutáii az ürt kitültvo vakolattal, rárakják a koiivex-esercpeket

úgy, hogy a konkáv fordított két cserép között az összeköt kapcsot egy

konvex i'ordított cserép képezze. Legtalálóbban hullámos tetöneh mondhatnók
e fedési módot, mely olyan ökonomikus munkálat, a melyre a természet, a

tapasztalat és a szükség vezette a népet. Nemcsak a tenger felé irányuló

erszakos, nem ritkán robbanásszer északkeleti helyi szél, a bora tette

szükségessé a hullámos tetfedést, de a vizgyüjtés is, mert a természet

mostohán bánt el viz dolgában a Karszt-vidékkel, azért a nép az esvizet

kénytelen szükségleteinek fedezésére cziszternákba gyjteni. Fiume maga
bvelkedik forrásvizekben, de már a magaslatokon cziszternákat építenek

iv^óviz gyjtése végett.

Kúmény. Külöu tauulmáiiy tárgyát képezhetné a kémény, mely éppen az ellenté-

tes légáramlások miatt keresztül-kasul van lékelve. A légritkábbak közé tarto-

zik a kúpalakban észak-déli nyílással épült kémény
;
gyakoribb az, mely kúp-

alakra ugyan, de nyugat-keleti nyílással rovátkosan épült azért, hogy ha a

füst a zárt kúptetrl visszaverdik, a rovátkokon menekülhessen. A nyí-

lások iránya azért kerüli az észak-déli irányt, mert a bóra is, a sirokkó is

visszanyomja a füstöt. A leggyakrabban elforduló, de a legkomplikáltabb

alak, mei't nemcsak a két f légáramlással vet számot, hanem a boi'íno,

maestral, libeccio, provenzali stb. helyi szelek ellen is védekezik, az a ké-

mény, melynek teteje lapos, csak éppen a közepén van egy kis kalap-

szerü dudorodás, melyet apró lyukak környeznek ; a kémény négy oldalán

kupakjával lefelé kacsintó pipaalaku csöveken távozik a füst. Sokszor még
ez sem elég s ekkor a kémény oldalain, ha kell, mind a négyen, rendesen

azonban csak kettn, lyukat fúrnak s beléje csszerén két tetépítésre hasz-

nált cserépzsindelyt vakolnak. A kémén}^ helye nincs meghatározva, jöhet

az a szélekre vagy a középre tetszés szerint ; az ó-városban nem ritkán

T)—6 kéményt is láthatunk egy csomóban egymás mellett.

Nemzetiség. A íiumeínek hazája és nemzetisége még ma is : Fiuman de Fiume,

éppen ezért hazafiságukról igen gyakran kétes nézetek kaptak lábra. Magyar-

ország sanyarú napjaiban Fiume népe Horvátország és Ausztria között lebe-

gett, de viselkedése igen hazafias volt, st még azután, az elnyomatás kor-

szakában is a horvát fispánnak ostromzár alá kellett helyeznie a várost;

számosan menekülni voltak kénytelenek, hogy életket megmentsék. A jó

nép az erszaknak kénytelen volt engedni, de, hogy ne kelljen horvátnak

lennie, egyszeren fiumeinek vállá magát s ez annyira átment a vérébe, hogy

még ma is ez a politikai hitvallása. Alig áldozott le az abszolutizmus napja,

megzendült a dal a nép ajkán ')

:

Dal' alboro j)iang'Ciito

Le l'oje casca giü ;

Abasso i Croati,

Cho no i comanda piü !

Hullik a l(>velo

Szomorú lüzfának ;

Le a liorvútokkal,

Már iicni nai'ancsoluak !

ÓS megszólal a hazaszei'e1(>t hangja

Lo discordio p i giori Miuari

Alontauö Iddio ila noi,

E ritonia coi Mag'yai'i

La ]ir'iiiii('ra liltortá

A'isszavonással, zoi'd napokkal
Nem sújt töhbó Istcu nálunk
S visszatór a magyarokkal
Elbbi sz('>[) szabadsáíi'uiik.

M L. Körösi S. : Adalókok I<'iuiiic nóprajzához 1(>. 1.
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Röt a népdal ki is fejezi eoToneseii :

Ma cossa fosse de sta Fiiimo,

Se nol fossero i Magyari ?

Se podría su quatro carri

Trasportare la zittá

!

U

Mi is lenne Fiumébul
A magyarok nélküL?
Négy szekéren Ii)ricsoniba

Elmehetnénk mindenestül.

Manaj)sáí3'a tÍH'í'kvésa szeparatizmusra Fhimé])an csak éppen olyan érték,

mint az ország bármely szabad királyi városában; törekszik autonóm jogai-

nak fenntartására, a nélkül azonban, hogy a hovatai'tozandóság kérdése még
csak kétség tárgyát is képezhetné tudatában.

A nép iigy gondolkozik, hogy Fiume csakis Magyarországgal nézhet

jó sors elé, mert 7\usztria Trieszttel szemben elnyomná; Olaszország pedig

a saját kikíitöit se tudja megmenteni az (>Iposványosodástól, mire példa az

FIUME. UEGl HAZAK A COKSUN.

egykor hatalmas Velencze; hogy Horvátországtól mii remélliet, azl lálta az

abszolutizmus korában. Jellemének alapvonása a k(!délyesség, a jó kedv; a

jónak sohasem elrontója. Ha társaságban van, bármily komoly dologról Népjeiiem.

legyen szó, pár mondással képes általános derültséget kelteni. A barátságot

nagyon keresi és becsüli; nyilt, szinte, beszédes és pár perez alatt bizalmas,

m(!rt mindenkiben csak becsületes embert lát. Az álnok, hamis emberrl azt

mondja, hogy rabló s szerinte a jó káromkodás többet ér, mint a hazug
imádkozás. A munkát nem kerüli, st semmiféle fogiallíozást sem tart leala-

csonyítónak, ha abból hasznot lát ; látunk férfiakat, akik kofáikodnak, hagy-
mát, gyümölcsöt árulnak, st a halas és dinnyés kofák kizárólag férfiak s

nnmkásságuk gyümölcse n(>m is marad el. A fiumei általában szeret jól
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élni, szívesen szüi'csíili ;i jó l)oi1 ; do vií^yáz az egészségére s megbetsiili a

pénzét.

lúHcsniázú?. A koresmákat nagyon látogatják, bár a rossz akarat sem foghatja rájuk,

hogy iszákosak volnának, de hát az háztartásukban már az úgy van beren-

dezve, hogy az asszony nem igen várja vacsorára az m-át. Azért a fiumei ember,

ha nehéz munkáját végezte s megkondul az esti harangszó, betér a már megszo-

kott korcsmájába, pár falatot nyel s iszik rá i)ár korty „domatye" (hazai, fiu-

mei) vagy dalmát bort s aztán elbeszélget az ott minden napos ismersökkel,

söt néha unalomznek kártyával is elmulat. Ezeket a tisztára olasz vonáso-

kat betetzi az extremitás a lelkiekben ; vallásos szinte szivböl, eljár éppen

olyan szívesen a templomba, mint a korcsmába, de ersen káromkodik is

akár a magyar ; de ha ugyanakkor templom eltt vezet el az útja, nagy-

szerényen leveszi a kalapot. A mily csendes a templomban, éppen olyan

lármás a korcsmában s ha öten-hatan ülnek egy asztalnál, alig lehet szót

érteni, kivált, ha még kártyáznak is.

A zene s a mvészet iránti vonzalmat olasz seitl örökölte. Aíegtaka-

ritott garasaiból szívesen áldoz, csakhogy zenét hallgasson és szini eladást

láthasson.

A nk általában csinosak. A termet, az arcz, a hajszin, az orr, a száj,

szóval a testnek egész alkata román eredetre vall, melybe azonban idvel

belevegyült sok szláv vonás is. A fiumei nk jellemének rajzát összeállit-

hatjuk a fiumei közmondásokból, mint apró mozaikból. A szerelmes fiumei

szépnek a barna sokkal kedvesel)b, mint a hideg szke, mert közmondásá-

ban ist azt vallja, hogy többet ér a barnának egy lába, inint a szkének

az egész teste.

A leányszív arra termett, hogy szeressen, mert hát a szerelmet elrej-

teni nem Itiet ; csakhogy a fiumei szül gondos körültekintéssel rzi szeme-

fénye jó hirét, hogy senki s(> kíizeledjék hozzá csupán csélcsap udvarlási

szándékkal.

Az nem történhetik meg, hogy a fiatal ember aházba járjon, mert nig-

tön megkérdik tle, hogy mi járatban van ? Az azonban nemcsak nem ritka,

st igen gyakori eset, hogy gyermekszivek lobbannak lángra s a szülk a

várakozást az évek hosszú során át nem tartják akadálynak, hogy a fiatalok

mint jegyesek szeretkezzenek s jól kiismerjék egymás jellemét, természetét

mert

:

La donna bisogna praticarla unjorno, Az asszonyt tanulmányozni kell egy
un mese e un istá jjer saver che odor ohe nap, egy hónajj s egy nyáron át, hogy meg-
la ga. tudjuk, min illata van.

A nk általában megértik legtermészetesebb hivatásukat és álszemé-

remmel éppen nem burkolják el, söt nyíltan bevallják mindenkor, hogy k
a prolifikáczió kiváló tényezi. A fiumei n éppen nem ledér. Vallásos, de

nem fanatikus. Ellenben, mint az olaszok és szlávok rendesen, nagyon babonás.

Általában víg kedély, maga is tréfál, de el is érti a tréfát, anélkül hogy

köntiyehnü volna; dolgozik, de nyugszik is. Az anyák nem nagyon zaklatják

leányaikat a házi nuinkával ; ugy is kijul a részük belle, ha a maguk asz-

szonyai lesznek.

A fiiunei nk, éppen azért talán, mert csinosak, kétségkívül tetszeni

vágyók s ezért a piperének és divatnak nagy kedveli. A ruházkodásban, a

haj fésülésében és kisütésében nagy nu'ívésznk, a mi els tekinteti'e meg-

nyeri az idegeuíík tetszését.

Az anya, szigorúan vigyáz Icányiira, a ki, mentl nagyobb, annál
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inkább liarátnöjét látja az an\'jában. Az anyai tekintélyre ííjími sokai

adnak.

A példaszó szerint a fiatal ember, elérend szándékát, a mamának
hízeleg

:

Chi vol la fia, hasi la mama Ha akarod a lányát, csókold moo' az
anyját.

Ennek a híi l;)ar!itnönek pártfogása mellett iparkodik tehát a leányka

szivébe belopózni. Mikor aztán a szeríitö pár annak rendje s módja szerint

egyesül és külön fészekre száU, a férj megbecsüli élete párját s a nö kerüli

az alkalmat a féltékenységre. ^"'
^°"^f^°-

A finmei nk a szakácsmvészethez keveset értenek, finom ételek készítésé-

vel egyáltalán nem is tördnek. E tekintetben tökéletesen megegyeznek az olasz

háziasszonyokkal, kiknek

férje minden üniKípnapon

jól megrakodik a czukrász-

nál, mieltt ebédre haza

megy.

A nép leánygyermekei

közt két kiváló foglalko-

zási módot találunk : leg-

több köztük a tabachina

(dohánygyári munkásn) s

a sarton'lla (varróleány.)

Az elbbi alacsonyabb fog-

lalkozás, az utóbbi az elitet

képezi. Mindkét rend meg-

egyezik abban, hogy kala-

pot nem visel, de csinosan

és mindig a legújabb divat

szerint öltözködik.

Mihelyt azonban a ta-

bachina vagy a sartorella

konty alá jut, hacsak va-

lamelyest is teheti, kalapot

tesz föl. A ki konty nélkül

hódol e szokásnak, azt

(U'kölcsilegmár elbukottiiak

tekintik. FIUMK. RIÍSZI.ET az Ó-VAIíoSBÓL

A fiumei nyelvrl irni sokkal bajosabb, nnntsem hihetiiök. A kik eddig a

néprajzhoz adalékokkal járultak, egyszeren odavetették, hogy a fiiunei nyelv a

velenczés lágyító nyelvjáráslioz tartozik. Ez teljesen igaz is az olaszságot ille-

tleg ; de ezzel még nem jellemezték magát a fiumei nyelvet. Nem lehet tagadni,

hogy a legújabb idben majdnem járványszerüleg lépett fel az italianizmus

Fiúméban s irtó háború dúl minden éhen, a mi a szláv rokonság mellett

szólna; de a tudomány világánál ezt a törekvést még politikailag sem tart-

hatjuk megokoltnak, habár az abszolutizmus emléke azzá is teszi. Mert még
élénk emlékezetében él a fiumeieknek az a drákói szigor, melylyel

iskoláiból az olasz nyelvet kitiltották, s minden tantárgyat horvátul taní-

tottak. A pártállás nélküli kritika azonban sehogysem szegdhetik e törekvés

szolgálatába s miután a mai, alig pár évtizedes olasz Eimnénak nincs oka

Magyavoi'szág Vármegyéi és Városai ; Fiume és a magyar-horvát tengerpart. O

Xyelv.
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szégyenkezni a szláv rokonság miatt, kövessük az egyedüli helyes utat; az

igazságot.

Történeti tény, hogy Fiume slakossága szláv törzsbl eredt, tehát

eredetileg a szláv nyelvet beszélte, st ezt az olasz ozivihzáczió még ma sem

tudta kiölni. De a lakosságnak, ha a Földközi tenger medenczéjében számot-

tev elemmé akart lenni, feltétlenül el kellett sajátítania az olasz nyelvet.

A középkor utolsó századaiban a velenczei oroszlán kerítette karmai közé

Dahnácziát s a szigeteket, velük Fiumét.

A lakosság elsajátítja a hatalom nyelvét, de másrészt megtartja saját

szláv nyelvét is. E körühnény bvebb megvilágítására vegyük szemügyre a

magyar-horvát tengerparton jelenleg is meglev nyelvi viszonyokat. Buc-

cari, Portoré, Zeng s a szigeteknek és Dahnácziának tengerész lakói horvát

anyanyelvükön kivül mind beszélnek olaszul. Fiumét is tehát a helyzet

A GROHOVÓI KALLÓK.

kényszerítette a kétnyelvségre, a mibl aztán önként származott a két

nyelv irtó háborúja egymás iránt ; szerencsésen ki is irtották egymást s

létrehoztak egy harmadikat : a kettnek zagyvalékát, a mi aztán sem olasz,

sem horvát.

Hogy az olasz nyelvnek sikerült a horvátot legyrnie, annak termé-

szetes magyarázata a magasabb olasz mveltség s a nyelvészeti formák

nagyobb zengzetessége.

Ha az ó-város sikátorain botorkálunk, lépten-nyomon liallhatjuk, kivált

a vén anyókákat, a mint horvátul javában szapulják valamelyik ismersü-

ket s mikor jól neki tüzesednek, egyszerre olasz — már afféle fiumei ó-vá-

rosi olasz — szóra perdül a nyelvük. Ha betérünk valamelyik kurta korcs-

mába, a borocska melh^tt politizáló nép ajkáról (igyaránt hangzik a horvát

és olasz szó; a piaczi kofák, a halárusok, a dinnyések, szóval a nép g3''er-

mekei soha és sehol sem tagadják meg az crcdetöket.
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Ha tehát a fiumei nyelvrl van szó, akkor két nyelvvel kell számot vet-

nünk : a) az ó-város szláv nyelvével, a melyet semmiféle más szláv meg
nem ért, h) a velenczés dialektussal, a melybe a szláv elem átszrdött.

Az óvárosi fiiunei így köszön : Bon jorno sióra gospa*) (jó reggelt asz-

szonyom), a melyben — a mint látjuk — a köszönési forma olasz, mig a csa-

ládi állapot jelzése horvát. Ha az egészségünkre kíváncsi, emigyen tudako-

zódik : Sior gospodin kako stoju (hogy van, uram) ? Feltn az, hogy a

sior és sióra soh'se maradhat el a gospodin és gospa elöl. Ha hí valahová

:

Hódi na spiciariju, na hutegu, na kafetarin pod casin, kupit salama i jjer-

suta i ringé (Gyere a patikába, a boltba, a kaszinó alatt a kávéházba, szalá-

mit, sonkát és heringet venni.) Ha a gyerek rossz fát tett a tzre : Vrag te

zel, cos ti ga fatto (az ördög vigyen el, mit csináltál ?) Mikor a régi szép

idkrl emlékezik, így sóhajt fel

:

Jedanput se bila dobra vremena^

altroche sada (Valamikor jái't csak jó

id, egészen más, mint mai napság !)

— Fürge szeme csakhamar észre-

veszi az új czipt annak a lábán,

kivel beszél : Si storila növi stivalefi

(vettél új czip-t? és elmondja véle-

ményét : Naj lepsi su stivaleti od rasa

(legszebb a bársony cip.) Felette

érdekes e szólásmód : Ma si avara

(de fösvény vagy) ; a „si" a horvát

segédigének egyes szám második

személye : ti si (te vagy) két olasz

szó k()zé ékelve.

A végrehajtó ellen így panasz-

kodik : Esecuzion mi delajii za se-

dam d(!set fiorini i som platil pervu

rafu (Megekzekváltak 70 frt erejéig és

az els rátát már le is fizettem). A
szemrehányásnak és szidásnak módja :

Si lepi cövek, si pol sveta imbrojal

(szép ember vagy, a fél világot be-

csaptad). Az anya parancsolja a fiá-

nak : opri -ponestru (apri la finestra,

nyisd ki az ablakot) majd: zapri

ponestru (tedd be az ablakot), melyben a zaprit ige alak képzése meglep
;

az olasz aprire horvátositott alakját ell „za" elszócska fosztó jelleg igévé

alakítja át, tehát a „za" szócskának éppen ellenkez értelme van, mint

a horvátban. A scudella olasz szóból sdela, sdelica lesz a fiiunei szájban,

lenzuolo-ból lanzun, copertura-ból kerpatur, piatto-ból piát stb. Ezrével

szedhetnk össze az ilyen kifejezéseket.

Mindennapos az olasz igének horvátos ragozása pl. molajte, a molare

igének parancsolója: oldja el.

Egy törvényszéki tárgyaláson a vádlott a bíró ama kérdésére, hogyan
akar vallani, olaszul-o vagy horvátul, a következket mondja:

FIUME. ÓVÁROSI SIKÁTOR.

*) Az olasz eredet szavak dlt betkkel vannak szedve ; a horvát közönséges betkkel.

5*
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Ca g'ospodino, po hrvatski ? Ma sam ja

Recán ! Zovim se Zanetto Kosta, rodil sam
se va Reké, moja profesioti je niornar (mari-

najo), ukrcan sam va trahakulu, chi se nomina
„Filotto" chi je cera (ieri) árival iz Terstá,

neznám ni pisát ni legít, nisam jos nikada
bil na perzun (prig'ione), ni ti pod inkvizi-

cijom.

Hogyan uram, horvátul ? Hiszen én íiumei
vagyok ! A nevem Kosta Zanetto, Fiúméban
születtem, foglalkozásom tengerész, a Filotto

nev trabakkolóra vagyok behajózva, amely
tegnap este érkezett Triesztbl, nem tudok
se Írni, se olvasni, soh'se voltam bezárva, de
méa- kereset alatt sem.

A kérdésre, tudja-e, miért áll törvényt, így felel

:

lam ffosDodine. to ce biti kak mi se vara Tudom. uram. iZnam g'ospodine, to ce biti kak mi se pará
(mi si pare) za one neke bagatelice, ke sam
sinoó imél sa garzunom od butige od kapelera

Mikulitica.

Pul spiciarije od Katiéi inconirál nie je

moj kumpar Menigo Kosta, pa me je invitál

na mericu vina ; a ja sam mu responchl, da
sam dakordo (d'accordo), ako ce ju jjlatit

;

i.sli smo do osterije moje kumare Micelina,

gdje smo nasli vise person, medju kojimi je

bil i garzún od kapelera Mikuletica i zaceli

smo diskuriti.

Va tin diskurzu potanecila se je ciela

so'ietad za nekakovu morozu (amorosa) od
kumpara Meniga, jer je Mikuleticev garzun
klepetal, da ju je all'improviso trapál va
jednom kaiüunu od Bakarcicevog polnzza pul
bikarije (beccheria), chi ju je ondé kokulal

(coccolare.)

Tudom, uram, ahogy gondolom, az a cse-

kélység lesz, ami a Mikulitics boltoslcgényé-
vel történt.

A Catti patikája körül találkoztam Kosta
Domokos komámmal és meghitt egy ital

borra
; én azt válaszoltam neki, hogy gyerünk,

ha fizet ; a Micselina komámasszony korcs-
májába mentünk, ahol egy csomó embert
találtunk, köztük volt a Mikulitics kalapos
leg'énye is s aztán elkezdtünk beszélgetni.

Az egész társaság' résztvett ebben a be-
szélgetésben, mely Domokos koma bizonyos
szeretjérl folyt, mert a Mikulitics legénye
azt kelepelte, hogy a Bakarcich-palota egyik
sarkában a mészárszék mellett váratlanul
éjjpen akkor lepte meg, amikor a szeretjét
szorongatta. Stb. stb.

A biró tiszta horvát nyelven kérdést intéz hozzá, mire a vádlott így szól

Ca g'osjjodine ? ja to ne intendim, neka .se

dignnju to mané va reckom zajdku spiegnt.

Mi ez, uram ? én azt nem értem ; szíves-

kedjék nekem azt fiumei nyelven meg-magya-
rázní.

A fiumei nyelv, épp úgy mint a velencei dialektus, hangtanilag az

olasz irodalmi nyelvnél sokkal lágyabb és édesebb, a keménységet a kiejtés-

ben mindenütt kerüli ; ime pár példa rá

:

a^ A k és cs hang (olvasd c bet) átalakiü zeng s-é
; (magyar z) buco (lyuk)

helyett busó, croce (kereszt) helyett crose, ucel (madár) helyett usel, baciare

(csókolni) helyett basar, sorcio (egér) helyett sorso pl.

No se pol cantar c j^ortar la crose. Nem lehet énekelni is, meg' a keresztet

is vinni.

Mejo eser usel de bosca, che usel de glieba. Jobb madárnak lenni az erdben, mint
kalitkában.

Chi basa '1 bambin, diventa compare Ki megcsókolja a gyereket, koma lesz.

h) A cs hang (olvasd c) átalaki z-vé (magyar ez) ; cercare helyett

zercar, dolce helyett dolze pl.

Chi zerca, trova
Chi ga l'amaro in boca, no pol spudar

dolze.

A ki keres, az talál.

Kinek keser a szája, nem köphet édeset.

c) Ah hang (olvasd c) alhangú magánhangzók eltt g-vé lágyul : rosicare

helyett rosegar; amico helyett amigo ; pecora helyett pegora ; ubriaco helyett

ubriago pl.

O rosega sto osso, o salta sto fosso. Vagy rágd el ezt a csontot, vagy ug'ord

Val j)iíi un amigo, che zento parentí. át ezt az árkot.

La disgrazia del lupo xo la fortuna de la Többet ér egy barát, mint száz rokon.

pegora. A farkas szerencsétlenségei a bárány sze-

rencséje.

d) A eh az ia, io, iu, ie eltt a magyai' ty hangot veszi fel : chiapar=:

tyapai', 1(>cliiat=(ítya, teschio=testy() és ez a kiejlésbeH Jelenség tisztára liorvát

befolyásra vall.
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f) A j)-bl a fiumei szájban v lesz : sápon (szappan) helyett savon, scopa

(sepr) scova, sapere (tudni) helyett saver, sopra (felül) helyett sovra pl.

Cili l'a la bárba al'asiiio, perde l'aqua e Ki szamarat borotvál, elveszti a vizet is,

savon. a szappant is.

Scova nova scovi bon. Új sepr jól seper.

Per saver la veritá, bisogna sontir do bii- Hogy megtudjuk az igazat, két hazugot

jardi. kell hallanunk.

La veritá sta de sovra come l'ojo. Az igazság fenn úszik, mint az olaj.

f) Az / disszimiláezió utján r-vé lesz: cohel (kés) helyett cortel pl.

El caval no ga cortel, ma ga denti. A lónak nincs kése, de vannak fogai.

g) A keményebb t lágy d-ve változik pl.

Avocaíío non ciamacZo. Fogadatlan prókátor.

Dai segnaái da Dio, zento passi indrio. Kit az isten megbélyegzett, száz lépésre

attól.

h) A f/l és //^ ellágyul horvát befolyás következtében j hanggá: megiio

(jobb) helyett mejo, peggio (rosszabb) helyett pejo, giorno (nap) helyett

jorno, ragione (ész, igazság) helyett rajon pl.

El pejo fior ze (piel del vin. A legrosszabb virág a borvirág.

Ze mejo un bon jjerdio, ciie un falso Jobb az igaz káromkodás, mint a iiazug

Jesumio. imádkozás.

i) A t én d igen szívesen kisiklik az r eltt: pietra (kö) helyett piera,

padre (atya) helyett pare, padrone (gazda) helyett páron, pl.

Chi ga com[)agno, ga páron. Kinek van jiajtása, van gazdája is.

Debiti e pecai (^uanti i xe, no se sa mai. Mennyi az adósságunk és bnünk, azt

soh'se tudjuk.

j) A szóból igen gyakran kimarad a gl hang és az eltte lev hangzó

megnyúUk: figha (leány) helyett fia, miglia (mérföld) helyett mía pl.

Nissun sabo senza sol, nissuna fia senz' Nincs szombat nap nélkül, nincs láng szere-

amor. lem nélkül.

'L jorno dal Nadal al' Epifania erese meza A nap karácsonytól három királyig fél

mia. mérföldet n.

/(•) Az c és i átváltozik a fiumei szájban a-ra: anclie (is) helyett anca,

indove (hová) helyett an dove, neanche (sem) gnanca (ejtsd nyánká), pl.

Ciö an dove ? Cior un goto . . . Hékás hová ? Egy kortyra . . .

Minestra scaldá no ze bona gnanca per A felmelegített leves még a betegnek
el malá. se jó.

l) A ketts magánhangzókat a fiimiei nyelv egyáltalán nem tri : duo

(kett) helyett do, nuovo (új) helyett novo, duole (fáj) helyett dol, puö (lehet)

helyett pol pl.

Su do careglie no se pol sentar. Két széken nem lehet ülni.

A elli stima, no ghe dol la testa. A becsüsnek (zálogházban) nem fi a feje.

m) A metathesis nagyon gyakori : indietro (hátra) helyett indrio,

drio ; dentro (benn) helyett drento ; tenga (tartson) helyett tegna, pl.

Ai'ia de drio la schena . . . Hátmögötti leveg (légvonat) . . .

ii) Fuori-ból fora lesz, quando megrövidül co-ra pl.

Se no se paga co se pol . . . Ha nem fizetünk, amikor tudunk . . .

Va fora ! Takarodj ki

!
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A nyelvtiini alakok közül érdekes közelebbrl megtekinteni és össze-

hasonlítani a személyes névmásokat kapcsolatban az essere (lenni) és avere

(bírni) segít igék ragozásával.

Irodalmi olasz

lo ho
tu hai

egli, ella ha
noi abbiamo
voi avete
loro hanno

lo aveva
tu avevi
egli aveva
noi avevamo
voi avevate
loro avevano
lo ho avuto
lo avrö

Az essere (lenni)

lo sono
tu sei

egli é

Noi siamo
voi siete

loro soiio

Fiumei
mi go
ti ga
el, lu ga
nu gavemo
vu gavé
lóri, i ga

mi gavevü
ti gavevi
lu gaveva
nu gavevamo
vu gavevate
lóri gaveva
mi go avudo
mi gavarö

ragozása

:

Mi son
ti ze

lu ze

noi sémo
vu se

lóri ze

Magyar jelentése

nekem van
neked van
neki van stb.

nekem vala stb.

nekem volt

nekem lesz.

én vagyok
te vagy. stb.

FIUME. VÁSÁRCSARNOK.

A többi idkben na-

gyon csekély az eltérés.

Említésre méltó nyelvtani

jelenség az, hogy a múlt

részesülnek az utolsó szó-

tagja mindig elmarad, pl.

i ga hgá (legato) le gambe
— megkötötték a lábait;

no gamagná(to) ne dormi

(to) — sem nem evett, sem
nem aludt ; a caval doná(to)

no se varda in boca— aján-

dék lónak ne nézz a szá-

jába. Egyeztetésnek híre

sincs; ha az alany akár-

milyen is, az áUítmány mindig egyes pl. 1 bezi va via, a pénz elmegy,

nissim la vedé, tutti la sente — senkisem látja, de mindenki érzi.

Kötömódnak alkalmazásáról a fiumei olasz nyelv mit se, vagy édes

keveset tud; legyen példa rá a káromlás i forma: Cristo t'amaza — Krisztus

öljön meg. Legfeljebb az egyes és többes szám harmadik személye mond-

ható kötmód alaknak: che'i diga (hogy mondja); (che i diga — hogy

k mondják).

A személyes névmásnak dativusa: gli, le, a fiumei nyelvben mindig

ghe 1)1. la madre ghe dise (az anya mondja neki); s ha nre vonatkozilc,

nagyobb világosság kedveért utána teszi még: la madre ghe dise a essa.

A visszaható igealakok képzésénél legszembeötlbb a horvát befolyás

pl. jogarse (játszani) ragozása teljesen horvát.

Az olasz irodalmi nyelvben például a giuocare (játszani) ige nem
visszaható alakú, hanem rendes cselekv ige, a fiumei nyelvbon pedig

visszaható ; ezt az alakot egyenesen a horvátból vette. EpjMui ilyen a dormire

(aludni) igének köví^tkezo fiunuM alakja is : Me se dorme stb.
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A dativus ethicus csak is a horvát nyelven keresztül szrdhetett a

fiumei tájszólásba ; annyi tény, hogy a tengermelléki horvát olasz beszédjét

megfigji-eljük, csak úgy zuhog a szájából a sok dativus ethicus, kivált ha

elbeszél valamit pl. úton-útfélen halljuk bál után a dicsekvést : E te me
son divertido — \ ti mi se divertil a fiumei szláv nyelvben ; ha valakit

elnáspángoltunk : E te ghe ne go dá — san ti ih dal ; — Come la me se ga

fatto cattivo — Wie schlecht sind Sie mir geworden

!

A horvát kölcsönszavak száma légió és teljesen olasz mintára ragozód-

nak pl. styikon (pinty). Co ero ragazo, go pighá tanti styikoni, — mikor

gyerek voltam, annyi pintyet fogtam !

A horvátból átvett némely szavaknak csak egyes számát használja,

de azt rendes olasz ragozással j)]. cluca (kilincs) : chiuder la porta collá

cluca — az ajtót kihncscsel betenni
;
(ó-város) : passar per la gomila — az

ó-városon átmenni ; scoropic (tej-br) : deme pó de scoropié — adj egy

kis tejfölét.

Az idegen (különösen német) nyelvbl átvett szavakat horvát kicsi-

nyít képzvel látja el a fiumei nyelv s olasz mintára ragozza pl. la

kaiseriza —• le kaiserize (császárzsemlye) ; la butoriza — le butorize (aprófa)

;

la frailiza — le frailize (kisasszony) ; la kelneriza — le kelnerize (csapos-

leány) stb.

Az iskolák, a mveldési intézmények, szóval a modern kulturális

áramlat, mint mindenütt, Fiimiéban is kiölik a régi szokásokat.

A régi jó szokás maradványa még az, a mi napról-napra

váhk a modern és állami élet követelményeinek terhe miatt, hogy a fiumeiek

korán házasodnak. Ahg ntt ki a leány a kurta szoknyából, már énekh

:

. , ,, , , Menyegzi szo-

ritkábba kasok.

Mamma mi go venti dui,

Vado su per ventiun
;

Se ritardo maridarme,

No me vol piü nissun.

Anyácskám, húsz éves vagyok már,

Egygyel több ma-holnap már

;

Ha férjhez menni nem sietek,

Akkor bizony kinek se kellek.

A fiú is ahg rázta le az iskola porát és valahol mesterinas-éveit tölti,

a mikor szive hajlama szerint menyasszonyt keres. Fiatalok, majdnem
gyermekek még mind a ketten. Együtt bolyongnak naponkint esti 7 órától

9-ig a korzón, együtt rohannak a heti nagy takarodó zenéje mellett, együtt

élvezik ünnepnapokon 12— 1 óra között a térzenét.

Ez a hosszú ismerkedés teljesen kizárja a leánykérést, mert mind a

két fél szülei már régen tudják szándékukat. A leány lassacskán elkészítette

— hol szülei segítségébl, hol saját megtakarított filléreibl — ruháit, ágy-

nemjét, st a bútorra is takargatott össze valamicskét ; az akadályokat a

legény is elhárította, leszolgálta katonaéveit, talált állandó munkát is ; nincs

más hátra, mint az esküv.

A házasság-kötés formaságán a polgári házasságról szóló törvény

ahg változtatott, mert a szeret pár kivétel nélkül kikéri az egyház

áldását is. A házasság-kötés rendes ideje az általában szokásos farsang,

ami azonban nem zárja ki az évközi esküvket. A jegyespár két koma
kíséretében kocsin hajtat az anyakönyvvezethöz és innen a templomba

;

ha módosabb az esküv, akkor nyoszolyó-leányok kisérik a jegyeseket,

de a szülk vagy rokonok nagy ritkán. A templomi szertartás végez-

tével kocsira ülnek és megkezdik a kocsikázást; keresztül-kasul járják
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;i városi, mintha az ilju IV'i-j ]je akarná inulatiii feleségét az összes is-

mersöknek.

Valamikor, nem is olyan régen, még szokásban volt, de ma már
nagyon ritkán fordnl elo a czukorka-dobálás ; mikor a násznép kijön a

templomból, az egybeseregletteket confettivel dobálja meg. KüUinösen a

a menyasszony szokta bven kikapni a részét.

A kocsikázás alkalmával a külvárosokba is kirucezannak s egy-egy

ital jó (lomáty(>-ra meg-megállapodnak
;
persze liogy ott várakoznak már az

ifjú férj barátai, a kik nem ritkán mnzsikáról is gondoskodnak.

Otthon szintén bséges lakoma várja a lakodalmasokat s a vendégeket

gyakran csak a bajnál veti liaza. A liázasságlioz számtalan babona fzdik

;

miután ezek nagy része az évnek nevezetesebb ünnepeihez van kíitve, azért

FIUME. A SCOGLIETTO.

itt csak azokat soroljuk el, melyek tisztán a liázassággal vannak kap-

csolatban.

Mieltt a jegyespár a templomba lépne, a mennyasszony pár krajczárt kér
a vlegénytl ; ha ez a kérést teljesiti, nála nem lesz a pénznek maradása, mind
a feleség-ének fogja adni ; ha meg- nem ad, ez rossz jel a fiatal asszonyra, mert
a férje ura mind eliszsza a keresményét.

Mikor az oltár eltt letérdel a pár, a mennyasszony beteríti ruhájával az

egész lépcst, hogy vlegénye a ruhára térdelhessen ; ez egyrészt megóvja a fia-

tal férjet a szemveréstl, másrészt az asszony odavarrja t a szoknyájához.
A mennyasszony nyitott lakatot rejt a zsebébe s az esketés aíatt becsap-

pantja, hogy férjét örökre magához lánczolja.

Jaj annak a vlegénynek, aki az oltár eltt a mennyasszonya ruhájára lép,

mert a leend felesége ugyancsak elhányja értté.

Ha a jegyesek már megindultak a templomba s útközben veszik észre, hogy
valamit elfelejtettek, nem mernek visszatérni, mert házas életük örökre szeren-

csétlen lesz; ha meg a templomba menet ismers akad utjokba, azt köszönteni
vagy neki kezet adni nem szabad, mert biztosan boldogtalan lenne az életük.

Aki az uj házas felek közül a nászéjjelen elfújja a gyertyát, az elbb hal

meg, miért is égve hagyják, mig magától elalszik ; aki ez éjjel elbb alszik el, az
elnhb is hal meii'.
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A szülk soha so kisérik el a nászmenetot a Icinplomba, hanem a

visszatérket egy pohár boi-ral otthon az ajtóban várják. A menyecske meg-

izleh a bort s pénzt dob a. pohárba, ami a, napaasszonyáé, aki selyemkend-

vel vagy aranylánczczal — kiki ahogy teheti — kíhiil keríti a fiatal párt s

így vezeti be a lakásba. A kendt, v;igy lánczot a menyecske lakodalmi

ajándékul kapja..

Az új lakásba a fiatal [)ár minden nagyobb szertartás nélkül vonul be

a lakonui ulán. Az új lakásba elszcir szentelt vizet, sót, kenyeret, sepri és

egy képíít kell vinni ; a szentelt víz a családra áldást, a só bölcsességet, a,

kenyér jólétet s a sepr tisztaságot jelent ; a kép a családi tisztaság jelképe.

Mikor az áldott állapotban lev asszony nehezen szül, olajos üveget babonák,

nyomnak a markába, h(jgy abba belefiíjviin, az erködéssel gyorsítsa a szülés

lefolyását. A fiúgyermek mindenkor szivesebben látott vendég. A név válasz-

tását egész családi tanács díúiti el. A Iciínynyal hamar végeznek ; legtöbbször

Mária nevet kap az els leány, és tán sehol a világon nincs annyi Mária

nev leány, mint Fiúméban. Ha fin az újszlfitt, akkor Checo (Feri), Be])po

(Jóska), Gigi (Alajos), (iiovanni (Jancsi), Piero (Peti), Tónin (Antal) mellett

szavaz az ó-város tradiczióihoz i'agaszkodó öregek csoportja, míg a görög-

római nagyságon lelkesed mveltebb fiatalok (irömest váhjgatnak az Ettore?

Mario, Silvio, Tullio stb. czifra nevekbíMi. Ha a névre nézve megtörtént az

egyezség és fölkérték a santolol (keresztapát), vagy ha lány, a sanlolál

(keresztanyát), kocsiba ül a keresztszül és egy cselédasszony, hogy a cse-

csemt a templomba vigyék.

Az egykori szokásokból csak a kereszlelhíiz, illelleg a gyermekhez

kötött babonák maradtak meg.

A míg a gyermek nincs megkeresztelve, nem szabad magára hagyni, mert
a gonosz lélek kicseréli.

Mikor a csecsemt a keresztvízre viszik, a pólyájába sót, kenyeret s virág-

vasárnap szentelt barkahamvat kell tenni, mindez megóvja a szemmelveréstl.
Szerencsétlen az a gyermek, aki kedden vagy pénteken születik, mert nagy-

hamar árvaságra jut.

Mikor a gólya-néni a megszületett csecsemnek köldökét csomóra köti, ennek
a küls része egy hét alatt magától leesik ; ezt el kell tenni s ha a gyermek hét

éves lesz, oda kell neki adui, hogy oldja el. Ha sikerül felbontania, akkor okos
és szerencsés lesz ; ha nem, akkor buta és szerencsétlen. (Megvan Magyar-
országon is.)

Ha a gyermek elször megy valamely házba, a markába sót és két nyers
tojást kell adni, hogy értelmes ember legyen belle.

A gyermeket, kivált a fiút, tán sehol sem dédelgetik és kényeztetik el Gyermekek,

jobban, mint Fiúméban ; meg is gyl aztán vele a járó-kel közönségnek s

a tanítónak a baja. A szófogadás, a tisztelet megadása nem igen erénye

neki, de igen is a szertelen lárma, hajigálás, állatkhizás, mely rossz szokását

fleg a macskák megvakításában gyakorolja ; azért is látunk Fiúméban annyi

vak macskát. Tiszteletlen viselkedésk miatt általánosan eh'ogadott csúf

nevük lett a „mulo", melynek szószerinti jelentése öszvér volna, de Fiúmé-

ban utczai suhanczot, kölyket, iskolás fiút jelent. Eme kiváló rakonczátlan-

kodás okát talán a családi életben kereshetjük ; a családapa kora reggeltl

kés estig dolga után lát és a gyermekek kizárólag az anya gondjaira bizvák,

a ki alig gyzi a házi munkát s (irl, lia a gyerekeket lerázhatja a nyakáról

;

így aztán a jó csemeték egész nap az utczán loholnak, magukba szedik a

felnttek káromkcxlását, trágár szavait stb.
Gyermekjátékok.

A játékot a fiumei általában szereti; nemcsak a gyermek, de a felntt

is. A fiuk játékai közt említésre méltó a bakugrás, mely annyiban érdekes,

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. -'
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hogy minden ugrásnál az els egy verssort mond s azt a következk ismétlik.

A rendes mondóka ez

:

1. Tasi, tasi Momolo,
2. Te darö luganiga

;

3. Luganiga de porco,

4. Porco porcazzo,

5. Ladron de mio palazzo,

6. Ladron de miéi zechini

;

7. Tre ossi de armalini,

8. Tre secohi d'acqua dolze,

9. Tre secohi d'acqua amara.
10. Cos ti vol : bareta in schena ?

11. Bareta de forner ?

12. O culata o lejer?

13. Bareta in schena te daremo
14. Sto altro viajo che torneremo.
15. Bareta in schena te go dá,

16. Bareta in schena te go preso.

Jeromoskám hallgass

Majd kolbászkát is kapsz
;

Disznókolbászt,
A disznó vén disznó
Palotám megrablója
Aranyaim tolvaja;

Három baraczkmag,
Három vödör édesvíz,

Három vödör tengervíz.

Mit akarsz : a hátadra sapkát ?

Péksapkát ?

Lapost vagy könny ugróst ?

A hátadra sajikámat,

Ha visszatérünk kapod majd;
Sapkámat a hátadon hagytam,
Sapkámat a hátadról lekaptam.

A 10., 11. és 12. sorugrásnál a bakot álló fin felel s a szerint módosul

a mondóka további menete. Aki akár az ugrást, akár ugrás közben a sapka

otthagyását vagy visszatérben elkapását elhibázza, az áll baknak.

A golyózásnak (spigle) menete ugyanolyan, mint bárhol másutt, de

szabályai s mszavai érdekesek. Pl. az egyik fiu biztatja a másikat : ciapa

de styeta, azaz peczkelje a golyót teljes ervel a levegbe ; ciapa de tacale,

a golyót könnyedén a földön gurítani, hogy a központi golyó mellett meg-

álljon ; ciapa de risbaraz u. a. mint a karambolban a disznó stb.

A boiazi-t baraczkmagvakkal játszák; e magvakat a faltól függélyes

irányban sorba állítják s aztán egy másik maggal egymásután rádobálnak

;

a ki p. 0. a 10—15 mag közül egyet eltalál, megnyerte a talált magon innen

levket.

A bruéa krajczár-dobálás a fal vagy valamely hasadék felé.

A leánykák meséi a hamupipke különféle alakú és tartalmú változa-

tai : Pepin és a boszorkány ; az ostoba fiu, a ki a kolomppal ellátott lovat

templomnak nézi ; a három leánytestvérnek anyja halottaiból visszatér stb.

A leánygyermekek játékai a fogóska s a körjáték, melyet rendesen

kiolvasó elz meg ; e kiolvasok hol nagyon rövidek

:

Un, due, tre,

Ti xe il re.

hol meg hosszabbak

Uzzelin che va per maré,
Quante pene j^ol portare ?

Pol portare una sola,

Chi é drento, chi é fora ?

Egy, kett, három.
Te vagy a királyom.

A kis madár, mely tengerre száll,

Vájjon hány tollat birhat el ?

Biz' csak egyet birhat ö el,

Ki van belül, ki van kivül ?

A kiolvasó nem ritkán olasz, horvát, német és magyar értelmetlen

zagyvalék, olyan szóhalmaz, melybl az idegen behatást hamar kiérezzük,

de értelmét nem adhatjuk.

A fogóska legtalálékonyabb példájfí- a Sorso sorseUo ; a gyermekek
körbe fogóznak s egy a körben, egy meg azon kivül; a küls kezdi a

párbeszédet

:

— Sorso sorsetto, cos ti fa in (piel bu-
setto ?

— Magnó pan e frumeuto.
— Ti me da un poco ?
— Mi no.
— E se te ciajio ?

— E se te scampo ?

— Pomo la prova.

Ezután k(;zdik egymást kergetni.

— Egérke, kis egérke, mit mvelsz a rej-

tekedbe ?

— Kenyeret s gyümölcsöt eszem.
— Adsz-e nekem egy kicsit ?

— Nem én.
— S ha elkapom elled ?

— S ha elfutok elled ?

— Próbáljuk meg.
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A gyermekjátékok között igazán poétikus az Ogíogíogellila. A leánykák

kézen fogva egymást, sorba lielyezkednek ; velük szemben 3—4 lépésre két

leányka s a sor felé lépkedve énekelni kezdenek

:

Noi siamo le ziugarelle, Mi czig-ánylányok vagyunk,
Venute da lontano

;
Messzirl ide fáradtunk

;

Ognuna per la inano Kezet a kézbe,
AUeg're d'avvenir. Örvendjünk a jövnek.

A fsor felel rá s köztük a következ énekl modorban eladott párbeszéd

fejlik ki:

Che cosa mai volete ? Ugyan hát mit akartok ?

Ogíogíogellila. (hang-utánzás)

Che cosa mai volete ? Ugyan hát mit akartok ?

Ogío d'un cavajer ? (m. f.)

Vogíiamo una ragazza Egy leányzót akarunk.
Ogíogíogellila,

Voghamo una ragazza Egy leányzót akarunk.
Ogío d'un cavajer.

E qual é sta ragazza És melyik az a leányzó ?

Ogíogíogellila . . .

Noi vogíiamo la jnii bella Mi a legszebbet akarjuk.
Ogío stb.

E qual é sta piii bella És melyik az a legszebb ?

Ogío stb.

La Teresa e la pii'i bella Terézke (vagy más név) a legszebb.
Ogío stb.

La su venite a pronderla Jertek hát, hogy elvigyétek.

Ogío stb.

A megnevezett a sorból kiválik, mire a kar felel

:

E desso l'avete presa. ím hát meg is kaptátok öt.

De a czigánynk csakhamar visszaadják

:

E questa non la vogíiamo. De ez nekünk nem kell ám.
Perché non la volete ? Ugyan mért nem akarjátok ?

Perché la mi ha detto zotta (gobba, orba). Mert azt mondta nekem : sánta (púpos, vaksi)
Per questo vi aifannate ? Ezért szomorodtatok el ?

Sú, sü faccjam la pace. Legyen köztünk immár béke.
Facciam un baletto. Tánczoljunk hát egyet.

A leánykák párosával tánczra perdülnek s aztán ismét sorba állva éneklik

:

La íjace é gia fatta A béke ím szent már köztünk.
Ogíogíogellila.

La pace é gia fatta A béke ím szent már köztünk.
Ogío d'un cavajer.

Társasjátékük aprók és nagyok közcitt egyaránt szokásosak; ilyenek axársas játékok.

tombola, mit olaszmódra nemcsak ünnepnapokon játszanak minden háznál

hanem jótékony czélra engedélyezett nyilvános tombolajátékot is szokás éven-

kint rendezni.

A Ciicu hasonlít a malmos játékhoz, de nem babszemmel vagy fakari-

kákkal, hanem kártyával szokás játszani.

A kártyák közül a svájczi vagy magyar kártya ismeretlen, e helyett

az olasz kártya járja, melynek figurái: a Icard, pénz, hot és a serleg. Leg-

lármásabb kártyajátékok a tre-sette s a brhcola, de a lármát nem annyira a

játékosok csapják, mint a köréjük telepedett gibiczek, a kiket ilyen viseletért

mindenütt elpáholnának, míg itt a dobhártyát repesztö ordítással osztogatott

tanácsokat ugyanolyan tónusban megköszönik.

A Cucuce olyanforma társasjáték, mint nálunk a postás ; mindenki kap

egy számot: 1, 2, 3, .... 20 s aztán az egyik kezdi:

Nro 1. Ma vettem kalapot 8 petákért.

Nro 8. Hogyan, 8 petákért ?

Nro 1. Hát ugyan mennyiért ?

Nro 8. Öt petákért

!

Nro 5. Hogyan, 5 petákért ?

A kinek a száma híva van, az felel; ha elvéti, zálogot ad.
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Népraulatságok

Farsang.

A IroifcDiiio kártyajálók megfelel teljesen a nii 21-esünknek azzal a

különbséggel, hogy mindenki egyszerre 3 kártyát kap. A társaságban szoká-

sos kártyajáték még a Calahraghe s a Mercante in fiera ; q7^ utóbbihoz 2 csomó

kártya kell.

A mórra tisztára olasz játék s az osteriákban inkáljb az idegen hajós(jk

gyakorolják. A czél mindig az, hogy ki fizessen egy liter bort. A két játékos

egymással szembeül s az ökölbe szorított 5 újból mindegjdk tetszése szerint

vet ki s mond egy számot
;

persze arra törekszik, hogy a kivetett ujjak

összegét eltalálja; pl. az egyik kiált ötöt s kivet csak egy ujjat azon remény-

ben, hogy társa 4 ujját löki ki. Minthogy mind a két játékos egyszerre

kiabál s gyors egymásutánban, a játék nagyon lármás és, ha szenvedélylyel

zik : vérkavaró is.

A hoccia olasz kuglizás bábuk nélkül ; a játszók két pártra szakadnak.

Egy golyót kidobnak s ez a központ; a czél pedig az, hogy az egy párton

játszók golyói e központ köré gyljenek. A golyókat nem gurítják, hanem
a levegben dobják,

^[^^^l^r^^^^ty^^^^^^^^^^^ tehát tekepályára

nincs szükség, elját-

szák akárhol az ut-

czán. A valódi czél

pedig az, hogy vala-

melyik megfizesse a

bort, mert a literes

üveg folyton ott van

a játékosok mellett.

Teljesen olasz játék

ugyan, de Fiume kör-

nyékén mindenütt

dívik.

Vasárnaponkint

a fiumei csoportosan

szokott kirándulni a

közeli vidékre. Négyen-öten összeszedelzködve, kocsin kihajtatnak Podvesiczebe,

Drágára, St.Annára, Orelimiczára, ; egyesek elballagnak Grohorora egj ital jó borra.

Mások az ünnepeken kiránduló hajókon Abbá.zídha, lkába, Voloscára^ "Lovranába,

s néha Chersóba mennek. Csak a gyermekek s az öregek maradnak otthon

s azért estig majdnem kihalt a város.

A hajókon rendesen zene is van ; vagy a városi, vagy a katonai zene-

kar néhány tagja. Ha nincs zene, nincs kiránduló, azért a falragaszok s a

helyi újságok mindig ersen hirdetik, hogy zene is lészen.

Este a kirándulókat nagy közönség várja a partokon ; ezek a haza-

tértekkel együtt ellepik a közeli kávéházakat és korcsmákat, folytatják a

mulatságot néha reggelig.

Az alközségekben a fiatalság valahonnan Qg\ harmonikást kerit s aztán

az osteriában járják a tánczot kés éjjelig. A zenét a fiatalemberek tartoz-

nak fizetni. Díja nem sok a muzsikusnak : bor, a meiuiyit megiszik s pár

„flica" (hatos), a mit minden táncz után .,pataun"-onkint (régente 4 kraj-

czáros), most 3—4 krajczái-onivint szednek össze.

Az igazi mulatság ideje a farsang. Miden vasárnap délután 3-tól estig

t(íle van a város futczája álarczosokkal, akik lármás kedvvel rohannak meg
minden ismerst. Nyüzsög a sokaságtól az utcza s kivált a sartorellák s

MORRA-JATSZOK.
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tabíicchinák körül rajong az álarczos sereg. A jómódú s/ülök is felöltíiztetik

kivált apró gyermekeiket jelmez-ruhába, de álarcz nélkül s belevegyülnek

a zajgó áradatba.

Mikor elkövetkezik a farsang utolsó vasárnapja, már kora reggel fel-

állítják az asztalokat az utcza különböz pontjain; sürög-forog az alsó rend
nép, ki álarczban, ki a nélkül, ki pityókosan, ki józanon. Mindenütt hangos

nóta járja. Az ebédet kiki futtában kapja be s rohan a korzóra.

De a farsangi mulatság régi zajossága is kezd mindinkább alábbhagyni.

A sok idegen eleinte kaczagva vett részt a szokatlan mulatságban, de nem
felelvén meg véralkatának, lassacskán elhagyja s idvel hideg szemlélje

lesz az egész játszadozásnak. A közeli Abbázia exotikus vendégei konvíMu-zio-

nális szokásból eljönnek ugyan egyszer-egyszer, de másodszor már ritkán.

A mulatság tulajdonképeni napja húshagyó kedd délutánja; a képzelem-

szülte legválogatottabb alakok járják be a város fbb utezáit: szerb n kat

-

rinczával, feje aranykarikákkal övezve, fejkíitöje aranypénzekkel futtatva;

dominó ökörfejjel; kis leányalakok bébé-kalappal; dajka kis gyermekkel;

czigány lány kártyával; kinai mandarhi óriási legyezöv(>l ; rtszakálu okulás

angol Baedekerrel s messzelátóval ; asszony puskával á la svájczi fináncz

;

jezsuita páter könyvvel a hóna alatt; tengerésznek öltözött n; dema-

góg, a ki lázító beszédet tart ; bohóczok a legtarkább ruhában ; menet, mely
5—6 méter hosszú czipón T)—6 pár kalbászt czipel ; karaván nemzeti szin
— piros-fehér-zöld — zászlóval, ell a vezér karddal handabandázva, dobo-

sokkal, harmonikásokkal ; majd egy csomó albáimak öltözött fegyvcM-es fog

közre egy óriást; kutya-, majom-, macska-, (\gér- s kecskefejjel a legváloga-

tottabb alakok .... Ehhez képzeljünk O—60 l'elvirágozott 2—4 lóvonta

kocsit a melyekrl és amelyekre özönével hull a confetti és virág, s akkor

fogalmunk lehet a fiumei farsangi korzóról.

Húshagyó kedden a mezopusnak (horvátul, húshagyó) nevezett szalma- ""s'i^gyó.

bábot hordozzák meg a külvárosokban s napnyugta után kiviszik a városból.

Két lábánál fogva viszik négyen, a kik keservesen siratják, a míg ki nem
érnek az utolsó utczán. Künn azután elégetik.

Hamvazó szerdán ugyanez a játék járja, csakhogy a szalmabáb helyett egy ^^'^ ^="2"

társukat viszik nagy jajveszékelés közt. De öt már nem viszik ki a városból,

hanem betérnek egy városvégi korcsmába s ott mindnj^ájan leiszszák magukat.

Hamvazó szerda délutánján nagy tömegben szoktak fölmenni Tersattora, a hol,

a templom eltti téren katonazene játszik. Ilyenkor a tersattoi házak mind
csapszékekké változnak át, a hol a fölrándult fiumeiek baccalát (szárított

tökehalat) esznek és boroznak. C-sakhamar már a korcsma is kevés, a nép

a téren tolong, ember ember hátán, ott eszik-iszik, st helyet nem találva a

nagy sokadalomban, lehúzódik a szomszéd helységek osteriáiba s ott foly-

tatja a borozást kés estig.

Virágvasárnap olajfaágat visznek szentelni ; ez jelképezi a pálmagalyat, virágvasárnap,

mint nálunk a barkásfüz. Az olajágat kérésziben az ajtó fölé ersítik, mert

ez bséget hoz a házra.

Nagyszombaton déleltt, mikor ismét megszólalnak a harangok, ki-ki a Nagyszombat.

hol van, még a közkutak mellett is vagy a tengerparton, megmosakodik,
mert így lemoshatja a bnt magáról.

Húsvétkor sajátságos, igen sok tojással készült, Ízletes kalácsot sütnek, Húsvét.

melyet pinze-nok hívnak. Ezenkívül sisseri nev kerek fonott kalácskát is

készítenek, melynek közepébe piros tojást tesznek s úgy sütik meg. A hús-

véti szentelés itt is általános ; a szentelt ételekbl egy részt, pínzét és 2—

3
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Karácsony.
FIUME. HAZ A KARSZTON

tojást a papnak adnak. Ellen-

ben egészen ismeretlen köztük

a húsvéti öntözködés.

A város védöszentjeinek

Sz.-Vid és Modeszt napján, vagy
is búcsúkor az óvárost fellobo-

gózzák magyar nemzeti és fiumei

zászlókkal, úgy hogy a szúk

utczák egészen be vannak bo-

i'ítva velük. A búcsún szokásos

eszem-iszom természetesen itt is

divatos.

Karácsony. A karácsonyfát

nem ismerik, csak a beköltözött

idegenek kezdik meghonosítani

;

de a szent estét szintén zajosan

ülik meg. — Az este háromféle

halnak kell az asztalon lenni a borsólevesen kivül : angolnának, abált

kelkáposztával, barboninak és végül bármely más fajta halnak vagy
teknsbékának. Vacsora alatt egy szentelt gyertya ég. Vacsora után meg-
kezddik a tombolajáték, miközben vodiezát (pezsg buccarii bor) vagy más
fajta édes bort isznak s hozzá mandorlatot vagy papergnac (olaszul: pan-

petato) nev pereczforma borsos süteményt esznek. Éjfélkor a jobb módnak
pímcsot isznak, a szegényebbek törkölypálinkát (drappá) s hozzá aszalt fügét

esznek. Éjféli mise nincs, mert a sok kihágás miatt a város eltiltotta meg-
tartását. Karácsony napján ebédre j)ulykapecsenyének kell lenni, úgyneve-

zett papfojtogató (strangolapetri) gombóczczal, mely burgonyás tésztából

készül és voltaképen gnocchi-ni\\ hívják. A tombolát ezen a napon is szen-

vedélyesen játszák.

Újév napján a gyermekek krajczárt kapnak ismerseiktl s az össze-

gylt pénzeket egy almába dugdossák, úgy hogy az elst a közepébe illesz-

tik, a többit pedig körben körül, mig az alma sün módjára ki van tüskézve

rézpénzzel. Fiúméban is járja az a babona, hogy szárnyast nem szabad

enni ebédre, mert akkor elröpül a szerencse, azért malacz hijában disznó-

húst esznek.

Vízkeresztkor megszentelik a családtagok a házat, minden helyiséget

meghintenek szentelt vízzel, hogy a rossz szellemet távoltartsák.

Boszorkányok. A rossz lelkekben és a hoszorJcányoJchan való babonás hit máig fentar-

totta magát. A Móra nev lidércz és a Malizaz (horvátul: gonosz lélek)

vagyis az ördög, szüntelen az emberek megrontásán iparkodik. A Móra a

mellére ül az embernek s kiszívja a vérét. Ha valaki lidércznyomástól meg-

betegedett, akkor a rákövetkez reggel nagy felfordulás van a házban.

Szentelt vízzel locsolják a képeket s a padlózatot ; az ajtót s az abla-

kokat kitárják, felfordított söprüt támasztanak az ajtó sarkába ; a konyha-

ajtóba kést döfnek ; a ház falái'a kivül-belül, valamint az ajtóra is krétával

egyhuzamban a „Salamon bogja'" {Oroppo del Salamon) néven ismert bvös
jeleket írják, egész sort srn egymás mellé.

Ily jelek az óvárosban egyik-másik ház falán minduntalan láthatók.

A Aíalizoz-nak hosszú sz szakálla, nagy köpönyege, vörös csuklyája

és sárga csizmája van. Mellén a „Salamon bogja" villog. T(')bbnyire két

fehér bárán\- kíséretében jár. A ki a mondókát tudja, az Szilveszter éjsza-

Ujév.
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kaján, éjfélkor, a Stajo Vecchion (a József fherczeg villája eltti téren) fel-

idézheti, A Malizaz gazdaggá teszi azt, ki hozzá folyamodik; ellátja pénzzel,

kincscsel, de cserébe az illet lelkét követeli és halála után a pokolba viszi.

Az ó-városban többekrl beszéhk, hogy így tettek vagyonra szert. A Malizaz

azonban igen gyakran meg is tréfálja az embert. így megtörténik, hogy
tvé teszi az ember a házat s még sem találja meg, a mit keres. Pedig ott

van a szeme eltt. Ilyenkor az ördög tette rá a farkát, azért nem láthatjuk.

Ez eUen csak a káromkodás használ.

Olyan házban, hová a rossz szellemek bejáratosak, a söprüt minden

este az ajtó mögé kell állítani s a „Sala-

mon bogját'' a ház falára kell írni.

A vén asszonyok közt sok a boszor-

kány, kik az embert, ha csak lehet, meg-
rontják, szemmel verik ; ezért a kis gyer-

mekeknek az igézés ellen szentképet vagy

ezüstbl, csontból készült szarvat (corno)

kell hordaniok ; ha nagyobbacskák, akkor

kezükkel csinálják meg titokban a szarv

jelét, valahányszor vénasszonyt látnak ; a

felnttek pedig az óraláncon hordják jou-

jou-képen a bség szaruját ábrázoló, egyágú

korallszarvat.

Legádázabb ellenségei a boszorká-

nyoknak a burokban szület kresnikek. Ha
ugyanis valamely gyermek bui-okban szü-

letik, ezt a burkot (eamiseffa) összevarrják

s az illet azután egész életén át a hóna

alatt viseli. Ez a burok csodás szerencsét

és hatalmat kölcsönöz a kresniknek, azért

nagyon vigyáz is rá, hogy valahogy cl ne

veszítse. Éjjelente gyakran kutyává, lóvá

vagy óriássá változik és így küzd a boszor-

kányokkal, kik rendkívül rettegnek tle,

elannyira, hogy fehér lepedvé változva,

felemelkednek s így menekülnek elle

;

st ha a kresnik-kutya szrébl bárki is

egy-két szálat kaphat s ezt kezében tartja,

a boszorkányok nem mernek hozzá nyini.

A kresnik természetesen jól tudja, ki a

boszorkány a köztünk járó-kel vén asszo-

nyok közt is, de jaj neki, ha akár jellel, akár szóval elárulná valamelyiküket.
Azonban némely vénasszony is megszüntetheti a boszorkányok ron-

tását. Sok betegséget, pl. a „Szt. Antal tüzét" csak igéz hatalom hírében
álló vénasszony gyógyíthatja, a ki is tintába mártott újjal kisebb-nagyobb
kereszteket és szeszélyes vonalakat húzgál a betegnek arczán keresztül-

kasul, miközben halkan mormogja a ráolvasás mondókáját.

A zivatart is a boszorkányok hozzák. Ilyenkor szentelt olajágat kell

elégetni s azután a baltát a szél ellen dobni; ezzel megölik a boszorkányt
s a vihar nemsokára megsznik.

A bóra azonban csakmásodsorbantulajdoníthatóaboszorkányoknak; valaki

felakasztotta magát, azért fuj a csips szél. (Magyarországon is általános babona.)

RÉGI FIUMEI PATRICIUSN VISELETE.
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A boszorkányok ellen nagyon üdvös dolog még egyes határozott szen-

tekhez is fordulni ; így például mennydörgés esetén keresztet kell vetni s a

következ igézetet mondani:

Temetés.

Szent Simon, jaj Szent Borbála

Dörgés sznjék valahára

!

Ez a dörgés, ez a villám,

iék meg, jaj, Szent Borbálám

!

Santa Barbara, san Simon,

Delibcreme de sto ton!

De sto ton, de sta sajeta,

Santa Barbara benedeta

!

A kóbor lelkekben való hit nyilvánul a temetésnél is.

Ha halott van a háznál, a családtagok elmennek valamelyik rokonuk-

hoz vagy ismersükhöz s a temetés után is ott maradnak 3—4 napig, mert

egypár éjszaka visszatér a halott a lakásba s minden ágynál megáll. Míg a

halott kiterítve fekszik, egy ismers legény virraszt mellette, a ki jutalmat

kap, a mikor a család visszatér a lakásba.

A szk, udvar nélküli házak már régen arra kényszerítették a fiiuneie-

ket, hogy a nagytemplomba vigyék a halottat s ott szenteljék be. A pap

azonban elmegy a halottas házhoz s onnan az egész részvev közönséggel

kiséri a koporsót a templomba. A szk utczák miatt lett az is általános

szokássá, hogy a temetésen jelen levk, még a nk is, mindig párosával

mennek. Úri nk soha sem mennek el a temetésre, még apjuk vagy férjük

temetésére sem ; csak a másnap mondott gyászmisén jelennek meg. Uri

temetések alkalmával szintén párosan mennek ; a közönség után gyertyaviv

nk haladnak, többnyire az ugyanazon bérházban lakó cselédek, de vannak

olyan asszonyok is, a kik keresetbl mennek el ezekre a temetésekre, mert

övék a viaszgyertya, melyet a temetés után azonnal visszavisznek a

kereskedhöz, a ki kétharmadárban visszaveszi. Fiatal leányok temetésén

fiatal emberek mennek a koporsó mellett, A^állukon átvetett széles fehér

tüllszalaggal, a mint az más népnél is szokásos.

Természetes, hogy az ujabb idben nagy számban megforduló és meg-

teleped idegenek megismertetik a népet a nemzetközi mveltség nivellált

szokásaival, a minek következtében — a népviselet már teljesen megszn-
vén — apránkint a fiumeiek eredeti szokásai is elporladnak.

CZISZTERNA.
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FIUME 18i)0-BEN.

FIUME TÖRTENETE.

(íUARNEKo partvidékének és a körülfekv szigeteknek öslalíói

a lihurnusok valánalí. Országukat, mely nem terjedt

túl a Karszt párkányán, a rómaialc Lihirnia néven em-

lítik. Liburniától nyugatra a Monté Maggiorén túl Isztria,

délre — a mai Dalmáczia helyén — Illyria, a belföld

felé es hegyvidélcen (a mai Horvátországban és Kraj-

nában) lapíjdia feküdt.

A liburnusokat a rómaik jeles tengerészekül és ügyes hajóépítökül

ismerték. Hajóik formája oly czélszer volt, hogy késbb a rómaiak is át-

vették. Voltak már kerekes hajóilc is, hasonlók a mai kerekes gzösökhöz,

melyeken a gzert ökrölv pótolták.

A liburnusok békés természet nép lehettek, mert minden hajózásbeli

ügyességük mellett sem foglallcoztak tengeri rablással, mint déli szomszéd-

jaik, a harczias illyrek.

Liburniának egy része alkalmasint még a Krisztus születése eltti idk-
ben került Róma uralma alá. A rómaiak ugyanis az isztriai félszigetet a

Monté Maggiore nyugati lábáig még Karthágó elpusztítása eltt meghódí-

tották és gyarmatukltá tették.

Az Isztriától északra lakó japydolc többször becsaptak az új római

birtokra s a leigázott isztriaikat lázadásra ösztökölték ; legutoljára a Gracchu-

sok idejében, 128-ban Kr. e. A rómaik nagy erfeszítéssel leverték a japy-

dolíls^al szövetkezett lázadókat s uralmuk biztosítására olasz gyarmatosolcat

helyeztek Triesztbe és Pólába. Ekkor történhetett az is, hogy a római terület

a Monté Maggiorén túl a Fiumaráig — régi nevén Oeneusig — terjesz-

tetett Id.

Ekkor lett teliát a Fiumara legelsben határfolyó s egyúttal fontos

stratégiai vonal.

A rómaiak ugyanis (allvalmasint rögtön e hadjáratuk után) területük

védelmére egy hatalmas határfalat építettek a barbár japydok ellen, mely a

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. <

Liburnia

Rómaialc.

Római fal.
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tengertl messze Krajna belsejébe húzódott. Ez a fal éppen a Fiimiara tor-

kolatánál kezddött s maradványaiban még most is megvan. A torkolattól

felhúzódott a mai Kálvária hegyre (hol mintegy kétszáz méter hosszúságban
még fönmaradt) s innen a Reesina-völgy jobbparti hegyszegélyét követte;

nyomaival itt-ott még találkozhatni. A Recsina eredetétl átcsapott a mai
Krajnába s itt a Nanos-hegynél ért véget.

E védfal egyes pontjain bizonyára rök voltak felállítva, kiket a
fal mentén épült rtanyákból váltottak fel, melyek egymással ugyancsak a
fal mentén közlekedtek. Ez rállomások közül kétségkívül elsrend fontos-

sággal kellett bírnia annak a castrumnak, mely a fal kezdeténél, a tenger
mellett épült. ICzt nyilván közvetlenül a tenger partja, a folyótorkolat mellett

A KIUMKI FEr,I-EOVÁH (cASTELI.o).

Viirda.

Tersattica.

emelték, oly helyen, mely különben is lakva volt s a közelebbi rségeket a
tenger íell minden szükségessel elláthatta.

E római várda nyoma még most is megvan a fiumei ó-városban: egy
félrínsmerhetetlenl római eredet lapu, mely az ersség bejáratni szolgálha-
tott ; most Arco rommw néven ismeretes.

¥jZ rhelynek s a mellette létezett parti helységnek neve Tersatlica volt.

A név maga nem római hangzású s így a mellett szól, hogy a helység még
a római hódítás eltti idöicbl való libunuis telepítvény. A népvándorlás
viharai s a helység pusztulása után e név átment a szomszéd Tersatfo várra

és helységre.

Említik e várost úgy Plinius, mint Ptolomaeiis földrajzi mvei; mint-
hogy azonban e munkák csak száraz nomenklatúrák, a puszta néven kívül

egyebet nem adiiak. A liburniai helységek névsorát kölönben — a tenger
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mentén haladva — ily sorrenben adják : Alrona (Albona), Flanona (Fianona),

Tersattica (Fiume), Oenei fluvii ostia (Szusák—Tersatto ?), Velcera (Buccari "?),

Senia (Segna vagyis Zeng).

Fiume római korbeli képét tehát körülbelül így rekonstruálhatjuk

magunknak : az új-város helyén a tenger, az ó-város közepe táján a római

várda s a római sánczfal kezdete, körülötte Tersattica házcsoportja, a Fiumara

(Oeneus) toi'kolatában evezs és vitorlás bárkák, a hegyoldalban szöllök,

fügefák, babér- és olajfaligetek.

A helység mai fogalmak szerint nem lehetett valami jelentékeny.

Római tárgyak ugyan kerültelc napfényre Fiume területén, de nem nagy

mennyiségben. így néhány kkoporsó, halotti urnák, pénzek az els császá-

rok idejébl, ércztükrök, tk, kíinnyfogó üvegcsék. E tárgyak azonban már
régebben elkallódtak s a nemrég alapított városi múzeumba semmi se jutott

bellük.

Miután Augusztus a biiodalom határát a Dunáig terjesztette, a panno-

nokkal együtt meghódolt japydok ellen nem volt többé szükség védfalra s

így a tersatticai rhely is elveszte stratégiai jelentségét.

A város lakói békésen zhették tovább a lakóhelyük természete által

megszabott foglalkozásaikat, a tengeri hajózást és kereskedést, hajóépítést

és halászatot.

így folyhatíjtt a tersatticaiak élete nyugodt egyformaságban, a míg a

római birodalom fennállott. Milyen lehetett a város sorsa a nagy népván-

dorlás viharos idejében, an'ól — írott adatok híjában — csak halvány sej-

telmeink lehetnek. Legelébb akkor juthatott a barbárok kezére, mikor a

nagy Alarü; a nyugoti gótok királya a keletrómai császártól népe számára

megkapta egész Illyriát. A nyugoti gótok Itáliába vonulása után pedig Horvátok és

ismét visszakerült a byzanczi birodalomhoz. "^"^pedése.*

^'

A leglényegesebb etnográfiai átalakuláson akkor ment keresztül a Quar-

nero vidéke, midn az avarok által zött horvátok és szerbek mai lakóhe-

lyeikre telepedtek. (600 körül Kr. u.)

Ekkor kezdettek lassankint eLszlávosodni az slakók, kik csak a ten-

gerparti városokban bírták napjainkig megrizni régi latin jellegüket.

Hogy Tersattica mennyire állott ellen az elszlávosodásnak, azt nem
tudjuk ; de valószínnek tarthatjuk, hogy tengerentúli érintkezései folytán

megtartotta latin jellegét egészen addig, a míg elpusztiüt.

FIUME A KÖZÉPKORBAN.

A hagyomány szerint Tersatticát az avar korszak végén. Nagy Károly

idejében érte utói a sors. St e hagyomány egyenesen a nagy frank császár-

nak tiüajdonítja a város lerombolását. Eszerint Tersattica lakói holmi adó- Tersattica

zaklatások miatt lesbl megölték volna Erik friauli herczeget, Nagy Károly pusztulása.

kedves emberét, az avarok legyzjét (Abbázia közelében, Lovrána mellett);

s a császár emiatt való haragjában törölte volna el e várost a föld

színérl.

Megfelel-e ez a hagyomány — melyet Lucius dalmát krónilcája emUt
— a történelmi valóságnak, azt most már bajos eldönteni. Lehet, hogy
maguk az avarok pusztították el a várost. De ha a régi város elpusztult

volna is, nem kételkedhetünk benne, hogy a folyótorkolat csakhamar ismét

érvényesítette városalkotó erejét, s új települket csalt maga mellé. A közép-

7*



52 Fiume története.

kori történeti emlékek fogj^atékossága miatt azonban az njjászületett hely-

ség nyomát nem találjiil<; egészen a XIII. századig.
A Fiume név Fiumét mai nevén legelször 1260-ban, IV. Béla egy olieveléhen

elször.
° ' -^-^

taldJjvh említve. A király ebben megersíti a Frangepánokat az eldei által

nekik adományozott Modrus és Vinoclol vármegyék (a mai Modrus-Fimne

megye) birtokában, . . . „melyek határa — úgymond — éjszak felé elsben

is a Biha (azaz Rieka) folyó és város, azután a mi szabad folyóvizünk a

Riesina (Recsina)" stb.

Frangcpánok. Teliát IV. Béla idejében Fimne mai nevén — talán már régóta— léte-

zett a Frangepán-birtok s egyúttal Magyarország határán, s így kétségte-

lenül a német birodalom kötelékébe tartozott. Hasztalan iparkodik Racki

horvát történetíró az oklevél világos szavaiból azt kiolvasni, hogy a város

itt bele van értve a Frangepánok birtokába.

Kié volt hát ekkor Fiume, ha nem a Frangepánoké ? Erre a kérdésre

csak negyvennégy évvel késbb kapunk pozitív feleletet — egy velenczei
Piiiiioiak uralma. &J &J 1 f öj

^

okmányból. Eszerint Duinoi Hugó 1304-ben Velenczébe küldötte Máté fiumei

hirót, hogy számára a köztársaságtól 8000 lírányi kölcsönt vegyen fel, zá-

logba vetvén érte Fiume város összes vámjövedelmét.

N3'olcz évvel késbb, 1312-ben, azt találjuk följegyezve, hogy Duinoi

Biidolf, az elbbeni Duinoi Hugó fia, rokonaival együtt Alberti Miklós ve-

lenczei lakosnak köti le hat év tartamára a íiiunei vámot, az elbbi ok-

mányban is említett Máté bíró jelenlétében, a ki esküvel kötelezi magát a

szerzdés végrehajtására.

Ezekbl hát bizonyossággal kitnik, hogy Fiume földesurai 1304-en

innen — s mindenesetre már régebb id óta is — a Duinoi lovagok. Ezek-

nek sfészke, Duino vára, még máig is látható a trieszti öböl északnyugoti

szélén, nem messze Miiamarétól, egy a tengerbe merészen kiszökell k-
sziklán. A család okmányilag már 1139 óta szerepel, s tagjai elébb a nagy-

birtoku aquileiai pátriárka, késbb a hatalmas görczi grófok hbéreseinek

(ministeriales) vallják magúidat, teliát e birodalmi fejedelmek révén a német

császár alattvalói. A Fiumara tehát ekkor újra mint határfolyó tnik elénk,

elválasztván a német birodalmat a magyar korona területétl

Mikor jutottak Duino urai Fiume birtokába, annak nyoma veszett. El-

lenben csaknem bizonyosan kimutatható, hogy kitl kapták. Régi egyházi

krónikák említik, hogy e város a Monté Maggiore tetejétl egész a Fiu-

mara—Recsináig elterjed partvidékkel, Moschenicze^ Veprinaz és Castua

helységekkel együtt nemcsak egyházi, hanem világi tekintetben is az

1827-ben megsznt pólai püspökséghez tartozott. A Dninoiak tehát vala-

mely pólai püspöktl kaphatták az egész területet teljesített, vagy teljesí-

tend szolgálataik fejében. Tény az, hogy késbb nemcsak Fiume, hanem
egész vidéke az említett helységekkel együtt a Duinoiaké, s azoknak

úgynevezett Karszti uradalmát képezi. A pólai püspökök régi földesurasá-

gának emléke különben még sokkal késbbi idkben is fenmaradt azon

szokásban, mely szerint Fiume városa minden uj püspök bevonulásakor i^gj

lovat, ('gy galanibölyvet s két fehér ebet tartozott neki felajánlani.

A Dninoiak karszti m-adalma töszomszédja volt a Frangepánoh liorvát

kiskirályságának. Az akkori idk harczias természetét, örökös apró hábo-

rúit tekintve már eleve föltehetjük, hogy e szomszédság nem volt mindig

békés s határvillongásokban nem lehetett hiány.

Lehet tehát, hogy a Duinoiak és Frangepánok már régebben is viszály-

kodtak egymással ; tény azonban, hogy 1337-ben fegyverrel támadtak egy-
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másra. Ez évben ugyanis Duinoi György a görczi gróftól újra visszapártolt

az aqnileiai pátriárkához s ezt haddal is segítette Görcz ellen. A görczi gróf

erre Frangepán Berta] nnnal szövetkezett. Egyesült seregeik elsben is a

Duinoiak birtokaira törtek s mintán Györgyöt békére kényszerítették, együtt

rontottak be Friaulba, a pátriárka országába. Fiume ez alkalommal a

Frangepánolc kezére kerüJt, kiknek uralma alatt t365-ig, tehát huszonnycjlcz

esztendeig megmaradt. Ez id alatt a város tényleg a magyar Jcorona tartó-

zéJcánaJc tekinthet.

Hogy a háboiút követ két évben, 1338. és 1339-ben Fiume csakugyan
a Frangepánok birtokában volt, az kiviláglik a következ esetbl. Epp ez

idben néhány fiumei lakos velenczei pénzek hamisitására adta a fejét. A
köztáisaság e visszaélést teimészetesen nehezen tíírt(> s meg is tett(> a szük-
séges diplomac-ziai lépéseket annak meggátlására. S ezekkel már nem a
Duinoiakhoz fordul, hanem Frangepán Bcrtalaoiho.t, üzenetek és ismételt kö-
vetségek által kérvén öt, hogy e visszaélést a iieki alávetett területen aka-
dályozza meg, s a hamisítókat megérdemelt biuitetésben részesítse.

A város — mint mondottuk —
csak 1365-ben került vissza a Duinoiak

birtokába. Ez évben ugyanis Frange-

páni István és János, az elhunyt Ber-

talan fiai visszaadják Fiumét (terram

et castrum fluminis) Duinoi Hugónál-

,

az idközben szintén elhalt György

fiának, „véget akarván vetni az eldeik

között uralkodott haragnak, gyülol-

ségnek és viszálynak."

Az ezt követ 1366-ik év kor-

szakalkotónak mondható nemcsak

Fiume, haiiem Ausztria, Velencze s az

egész Adi-iai-tengermellék történeté-

ben. A Karinthia és Krajna meg-
szerzése által hatalmasan megersö-
dött Habsburgi ház ez idtájt mind-

inkább kezdett délneiv a tenger felé

gravitálni, ellenállhatatlan vonzó ert
gyakorolván a partvidék kisebb h-
béruraira és városaira. A görczi grófok,

hogy maguknak ers hátvédet biztosítsanak, már 13ül-ben osztrák íouraság

alá adták magukat. Példájukat csakhamar követte Duinoi Hugó is, 1366-ban

hséget fogadván III. x^lbert és III. Lipót osztrák herczegeknek.

Duino urának e nagy következmény lépése folytán Ausztria most els

Ízben nyomult elre a tengerig, két fontos pozicziót nyervén az Adria part-

ján: nyugoton Duinot, keleten Fiumét a környez partvidékkel együtt. 8

ezzel mcglcezdödött Ausztria versengése Velenczével, mely ellenkez irányban

szintén igyekezett hatahnát a tengerpart mentén kiterjeszteni. A Habsburg-

dinasztia e térfoglalása az Adria partján új reményt öntött a triesztíel-he is,

kik nehezen trték a kereskedelmüket megbénító velenczei uralmat. Duino

urának meghódolása után már két esztendvel (1368-ban) fellázadtak Velen-

cze ellen, s Ausztria herczegeihez fordultak segítségért, késznek nyilatkozván

az osztrák furaság elismerésére. A vitéz III. Leopold el is jött Trieszt falai

alá az ostromló velenczések ellen, de visszaveretett, mire a város megadta

Habsburgi liáz.

FIUME. AZ ARCO RüXIANO.



54 Fiume története.

Velenczeiek

feldúlják Fiumét

magát. A velenczések pedig boszúból még ez évben (1369.) a most már

Ausztriához tartozó Fiume alá jöttek s földúlták és fölégették.

A triesztiek azonban tizenegy év múlva, midn Yelencze a Genuával

és Nagy Lajossal való háborúja folytán végveszélyben forgott, felhasználták

a köztársaság szorongatott állapotát s újra behívták az osztrákokat. Ezúttal

simán ment a dolog. A város egyszeren kaput nyitott Leopold berezegnek,

aki a lakosokat régi szabadalmaikban megersítette s ez id óta (1382.)

Trieszt is megmaradt osztrák kikötvárosnak.

Ezzel a két város történetének iránya hosszú idre ki voH jelölve.

Mindkét kiköt századokon keresztül szálka maradt a velenczések szemében,

kiknek adriamenti bii'tokában éket képeztek. Nem lehetvén arra kilátás^

hogy e két pontot Ausztriá-

\^ tói elhódítsa, Fiumét ille-

tleg Yelencze arra szorít-

kozott, hogy az eltte fekv
szigetek— Cherso és Vegiia

— megszerzésével a fiumei

öbölbe vezet bejáratokat

megszállva tartsa s ezzel

a várost e nyilt tengertl

elzárja ; ami 1400 után si-

keríilt is neki.

Fiúménak eddig sze-

repelt földesura, Duinoi

Hugó 139ü-ben magtalanul

elhunyt s összes birtokait

közeli rokonaira, a nagyha-

talmú Walsee grófokra

hagyta, kiknek eldei még
a Habsbiugokkal együtt

jöttek volt be Ausztriába,

s egy egész századon ke-

resztül elkel szerepet vit-

t(>k Ausztria történetében,

birtokra, méltóságra, ha-

talíjmra és befolyásra nézve

\'etekedvén a hires Ciliéi

grófokkal. Bár a (-saladnak

már eddig is nagy kiter-

jedés birtokai voltak a

két Ausztriában és Stiriában, a Duinoi-örökség mégis nagyban hozzi'ijiírult

a Walsee-ház eddigi fénye és gazdagsága emeléséhez.

Ez a nagy hatalom és gazdagság testvérei halála után csakhamar

Walsee Bamhert gróf kezében egyesült, aki 1422-ben bekövetkezett haláláig

egymaga képviselte a házat. Az új földesúr csaknem fejedelminek nevezhet

hatalma és tekintélye kétségkívül visszahatott a neki alávetett Fiiune hely-

zetére is, mely alatta és utódai alatt kezd jobbágyközségböl igazi várossá

fejldni.

Rambert fia és utódja, 11. Rambert, 1422-ll 14r)0-ig képviseli a csa-

ládot. Az ö id(>jébl becses okmánygyüjtemény maradt fenn a fiumei levél-

tárban, in('l\l)öl a k(")zség akkori belél(>tét 1iiz(>tesen m(\gisnierhetjiik.

IV. BÉLA MAGYAR KIRÁLY. (Az orsz. kéi)tárból.)
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E szerint Fiimiét ;i libéi'úr nevében egy általa kinevezett kapitány

(Raunacher Jakab) kormányozta. Emellett azonban a községnek eléggé ki-

fejlett önkormányzati joga volt, melyet egy tizenhat tagú tanács gyakorolt,

élén az évenkint váltakozó Icét bíróval. A tanács határozatait a hosszabb idre

idegenbl— Olaszországból— szerzdtetett t(>rvénytiidó jegyz foglalja Írásba,

többnyire latinul, néha azonban már olaszul is. A lakosság már ekkor is

l-étnyelvü. A tanácstagok— tehát az si családok képviseli— horvát nerüeJc ;

de ezeken kivül a város lakosságában már akkor is sren van képviselve

az olasz elem, melynél többnyire kimutatható, honnan származott be. (Anto-

nius Pertusano de Venecys, Castelinus de Pesauro, Calleli de Ancona; Jolian-

nes Albertini de Jadera — vagyis Zára, — Jac(jl)us de Pisino, Prodanus de

Pago, Anzelino Buonfioli de Florentia stb). A fejlett olasz kultúra, mely épp
e században lóp virágzása korába, Fiúméban is természetszer felsöbbséget

szerez az olasz nyelvnek a kimveletlen horvát fölött, s mint belföldi váro-

sainkban a német, \\g\ a tengerparton az olasz volt a kereskedés nyelve is.

S a kereskedés volt már akkor is a fiumeiek ffoglalkozása. Fiume
volt f tengeri piacza a krajnai bányákból és vasmvekbl szállított vasnak,

Kcizépkori

kereskedés

Fiuinebaii.

FIUME A XV. SZAZADBAN.

vasrudaknak, szögeknek, kaszáknak, késeknek, patkóknak, melyeket laibachi,

krainburgi, steini és bischofslaaki kereskedk hoztak a tengerpartra. Ez
árukat a fiumeiek tovább adták az olasz kereskedknek, (kivált a pápai

állam felé, Velencze elkerülésével) ; ezek meg olajat hoznak cserébe Ancona,

Fano, Pesaro, Rimini, Recanati, Fermo és Barletta városokból. Jelentékeny

a fa- és borkereskedés is. A hajóipar virágzó s a fiumei hajóácsok még a

velenczei arzenál számára is teljesítenek megrendeléseket. A halászat, kivált

a tin-halászat szintén fontos foglalkozása a lakosoknak.

Fiume küls képe a XV. században már egészen városias. A helységet Fiume a xv.

már ekkor is falak övezik, több kapuval ; fels részén fellegvár emelkedik.
"'^'^'^''^"•

A jobbára emeletes házak fölött két nagyobb templom magasodik ki : a

káptalani székesegyház s az Agostonrendiek temploma. A város kiterjedése

külíJnben igen csekély, s csak a ma ó-városnak (cittá vecchia) nevezett vá-

rosrészt foglalja magában"". Fiume külterülete ez idben megfelel a mainak,

s a most is dívó dülelnevezésekkel már ekkor találkozunk (Braida, Scu-

rigne, Ponsal, Cosala, Bergud, Podbreg). Itt kivált szUket mvelnek a la-

kosok, de azonkívül veteményeket és gabonát is. A lakosok számát az
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okmányokban, szerzdésekben említett több száz szerzd fél után ítélve,

már ekkor néhány ezerre tehetjük.

II. Walsee Rambert gróf halála után (14.00) két fia: III. Bambert és

FarJcas osztozott az örökségen. A fiumei uradalmat (a Monté Maggiore alját)

az utóbbi kapta.

Mindkett magtalan lévén, tengerparti uradalmaikat a Habsburg házra

vagyis III. Frigyes császárra szállították ; s igy Walsee Farkasnak 1466 után

bekövetkezett halálával Fiume, felszabadulva jobbágyi helyzetébl, egyene-

sen az uralkodótól függ birodalmi város lett, és a császár által kinevezett

kapitányok kormányozták. Els ismert kapitánya 1484-böl von der Dürr

Boldizsár ; a második Bauher Gáspár, a harmadik Thurn János, valamenyien

krajnai nemesek. Innentúl a fiumei kapitányi méltóság általában a krajnai

nemesi rend dominiumának tekinthet.

A Hunyadi Mátyás és III. Frigyes császár között 1477-ben kitört és

többször ismétldött háború a Magyarország határán fekv Fiumét sem hagyta

érintetlenül, mely akkor sietve igyekezett falait és várkastélyát jó karba

helyezni.

A Frangepánok azonban, úgylátszik, mégis eKogialták; de az 1479-

iki gráczi békeszerzdés ismét Ausztriának Ítélte oda. A háború e vidéken

ezután is folytatódott; az osztrákok késbb — alkalmasint Mátyás halála

után — Tersattót e-lvették a Frangepánoktól, kik csak 1492-ban kapták vissza

Miksa császártól.

Ily események között lépett be Fiume az újkor történetébe, mint a

szabad fejldés föltételeivel bíró s az uralkodói kegyre számot tartható

szabad város.

FIUME AZ ÚJKORBAN.

veiencze Mindjárt az újkor küszöbén nehéz megpróbáltatás érte Fiumét. II. Grjoila

eUo-iaija pápa, a rettenetes öreg, az egész világgal, — a császárral, spanyol, franczia

és magyar királyokkal — összeszövetkezett volt, hogy eltörölje a föld színérl

Sz. Márk respublikáját, mely a pápai államtól egy-két várost elhódított volt.

Megindult hát a cambrayi liga háborúja, melyben a tengeren ers köztár-

saság a császár partvidéki birtokai ellen irányozta fegyvereit. Fiume 1508-ban

a velenczések kezére került, kik politikából meghagyták a város autonó-

miáját s megelégedtek azzal, hogy a császári kapitány (Rauber János) he-

lyére köztársasági proveditort tettek. St egy zászlórudat tartó kpillérrel is

kedveskedtek a fiumeieknek, melj^re feltzték a Szent Márk lobogóját, s ezt

a kecsegtet jelmondatot vésték rája

:

NUMINE SUB NOSTRO TUTAE REQUIESCITE GENTES,

ARBITRII VESTRI, QUIDQUID HABETIS, ERIT.

(Oltalmunk alatt bizton nyugodjatok meg, népek : amitek csak lesz,

szabadon rendelkezhettek róla).

A jelmondat alatt ki volt faragva Veiencze czimere, Sz. Márk orosz-

lánja. Azonban a dicsség nem tartott soká. Dobzse László magyar Idrály

is benne lévén a velenczeiek oUeni szövetségben, Bot András horvát bán

1509-ben visszavette Fiumét a velenczésektl, mely alkalommal a lakosok Sz.

Márk zászlaját letépték s a sárba tiporták, s a velenczei czímert a zászló-

tartó pillérbl kifejtették. (Ez emlékezetes pillér 1896 végéig a városháza

piaczán állott s a város lobogóját tartotta; most a városi múzeumban van).

Fiumét.
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Velenczc boszút esküdött e gyalázatért. Még ugyanez évben a város alatt

termett egy hajóhada, Angelo Trevisano parancsnoksága alatt, mely a várost

elbb bombázta, majd rohammal bevette ; a dühös legénység a várost kifosz-

totta és felégette s negyven tanácsost vasra verve hurczolt magával a gá-

lyákra. A város azonban csakhamar visszakerült Ausztriához és 1511-ben

már ismét Miksa császár birtokában volt, ki Fiumét a kiállott szenvedé-

sekért azzal kárpótolta, hogy lín-ben a, fidelissitna iirbs {leghségesehh vávos)

czímmel ruházta fel.

Miksának 151Ü-ben bekövetkezett halála után unokái, V. Károly és I.

Ferdinánd megosztoztak a habsburgi világbirodalmon ; utóbbinak jutottak az

si osztrák tartományok, Trieszttel és Fiúméval együtt, noha Y. Károly

mint a ház tengeri hatalmának képvisí>löje, egyideig e két kikött magának
szájidékozott tartan i.

Idközben a terjeszked török invázió Ferdinándnak is sok gondot adtjtt.

x^-i:sjtílMi^J!sS4yf- rg^.4j:ffi^SjJ5Sj

yciu)

'*^'^'*'-^^^"- •'^^•^~'S^

l'iume

visszakerül

Ausztriához

Török

fenyegetés.

ZENG A XVII. SZAZADBAN.

Erre való tekintetbl a krajnai rendek már ir)20-ban szorgalmazták Fiúmé-

nak, mint véghelynek megersítését. 1522-ben pedig itt rszolgálatot szerveztek

a töröh ellen, kötelességükké tévén a fiumeieknek, hogy mihelyt hirét veszik

a törökök elnyomulásának, üzenjék meg rögtön a közeli Klánára, hol állan-

dóan hét lovas futár tanyázott, kik a vészhírt tovább vitték Krajna belsejébe.

Egyébiránt Fiumét a puszta és úttalan Karszt eléggé megvédte a törö-

kök ellen, kik a város mögött számtalanszor becsaptak a síkabb krajnai

területre, de a terméketlen partvidékre nem igen támadtak. Fiúméban is

sokszor féltek a törököktl, de mindannyiszor megmenekültek a puszta ijed-

séggel.

így a város éppen a mohácsi vész évében, 1526-ban nyugodtan kidol-

gozhatta iij statútumait, melyeket Ferdinánd 1530-ban meg is ersített. E
statutmnok csekély módosításokkal úgyszólván betszerinti másolatai a triesz-

tieknek. A város élén megmaradt a kapitány, mint az állami hatalom képvi-

selje ; mellette a két kormányzó bíró (judex rector) és az ítél bíró (judex

Magyarország Vármegyéi és Városai': Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 8

Város uj

statútumai.
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miileficiürum), akinek idegennek s jogdoktornak kellett lenni. (Többnyire a

pápai államból, Friaulból, Görczböl vagy Isztriából valók voltak).
Községi ^ község ügyeit egy ötven tagú nagy tanács és az ennek tagjaiból

szervezet a XVI. ,_ -

században. váJusztott 25 tagú kís tanács intézte, mely nem egyszer bátran síkra, szállott

a város igazaiért a kapitányok túlkapásai A^agy mulasztásai ellen. A lakosság

foglalkozása és a kereskedés természete és iránya is a régi maradt, közve-

títvén a forgalmat Ausztria s közép és déli Olaszország között, hol Fiúménak
már saját konziilai voltak Ancona, Manfredonia, Messina és Civitavecchia

kikötkben.

Ebben azonban bénitólag hatott Velencze kalmár féltékenysége és

egyedáruságra való törekvése. A köztársaság mint a .,tenger királynje''

(regina del maré) magának vindikálta az uralmat az egész Adria felett, s

ehhez képest vámot követelt minden idegen hajótól, mely e tengeren közle-

kedett ; st ezeket sokszor arra kényszeritette, hogy máshova szánt rakomá-

nyaikat Velenczébe vigyék eladás végett; ilyeténkép úgynevezett árumeg-

állító jogot bitorolván. Emiatt a íium^eiek a triesztiekkel együtt gyakori pana-

szokkal fordultak az osztrák kormányhoz, mely igyekezett is diplomacziai

tárgyalások utján Velenczét bitorolt jogairól való lemondásra bírni — igy az

1563-iki friauli konferenczián — de mindig siker nélkül.

Tengerpartimk megsértett kereskedelmi érdekeinek nemsokára várat-

lanul boszulói akadtak a rettenetes uszlcóholihan, a zengi helyrség féktelen

zsoldosaiban.

Ezek a törökök ell menekültek volt osztrák katonai szolgálatba, s

si hazájuk elvesztése fölött való elkeseredésükben minden alkalmat meg-

ragadtak arra, hogy a pogány on boszút álljanak. Elébb a törökök száraz-

földi birtokait pusztították tzzel-vassal, majd a tenger felé fordiiltak, s mint

félelmetes kalózok irgalmatlan hajszát kezdettek a Velenczével keresked

levantei hajók ellen. S midn Velencze az ö hadi gályáival védelme alá

fogta a vele keresked török hajókat, az uszkókok teljes dühvel a köztár-

saság ellen fordultak s rendre fosztogatták Velencze dalmát és isztriai birto-

kait és kalmár hajóit. Ehhcn Fimnénah is jelentékeny sserep jutott.

Uszkókok.

Uszkókok

szervezete.

FIUME ES AZ USZKÓKOK.

Az uszkókok 4 századra voltak osztva, ugyanannyi vajda alatt looü-ben

még csak 2o3-ra tették szánmkat, 1602-ben már 5—600-an voltak, az idegen

pribékekkel s a törzslakókkal együtt azonban 1200-ra is föhnent a fegyver-

forgató férfiak száma. Nagyobb vállalatoknál azonkívül még a Zeng alá tar-

tozó várak katonái is hozzájuk csatlakoztak, s ily alkahnakkor mintegy

2000 fnyi hader gylt össze.

A rendes zsoldon lév rség tigyanis csakhamar megszaporodott az

olasz nyelvben jártas s a tengerészeihez ért dalmatákkal; többnyire

rovott elélet egyénekkel, szökevény velenczeí gályarabokkal vagy gonosz-

tevkkel, kikhez még a pápai államból menekült zsiványok s más efféle

elemek csatlakoztak. Ezeket a zsoldos uszkókoktól megkülönböztetésííl ven-

turini (kalandor jövevény) névvel jelölték. Szerepük annyiból volt igen fon-

tos, amennyiben az uszkókoknak mesterei voltak a kalózkodásban.

A fiumeiek igen korán lettek figyelmesekké a zengi uszkókok tengeri

rablásaira, és mindjárt az els eseteknél elre megjósolák hogy ebbl a

városra min károk és veszedelmek háramolhatnak.
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Az els iliien esetre már l-^)43-ha)t fnlálunh adafof. ki-ö összeütközés•7^ n T > f <

Velenczével.

Ez évben ugyanis Ritsclian Gáspár íiiunei kapitány es az ottani tlior-

czegi vámszed jelentik, hogy az uszkókok egy Dalináoziából jöv hajót kirabol-

tak, melynek ötvenezer aranyat ér rakománya velenczei kereskedk tulaj-

dona volt. Kifejezik abbeli aggodalmaikat, hogy a relenczéselc iiss.catorlással

fognalc élni, megakadályozva a kii'ályi kamarajavak szállítását, elzárva a

Fiúméba vezet utalcat, st egyéb támadásokat is intézve az osztrák l)ii'-

tokok ellen. Ez be is teljesült. Kaió/iámadá^^ok.

Az ir)7r)-ik év karácsony éjszakáján a velenczei Contarino hajója,

selyemmel és más kelmékkel m(>g gabonával és egyéb levantei áruval meg-
rakva Fiume eltt horgonijt vetett. A gályán nagyszámú utason és tengerészen

kivl 300 velenczei zsoldos is volt, C'andiából visszatérben. így minden-

nem veszély kizártnak látszhatott. Azonban egyszerre öt bárka közel('(l(>tt

a hajó felé. A legénység gyanúi hmúl nézte közeledésüket, halászoknak gon-

dolván ket. Pedig uszkokolc

voltak, összesen kétszázötvenen,

a három Danicsics testvér vezér-

lete alatt. A hajóhoz érve, vak-

mer támadást intéztek ellene,

szerencsésen eh'oglalták s dia-

dallal vitték el Zengbe.

Afiuni('i(>k, e vakmer rabló-

csiny szemtanúi, igen jól ismer-

hették már e kalózbárkákat, a

melyek mhiden valószinúség

szerint a fiumei hajógyáraidból

kerültek ki.

E bárkák, specziális ren-

deltetésükettekintve, a rendestl

eltér külön szerkezettel bírtak.

Rendszerint harmincz emberre

voltak számítva ; a nagyobbak
azonban ötven fnyi csapatot is

befogadhattak. P] naszádok ál-

talán igen gyors járatnak voltak,

s kisebbek mint a közönséges ve-

lenczei bárkák ; a minek az volt

a czélja, hogy a velenczei hajók üldözés közben a s(>kélyebb vizekbe ne követ-

hessék. Késbbi szokás szerint fen(>kük át volt fúrva, s a nyílás egy nagy
csappal elzárva; ez meg arra szolgált, hogy a szükséghez képest a part

meUett a víz alá meríthessék s így az ellenség szemei elöl elrejtsék. A
kell pillanatban aztán újra kiemelték és használatba vették.

A fiumei hajóácsok az ilynem járómvek készítéséiben már igen nagy
gyakorlatra tehettek szert, midn a fiumei tanács löüS-ban 50 arany bírság

és számkivetés terhe alatt megtiltotta a kalóz-bárMk építését.

De ennek daczára jóval késbb is készültek Fiúméban naszádok az uszkó-

kok részére. 1608-ban Ditrichstein és Rogato fherozegi biztosok a kalóz-bárká-

kat Zengböl Fiúméba küldették megégetés végett; de a biztosok eltávozása

után a zengiek visszamentek bárkáikért s újra megkezdték rablójárataikat;

különben a fiumei polgárok közül is többen részt vettek a rablásokban. A
városi tanács szigorúan járt el velük szemben; de azért az uszkókok teljes

U szkok liajók

építése

USZKÓK MARADÉKOK A QtfAK.VERO KÖRNYÉKÉN.
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megtöréséig még mindig találunk Fiúméban tcugeri rablással mesterség-

szerén foglalkozó egyéneket.
Fiumeiek j^ fiimiei kcreskeclök gyakran mentek Zengbe rablott árúkért ; de az

kereskedése éiz
"^ it^

uszkókokkai. uszkókok nem ritkán maguk hozták Fiúméba azokat'. A r iumara partján

épült révházban (híd még nem volt akkor a folyón) bocsátották árúba a

zsákmányt. A fiumei tanács 1607-ben elhatározta, hogy lebontatja a rabk)-

fészck révházat. Volt egy más tanyájuk is a zengi kalózoknak Fimne kö-

zelében, az „uszkók-csárda" (osteria degli uscocchi.) Ez a Fiumara túlpartján

volt, a mai Szusákon. A hagj^omány szerint az uszkókok éjnek idején itt

szoktak osztozkodni a zsákmányon.

védekezéssé ^ fimnei liatóság nem szívesen látta az o fajta kereskedést, mely

folyton érintkezésbe hozta a fiumeieket e vad martalócokkal, kik ellenségeik-

nél nem sokkal jobban bántak velük. Söt a tanács a zsákmánynak becsem-

pészését tle telhetleg igyekezett megakadályozni, azt határozván, hogy
a város fels kapui e végiöl folyton zárva tartassanalc.

Különben az e fajta zsákmánytárgyakkal való kereskedés az akkori

erkölcsi fogalmak szerint egyátalán nem hagyhatott foltot a fiumeiek jó

hírnevén. Az ilyen nyereséget maguk a velenczeiek sem vetették meg s

tisztességtelennek sem tartották. Még ez idben is el-eljártal- Zengbe török terü-

leteit ejtett rahszolgálmt vásárolni^ s ezt teljesen rendjén valónak tartották,

azon egyedüli megszorítás mellett, hogy a vásárolt rabszolgák ne keresz-

tények, hanem pogányok legyenek, mit az eladó fél — legalább propter

fo?mam — köteles volt beigazolni.

Ilynem üzletekrl részletes adatok is maradtak fenn. így 1588-ban egy

vclenczei keresked megbízza ügynökét nagyobb számú rabszolgák vásár-

lásával, a velenczei piacz számára, hol a rabszolgatartás egész a XVI. szá-

zad végéig folyton dívott. Az ügynök Fiúméba érkezvén, az üzletet már itt

köti meg, a városi jegyz közbejöttével. Ezután ellátja magát a szükséges

lánczokkal és béklyókkal, s igj kellen fölszerelve indul el a hajón Zengbe.

Itt átveszi a megvett 13 rabszolgát — fejenkint 35—40 arany vételárban, —
azután Fiúméba visszaérkezvén, továbbszállításukról innen gondoskodik.

A zengi kalózok csak úgy bántalmazták és zaklatták a fiumei polgáro-

kat, mint velenczei ellenségeiket. A fiumeiek és az uszkókok nyílt össze-

tzésérl nem egy adat maradt ránk. 1596-ban Possedariai Márton kalandor

grófí'al, az uszkókok vezérével tztek össze, a kinek egyik kísérjét súlyosan

megsebesítették. Paradeiser György zengi kapitány e miatt mértéktelen ha-

ragra lobbant. Fenyegetzött, hogy ágyúival Tersattóból halomra löveti a

várost s kardélre hányatja lakosait, ,,nem kegyelmezve még a visels asszonyok-

nak sem.j kiknek méhébl fogja kitépetni a még meg nem született gyermekeket."

A tanács erre megindította a vizsgálatot a vétkesek ellen, de egyúttal

elhatározta, hogy panaszt emel a fherczegnél Paradeiser esztelen fenyege-

tzései miatt.

Intézkedések Az e végbl kíkldött követ teljes elégtétellel tért vissza a gráczi
az uszkókok udvartól, két kedvez fherozegi határozatot hozván magával. Ezek elseje

szerint az uszkókok „azon botrányok elkerülése végett, melyeket erszakos

magaviseletükkel a városban naponkint okoznak" kitiltatnak Fiume területérl;

azonban ,,ha ennek daczára mégis jönnének s erszakot követnének el," a fiumei

statútumok szerint legyenek büntethetk. — A másik rendelettel a flierczeg

m(;ghagyja Raah Gáspár tersattói várúrnak, hogy Faradeiscrt e kastélyból

rögtön kiköltöztesse, nehogy a békés város ellen szórt fenyegetéseit beválthassa.

A íoli(M'(;zeg kilihó i'(Mid(^le1e azonb:ui uein sokat változtatott az állapoton.
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Midn a következ évben a Zengbe küldött íohcrozegi biztosok Fiúméba

érkeztek, a tanács az összes lakosság nevében fölkérte ket, hogy az usz-

kükokat kitiltó rendeletnek érvényt szerezzenek. De ez sem használt.

Nem múlt el még egy hónap a biztosok átutazása óta, midn már
újra megjelent a város eltt egy 50 fnyi uszkók csapat, élelmi szereket

követelvén a raktárból. Kaptak is búzát, bort s egyéb élelmi, czikket. De
egyébként nem a legjobb fogadtatásban részesültek, s a városba nem eresz-

tették ket ; miért is nagy hangon fenyegetzni kezdettok hogy rövid idn
teljes számban eljönnek s a várost elpusztüjálc.

A tanács e fenyegetést egész komolyan vette. Az összes lakosságnak

fegyverben kellett járnia és rszolgálatot tennie, hogy egy esetleges éjsza-

kai támadás készen találja a várost. Fiume e szerint valóságos ostromállapotha

volt helyezre.

Ez erélyes intézkedések folytán az uszkókok a városba többé nem jut-

hattak Azonban ntjifra maradt elöttüh a Fiamara torkolata által képezett iermészetes

kiköt. Ide még mindig

eljártak, elíbgialták a

révházat s a folyón

való átkelést megaka-

dályozták.

A tanács most az-

zal akart az uszkó-

kokra nyomást gya-

korolni, hogy a íimnei

hajóácsokat a kalz-

hárkák készítésétl eltil-

totta.

Avelenczeiek foly-

tonos panaszaira és

támadásaira, melyek-

kel az uszkókok ral>

lásait az osztrák part-

vidék elpusztításával

torolták meg, miköz-

ben, 1599-ben Fiumét

is boml)ázták, a gráczi udvar már ir)02-l)en oltfikélte magát, hogy véget vet

az uszkókokrablásainak s az (M'élyérl ismert Babatta József krajnai vice-

domót küldötte Zengbe teljes hatalmú biztosul. Rabattá általános lefegy-

verzést rendelt, a makacskodó fbb embereket felakasztatta, ezek közt

Possedariai Márton grófot, az elbb (elmondott fiumei összetzés hsét;

a külföldrl jött kalóznépet a határon átszáüíttatta, mi meglévén, hozzáfogott

az uszkókok kitelepítéséhez. Kétszáz uszkókot családjaikkal együtt ütto-

csaczba, Brinjébe s egyéb IjelíVildi ersségekbe költöztetett át, s hogy vissza-

téi'ésre ne is gondolhassanak, lakóházaikat (mintegy 400-at) leromboltatta.

A leggyanusabbakból csapatot szervezett, melyet aztán Kanizsa alá küldött

az ostromló keresztény sereg szaporítására. E csapat tényleg meg is indiüt,

de Károlyvárosból visszafordult, s a világos parancs daczára visszatért

Zengbe. Rabattá, ki idközben német zsoldosait elbocsátotta volt, \gj vál-

ságos helyzetbe jutott. Mindazáltal vitézül kitartott, s a lázadó csapat fejét

megfenyíteni készült ; a többiek azonban a kastélj^ba törtek s a hslelk
biztost felkonczolták. Szívét kitépték és felfalták, holttestét pedig másnap

KIUMK KIKOTCJJE A XVII. SZAZAD ELEJÉN.

Uszkükiik

kitelepítése

Uszkok

kogyellenségek.
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kiterítették a templomban, hol az asszonyok állítólag mohón nyaldosták a

sebeibl folyó vért.

Három évvel utóbb a kitelepített iiszkókok csaknem mindnyájan vissza-

szállingóztak volt si fészkükbe; s ekkor — 1605-töl kezdve — újra vissza-

tértek elébbi életmódjukhoz.

Velencze erre az osztrák kikötök újra való elzárásával válaszolt ; — mire

a gráczi kormány ismét párosával kezdé biztosait Zengbe küldözgetni, d(!

tartós eredmény nélkül.

Az uszkókok élelmi szereiket is Fiúmén át kapták. A velenczeiek San

Marco szirtjén erdöt építettek s így elzárták az uszkókokat Fiimietl, minek

kíivetkeztében azok csakhamar végszükségre jutottak. A leleményes kalózok

azonban módját ejtették, hogy a san-marcoi örök éberségét mindenféle fui-

fanggal kijátszák.

A „zengifík^ raliára" külöid)en nagyon tcrliérc volt a békés fiumei pol-

gároknak, mert folyton alkalmat adott e garázda katonáknak, hogy a város-

ban rakonczállan magaviseletükkel a lakosok nyugahnát megzavarják. A
tanács lü06-ban meíjiíltja a zengi rség számára rál haza s eggéb gabona be-

hozatalát, s azzal fordul Hoff Jeromos ottani élelmezési biztoshoz (magister

annonae), hogy a mondott czikkeket ezután megállapodás nélkül szállíttassa

Zengbe. Utóbb báró Kisl horvátországi generális megkeresésére — ki akkor

biztosi minségben tartózkodott Zengben — a tanács eláll ugyan e tilalomtól,

azt határozva, ..hogy a vioiidott raliár maradjon meg a rárosbar). a míg a

mondott generális ár Jceggelme e régeixen tartzhodik'' ; de csak íigy, ha „meg-

ígéri, hogg sermniféle kaiózbárkát nem, enged, a száUíimúngokért jönni, hanem
világosan és szigorúan meghagyja a raktárosnak, hogy a készleteket haladék

nélkül szállítsa rendeltetésük helj'ére ; máskülönben, ha ez elmulasz-

tatnék s újra kalózbárkák jíinnénc^k értük, nemcsak hogy meg nem fog

engedtetni kivitelük, de jövben behozni sem lesz szabad, mirl a föherczeg

fensége (Ferdinánd) is értesíttetni fog, nem más okból, hanem azért, hogy
eleje vétessék a szokott garázdálkodásoknak s az annyiszor ismételt fengegefr-

seknek.
"

Az uszkókok 1607-ben sem hagytak íVil a város fehJálására ezélz ter-

riikkel. Az errl szárnyaló rémhírek folytonos izgalomban tartották a lakos-

ságot. A fiumeiek folj'lon résen állottak s városuk biztonságáról minden

kitelhet módon gondoskodtak.

Zárva tartják az összes mellékkapukat, hogy rajtuk az uszkókok pré-

dáikkal be ne lopózhassanak ; a fkapun többé egyet sem eresztenek be,

sem zsákmánynyal, sem a nélkül, — kiterjesztvén e tilalmat még az asszo-

nyokra is. Elhatározzák, hogy az uszkókoknak tanyául szolgáló révházat

leromboljíik s építési anyagát a város megersítésére fordítják. Végül meg-

szaporítják a bástyatornyok rségét, a birák által összeii'atván az rszol-

gálatra kijelölend polgárok neveit.

De nemsokára a fiumeiek és- uszkókok közötti viszony jelentékeng meg-

jandására kell kíivetkeztetnünk. Az uszkókok számára {íjra bárkák épülnek

Fiuvtéban l&Q'Á-\rM\ és 1612-ben; Fiume új kapitánya. Delta Roveré István

kedvez nekik és hasznot húz tlük, s maguk a polgárok sem riadnak többé

vissza a zsákmánytárgyakkal való kereskedéstl.

Az 1612-ben Velencze és Ausztria között létrejött bécsi szerzdés rövid

idre ugyan ismét megszakítja e viszonyt; de már 1615-ben nemcsak a zengi,

hanem a fiumei kapitány is teljesen szabad kezet enged az uszkkoknak Velencze

elleni vállalataikban. A kalózok ezentúl szabadon járnak-kelnek Fiúméban

Zengi raklár

Fiuniüljaii.
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készüldéseik megtétele végett. St néhány iiszkók e szabadságot arra hasz-

nálta föl, hogy megtelepedett Fiúméban s innen folytatta kalózmesterségét,

a míg a madridi béke után a császári biztosok végét nem vetették az egész

kalÓZSágnak. Vele.iczoiek

A velenczeiek ugyanis csekély idök(")zök kivételével folyton elzárva
°''"'""i'='"-

tarottták az osztrák kikötket (tehát Fiumét is), hajszákat intéztek a kalózok

ellen, s végül az osztrák és magyar part több helyét megtámadták. Fiumét

másodszor is bombázták, Lovránát fölégették és kipusztították, Moschenizze

ellen sikertelen támadást intéztek (1612) ; ezután az osztrák Isztria több belföldi

helységét feldúlták s

Moschenizzére másod-

ízben ráütöttek (1613).

A következ évben

újra fölégették Lovrá-

nát, kifosztották Abbá-

ziát és elpusztíták

Veprinaz és Castua

földeit.Végül 1615-ben

bevették és lerontották

Nori várát.

A kölcsönös pusz-

títások ezzel már nyilt

háborúvá fejldtek,

melynek színhelyéül

kivált Isztria és Fríaiü

szolgáltak. A legfon-

tosabb hadi müve-

letek Gradisca vára

körül fordultak meg
(..gradiscai háború"). A
következ 1616-ik év

februárjában egy

12,000 fnyi velenczei

ostromló sereg jelent

meg a vár alatt, mely

egy évre rá már köze^

volt elestéhez ; ezalatt

azonbanl617. szep^-

tember 26-án Fran-

czia- és Spanyolország

közbenj árasával létre-

jött a madridi békeszerzdés.

A békepontok fintézkedése az volt, hogy a tengeri rablók Zengböl

eltávolíttassanak s kalózbárkáík elégettessenek. E czélból mindkét fél

részérl két-két békebiztos küldetett ki.
Uszkókok

A kiküldött biztosok számszerint 129 uszkokot családjaikkal együtt megsemmisítése.

számztek 10 mérföldnyire a tengerparttól, halálbüntetés terhe alatt. Néhányu-
kat Károlyvárosba s az alája rendelt véghelyekbe vették föl, a többi mehe-
tett, a hová akart. Néhányan 1619-ben még tettek kísérletet a rablókalandok

folytatására, de a kiküldött biztosok még csírájában elfojtották a kísérletet.

Ezzel az uszkókok történeti szereplése véget ért.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 9

I. LIPÓT. (Az orsz. képtárból).
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FIUME MINT SZABAD KIKOTO.

I. Lipót.

Francziák

bombázzák

Fiuinét.

Ezután Fiume annyira mennyire ismét visszanyerte kereslcedelmi sza-

badságát — bár ezentúl is vámot fizetett érte Velenczénelí: — s épp a 30

éves háború idejében, mely egész Közép-Európát lángba borította, teljes

békét élvezett. A politikai nagyhatalommá fejldött jezsuita-rend akkor Fiú-

méban is megtelepedett, itt 1627-ben rendházat és gimnáziumot alapított,

fölépítette a Sz. Vito templomát s adomány útján a jámbor Thonhausen

Orsolya grófnétól megszerzé az egész szomszéd castuai uradalmat.

Leopold császár, eldjei nyomdokát követve, nagy jóakarattal viselte-

tett a város iránt, melynek most is használt külön zászlaját és czímerét

engedélyezte (1659-ben). Alatta a városnak már zálogháza és ispotálya van,

s a község jövedelmei 4000 frtra rúgnak. Egykorú leírás szerint Fiúméban

ez idtájt jól és olcsón lehetett élni, levegje kitn, vize pompás, bora bven
volt. A loyális város 1683-ban nagy ünnepségeket rendezett Bécsnek a török

ostrom alól való felszabadulására örömére, kivilágítással, tzi játékokkal,

ág3'úlövésekkel, tánczczal, zenével s egy nagy bankettel, melyhez a résztve-

vk mindenike tizenkét tál étellel járult hozzá. Az ünnepség fénypontja azon-

ban két csorgókút volt, melyek egyike fehér, másika vörös bort ömlesztett

magából, a közönség szabad rendelkezésére.

A XVIII. század elején kitört spanyol örökösödési háború vihara, mely

egyidejleg dúlt Olaszországban, német földön, Belgiumban, Spanyolország-

ban és messze tengereken, átcsapott a különben oly csendes fiumei öbölbe

is. Miután ugyanis Savoyai Eugén olaszországi hadseregét az osztrák kikö-

tk fell élelmezték, XIV. Lajos az osztrák tengerpart blokirozására du

Forbin Claudius gróf alatt egy hajóhadat küldött ki, mely elbb Triesztet

bombázta, majd Fiume alá is eljött, és

40,000 tallér hadisarczot követelt a váro-

son. A lakosság eleinte hajlandónak mu-
tatkozott ezt megadni, de miután id-
közben elegend hadi segélyt nyert, a kö-

vetelést megtagadta. Erre megindult a

bombázás, melyre a helyrség jól irány-

zott ágyúlövésekkel felelt.

A franczia admirális most a tersattoi

várra irányozta figyelmét s éjjel a Fiu-

mara túlsó oldalán partra szállott, hogy a

domináló magaslatról folytassa az ostromot.

Azonban a fiumei császári kapitán}', Tersi/

OMávián báró észrevette e szándékot, s az

ellenségre kirohanván, visszazte a hajóra,

mire a franczia hajóhad szégyenszemre

eltávozott. (1702. szept. 12.)

E hadi esemény után egészen a szá-

zad végéig egy hosszú korszaka követ-

kezett a békés fejldésnek, mely alatt az

uralkodók bölcsessége szerencsés intuíció-

val megvetette Fiumtí mai virágzásának

alapját.

III. Károly volt tudvalevleg az az

uralkodónk, ki monarchiánk nagyobb sza-

FIUiME. A VAROS
KAPUJA.

TOUNVAN.\K
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bású kereskcdelini polilikáját inaugurálva, els ízben fordított künös figyel-
met a teng(M-i kikötkre, s Triesztet és Fiumét vámmentes szabad kikö-
tkké nyilvánította 1717., 1719—20., 1725. és 1729—30. években kelt
rendeleteivel. Ezt a fontos lépést azután a nevezett városok emelésére czélzó
intézkedéseinek egész sorozata követte. Elször is jó utakról kellett gondos-
kodni: megépült hát a trieszt—bécsin kívül a fiume—lríroh/rárosi út (Via

III. Károly

szaliadalma.

m. KÁKOLY. (Az orsz. képtárból)

Carolina). A kereskedelmi peres ügyek gyorsabb elintézése czéljából Fiúmé-
ban egy váltó- és Jcereskedelmi törvéníjszél-ct állíttatott. A kereskedknek s ipa-
rosoknak fokozott tevékenységre sarkalása okából a kormiíny a buzgóbb
vállalkozókat ingyen telkekben részesítette, mire csakhamar létrejött az els
fiumei czul-orfinomító gyár. Ettl nem messze épült 1722-ben az els vesztegl
intézet, a hajók által esetleg behurczolható járványok távohartására. Küíö-
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Magyar gabona

a tengeren.

ril. Károly

kiváltságlevcU'

nsen nagyfontosságú lépés volt a passzaroviczi béke után (1718) a szul-

tánnal kötött Iceresliedehni szerzdés, mely az osztrák kereskedésnek a levan--

tei kikötkben jelents elnyöket biztosított, melyek kihasználására Tri-

esztben csakhamar megalakult a Keleti társaság (Compagnie orientale, a

Lloyd elfutára.

Ily hathatós gyámolítás meg is termetté a maga gyümölcseit. Az Ad-

riai tenger szk lett a fiumei hajósoknak, kik a triesztiekkel versenji; szál-

lították most már a magijar gabonát is egészen a spanyol kikötkig; s való-

ságos ünnepszámba ment, mikor Smyrnából az els hajó (Vivien keresked

„Isabellá''-ja) a fiumei révbe érkezett. De szk lett a városnak eddigi kfal-

gyrj e is ; III. Ká-
roly alatt keletkeztek

a falakon kívül az

els épületek, melyek

a mostani újváros mag-

vát képezték.

III. Károly ki-

rálynak (mint császár

VI.) 1725. november

19-én kelt kiváltság-

levele következket

mondja:
„Mi VI. Károly

Isten kegyelmébl vá-

lasztott római császár.

Spanyol-, Magyar-, Dal-

mát-, Cseliországok,
Horvát- és Sziavonor-
szágok királya stb.

Még 1717. junins

hó 2-áu hirdettük ki

azon határozatunkat,

mely a bels Ausztriá-

ban fekv fiumei és

trieszti kikötnket sza-

bad tengerparti kiköt
jogaival ruházza í'öl;

utóbb 1719. évi már-
czius hó 15-én és 18-án

kelt kétrendbeli nyilt

parancsunk által ez era-

litett legkegyelmesebb
határozatunkat oly mó-

don újítottuk, bvitettük és ersítettük meg, hogy mindazon kereskedk, iparosok és

kézmvesek, kik nevezett kikötinkben vagy bels Ausztria városaiban, mezváro-
saiban vagy falvaiban letelepedni óhajtanának, szives fogadtatásban részesüljenek

és foglalkozásukat szabadon gyakorolhassák. Egyúttal azt is megengedjük, hogy
mind azok, kik említett kikötinkbe jönnek, kereskedelmi ügyeik intézése czéljából

folyóinkon ki- és bejárnak, ezt útlevél és engedély nélkül tehessék. A fbb utakat ki

fogjuk javítani ; a járványok behurczolásának megakadályozása végett veszteglinté-

zeteket lógunk felállítani, vámmentessé teszszük a tengeren szállítandó ki- és beviteli

árúkat. Kijelentjük továbbá, hogy a nevezett szabad tengeri kikötinkben hor-

gonyzó vagy lobogónk alatt utazó hajókat császári és uralkodói védelmünkben
fogjuk részesíteiú. Ugyancsak nevezett kikötinkben raktái'akat építtetünk, hogy
azokban a kereskedk árúikat csekély raktárbér fizetése mellett kényelmesen és

biztosan elhelyezhessék. A kereskedk között vagy csempészek miatt keletkez
perek gyors elintézése tekintetébl mindkét kikötben külön bíi'ákat nevezünk ki,

els és másodfokú váltótörvényszékeket szervezünk, azon kerc-skedket,^ kik ne-

vezett kikötinkben állandóan letelepednek, felszabadítjuk a szállásadó és egyéb

személyes illetékek terhe alól stb.

MÁRIA TFKÉZIA. (Az orsz. képtárból.)
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a buccarii öböl

III. Károly

Fiunióbnn.

Tovább igy szól az okirat

:

„Az eladottak czéljából jelen nyilt levelünk erejénél fogva nemcsak
koinoíyan, hanem tru-vényeson kötelezleg meghagyjuk és parancsoljuk mindnyájuk-

nak és egyenkéntitél székeinknek, egyháziaknak és világiaknak, fpapoknak,

o-rófokuak, lovagoknak, helytartóknak, marsalloknak, kapitányoknak, rnagyoknak,
ügyvivknek, bíráknak, tanácsosoknak, polgároknak és községeknek, valamennyi

tisztviselnknek, alattvalónknak és híveinknek, bármi méltóságúak, állapotúak és

helyzetek legyenek azok, hogy k jelen legkegyelmesebb nyilt levelünk értel-

mében mindazon kereskedt, iparost és mesterembert, kik megnevezett szabad

teno-eri kikötinkben vagy bels Ausztria tartományaiban letelepednek, minden

tekmtetben védeni és pártolni kötelességüknek ismerjék, mert legkegyelmesebb

akaratunk és szándékunk csak is ily úton fog teljesülhetni."

III. Károlynak ezután még az a terve is volt, hogy

bejárásánál hadi kikött létesít-

sen, melynek elmunkálatait

meg is kezdette. 1728-ban a csá-

szár szfunélyesen lejött Fiúméba,

hogy intézkedéseinek hatásáról

meggyzdjék. A fiumeieknek

iránta érzett hálájáról máig is

bizonyságot tesz a császár dom-

bormv mellszobra, mely a régi

városkapu homlokzatát díszíti.

Fiume ez id alatt mindig mint

autonóm országrész él és szere-

pel, úgyannyira, hogy a prag-

matica sanctío tervezetét is,

mieltt az törvénynyé vált s

Bécsben kihirdették, az uralkodó-

ház a fiumei kapitányi tanácsnak

is elterjesztette elfogadás czél-

jából 1720. június 8-án. A ta-

nács ez év október 19-én jelen-

tette ki elfogadását. A trónörö-

kösödési szabályzat elfogadását

bizonyító okirat kiállítása iránt

1725. szept. U-én kelt fejedelmi

elterjesztést is tárgyalta a fiu-

mei kapitányi tanács, és beható

megvitatás után 172.'i. november

2ü-én rendelte el az okirat ki-

állítását.

Mária Terézia teljes buzgalommal b)lytatta atyja ker(^sk(ulelmi politikáját Mária Terézia,

(alatta kezddött már a magyar gabona bevitele Angliába is) ; st annyira

ment ebbeli buzgalmában, hogy 174-ben a monarchia összes akkori tcn-

germellékét egy provinciiivi'i egyesítvén, azt a többi addig illetékes fható-

ságok alól kivette, s az akkor felállított bécsi l-eresl-edelmi tanácsnál^ (Hof-

commerzienratli) rendelete alá. p] dikasztérhim végrehajtó közege gyanánt

szerepelt a trieszti hereslcedelmi ffelügyelség (Commerzien-Hauptintendanz),

melynek az Osztrák Tengermellék összes polgári hatóságai is alája voltak

rendelve, így a Fiume kormányzatára kirendelt kapitánj' is, ki most a

„helytartó" czímmel ruháztatott fel.

Ez a szervezet azonban nem állotta ki a próbát. Eredend bne abban

áUott, hogy a magyar állam területi csorbításával jött létre, amennyiben

SZÉKHELYI M.\JLÁTn JÓZSEK. (Az orsz. kúptárból).
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Littorale

austriacum.

H!lllUII»ll<IHI!i:i||||l

önhatiilmúlag bele foglaltattak Buccari, Portoré, Zeng s a többi magyar-

horvát kikötök is, mi a magyar rendek által folyton felpanaszolt közjogi

sérelmet képezett.

A Frangepán és Zrínyi-családok által birtokolt tengerpart, az akkor

fenállott Vinodol és Zágrábmegyék jelentékeny részét ugyanis a kir. íiskus

1692-ben 50,000 forintért elzálogosította az ausztriai udvari kamarának, a

mi ellen a karok és rendek ITlö-ben a XLIV. törvényczikkben tiltakoztak.

III. Károly akkor azzal nyugtatta meg a rendeket, hogy a bels ausztriai

kamara csak szívességbl s nem hatósági minségben kezeli a stíriai herezeg

által magánjogon birto-

kolt területeket. Mária

Terézia trónralépte után

azonnal, az 1741-iki or-

szággylés újra foglal-

kozott ez ügygyei és a

kiriilynö az 174L XVIII.

törvényczikkben meg-
ígérte, hogy a tenger-

parti részeket visszake-

belezi a magyar szt. ko-

rona birtokába. Mind
a mellett, a mint az

imént említettük, 1754-

ben Littorale Austriacum

nevezett alatt az egész

tengerpartot osztrák kor-

mányzat alá heh'ezte, s

az 1764/65-iki ország-

gylés panaszára azt a

p roblematikus kij elön-

tést tette, hogy a magyar
korona jogát nem akarta

sérteni.

De nem véve szám-

ba a közjogi sérelmet,

ersebb czáfolata volt

Mária Terézia intézke-

désének az a keser ta-

pasztalat, hogy tengeri

kereskedelmünket ezen a

módon éppenséggel nem
II. JÓZSEF. (Az ür.z. k.piárbui).

lehetett a várt arányban

fejleszteni.

Ez a czentralizáló rendszer legfölebb Triesztnek, a központnak vál-

hatott javára, mely a többi kikötk fölött már amúgy is meglév túlsúlyát

igy még jobban érvényesítette. Belátták ezt a bécsi intéz körök is; és

miután József trónörökös (a késbbi II. József császár) Fiumét s a tenger-

mellék többi helyeit 1775-ben meglátogatta s helyzetüket tanulmányozta,

talán épp az befolyása kíivetkeztében szakítottak az eddigi politikával s

elfogadták vezéreszméül, hogy Triesztt(>l szembon Fiumét is (>melni kell, még-

pedig oly módon, hogy Magyarország kivitelét az utóbbi kikötnek biztosítsák.
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szabadalom-

levele.

Fiumei

kereskedelmi

kerület.

Fiume átadása.

Mindaz, a mi Fiimiéval ezután történt, csak ennek a szerencsés és

életrevaló alapgondolatnak a kifolyása. Elször is fel kellett oszlatni az Osztrák

Tengermelléket, aztán pedig Fiimiét politikailag is Magyarországhoz csatolni, ukna. Terézia

Mária Terézia 1776. aug. 9-én kelt rendeletében a fiimiei kikött a

trieszti kikötvel egyenl szabadalmakkal és kiváltságokkal ruházta föl s

egyszersmind fiumei kormányzóvá székhelyi Majláth József m. kir. kincstári iMajiáth jézsef.

tanácsost nevezte ki. Meghagyta, hogy Fiume, Baccari és Portoré l-özös Icor-

mányzó alá hehjeztetikj a kormányzóság közvetlenül a magyar kii', udvari

kanczelláriának lesz alárendelve, ezen az úton kapja az udvari leiratokat és

terjeszti fel ö felségéhez jelentéseit. Ugyanez alkalommal egy külön keresJce-

delmi kerület alakítását is ehendelte, melynek határa Portoré fölött veszi kez-

detét s Hreljin mellett elhaladva, a Károly-úthoz (Via Carolina) és ezen

tovább Drágán és Tersatton át a sajátképeni fiumei kerülethez csatlakozik.

(Radich Ákos : Fiume közjogi helyzete, 147. 1.). Az igy megszabott keres-

kedelmi kerületben fekv hely-

ségek közigazgatási, törvényke-

zési és kereskedelmi ügyeit köz-

vetlenül a fiumei kormányzónak

rendelte alá. A kerületnek ösz-

szes évi kormányzati kíütségét

30.000 forintban állapitotta meg
s ez összeget a magyar kincstár-

nál ki is utalványozta.

Midn a kiküldött biztos,

br. Ricci 1776. okt. 20-án átadta

Fiumét és kerületét Majláthnak,

a fiumei lakosság lelkesedéssel

üdvözlé az átadást. A lelkese-

dést egy ünnepi költemény kö-

vetkez szavakban fej ezé ki : „A
magyar jegyes, egj újabb Per-

seus fölmenti Fiumét az idsebb

testvér, Trieszt zsarnoksága

alól."

Majláth hozzáfogván a fiu-

mei kerület szervezéséhez, min.

denekeltt azt akarta elérni,

hogy a tengerpart kereskedelmi kerületét, tíjvábbá a Ivulpa folyótól és

a Károlyvárosból kiinduló Károly-útat közvetlenül a fiumei kormány-
zóság hatáskörébe vonhassa. Ezért az úgynevezett Szeverinmegye alakitását^^^""'" "^gy^-

javasolta. Minthogy azonban ezzel Fiume fölött Horvátországnak is bizonyos

hatáskört biztosított volna, másrészt meg Horvátországtól a fiumei autonómia

fölött adott jogért cserében területátengedést követelt : javaslata sem Horvát-

országban, sem Fiúméban nem kelthetett megnyugvást. Mária Terézia jóvá-

hagyta ugyan a javaslatot, de a fiimiei szabad tengerpart 1777. júliusban, a

zágrábi tartománygylés pedig 1777. október 27-iki ülésében tiltakozott ellene-

Fiume kijelentette, hogy századok óta önálló területet képezett, saját tör-

vényei szerint kormányozta magát, Horvátországgal nem engedi magát köz-

jogi kapcsolatba hozni, hanem kivánja, hogy mint külön terület közvetleyiül

Magyarországhoz csatoltassék. A tiltakozás daczára Majláthot az új Szeverin-Magyarországhoz

megye fispáni székébe beiktatták. De a megújult tiltakozások végre belát-

GRÓF ALMÁSSY PÁL.

csatoltatik.
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tattíik a királynövel, hogy az új szervezés nem kell sem Fiúménak, sem
Horvátországnak ; belátta, hogy Horvátország hajlandó ugyan lefoglalni Fiume
autonóm jogainak egy részét, de a magáéból semmit sem akar engedni

:

ezért 1779. április 23-án Fiumét és l-eriiletét mint közvetlen testet, sepnrafum

corpust Magyarországba kebelezte. Ennek emlékére falazták be a fiumei

városháza egyik falába a bekebelezés százados évfordulójakor a város leírá-

sában emiitett emléktáblát, melynek szövege következ :

MDCCCLXXIX.
Questo Marmo
Ricordi Perenne

Al popolo di Fiume
La Gloriosa

Imperatrice e Regina

Maria Teresa

Chc Vigilante Equa Provvida

Sanciva

Intangibile Indeficiente

II Giure Aveto

Statuendo

La Cittá Col Territorio

Quale Corpo Separato

Annesso álla Sacra Corona

Del Regno di Ungheria

MDCCLXXIX.

FIUME MINT MAGYAR TERÜLET.

Mária Terézia A Mária Tcrózia által kiadott diploma 1-sö pontjában kimondja, hogy
diplomája. Fiume és kerülete Magyarország koronájához tartozó külön területnek tekin-

tend, mely nem tartozik Horvátországhoz és nem tévesztend össze a Hor-
vátországba kebelezett buccarii kerülettel.

A 2-ik pontban a királyn megersíti a város statútumait, de oly föl-

tétellel, hogy a mennyiben a magyar kormányzási rendszernek meg nem felel-

nek, egy erre a czélra kinevezett fiumei küldöttség által át fogják vizsgáltatni és

átdolgoztatni. A Majláth-féle javaslat szerint ugyanis a kapitányi tanács
közigazgatási ügyei a zágrábi helytartótanácshoz lettek volna fölebbezhetk

;

az 1000 forintot meghaladó perek fölebbezései pedig a báni táblához mentek
volna.

Mária Terézia diplomája végre felhatalmazta a várost, hogy autonóm
jogánál fogva saját jövödelmeit kezelhesse, de évi számadásait a m. kir. hely-

tartóság útján a királyhoz terjeszsze föl.

Midn késbb II. József Aíagyarországot és Horvát-Szlavonországokat

egy területté egyesítve, az egészet tiz közigazgatási kerületre osztotta, Szeverin-

megyét közvetlenül a fiumei kormányzóság alá rendelte; 1786-ban azonban

az 1776-ban önhatalmúlag szervezett megyét feloszlatta s a Kulpán túli

részt a zágrábi kerülethez csatolta, ellenben a vinodoli, hreljini és buccarii

kerületeket ,,Littorale Hungarieum" (magyar tengerpart) nevezet alatt a fiumei

kormányzóságba kebelezte. Fiume város bels közigazgatási szervezete ekkor

sem szenvedett változást. 1787-ben a fiumei városi tanács hatáskörét II.

József a politikai, gazdasági és tcirvényszolgáltatási ügyekben az (>gész tenger-

parti-a kiterjesztette. A tanács ülésén a kormányzót képvisel helyettes kapi-

tány elnökölt.

Mária T(;rézia azonban hiába csatolta Fiumét Magyarországhoz, hiába

tai'totía tiszteletben még II. József is a város autonómiáját, a magyar ország-

gylésnek nem sikerült a bekebelezést törvényben biztosítani. Az erre vonat-

II. József.

Littnrale

Hungaricum
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kozó törvényjavaslat szentesítését II. Lipót megtagadta azzal a megokolással,

liügy Krajna rendjei igénynyel léptek föl Finme birtoklására nézve, mert

ez a Duinoi és Walseei családok s ezek örökösei, az osztrák föherczegek,

mint Krajna herczegei után Krajnához tartozik. A zágrábi tartománygylés

pedig vérszemet kapván az osztrák kormány álokoskodásán, feliratot intézett

II. Lipóthoz, hogy mivel Fiume úgyis Magyarországhoz tartozik, ha Horvát-

országgal egyesittetik, kebelezzék be Horvátországiba. A fiumei kérdés azontúl

is megoldatlan maradt. Az 1802-iki országgylés július lö-én ismét felirt a

királyhoz, I. Ferenczhez, Fiume bekcblezése ügyében, de egyebet nem érhetett

el, mint hogy a szeptember 23-án kelt leiratban a felség megígéri, hogy

igyekezni fog a nehézségeket elhárítani. A magyar országgylést nem elé-

gíthette ki a bizonytalan ígéret, hanem október 13-án újabb feliratban sürgette

Fiume bekeblezéséiKik köztörvénybe igtatását. Erre megint csak ígéretet

kapott.

1807-ben, Fiume város

kérvénye által is Iratliatósan

támogatva, a magyar or-

szággylés már hatodízben

terjesztette föl a Fiume be-

keblezésére vonatkozó ja-

vaslatot, mely végre meg-
nyerte a szentesítést. De-

czember 12-én, Budán adta

ki 1. Ferenez az erre vo-

natkozó leiratot

:

.,Vonatkozással iu'iség-

tek legközelebbi alázatos

f()lterjesztésére, melybl
felséges nagyanyánk, Mária
Terézia Fiiune város és sza-

bad kikötre vonatkozó di-

plomájának törvényes be-

czikkelyezése kívántatik,

nem szándékozván h kí-

vánságotok teljesítését to-

vábbra halasztani, legke-

gyelmesebben válaszoljuk

:

hogy mi ezen legalázato-

sabb kérelemhez hozzájá-
rulván, egyszersmind azt is legkegyelmesebben liclyben hagyjuk,
Fiume kormányzójának a frendek táblájánál, Fiume és Buccari városok
képviselinek az alsó táblánál ülés és szavazat adassék."

E leirat következtében még deczember l-ón megalkották az 1807. IV.
törvényczikket, melyet haladéktalanul szentesítés végett fölterjesztettek.

A törvény kimondja Fiúménak kíizvetlenül Magyarországhoz tartozását,

kimondja továbbá, liogy kormányzójának a frendeknél, k()veteinek a karok
és rend(>k táblájánál lesz szavazata.

Fiume közvetlen Magyarországhoz csatolását, Mária Terézia diplomájá-

nak törvénybe igtatását nem jó szemmel nézték a horvátok. 1808. február

25-én, mikor a horvát rendek a közös országgylésen alkotott törvények

kihirdetése végett egybegyltek, törvényjavaslatot fogadtak el, melynek értel-

mében Fiumét Horvátország kiegészít részének tekintik, a város követeinek

a horvát rendek gylésén szavazatot adnak s megbízzák a bánt, hogy a

jöv regníkolárís gylésekre a kormányzóhoz és a városhoz meghívót

küldjön.

SZAPAKV .ÍAAO.S I'IÍTKR.

hogy

1. Lipót.

Osztrák és

horvát ellen-

türi'kvések.

I. Ferenez.

J-'iume mint

magyar terület

tijrvéii'ybe

igtatása.

Horvát

országgylés

tiltakozása.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 10
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Meg nem

erösitelt horvát

javaslat.

Fiume csak a

magyar törvény

fogadja.

Város lakossáíi

XIX. század

elején.

Francia

háborúk.

Ezt a törvényjavaslatot azonban a király nem ersítette meg. 1808. évi

augusztus 19-én I. Ferencz leiratot intézett a horvát rendekhez, melyben

„az ezen tárgyban hozott törvények téves magyarázatából keletkezhet kétely

megszüntetése végett" kijelenti, hogy „Fiume városa és JciJcötöje az 1807. éti

4-ik türrényczil-lc szerint a Theresiana diplomára való hivatkozással llagyar-

országha van kebelezve" s egyszersmind ennek az országnak és kapcsolt részei-

nek státusaihoz sorolva. De megengedte a király azt, hogy a horvát tartomány-

gylés Fiume városának külön és Buccari városának is külön ülést és szava-

zatot ajánlhasson fel.

A horvát rendek 1809-ben köszönettel tudomásul vették a királyi leiratot,

elismervén Fiúménak Magyarországhoz való közvetlen kapcsolatát s meg-

köszönték, hogy Fiiune követeinek ülést és szavazatot adhatnak, megkeresvén

a bánt, hogy ket Horvát- és Szlavonországok közgylésére meghívja.

Az emhtett királyi leiratnak

határozott kijelentése mellett is

volt bizonyos kétértelmsége,

mely rávall a Magyarország be-

olvasztására szakadatlanul tö-

rekv czentralista kormányra, s

azóta, mint a legújabb közjogi

egyezkedés tárgyalásain is folyton

támaszt adott a Fiumét köve-

tel horvát képviselknek. Nagy-
részt ennek a hátsó ajtót nyitva

hagyó rendeletnek s a belle

kifolyó intézkedéseknek köszön-

hetjük, hogy Fimne helyzete,

bár közjogilag teljesen tisztázva

van, mindeddig csak provizórium.

Az 1809-iki horvát tarto-

t ^^^^^^^^^^ESt^" mánygylési határozatot Fiume
semmibe sem vette. Egyedül a

magyar törvényt tartotta irány-

adónak és sohasem- tett lépést

arra, hogy követeit elküldje a

horvát tartománygylésre.

X Idközben a város maga igen mozgalmas napokat élt. Már a provizó-

rium alatt is örvendetes fejldésnek és gyarapodásnak indult. 1785-ben

II. József alatt összesen 0,436 lakosa A^olt; 1800-ban már 7,038. Hasonló

arányokban növekedett a kiköt áruforgalma is. A franczia háború kitörése

(1792) után Spanyolországot, Olaszországot a mi kikötinkbl élelmezték s

a fiumei Bicnfcld, Candellari és Searpa szállító czégek ekkor gazdagodtak

meg. A város falai leomlottak s a közélet forgalma a fül>^,on növekv új-

városba költözött át. A háború végén azonban, midn Napóleon tábornok

Olaszországon keresztül Ausztriára támadt, egy hadosztályt küldött Trieszt

és Fiume ellen, hogy a monarchiát a tenger fell várható angol segélytl

elvágja. 1797-ben a franczia hadosztály bevonult Fiúméba, maga eltt zve
az osztrák sereget, mely a Fiumara túlpartján foglalt hadi állást. Ez okku-

páczió azonban csak öt napig tartott s a városban semmi kárt sem tett. •

A városban uralkodó pezsg életet elevenen irja le Batthyány.. Vinczc
gróf, a ki 1796-ban járta be a tengerpartot s uti ben}'omásait „Über das

P.\SZTORY S.VXDOR.
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imgarische Küstenland'' czímü ISOö-ben megjelent könyvében összegyjtött
leveleiben közölte. Fiume gyáripara akkor kezdett fellendülni. Nagy forgalma
volt a czukorfinomítónak, melynek épülete a mai dohánygyár volt; kivüle

még több gyár mködíitt a városban. Trieszthez képest azonban úgy a ki-

köti forgalom, mint a kereskedelem csekély volt. A lakosság nagy része,

még pedig '*/io-e mezgazdasággal, illetleg kerti gazdasággal foglalkozott;

a lakosságnak csak egy tizede végzett ipari munkát, mig a hátralev egy
tized megoszlott a különböz foglalkozási ágak közt. Az ó-városon kivül az

új-városnak már két szép ntczája terült el a tengerparton, melyek elég kelle-

mes benyomást tettek az idegenre, fleg eleven életükkel ; de annál kedve-
ztlenebb hatást tett az ó-város, mely akkor még Fiume legnagyol)b részét

képezte. A mi késbb, a magyar kormányzat alatt nagy arányban bekövet-
kezett s a dísztelen városból nagyvárosi jelleg emporiiunot teremtett: a

kik()t elterének feltöltését s a kiköt kibvítését, a Fiumara torkolatának
áthelyezését,' a meglev meder kotrását és átalakítását már Batthyány Xincze
ajánlotta, ezekben látván Fiume terjeszkedésének és jöv nagyságának
alapját. Társadalmi élete csekély és egyhangú volt, de kávéházakl)an mai-

akkor bvelkedett; az üzleteket

is rendszerint a kávéházban bo-

nyolították le a kalmárok. A
társas élet elevenítése czéljál)ól

mkedvel eladásokat rendeztek

a jobb módú családok. A bek()l-

tiizött magyarokat szívesen fo-

gadták ; a város ügyeit vezet
patríciusok közé hamar fcilvették

a magyar tisztviselket. A városi

iskolákban tanították a mcujijar

víjclrct. mi végbl (!gy magyar
tanárt alkalmaztak; az iparosok

Ízlésének luivelése czéljából rajz-

iskolát állítottak. Ebben az id-
ben alapított;! k a kórházat is

abból a 4Ü,0Ü0 peng forintból,

melyet a feloszlatott rendházak
vagyonából — a melyet a tanul-

mányi alaj)ba olvasztottak be —
a kormány a mondott czélra

visszaadott a városnak.

A második koalíció hábo-

rújában ismét nagy szerep jutott

a fiumei szállítóknak, kik az

Olaszországban Melas alatt tá-

borozó osztrák sereget ellátták.

Akkora gazdagságra tett szert a

pompás állandó színházat építtetett

KLOBCSICZKY JÁNOS.

Lujza-ut

város, hogy Adamich patriczius 1801-ben

a hétezer fbl álló lakosságnak. 18Ü3-ban

egy magyar mágnásokból alakult részvénytársaság hozzáfogott a Lujza-mút
megépítéséhez, miután a régi Károly-úton nehezen ment a Fiúméba özönl
magyar gabona szállítása.

Az 1809-ben megújuló franezia háború szerencsétlen fordulata egyidre Fiume francia

megint elszakította Fiumét Magyarországtól. A monarchiát porig alázó bécsi "'''''°™ ^''^"'

béke által az egész tengermellékkel együtt franezia uralom alá került és

része lett az u. n. illyr provineziánal:. Az idegen uralom azonban csak négy
évig tartott. Az 1813-iki felszabadító háborúban egy angol hajóraj bombázta
a franezia Fiumét, de nemsokára gróf Nugent tábornok visszafoglalta.

Fimne tehát felszabadult, de Magyarország jogának új megsértésével
; osztrákok

a tengermellék megmaradt külön tartománynak üUjr Ixiráhjság neve alatt, visszafoglalják.

10*
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Fiume ismét

Magyarországé.

Ürmcnyi Ferenc

Fiume haladása.

ÖzabaclsáKliurc.

Kilencz évig tartott ez a lealázó állapot. A kormány végre aggódván

a Magyarországon egyre terjed elégedetlenség miatt, egy idre felfüggesztette

abszolutisztikus eszközeinek alkalmazását, összehivatta a királyival a magyar
országgylést. Ezt megelzleg Fiume is újra visszakerült Magyarországhoz.

Az 1822. juhus 5-iki kir. leirat visszakapcsolván a várost a magyar király-

sághoz, Majláth Józsefet nevezte ki a visszahelyezést végrehajtó kir.

biztossá.

Nemsokára ezután Fiume magyar kormányzót kapott Ürményi Ferencz

személyében, a ki tizennégy évig maradt meg e tisztében. t 1837-ben

nemesMri Kiss Fái követte, kit 1848-ban Erddíj János gróf váltott fel.

Az újjáébredt nemzeti szellem e kormányzók alatt Fimne közéletére

is kihatott. Elhangzott a jelszó: „Tengerre magyar!" — s volt is foganatja.

A 30-as éveken innen megindult az els magyar bevándorlás a kiköt-

_ városba, új horizonokat nyitva

meg a nemzet ifjúsága eltt.

Fiume polgársága teljes harmó-

niában volt a nemzeti liberális

törekvésekkel és reformpoliti-

kával; ekkor keletkezett itt az

els újság : az Eco dél. litorale

Ungarico s a hazafias kaszinó

(Casino Fatriottico) . A közgazda-

sági fejldés is gyorsan haladt

elre. 1827-ben megalapíttatott a

papírgyár, 1833-ban felépült az

új vesztegl intézet Martinschizzán,

1841-ben létre jött a zakalji mü-

maloni, végül 1847-ben megkez-

ddött a nagy kiköt védgát]ánah

építése, mint a máig sem egészen

befejezett kikötömunkálatok sze-

rény kezdete.

A szabadságharez kitörése

e munkálatokat hirtelen meg-

akasztotta.

A nagy-iilir szellem nyo-

mása alatt álló, Bécsbl követke-

zetesen Magyarország ellen hangolt horvát tartománygylés már június 3-án

fölélesztette Fiúméra való aspiráczióját. Törvényjavaslatot alkotott, melyben ki-

mondja, hogy Fiume városát kerületével^ Buccarit és a tengerparti vagy vino-

doli kerületet a háromcgy királyság kiegészít részének tekinti s tulajdonát

hármely ellenséges támadás ellen (a mi alatt csak Magyarország jogának érvé-

nyesítését érthette) erhatalommal is meg fogja védelmezni.

A Zágrábban megindult pánhorvát mozgalom, mely nyíltan pártot

ütött Magyarország ellen, a tongíu'partot még érintetlenül hagyta, ugyan, de

Fiume városa mégis szükségesnek tartotta a fenyeget jelekre az (hivédelem

szervezését. Ezért hat század nemzetrséget alakított, melynek kapitányai

Matkovich Gáspár, Mohovich Döme, Randieh Antal, Scarjia Pál, Su]ipe Fe-

rencz és Ürményi László lettek. Júliusban a lujrvátok m;\r (elkészületeket

tettek, hogy (!rszakkal is meg fogják valósítani a horvát tartománygylés

által a magvai' koi-mány és a magyar országgylés ellenére hozott törvényt

ÜRMÉNYI FERENCZ. (Az oisz. képtárljól).
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s horváttá teszik Fiumét. A magyar minisztérium értesült e szándékról s

augusztus 18-án tudatta a kormányzósággal, hogy Bécsbl egy magyar
gránátos-osztályt rendelt Fiúméba, melynek nem szabad Jellacsicstól rende-

leteket elfogadnia. A kormányzó augusztus 26-án aggodalmas levélben pa- Horvátok

, ,

'

,, , • T .1 -l-l-
beronlása.

naszkodott, hogy a granatos-osztaly meg mnidig nem érkezett meg, s hm-
mét a lakosság magyar érzése daczára sem fogja megtarthatni, mert a vá-

rosban lev helyrség Jellacsics bántól kapja a parancsot, st nála járt a

zágrábmegyei bizottság s Bunyevácz alispán és báni biztos felszólította a

kormányzóság átadására. (Radich Ákos : Fiume közjogi helyzete, 180 1.) A
kormányzó, hivatkozván arra, hogy t felsége nevezte ki, s Fiume soha

sem állott báni hatalom alatt, megtagadta az átadást. A horvát bizottság

kemény szóváltás után azzal a kijelentéssel távozott, hogy a kellemetlen

következményekért nem vállal felelsséget.

A fiumeiek tudhatták, hogy Jellacsicstól jót Mom várhatnak, azéi't

mindjárt a küldöttség távozása után Tosoni városi alkapitány vezetése mel-

lett követséget küldtek a- királyhoz, hogy a magyar kikíitvárost a tíirvény-

ben biztosított állásában megtartsa és megvédje. De míg a küldöttség odii-

járt, Bunyevácz ahspán a Leopold-ezredbeli térparancsnok támogatása mel-

lett benyomult Fiúméba, a várost Horvátország nevében elfoglalta, a kor-

mányzóságot feloszlatta s a kormányzót felszólította, hogy 24 óra alatt

távozzék Fiinnéból. Másiuip falragaszokon biztosította a lakosságot, hogy

önkormányzatát és az olasz nyelv használatát tiszteletben tartja. Huivát i-azKaiüs

De ez csalfa ígéret volt, melyet (egyáltalában nem. szándékoztak meg-
tartani a horvátok. Nemsokára feloszlatták a városi képviseitestület(!t, min-

den vizsgálat nélkül elmozdították a városi tanács magyar érzídiiu'í tagjait,

azután kitiltották az iskolákból az olasz nyelvel, melyet pedig az 1818—22.

közti osztrák abszolutizmus sem tartott tanácsosnak korlátozni, horvát hiva-

talnokokat és katonaságot vittek a városl)a, végre még arra is kényszerítet-

ték Fiumét, hogy hozzájáruljon, még pedig aránytalan összeggel, a horvát

földtehermentesítéshez. Minden téren és minden (\szközzel megkísértették

Fiume beolvasztását és elhorvátosítását ; de türelmetlen erszakosságuk csak

annál inkább megersítette Magyarország iránti ragaszkodásukban a lako-

sokat, a kik együtt szenvedték velünk az elnyomatást, s minden alkalmat

elhasználtak, saját kárukra sé veszedelmükre, hogy ez érzelemnek a trhe-

tetlen horvát uralom ellen kifejezést adhassanak.

FIUME H()RVÁT K(3KMÁNYZAT ALATT.
I. Fereiic-Júzsef.

1851. júliusban Rusnov fispán V(>tte át a kormányzatot. 1852-ben I.

Ferencz József meglátogatván Fiumét, a város lelkesen tüntetett mellette,

ámde a horvátok ellen is, mert egijetlenegij horvát zászlót sem tztek ki, a mit Fiume lüntetc'sc.

az uralkodó nagyon is észrevett s nemsokára Rusnovnak távoznia kellett.

Helyét a német Kellesperg Ern foglalta el, a kinek utódja 1856-ban Ho-

henwarth-Gerlachstein Károly gróf lett, ezt pedig 1860-ban Sterneck Her-

mann báró követte. A bécsi minisztérium szelídebben és tapintatosabban

németesíteni igyekezett Fiumét, de csekély sikerrel; csupán annyit ért el,

hogy a horvátok elleni gylölet a mind nagyobb számmal betóduló horvá-

tok ellenére még ersebb és tartósabb lett ; ellenben annál szívósabb ragasz-

kodást árult el Magyarország iránt, a mi bizalmatlansággal töltötte el a

czentrahzáló törekvésében itt is kudarczot vallott bécsi abszolút kormányt,

mely anyagi kedvezményekkel, a tengerészeti akadémia alapításával, do-
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Tüntetés

Magyarüi-ázág

mellett.

Szervezés

ISOl-ben.

ADAMICH ANDRÁS LAJOS.

liáiiygyár állitásával vélte czélját kön-

nyebben elérhetni. Alig jelent meg
1860-ban az új korszak hajnalpírját je-

lent októberi diploma, Fiume rögtön

megmozdult, hogy Magyarországba való

visszakebelezését sürgesse. Két feliratot

intézett a felséghez, nevezetesen 1861.

január 21-én s ugyanazon hó 31-én. E
feliratokban keservesen panaszkodik a

horvátok erszakoskodásai ellen s kéri,

hogy kebelezze be ö felsége Magyar-

országba, melyhez jogszerleg tartozik.

A városban magyar nemzeti szalagokat,

kokárdákat viseltek ; magyar ruhába

(iltöztek, magyar zászlót tztek ki s a

hol megpillantották a horvát hivatalno-

kokat, magyar éljemiel üldözték. A moz-

galom csakhamar túlcsapott medrén, úgy
hogy a horvát hivatalnokok ablakait

kezdték beveregetni, mire br. Sokcsevics horvát bán ostromállapotba helyezte

Fiumét s ebbeli rendeletét Maroicsics altábornagy által február 12-én, éppen

farsangi mulatságkor kihirdetteté, a mit a lakosság zajos éljenzéssel fogadott.

Megdöbbenve értesült a lakosság nemsokára, hogy nemcsak felirata volt

pusztában kiáltó szó, de felsége helybenhagyta a kevéssel elbb Zágrábban

tartott báni konferenczia határozatait is, melyek szerint egy Fiumemegyét

szerveznek Fiume székhelylyel, s egyben kinevezte Smaich Bertalant a

megye fispánjává s egyúttal a kiköt-város polgári kapitányává.

A legfelsbb jóváhagyást nyert szervezési szabályzat alapján 52 tagból

álló választott képviseltestület alakult 1861. márczius t2-én. Mindjárt az

els ülésen köszönetet szavazott az elz
városi tanácsnak, hogy Fiume jogait a

nehéz viszonyok közt megóvni töreke-

dett s kijelentette egyben, hogy az újonan

alkotott Fiumemegye ügyeibe nem avat-

kozik, s a szentesített törvények értel-

mében csah a magyar országgylésen gya-

l'orolhatja törvényhozói jogát s azért a

horvát tartománygylésre nem. fog l-öretet

küldeni.

Ez a báttjr, hazafias magatartás

iicm kevéssé ösztönözte a Pesten egybe-

gylt magyar országgylést, hogy július

6-iki, majd augusztus 12-iki felirataiban

Fiume képviseltetését is sürgesse. A
horvát tartománygylés, mely mindig

csak Mária, TíM'ézia 1777-iki, tehát az

1779-iki diplomával már érvénytelenné

vált rendeletére hivatkozott, megint

azzal feltolt, hogy az aimak idején meg
nem ersített 1808-iki tíirvényjavaslatot

megújítván, ismét Horvátország al- scakpa lovag.
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^M•;MlísKKl;I kiss i'ai.

kotórészének jelentette ki Fiumét. A magyar

országgylés semmit sem tehetett ellene, mert

már angusztus 21-én feloszlatták.

Az erre következ néhány év Fiume tör-

ténetének legemlékezetesebb idszakai közé tar-

tozik. Magyarországhoz való ragaszkodása sok

szenvedést hozott rá; de megállta helyét em-
berül. A nagy osztrák hatalomhoz képest csíipp

lakossága rendületlenül kitartott. Az osztrák

kormány vasutat, kikött igért, hogy magához
csábíthassa s rávehesse önkéntes csatlakozását

az osztrák koronatartományokhoz ; de Fiume
rendithetetlen maradt s tettel illusztrálta jel-

szavát: „Indeficienter". A horvát Fiumemegyé-

vel határozottan éreztette ellenszenvét. S mikor
a megyeszentelést a város szomszédságában
lev Grobnikon megtartották, és Strossmayer
püspök Smaicli í'ispáinial és a horvát vendé-
gekkel bevonult Fiúméba, ott magyar éljemiel

és kzáporral fogadták. Frre a horvát kormányzat
az elkel fiumeieket elfogatta s bebörtíhiöztette.

A fiumeiek az uralkodóhoz fordultak, a ki nemsokára éppen Tri(>szte1

látogatta meg. KT)vétségig küldtek hozzá. De az uralkodó azt a, lesújtó választ

adta a küldíittségnek, hogy jobb lesz, ha Icuiondanak arról a gondolatról,

hogy Magyarországgal újra egyesüljenek. Pedig akkor már déli-l és északról

(egyaránt tornyosult a viharfelh Ausztria fölé. Annál kovésbbé csüggedtek

a fiumeiek; biztak az igazságos ügy diadalában. A zági-ábi tartomány-
gylésre kiirt képviselválasztáson 1200 fiumei olyan czédulával szavazott

le, melyre „nessuno" (senki) volt irva. Csupán harminczhét horvát hivatalnok

szavazott a képviselöküldésre. De azután hajolván Kadich följegyzése szerint

báró Eötvös József tanácsára, mégis küldöttek követeket Zágrábba, d(> olya-

nokat, a kik ott tiltakozzanak Fimne meghivatása ellen. Ez meg is történt.

De mikor az egyik követ olasz nyelven el akarta adni tiltakozását, a horvát
képvis(>lk olyan lármát és fütyölést csaptak, hogy a fiumeiek tiltakozásukat nem
adhatták el s kénytelenek voltak elhagyni a!z ülésterm(>t.

Ilyen hangulatban érte meg Fiume a provizórium bukását, a magyar
országgylés újólag való összehívását és 1865. deczember 14-én történt meg-

nyitását. Két nappal késbb, deczem-
ber 16-án már folyamodott az f)i-szág-

gyülés mindkét házához, hogy vívják

ki az uniót ; a mit az országgylés
feliratában nem is késett kívánni. A
felirat ebbeli kérelmére az 1866. évi

márczius 3-án kelt királyi leirat követ-

kezleg felelt

:

„Az országgylés kiegészítését

tárgyazó s Dalmácziára, Fiúméra és

azon kerületekre, melyeket az 1848.

évi V. t.-cz. az országgylésre meg-
hivatni rendel, vonatkozó kérelmüket
illetleg : miután e kérdések Horvát-
és Tótországok közjogi viszonylatának
szerencsés megoldásával állanak kap-
csolatban, azok tüzetes tárgyalását

akkorra véljük halasztandónak, midn
a f. évi február hó 27-én Horvát- és

Tótországok gjáiléséhez intézett királyi

leiratunk következtében megnyitandó
országgylési tanácskozmányok során
erre vonatkozó javaslataik élénkbe

GRÓF ERDöDY JÁNOS. foguak tcrjesztetní."
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Ez ellen ismét felirt az országgylés ; de idközben kitörvén a háború,

csak 1867-ben került megint fölszinre a fiumei kérdés. Létre jvén a ki-

egyezés, midn Fiúméban hirét vették, hogy nemsokára ki fog neveztetni

a magyar miniszteriimi, február 10-én mintegy 150 polgár gylt össze, a

kik elhatározták, hogy a mint sürgönyileg hírt kapnak a megtörtént kineve-

zésrl, kitzik a magyar nemzeti zászlókat, a boltokat becsukják, kivilágítást

és körmenetet rendeznek, melynek élén Magyarország babérkoszorús zászla-

ját viszik ; a zászló eltt fehér ruhás leányok és magyar ruhás ifjak fognak

menni, a városi zenekar magyar indulókat fog játszani. Megalakult a ren-

GROF ANDKAöSY GYULA.

Mapyar

Kiuim •Ijiiii.

dezö-bizottság. Több mint oOOO nemzeti zászlót készíteltek; sl a mozgaliuii

hírére egyszerre csak a vinodoli és hreljini kerület valamennyi községében,

st az Isztriához tartozó szigeteken is kitzték a magyar zászlókat

!

tüntciús Smaich fispán és polgári kapitány azonban február HVén betiltolla

az elkészületeket, mert horvát zászlók kitzését is követelte s ezi nem
voltak hajlandók megtenni a fiumeiek. Erre február 16-án az összes boltokat

nemz(>1i szin kelmékkel és szalagokkal ékesítették föl. Az erszakoskodás-

ban határt nem ismer Smaich horvát pandúrjaival el akarta távolittatni a

nemz(!ti jelvényeket; de erre azzal feleltek a kereskedk, hogy sorra be-

csukták boltjaikat.

Smaich tehetetlenül diihöngötl. Minden lilaima ellenére két nap múlva
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meg kellett látnia a mindent magával ragadó magyar tüntetést. A mint

február 18-án megérkezett a távirat, hogy 17-én ö felsége Andrássy elnök-

lete alatt kinevezte a magyar miniszteriumut, összegylt az egész lakosság,

s a mint napokkal elbb megálla])it()tták, egyszerre kigombolyodtak az

ablakokban a nemzeti zászlók s a Rákóezy-induió hangjai mellett megkez-

ddött a körmenet, mely a legszebb rendben folyt le.

Másnap, február 19-én a város népszer polgárai s a hazafias tüntetés

vezeti közül négyet elfogtak és bebörtöniiztek. Ezek dr. Giaeich, Mat-

covich,'Sgardelli és Wallusehnig voltak. Hármat már 25-én szabadon bocsá-

tottak, de Matcovichot elszállították Zágiábba. Deák Ferencz egyenesen

felségéhez fordult s ennek parancsára csakhamar Matcovichot is hazabocsá-

tották.

Végre annvi erszakoskodás után letüimi készült lorvát uralom. I ''"-vát uralom

vége.

.\Z ÜRMÉNYI-TÉR FIUMÉB.^N A 30-.\S ÉVEKBEN.

Április 11-én Cseh P]de udvari tanácsos iicxcztcIfH ki királyi biztosnak

Fiúméra és tei-ületéro. Április 23-án érkezeit meg a l)izt()s, a kit a fiumeiek

nagy ünnepséggel, magyai' zászlóval és fáklyás zenével fogadtak. De (irínnük

egyideig még korai volt. P^iume visszacsatolása helyett még el kellett kül-

deniök követeiket a zágrábi tartománygyülésre, de megint csak azért tették,

hogy azok ott tiltakozzanak. Ezalatt pedig több népgylést és nemzeti tün-

tetést rendeztek, st hozzájuk csatlakoztak megint a szomszéd helységek is.

Kitzték sorban a magyar nemzeti zászlót, s kitzték annak daczára, hogy
a horvát szolgabirák karhatalommal próbálták leszedetni ; kitzték ott,

a hol húsz és harmincz év múlva büntetlenül téphették le, mert 1867-ben

nem volt elég ereje és elszánt akarata Magyarországnak az egyesítést köve-

tel népszavazatot meghallgatni s végrehajtani. St a fiumei képviselnek
törvényen alapuló meghívása is késett május 25-ig, a mikor Zsedényi intei-

pelláeziójái-a Andrássy Gyula gróf miniszterelnök kijelenthette, hogv a fiumei

11*
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kópvisolü meghivatott. A királyi meghivólevelet május 28-áii olvaslak ÍV)1 a

rendkiviili városi közgylésen, mely azt nagy örömmel fogadta. Június 3-!\n

míu' végbement az egyhangú képviselválasztás és Fiúménak az új alkot-

mányos korszakban els képviselje Radich Ákos lett.

Koronázási A koronázási kiildíittségbe, melyet jimius 11-én a király is i'ogadott,

k(')vetkezöket választotta a Aáros : Kohen Zsigmond, Matcovich Gáspár, dr.

Kandieh Antal, Öcarpa Pál és Verneda Ern, a kikhez még az újonnan

megválasztott orsz. képvisel csatlakozott. A koronázási dombhoz a város

tornya alól küldtek földet, s ezt a helyet a torony falában emlékkvel jelöl-

t(''k meg, a kíivetkezö felirattal

:

1867

Sendo di Cesare vicario

Edoardo Cseh di Szent-Katolua

ITn i^ugno di terra

Si estraeva

A formare 11 eollo della incoronazlonu

Su cul

Francesco Guiseppe I

Di sorbare integrl i drltti d'Huntíheria

A di 8. seg-uente ghigiio

lu Buda-Pest

Solenneinente

Prometteva.

Fiume visszacsatolása azonban ennek daczára késett. A kiegyezési

tárgyalások, a mint késbb bebizonyult, nem orvosolták azt a sebet, mely

ma is nagyrészt nyitott seb ; radikális határozat helyett a horvát küldött-

séggel való alkudozástól várták a fiumei kérdés megoldását, noha jól

tudták vagy tudhatták azt, hogy az alkudozás által ersséget nyert horvát

küldöttség nem fog engedni, Magyarország pedig, mely nem csak a világos

fiumei népszavazatra, de a tételes törvényre támaszkodhatott, nem engedhet.

A nagy hiba megtörtént. A horvát küldöttség, nem találván magát bevég-

zett ténynyel szemben, újra meg újra Horvátország kiegészítéséül követelte

Ujabb fiiirat y Fjumét. A város 1867. október 10-én felírt az országgyléshez, hogy

orszáfígyiib'sbe/,. bajfsa végre az 1807 : IV. törvén^'czikket, Fhunénak közvetlen vissza-

kebelezését. Andrássy Gyula gróf miniszterelnök kijelentette, hogy Fúime

bekebelezése csak rövid id kérdése, hanem ugyanakkor újra két képvisel

választására hívta föl a lior\^át-szlavon tartománygylés Fiumét. A város

közönsége, hogy esetleg a horvát hivatalnokok olyan képviselket ne küldjenek,

a kik Zágrábban a fiumeiek akarata ellen hozott javaslatokra adják

szavukat, élt a meghívóval s megválasztotta Randich Antalt és Gelletieh

Miklóst, a kik Zágrábba érkeztükkor azonnal szóbeli tiltakozásukat fejezték

ki br. Rauch bán eltt, azután 1868. június 21-én Írásbeli tiltakozást adtak

be a tartománygylés eln('")kének, melyben óvást emeltek Fiunu^nak Horvát-

országhoz való csatolása ellen, hivatkozván arra, hogy Fimn(> városa és

kerülete törvény szerént bár külön álló, de közvetlen kiegészít részét

képezi Magyarországnak s ezt az apostoli király 1867-ben már azzal is szen-

tesítette, hogy Fiumét az 1848-iki törvények alapján felszólította, hogy a

pesti országgylésre képviselt küldjön. Kijelentik, hogy: „e nagijteMntetü

tartománygyülésnk semminem végzéseit, igy tehát azokat sem, mélyek a szabad

fiumei kervlet ügyeire és viszonyaira roriatkozhat^iának, kötelezknek el nem ismer-

hetjük, minthogy Fiume viszonyai és ügyei felett törvényesen megválasztott képvise~
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lönh Icikrernülcödésével, hi )iidr helyét elfoglalta, csupán a, inafji/ar orszáfjf/i/iilés

intézlcedhetilc és határozhat'''

.

A míg a horvát é.s magyar regniki )láris bizottságok kíizt ismét mcg-

iiulultak a tárgyalások a kiegyezés czéljából, Fiume városa 1868. július 3-áii

újra feliratot intézett a királylioz, melyben kérte, hogy szabadítsa ki tart-

liatathm lielyzetéböl, annál inkább, mert ezt felsége, midfín a fiumei

küldíittség Magyarország fvárosában hódolatát bemutatta, kegyes szavakkal

nagylelken kilátásba heh^ezte.

A magyar és horvát regnikoláris bizottságok befejezvén tárgyalásaikat,

Fiume kivételével létrejött az elleges egyezség. A horvát küldöttség

ugyanis határozottan és mereven ragaszkodott ahhoz, hogy az akkor még
katonai kormányzat alatt álló határrvidéken kívül Fiume és kerülete

is Horvátország területéhez csatoltassék ; a magyar küldöttség ell(>nben

Iteguikoláris

bizottságok.

A SCARPA-TÉR FIÚMÉBAN A 30-AS ÉVEKBEN.

alla-femitartotta Magyarország jogát. Megoldásra nem jutliatván, al)bai

podtak meg, hogy Fiume kérdése maradjon függben. a magyar-i.oivHt

A magyar-horvát egyezmény javaslatát 1868. szeptemhei- 24-én néhány egyezméi.y.

szavazattal szemben elfogadta a horvát-szlavón lartománygylés ; sz(>p-

tember 28-án pedig a magyar országgylés tárgyalta. Váradij Gábor szólt

elször a javaslathoz, és Fiume bekebelezését követelvén, következ

határozati javaslatot adta be

:

„Kötelességévé tétetik a kormánynak Fiiuue és a fiumei kerület

Magyarországhoz visszacsatolásának haladék nélkül leend eszközlése, mely-

nek "megtörténtével a képviselház szeptember 28-iki ülésében eU'ogadotI

egyezmény legfelsbb szentesítés alá terjesztetvén, azonnal életbe lép".

Bezerédy László és Deák Ferencz hozzájárultak Váradíj Gábor határozati

javaslatához. Eadich Ákos fiumei képvisel pedig hosszabb megokolás kísé-

retében, mely visszapillantást vet Fiume közjogi történetére, határozati

javaslatával arra akarta felszólhttatni a mirüszteriumot a képviselház áhal.

/
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hogy : „eszközülje ki ö íelségéiiéi, hogy az abszulut liatalom IHöO. ápiilis

7-én kiadott egyoldalú és így törvénybe ütköz rendeletének felfüggesztésé-

vel az 1848. évi augusztus 31-én önhatalmúlag és így törvényellenesen felosz-

latott magyar gubernium helyreállításával, Fiume városának és kerületének,

mely a már idézett alaptíuvény világos szavai szerint Magyarország köz-

vetlen kiegészít részét képezi, Magyarországba leend tényleges vissza-

kebelezését annyival inkább haladék nélkül elrendelni méltóztatnék, miután

az 1867-iki törvények sem az 18Ü7. sem az 1848. törvényeknek Fiúméra

vonatkozó czikkeit meg nem változtatták s meg nem váhoztathatták".

A képviselház egyhangúlag Várady Gábor határíjzati javaslatát

fogadta el, a mit Fiume városa megtudván, képviseltestülete azonnal

i-endkivli közgylést tartott és táviratilag fejezte ki köszönetét. De már

akkor Zágrábból elment a királyhoz a kérvény, melyben a horvát-szlavón

tartománygyülés Fiúménak Horvátországhoz való csatolását kéri.

FIUME 1869-BEX.

Annál nagyobb megütközést keltett, hogy a tényleges bekebelezés

helyett október 19-én arra szólította föl a minisztei'ium a vái'ost, hogy

a Horvátországgal való barátságos egyezkedés megkísértése végett négy

bizalmi férfit küldjön Budapestre. A képviseltestület teljesítette a kérést,

melylyel megint elodázták a bekebelezés végrehajtását s felküldte Giacieh

Antid, Randich Antal, Scarpa Pál tagokat, N^M-neda Frn podestát, n

kik Cseh Ede kir. biztossal együtt a magyar és horvát hizahni férfiakkal

október 29-én Andrássy Gyula gróf ehuiklete akvtt értek(>zletet tartottak. Az

egyezkedés azonban a horvát képviselk (dühíti lunvv kíhetelése luiatt

kái-ba veszett fáradság marach.

A kérdés ezután ismét újabi) alkudozás tárgya lelt. .\ Hud;iii novem-

ber 7-éii k(>l1 királyi leirat leiszólította a kíizíis, valainiiit a iiorviit-szlavon

országgylést, hogy Fiume kérdésélxMi oi'szággyiílési i'egiiikohiris hizottsíigot

kiddjíMiek ki.

A magyar képviselház ennek alai)ján Deák Ferenczet, Horváth .Mihályt
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és Gsengeiy Antall, a frendiház gr. Majlátli Antalt választotta a bizottságba,

mely 1869. május lö-én alakult meg s elnökévé gr. Majláth Antalt válasz-

totta. Horvátország részérl Fodróezy Sándor, gr. Pejac-sevicli László?

^^ikovics István, Zsuvics József, P^iume részérl Adamich Lajos, (íiacich

Antal, Mayer József és Randit-h Antal voltak a küldí'ittségi lagijk.

FIUME MAGYAR KORMÁNYZAT ALATT.

Kilencz ízben tartott sikertelen értekezlet és eiiilékiralok szerkesztése

ulán 186Ü. deczember 18-án a horvát küldíitlck kiléptek a bizottságból.

GRÓF ZICHY JÓZSEF.

í'iladván ultimiilumukat, kijelentvén egyél)ir;int azt a kivíiiialukat, hogy lui

ultimátumukat nem fogadják el, nkkor inipoltassék el az országos l)izot1ság

alkalmas idre, Fiumét pedig igazgassa egyeli'e a központi kormány, (1(!

Fiume vármegyét azoniiiil adják át az antononi horvát-szlavón kormánynak.

A magyar és a fiumei küldíittek ellenben m(\gegyezésre jutván, jelen-

tésüket beterjesztették a magyar országgylésnek. A képviselház 1870.

márczius lö-én tárgyalta a jelentést és meghatalmazta a minisztériumot,

hogy a mig a függ kérdések véglegesen megoldatnak, állítson U)\ a kor-

mány provizóriumot, a kir. biztosság megszüntetésével nevezzen ki Fiume és

kerülete igazgatására kormányzót, Fhune vármegyét i)edig aflja át a liorvsil
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autonóm kormánynak s végül gondoskodjék a kereskedelmi és tengerészeti

Magyar Ügyek ellátásáról,

megánapodása! ^ magyar minisztertanács 1870. jiilius 20-án tárgyalta a provizóriimi

szervezését s következkben állapodott meg :

1. Az egész mag3'^ar-horvát tengerparton a tengerészeti ügyek intézé-

sére és Fiume város és kerületének kormányzására mindenekeltt egy kor-

mányzó nevezend ki, a ki az egész magyar-horvát tengermelléken a ten-
gerészeti kormányzatot vezeti s a ki a Fiúméban szei vezendö kir. tengerészeti

hatóság elnöke lesz. E fontos állásra a minisztertanács ifj. gróf Zichy József
orsz. képviselt hozza javaslatba.

2. A törvénykezési ügyekre nézve egy els és egy fölebbviteli bíróság

lesz felállítandó, melyektl végvonalban a fölebbezés részint a pesti kir.

kúriához, részint a zágrábi hétszemélyes táblához intéztetnék.

o. Vallás- és közoktatás tekintetében Fiume város és kerülete a m. kir.

vallás- és közoktatásügyi miniszter és a pesti közös országgylés alatt fog

állani ; kivételt képez az a gimnázium, mely Fiaméban eddig horvát és fiaméi

alapból állott fenn.

4. A kormányzó mellé azon ügyek ellátására, melyek a tengerészeti

hatóság körébe nem tartoznak, a ^ következ személyzet fog szükségeltetni

:

^^g^^ 1 osztál}i;anácsos, 1 elnöki titkár, 1

iJ(^^^ titkár és 1 fogalmazó. A szükséges
segédszemélyzet és a szolgák létszáma
a kormányzó elterjesztésére utóla-

gosan lesz megállapítva.

Az els-folyamodásu és í'ölebb-

viteh bíróság szervezésére vonatkozó
tervezet az ipar- és kereskedelmi és

!iz igazságügyi miniszter urak által

fog külön elterjesztetni.

5. A kormányzó járandósága,
tekintettel arra, hogy a consulok és

idegen hatahnak képviseli irányában
reprezentálnia kellend, 5000 frt évi

fizetésben, ugyanannyi évi pótlékban
és szabad lakásban állapíttatik meg.
A hivatalnok- és szolgaszemélyzet já-

randóságai a minisztérium illet rang-
fokozatának fognak megfelelni.

6. A provizórium szervezéséhez

s a rossz karban levfimnei kormányzói lak átalakításához és fölszereléséhez

szükséges 30,000 forintnyi költségnek póthitel által leend fedezhetése végett

az országgyléstl felhatalmazás lesz kérend.
A belügyminiszter bizatik meg azzal, hogy ezen megállapodásokat egy

felségéhez intézend elterjesztésbe foglalja. A belügyminiszter egyszers-

mind kérje meg felségét, hogy Fiume vármegye a horvát-szlavón autonóm
kormányzat alá visszabocsáttassék, mely czélból a fölterjesztéshez egy meg-
felel kéziratí tervezetet is mellékeljen. Megbízatik továbbá a belügyininiszler,

hogy Cseh Ede kir. biztos mködésének megszüntetése, nyngalnu állo-

mányba vísszahelyeztetése s kir. biztosi minségében teljesített bazgalmának
ehsmerése mellett a Szent-ístván-rend lovagkeresztjével leend hUdiszíttetése

iránt, valamint ifj. gróf Zichy Józsefnek kormányzóvá leend kineveztetésére

nézve a szükséges elterjesztéseket készítse el.

A nünisztertanács ezenkívül szükségesnek tartja, hogy a még Finni(''l)an

ellielyez(>tt, ágynevezett fíamemegyei gylés a székhelyiiek a iu(\gve 1(>rletére

hiend áthelyezésével Fiaméból eltávofittassék s így a kormányzói és megyei
hatóságoknak ez egy városban való mködésébl okvetlen keletkezeiul sarló-

dásoknak id(\jckorán eleje vétessék.

Királyi leirat. _A míiüszlcrlanács határozataí fölteijivszlctvéii ö Iclségélicz, \(''gi-(> l(S7().

jalias 28-án megjelent a királyi leirat, mely Fiiiinébaii nicgsziitette a kir.

CIOTTA JANt)S.
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biztosságot és elrendelte a provizóriumot. Ugyanaz nap Bedeki)vicli Kálmán ^nmc\

iiorvat-szlavon mimszterliez intézett leu-ataban a kn'aly olrendelte Fmmo-
vármegyónek HorvátHzlavonország autonóm kormányzata alá való vissza-

l)oc'sátását. Július 29-én megtörtént Cseh Ede IVdmciitése és if'j. gr Zichíj

-lózsefnek fiumei és magyar-horvát tenger|)arti kormányzóvá kinevezése.

Fiume Ivormányzatát, mint provizóriumot, kiiályi jóváluigyással követ-

Ivczöleg szabályozták :

A kormányzó, a kit a király a magyar miniszteiium dlcrjesztésére és Kcimiiinv//..

a miniszterelnök ellenjegyzése mellett nevez ki, .^finmei és magyar-horvát
tímgerparti királyi kormányzó" czímet visel, a magyar-horvát tiMigei-midléken

a tengerészeti kormányzat vezetje. A kormányzó a magvai' minisztcriuiu

kiizvetitöje, élén áll Fiume város és kerülete közigazga1;isának, ily miiiséi>-

ben vezeti a fiumei községi képviseleti és országgylési választásokat, jógii-

ban áll, st különös esetekben kötelessége is a közgylésben (dníikíilni.

Fiúméban egy els í'olyamodásu és egy íolebbvítcli l)iróság állíttalik

föl, melyek hatásköre kiterjed

tengerészeti ügyekben az egész
magyar-horvát tenger.partra,

ellenben váltó- és kereske-
dehui, valamint polgári és

büntet ügyekben c-supán Fiú-
méra. Harmad í'olyamodásu
és legfbb törvényszék a ten-

gerészeti, a kereskedelmi és

váltó ügyekben a pesti m.
kir. kúria, a polgári és bün-
tet ügyekben egyelre a zág-
rábi hétszemélyes tábla. A
m. kir. kúriánál egy horvál

és fiumei tag alkalmaztatik

mint bíró, hasonlóképen egy
fiumei tag a horvát-szlavón
hétszemélyes táblánál.

A közoktatás a magyai
vallás- és közoktatásügyi mi-
lüszter hatásköre alá kerül,

kivéve a horvát alapból fen-

tartott fiumei hoi'vát gimná-
ziumot.

A hosszú küzdelem ik k

legalább megvolt az az ered-

ménye, hogy Fiume, mely a

kormánytalan hajóhoz hasonlólag l)iz()n,\talaiis;'ig])an luiuyódolt-vcldíilt a

két tusakodó áramlat között, végre k(')zvetl(Müil a magyar koruuíny vezetése

alá került.

S ettl a pillanattól kezddik Fiume új élete, óriás arányú gyara-

podása.

Hogy a magyar kormány által épített nagyszabású kiköt, az ezzel

kapcsolatban álló forgalmi és kereskedelmi intézkedések min mértékben

tették Fiumét elsrangú fontosságú és világfoi'galmi helylyé, azt az illet

intézkedéseket tárgyaló fejezetekben adjuk el.

Zichy József gróf miniszterré neveztetvén ki, utóda Szapáiy (iéza gróF

lett, a ki alatt tovább fejldött a fiumeiekben a Magyarorsz;\ghoz való köz-

vetlen tartozás tudata, melyet lépten-nyomon igyekeztek szilárdítani. Mária

Terézia rendeletének századik évfordidójakor, 1879-ben, l'eliratot intéztek az

országgyléshez, melyben kifejezték Fiume hségének és törhetetlen ragasz-

GROK ZICHY ÁGOST.

Fiume iij élete

1870-töl 18!)7-i'',

iMagyaiország Vármegyéi ós Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 12
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kuclásáiiak érzelmét. Kz eseményt emléktáblába vésették, melj^et késbb a

városháza egyik falába illesztettek. Annál inkább eshetett zokon a városnak,

liog\' az abszolút és horvát kormányzat nygeibl még mindig nem bonta-

kozhatott ki. Horvátország, miután a Magyarországtól elszakadni akaró túlzók-

nak egyidöre sikerült terrorizálniok a józanabb elemeket, egyrészrl minden

alkalmat megragadott Fiume területének vindikálására, másrészrl halogatni

igyekezett azoknak a közegeknek eltávolítását, melyek Fiume Horvátország-

hoz való tartozásiinak látszatát bizonyíthatták.

1881. április 20-án Fiume kíizönsége ismét feliratot intézett a magyar

országgyléshez, melyben felpanaszolja, hogy a provizórium tizenkettedik

évében még- mindig létezik Fiumemegye s annak hatósága Fiume falai

között székel. Épp oly sért

a városra nézve, hogy a horvát

gimnáziumot még mindig trni

kénytelen a város falai között.

Kijelentvén azt, hogy Fiume

magyar város, kéri újra az

országgylést, czikkelyezze be

külön törvénybe Fiuméiuik

közvetlen Magyarországhoz

tartozóságát s utasítsa a kor-

mányt, hogy véglegesen ren-

dezze Fiume kormányzati és

törvénykezési viszonyait.

A képviselház 1881.

május 14-én kimondta, hogy

Fiúménak Magyarországhoz

tartozóságát nem kell újra

külön törvényben kimondani,

mert azt az 1807 : IV. t.-cz.,

valamint az 1868 : XXX. t.-cz.

világosan elismeri ; de utasí-

totta a kormán}-t oly javaslat

kidolgozására, mely a magyar
közjog alapján megszntesse

Fiúméban a kivételes és ideig-

lenes állapotokat.

Mindjárt a fiumei kérvény

után a horvát-szlavón ország-

gylés, a mint az elzmények-

bl elre látni lehetett, föl-

emelte szavát ellene. Zsivkovics osztályf iKik, a horvát országos kormány
képviselje merészen kijelentette, hogy P'iume-vármegye székhelyét és a

horvát gimnáziumot a horvát kormány és országgylés beleegyezése nélkül

iH'iii lehet Fiúméból ejlávolítani ; a fiumei kérdést Hoi'vátorsziig hozzjíjiirulása

nélkül nem lehel megoldani. A megyíM halóság és a horvát ginmázium
;i1 helyezése csakugyan a hoi'Vi'U-szlavon országgylés kjíai hatiírozalai,

illetleg az ;iltala alkolotl tíavény alapjain csak késbb következelt b(\

\vA álliispontot nem tVunadta meg az nkkoi'i in;ig,\;u' knnn;iny, hnnem
újra IVilvette az egyezségi tárgyah'isdkat, melyek sikertelenségérl eleve

meg hihetett gyzdve. 1882. m;li'czius 21-én a nuigyar képviselház ismét

GRÓF SZÁPÁRY GÉZA.
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regiiikolúiis bizottságot küldött

ki, melynek tagjai P^ber Nándor,

Falk Miksa, Vizsolyi Gusztáv

voltak ; ezekhez a frendiház

gv. Cziráky Jánost választott;!.

Horvátország Miskatovies, Aliha-

lovics, Spevec és \'()jnics kép-

viselket választotta küldöttül,

Fiume részérl podig Ciotta

Jánijs podesta, Thicsrry Frigyes,

dl-, (jelleticli Miklós és Terei

városi képviselk kaptak ineghi-

zást.

A r(!gnikoláris l)izottság

összeülését lH88-ra, a húsvéti

idre halasztották ; de akkor

Tisza Kálmán minisztereliKik

a hozzá intézett kérdésre kijehín-

tette, hog.>' a magyar küldötts(''g

a nyári szünet alatt í'ogja tanul-

mányozni a kérdést. Mieltt

azonban a tárgyalást megindít-

hatták volna, kíizbejíittaz 188o-iki

augusztusi zágrábi zavargás, a

magyar czimíM- meggyalázása,

a felbujtott horvát falvak zendü-

lése, melyet katonai ervel kellett ell

Ramberg lovassági tábornokot küldték

hóban Khuen-Héderváry gróf lett a b:

küldetéséhez. A lu^ves kíizioai liai'cz.

GRÜF BATTHYÁNY TIVADAR.

GRÓF BATTHYÁNY L.\JOS.

ojtani. Ptijacsevich bán lemondott s

ki királyi biztosul ; (h; már november
án, a ki nagy erélylyel fogott békéltet

a magyarellenes ellenzék íektelenke-

dése épp(>n iHMn volt volna alkalmas

a fiumei kéi'dés békés tárgyalására.

De a fiumeiek felpanaszolt sérelmei

kí'izül kett mégis orvosoltatott id
multával. A luirvívt megyei ható-

ságot még lHSr)-l)('ii, a horvát-szlavón

k(')zigazgatás új szervezésekor áttelték

Ogulinba, az új Modrus-Fiume megye
székhelyére. — 18*Jí-])en eldlt a

horvát gimnázium sorsa is, a horvát-

szlavón országgylés az ellenzék

heves tiltakozása ellenére elhatározta,

hogy Szusjikban új gynniáziimu épü-

letet emel s oda helyezi át az inté-

zetet. Ez 189r)-])en birténl meg.

A horvát túlzók Fiúméban

tfibbször megkisérlették, hogy Magyar-

ország ellen tüntetést szervezzeiu'k
;

de nemcsak Fiume lakíjsságának

zöme, hanem a higgadtabl) és a

Magyaroi szaggal való jó viszony
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ápolását szükségesnek ismer horvát elemek is idején elnyomtak minden

izgága kísérletet, mint 1891-ben, a király látogatása alkalmával.

I. Ferencz József, ki már többször meglátogatta Fimnét, 1891-ben

csak ismételhette azokat a dicsér szavakat, medvékkel 187r)-ben gr. Szápáry

Gézának adott válaszában a lakosság hazafias magatartását elismerte. P]z a

liazafías érzület Magyarország ezredéves ümiepei alkalmával is kitnt. Fiume

méltó részt vett az ünnepben, az országos kiállítás megnyitása napján, a

hálaadó istentisztelet alkalmával fellobogózták és kivilágították a várost, a

hatóság a Giardino Pubbhcoban fényes népünnepet rendezett, a városi kép-

viseltestület díszgyülése lelkes tüntetés volt Magyarország mellett, vala-

mint a Budapesten egybegylt magyarság is rokonszenves tüntetéssel fogadta

Fiume bandériumát, mely 1896. június 8-án a koronát kisér díszmenetben

Fiume zászlajával hódoh a magyar királynak.

Emlékkövei is megörökítik ezt a nagy eseményt a kr)vetkez fel-

irattal:

Sotto il regno glorioso di

íáua Maestá Imperiale e reale

L'Apostolico Re
Francesco Giuseppe

Esend
Prcsidente del Ministero ungarico

Barone Desiderio Báuífy

Governatore di Fiume
II Coiite Lodovico Batthyány

Podestá di Fiume
Commendatore Giovanni de Ciottá

II municipio di Fiume

A ricordare il jirimo Millonnio

Esistenza dello stato ungarico

Questa lapide pose

MDCCGLXXXXVI

Ugyanez év szén lemondott a kormányzóságról gróf Batthyány T^ajos,

a kit a gróf Szapáry Gézát követ gróf Zichy Ágost utódjául 1891-ben

neveztek ki, s a ki Fiúméban nagy népszerségnek örvendett. Tizenkettedik

volt a kormányzók sorában, a kik kr)vetkezk voltak : Majláth J'ózsef (1779

—

1783), gróf Almássy Pál (1783—1788), gróf Szápáry János Péter (1788—1791),

rássthonj Sándor (1791—1801), Khhusüzhj József (1801—1809), Ürmmi/i

Ferencz (1823—1837), Nemeskéri Kiss Pál (1837—1878), gróf Erddy János

(1848), gróf Zichy József (1870—1872), gróf Szápáry Géza (1872—1883), gróf

Zichy Ágost (1883—1892), gróf Batthyány Lajos (1892— 18<)6). Országgylési

képvis(djéül a város 1896. október 31-én az 1896— 1901-iki országgylésre

gróf Bnit]iyútiy Tivadart választotta meg egyhangúlag, a ki már a megelz
öt évi cziklusban is (>gylianguhig megválasztott orsz. képviselje volt

Fiúménak.

Gróf Batthyány Tivadar, a ki az ezredéves kiiilhtáson a közlekedési cso-

port alelnöke s a tengerészeti alcsoport elnöke volt, az országgylésen uün-
(lig melegen védte Fiume érdekeit. Különben egyike a magyar tengerészszak-
embereknek. 18r)9-ben l'ebr. 23-án született Zala-Szt.-Gróton, s miután a k(")-

zépiskolát Kalocsán és Fiúméban végezte, 1877-ben a fiimiei haditengej-észeli

akadémiába lépett.. 1877-ben mint tengerész hadapród a „Dandojó" hajón Af-
likába és AnuM'ikába, késnbb a ..Habsburg'" ])ánczélos hajón Kis-Azsiábament.
187i)-ben letévén a. t(Migerészeti vizsgálatot, az ..Andrcas Hofer" nev yachton
szolgált. 1880-ban br. Öterneck tengernagy segédtisztje s a„Novara"hajón oktató
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volt. 1881-ben Fiumóban letette a hossznjáratu kereskedcílmi tengerészka-
pitáiiyi vizsgálatot. 1882-beii a fiumei kikötölárak föfelügyelojÓAé neveztoteti

ki. Késbb a kereskedehni minisztériumiján a tengerészeli osztályt szervezte

és gr. Széchenyi Fái miniszter öt nevezte ki az „Adria" gözhajós társaság

kormánybiztosává. 18ü0-ben megvált az állami szolgálallól. Az irodalmi

téren tengerészeti és közgazdasági tanulmányokkal mükrxlíitt. 1892 óla

Fiume képviselje.

Ugyanez év végén, mindjárt gróf Batthyány Lajos kormányzó lemon-

dása után, mondott k^ a polgármesterségrl Ciotta János, a ki mint polgár-

mester két évtizeden át vezette a város ügyeit, s ezt megelzleg is mini a

város orsz. képviselje, a regnikoláris bizottságok tagja, hazafias mííkíklé-

sével, a város érdekelniük elmozdításával közbecsülést és közszeretetet érdie-

méit ki.

1897. februárban a képviseltestület polgáimeslerré Ciotta helyébe
(\v. ]\rai/l('nder Mihályt, s a ké])vis(dl(>stüle1 elníikeivé ismét úv. Gelldir/t .\lik-

lóst és }í(>horic]i Emdíit xálasztotla.
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Kereszténysé"

Zentri iiiispiiksó!

ki'lotkcv.i'se.

Fiumei

cspcrcsség.

QUAUNEiíd szisretci már korán mogisinorkedtok a koi-osztéiiy

vallással. o41 küriil Ossero, Arbo, Veglia piispüki helyek

voltak ; iniiidezek pedig igen közel vannak Fiúméhoz. Az
V-ik században püspöke van Zengnek, a Vl-ikban Pede-

nának és Polának.

Tekintve a kereszténység expanziv erejét, mely 496-ban

iii-alkodni kezd a frankok országában; sot jóval elbb,

már a Il-ik században felkenési a messze fekv Brittaniát;

tekintve, hogy éppen a pogány Róma, birodalmának terje-

désével és katonáival, akaratlanul a kereszténység hittérítjévé vált

;

majdnínn hihetetlen, hogy e helyen, a régi mondák klasszikus földjének,

Abszirtos véres drámájának szomszédságában (Ossero), körülvéve az emiitett

püsp(")ki székhelyek koszorújától, ne létezett volna már az els századok

fdlyaiuán bármilyen kezdetleges alakiján hitkíizség, áml)ái' a ker(!szténység

els emlékeit a népvándorlás vihara elsepei-t(\

A zengi püspökség alapítási ideje ugyan ismeretlen ; de 410 körül

emiitik Lrinoz püspíiköt (402

—

417); 4r)l-ben Maximinust.

4r)2-ben Attila egy csapatja erre vetdött és felgyújtotta Zenget.

Ezeket követték az avarok, szlávok és ennek következtében, úgy látszik,

megsznt Zengben a püspökség, mert Zenget a vegliai püspökök gondozták

a Xl-ik századig. Logvalószinübb, hogy Kálmán kij'ály, ki 11 11-hen rendezte

a horvát és dalmát részek eg\házi tizedeit és investituráit, helyreállitotta a

zengi püspökséget. A jobban kíirvonalazott püspöki sorrend Mireusszal vagy

Mircuszal kezddik, kit III. Sándoi' pápa i 169-ben buzdit, hogy legyenh a

spalatói érsekhez, mint eldjei voltak. A mibl kiviláglik, hogy a zengi

püspökség elnyomatása alatt (az •">. századtól a 12-dikig) sem halt ki a

hitélet ezen a vidéken, hanem más püspc'ikség gondozása mellett foly-

tatódott.

Hogy V[. és VII. száz.idban v tájon élt a kereszténység, bizonyltja a szlá-

vok megtérésének eseménye; nem hagyhatta ugyanis érintetlenül Fiumét és

környékét Karinthia megkeresztelkedése, a hoi'vátok belépése az egyliázl)a

és a salonai érsekség alapítása. A lhtél(>tnek a VIII., IX. és X. században

való fenmaradása mellett szól az a kíirülmény is, hogy a történ(>tirók a XI.

század küszíjbére teszik az albonai és fiumei fesp(M'esség ala])itását.

Valószín tehát, hogy már a X. században és elbb is volt itt hit-

k(')zség, mely számban, jelentségb(Mi gyarapodva az 1()()()-ik év beteltéxcl

föesperíisi i-angra emelkedett.
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A XII. században a fiumei fesperos joghatósá.^a kiterjed Castua,

Veprináz, Lovrana, Bersez helységekre ; a XVII. században a Alonto Ma.agiorén

1úl is; a XVin. században 16 plébánia fölött állott.

í]gy 14ü9-bül származó okmány a fiumei íoesperest emberemlékezet

óta egyes püspöki ténykedésekre feljogositottnak mondja; ezen okmányra

hivatkozott 1777. július 12-én Svilokossi föesperes. A fiumei föesperesség

ezen srégi voltát áüitják a friuh kastélyban (1371-bül) és a fiumei városi

tanács levéltárában (1438,1445) lév iratok.

Sladovieh tanár a zeng-modrusi püspíikökröl irt történetében mondja,

hogy a jelenlegi fiumei dómteraplom UOÜ eltt meg voh ; a tornya külr)ii úli,

és ez, Kandler szeriut, régiségének jel(\ mert a

legeslegels tornyokat építették külön a templomoktói

;

a XI. században már egyesítették a kettt.

Valószín, hogy még mieltt Szent-István feltette

volna apostoli koronáját, t. i. az 1000 év eltti szá-

zadok valamelyikében volt F'mnw területén keresztény

hitközség, ha mindjárt rövidebb vagy hosszabb id-

közi megszakítással, vagy más városnév alatt ;
de

ezt teljes bizouyossággal kinnitaliii ikmu lehel és

nem gondolhatjuk, hogy üzdu koi' hi1 községe tökéle-

tesen szervezett egy-

házi berendezés lett

volna.

Ennyit a keresz-

tény vallás behozala-

lái'ól ; lássuk most a

íiiunei hivk egyház-

megyei beosztását.

A fiumei egyhá-

zat alárendeltségi vi-

szonyában majd ide

majd oda csatolják. A
hagyomány szerint

legelször a podenai

püspíikséglu'z tarto-

zott, mely már a VI.

században létezett.
^

Vannak, kik Fiumét

egykori püspöki szék- "

helynek tekintik a tar- fiume.

sacticai püspökség

czime alatt. Végérvényes Ítéletet e tekintetbíMi még nem mondott a tíM'-

ténelem. Figyelemreméltó ellenvetések megingatják a két okmány tanús-

kodásán nyugvó tarsacticai (Tersatto) püspökség iránti bizalmat. Állítólag

Nagy Károly III. Leó eltt megengedte Pavdinus nev acpiilejai patriarehának

hogy hatáskörébe fölvegyen 6 püspökséget, ezek között a tarsacticait is.

Ugyancsak ezen jogot ersítette volna meg III. Ottó 996-ban.

Az els okirat kelte: ..actum Romae pridií^ nonas augusti imperii nostri

III. indictione I." és ezt 803-ik év aug. 6-ára magyarázzák. Mely állitással

szemben megjegyezhet, hogy az év nem lehetett a 808-iki, mei1 Nagy
Károlv uralkodásának harmadik éve nem Felel meíx az I. indictiónak.

A DüM A CAMPANILEVAL.
Fiumei régi

eícyház.
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Továbbá Nagy Károly a 803. év augusztus havában nem volt Rómában. Az
adományozással kitüntetett Paulinus patriarcha meghalt már fé]éw( elbb:
S02. január 11-én.

Másutt tarsactieai püspökségrl sohasem tesznek említést. Nagy Kái'oly

egy ízben Tersattóra lielyezte át a polaí püspökséget ; de azután újra Polába

helyezte át.

Kübler szerint a legkisebb jel sincs arra nézve, hogy a Fhimara jobb

partján horvát vagy dalmát püspök valaha joghatósággal bírt volna.

Kétséges lévén a tarsactieai püspökség fennállássá, mivel az els
századiakban az Albona melletti Arsa folyó volt a határvonal Dalmáczia és

Velencze-Isztria között és az elbbit egyházi szempontból a salonai, az utóbbit

az aquilejai püspök kormányozta, nem lehetetlen, hogy a régi eredet vegiiai

püspökség viselt gondot Fimne területére a IV. és V. században. A Ví-ikban

Pedenóhoz tartozott és 1028-ban beosztották Polához.

Pciiiii püspiikség. Acpleja érseki majd patriarchai fokra emelkedett és 717-ben meg-
oszlott Aquíleja és Grado között. Albona bekebeleztetvén Isztriába, a határ-

vonal nem Arsa, hanem a Fiumara lett és a IX. századtól kezdve Fíuukí

fölött érseki fennhatóságot az aquilejai szék gyakorolt a XVII-ik századig. Az
aquilejai patriarcha utolsó joghatósági aktusa 1606-ból van keltezve.

1420 táján a velenczeiek elfoglalták az aquilejai széket, szomszédjaivá

váltak az osztrák Isztriának. Kiüönösen löOS-tól fogva súrlódások fordultak

el Ausztria és Velencze között ; miért is Ausztria nem jó szemmel nézte a

polai püspöktl való függést, ki rendszerint velenozei volt.

Polai j;msjjó7íöA:. 1424 körül De Francescl Ferencz. 1426— 1451-ig' De Luschis

Domonkos. 1457 körül De Buffarelli Mózes. 1458 körül Dremani János. 1483 körül Orsini

Mihály. 1497 körül Malipiero János. 1498—1532. Altobello Averoldo. 1546 körül Verg-erio

János. 1548 körül EHo Antal. 1566—1579. Barbabianca Máté. 1583—1607. Sozonieno Kolos.

1G07—1617. Sozomeno Kornél. 1618—1623. Testa Humbert. Serpo Incze még Polába jötte

eltt meg'halt. 1625—1626 Sforza Rudolf. 1627—1640. Saraceno Gyula. 1641—1648. Badoer

Marino. 1658—1661. Marcello Alajos. 1662. Cattaneo Gáspár még' Polába érkezte eltt mog'-

halt. 1663. Franossini Ambrus. 1664—1689. Corniani Bernát. 1689—1695. Pajello Eleonor.

1695—1729. Bottari József. 1732 körül Contesini Hektor. 1732—1771. Balbi János András.

1778 körül Polesini Ferencz. 1802 körül Jurás János Domonkos.

Politikai okokliól szükségessé vált az aquilejai patriarchától elvonni n

fiumei területet is ; mert Aquilejában szintén velenozei érzelm emberek kor-

mányoztak. Azon századok prelátusai egyházi joghatóság alá tartozó bnté-
nyekben büntet joggal birtak és igy megtörtént, hogy osztrák alattvalók

velenczei gályákra Ítéltettek ; emiatt löO^-ban a fiimieiek panaszt emeltek

és Polától elválasztatásukat kívánták.

Róma nem akart egy ujabb érsekség létesítésébe beleegyezni, inkább a

gráczi, késbb Bécsben székel pápai követet bizta meg a fennhatósággal.

1607. november 8-án már Selvaggio János, osztrák nuncius jött Fiúméba

az egyházi dolgok megvizsgálására.

1751-ben megsznt az auquilejai patriarchátus és helyette két érsek-

séget teremtettek : egyet Görzben, a másikat Udineban.

Ezzel véget ért az osztrák nuncius fiumei megbízatása és Fiume a

görczi érsekségtl függött; kevéssel azután a magyar kormány alatt Kalocsa

érseki fennhatósága alá rendelték egész 1851-ig, mikor \'égre a zágrábi érsek-

hez került.

Fiúménak Polúhoz való tartozása sokszoros viszálykodások között folyt le.

1390-ben a fimiiei fesperes követeket küldött az aquilejai patriarchához

a polai püspökkel folytatott perben. Régi idktl fogva a fiumei fespenís

vikáriusa volt a polai püspöknek.
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A XVI-ik században ezt vita tárgyává tették. A polai püspök ezt a

felhatalmazást, mert bizalmi embert keresett, majd a plébánosnak, majd a

fiatalabb kanonoknak adta. A föesperesek ezt a mellöztetést rossz néven

vették és a sok panaszkodásnak az lett a vége, hogy Ferdinánd 1596. novem-

ber 18-án (ilrendelte, hogy a fiumei papok és klerikusok ne vonassanak

többé a polai püspök Ítélszéke elé, hanem a fiumei föesperes mondjon

felettük Ítéletet. Feszélyezték a polai püspíiköt még azzal is, hogy midn az

osztrák részekben egyházi hivatalos látogatását végezte, fherezegi biztost

adlak melléje, így pl. 1606-ban a pisinói prépostot. Mindennek daczára el-

fordult az is, hogy egyesek a polai püspcikhöz ragaszkodtak és ügyeiket

elébe vitték, mit 1637. és 1659-ben újabb rendeletek szigorúan eltiltottak.

Mikor a polai püspök zsinatot hívott össze, a fiumei káptalan a kor-

mány engedelmével küldötteket menesztett oda ; így pl. 1621-ben négy

kanonokot küldöttek Polába a május 12-iki zsiuatra.

Kivételes volt a bizalom, a jnit Carniani Bernát püspök élvezett,

(íyakran, majdnem évente volt Fiúméban ; de megsznt a jó viszony utódja

(Pajello) alatt, ki Fiumét egyszer látogatta meg (1693. január 9-én) és azt

a hibát k()vette el, hogy mód felett bízott Bassi Angelo ne\ü vikáriusá-

ban, ki tapintatlanul járt el úgy az osztrák kormány, mint Fiume hatósá-

gával szemben és mindkettnek neheztelését magára vonta; minek követ-

keztében az egyházi hivatalos látogatásokat az osztrák területen beszün-

tették.

Pajello utódja Botfan, szent élet ember, a császári kegyet újra kivívta
;

ekkép helyreállította a jó viszonyt Pola és Fiume között; de mint látszik, ö

maga, 35 évi püspöksége alatt legfölebb egyszer járt Fiúméban (1701. jan.

11-én); egyébként a fiuniín fesperest bízta meg helyettesítésével, — de

mivel 1701-töl kezdv(^ a vel(>nczei politika újabb kellemetlenségeket idézett

el s ezeket Bottari nem tudta jóvi'i tenni : XI. Károly 1719-ben, hivatkozva

az elbbi rendeletekre, megtiltotta a v(>lenczei püspökökkel való összeköttetést.

1739. szeptember 10-röl keltezett fejínlelmi elluitái'ozás ismét meg-

engedte ugyan a polai jjüspöknek a hivatalos látogatást, de csak a követ-

kez föltételek mellett

:

1. A püspök útikiiltségét maga fedezze ; a látogatást végezze el 4 hét

alatt ; — ne avatkozzék világi ügyekbe és ne csökkentse fiumei vikáriusának
eljogait.

2. A baldachint használhatja, ha kimutatja, hogy velenczeí területen

az osztrák (trieszti) püspököt szintén baldachimial tisztelik meg.
3. Látogatását biztos jelenlétébím A'égezz(> és a látogatás eltt adja

vissza a fiumei vikárius kiváltságait.

4. A biztos a püspököt érkezésénél fogadja és t felügyelet, valamint
segédkezés végett folyton kiséri.

1741-ben a császári helytartóságtól utasítás érkezett, mely megengedte,

hogy Fiume város tanácsa a restaurált plébánia- (dóm) templom fölszente-

lésére meghívhassa a polai püspököt ; de csak úgy, ha szigorúan a rende-

letekhez tartja magát.

1742. márczius 9-én Balhl püspök Fiúméba érkezett és a kapuczinu-

sokhoz szállott. A nép rajongással fogadta fpásztorát, mert már közel

negyven év óta nem látott püspíiköt. Balbi a nagyheti szertartásokat elvégezte,

a húsvétot Fiúméban ülte meg ; három napon át bérmált ; fölszentelte a

társas káptalan restaurált templomát és május 6-án a Hzent-Vidrl nevezett

jezsuita-templomot.

Balbi még csak 1754-])en látogatta meg Fiimiét; többször aligha jáil

itt, az osztrák részi-l tanúsított bizalmatlanság miatt.

Magyarorozáj Vármegyéi éi Városai : Fiume és a magyar-liorvát tengerpart. 13
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1772-ben Pola püspöke Polesini Ferencz volt. Ebben az idben meg
akarták változtatni az egyházmegyei alárendeltségeket, olyformán, hogy a

polai püspökség osztrák részei mennének át a trieszti egyházmegyébe és

viszont a triesztinek olasz pontjai a polaiba; de a velenezei köztársaság nem
hajlott erre és közvetít ajánlatkép elöterjííszté, hogy az illet püspökök

adjanak inkább vikárinsaiknak nagyobb hatáskört, de az egyházmegyei

beosztás maradjon meg. Ezt az utóbbi módot fogadták el ; minek alapján a

trieszti püspök 177ö. október 18-án Agapito Jeromost bizta meg a helynök-

séggel egyházmegyéjének olasz részében, megengedve neki, hogy évente

hivatalosan látogassa meg a templomokat s plébániákat ; tárgyalja és döntse

el a pereket, állíthas-

i -.m^^^ son ki ajánló levele-

ket, vezesse a növen-

dékpapok vizsgáit, kik

a szent rendek fölvé-

telére készülnek, a

püspöknek fenntartott

esetekben föloldozást

adhasson,— megáldja

az imaházakat és szent

(iltözeteket. Ugyan-
ilyen engedményeket

nyújtott 1776-ban a

polai püspök Fiume
föesperesének, kiter-

jesztve ennek hatal-

mát Fiúmén kivül

még 15— 16 plébáni-

ára. A fiumei föespe-

i'es Ítéletei, mint els-

fokú törvényes bíróság

Ítéletei a bécsi apos-

toli nunciaturához vol-

tak felebbezhetök. A
fesperest a püspök

nevezte ki, — de ín-

vestítura végett a csá-

szári kormányhoz for-

dult. 1784-ben hatásköre Fiume városra és területére szoríttatott; a Monté

Maggioren innen és túl lév plébániák a trieszti püspökhöz csatoltattak. A
trieszti püspök nuír (>gy évtizeddel azeltt meg akarta szerezni ezeket a

részek(;t Fiúméval együtt, mint az a császári helytartóság 1772. január 1!)-iki

iratából kitnik.

Fiume a zengi 1787-ben Fíuuic clszakadt l'olától, a zengi püsi)ök alattvalója lett, s

püspökség alatt.
j^gfjjgQj^j'jj,.^ ;^ polai püspökí szék is megsznt. Bizonyos arbei Jurás János

volt az utolsó püs])ök, ki 1802. szeptember 19-én halt meg.

II. József 1789-ben úgy intézkedett, hogy — mintegy kárpótlásképen az

elvesztett 15—16 plébániáért, — a fiumei fesperes Vinodolra is kiterjeszt-

hesse ebbtdi tokiul élvét és ha a, megyés püspöknek tetszik, Fiume legyen

|)üsp(')ki vikáriusság az egész modi'usi egyházmegyében. De II. Józsefuek ez

örök idkre adott reudelkezése nem sokáig tartott. 1810-bcn Mannont fran-

KIUiMK. SZT. VID ÉS iMODESZT TEi\lPI,OMA ÉS CAMI^ANIMÍJA.
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czia marsall, a franczia lUyricum kormányzója, Jesicli püspök kívánsága

szerint a modrusi foesperességet elkülönítelte a fiumeitl.

A fiumei föesperességnek több plébániára vonatkozó fensöbbsége egyéb-

iránt nem 1776-bül ered, hanem jelentékenyen régibb kelet; mert már

1740-ben jelentette a fiumei föesperes, hogy több ])]ébánia í'ölntt áll és mint-

egy 30,000 lélek tartozik joghatósága alá.

Fentebb említettük, hogy egy 140ÍJ-böl szaunázó okmány a fiumei

fesperest emberemlékezet óta egyes püspöki ténykedésekre feljogosítottnak

nyilvánította és már a XII. században Castuától Bersezig rendelkezett.

Összegezve a mondottakat : Fiume egyházmegyei beosztás szempont-

jából ezen sorrendet követte : els püspöki helye ismeretlen ; a második

:

Pedena ; a harmadik : Pola ; a negyedik vagyis jelenlegi : Zeng. P]rseki i'en-

htaósága volt: 1. Aquileja, 2. (íörz, 3. Kaloesa, 4. Zágráb.

A fiumei focfpercsvk névjegyzéke. Veselacz KJTl körül, Ambrus 13 '0 körül, Máté Fiumei

14;í7 körül, Mikulich 1445 körül, MelchericJi 14d6 körül, János I4()4 körül, Ag'apitich 1474 föespereselc.

körül, Ag'aj)ito 1501 körül, Martinicli 150jí ..körül, Laurencicli 1520 körül, Marendich 1525

körül, Grohovácz 1556—1570, Giacomini l^^i Coscich 1573, Valich 1575, Francovich 1589 —
1G13, Sudenich 1613—1625, Cortollacich 10^—1636, Urbano 1636—1668, Caloncci 1668—

1682, Gaus 1682—1693, Barcich Máté 1701-1710, Barcich Miklós 1712—1727, Tudorovich

1729—1752, Svilocossi 1752-1780, De Peri 1781—1810, Duimich 1811, Spingarolli 1815—

1838, Cimiotti 183S—1867, Visncr 18G7— 1876, Fiainin 1877—1890, Bedini 1891—1896.
Fiunu'i káijtalun

Fimne egyházi életében fontos sz(ír(!pet töltött be a helybeli káj)1alan.

A társas káptalan létezése srégi, keld kezesi idejét nem tudják. Az
1340. évbl vannak számadásokról szóló adatok. Duinoi Flrzsébet, a ki Fiúmé-

ban halt meg MOö-ben, e társas káj)talaiinnk adta a vepriiiázi Hzüz Alái'ia-

kápolnát a hozzá tartozó ingatlanokkal.

lóal-ben 1. Ferdinánd megersíti a lái-sa^; káptahuiuak régi idktl
élvezett kiváltságait. 17i0-l)öl keltezett iratban az Agostonrendiek elismerik,

hogy a tái'sas káptalan ö század (tehát a, XII. század) óta lonnáll. I^^rdckes

1777-ben a fiumei l'esperes nyilatkozata, mely szerint itt tulajdonkép a

tersattói (Tarsaotiea) püspök székesegyházi káptalana volt és akkor lett

társas káptalanná, mikor a püspökség megsznt, mely állítás a „tarsaeticai"

püspökség létezését vitatok javára szólna.

Megjegyzend azoid)an, hogy Isztriában is voltr.k ilyen társas káp-

talanok, anélkül, hogy püsp<)ki székhelyek lettek volna; továbbá némelyek

szerint Nagy Károly idejében a polai püspökség ide át volt helyezve, ennek

lehetett a mostani tiirsas káptalan székesegyházi kájjtalana.

A káptalanban egykor 10 vagy 12 kanonok volt. ir)!J6-ban Qgy jegyz-
könyv sürgeti a káptalant, hogy töltse be a szabályszer 12 helyet; de

1827-br egy másik jegyzkönyv hivatkozik Duinoi Erzsébet végrendeletére,

melyben csak 10 kanonokról van említés téve. Duinoi Erzsébet idejében

kevesebb volt, késbb szaporodott a kanonoki székek száma, mi folytonos

ingadozást mutat. 1296 táján 10 kanonok volt, ir)44-ben 9, ir)54-ben 10,

a XVII. és XVIII. századon át 8, 1818-ban már csak 6, 1847-tl 1870-ig

ó, ma pedig csak kett.

A plébánost a kanonokok közül mindig a városi tanács választotta

;

megersítés végett azonban fölterjesztették a püspökhöz. Az új kanonokot
pedig a dóm sekrestyéjében összegylt kanonokok választják és a választást

a püspök elé terjesztik.

A káptalannak ezt a jogát bizonyítják a XV. és XVII. század okiratai;

pl. a városi tanács mindig elismerte, csupán egyes kevésbbé fontos észre-

vételeket tett; Bottari megyés püspök 1729-ben, régi okiratok alapján fenn-

13*
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állónak jelentette ki a fiimiei káptalan választási jogát, kikötve a püspöki

megersítés szükségét. A fesperes és plébános állapította meg a jelöltet;

ha k ketten megegyeztek, a többieknek csati akozniok kellett ; de ha nem
egyeztek meg, titkos szavazásban a szótöbbség döntött.

168-ban Pola püspöki vikáriusa Fiúméban járt és a társas káptalan-

nak az „Insigne" czimet engedélyezte.

1663. július 27-én Franossini püspök az egyházi látogatás alkalmával

A FIUMK[ SZ.-Vin TEMPLOM BELSEJE.

sürgette a latin szertartást; azonban megengedte, hogy a szent leezke és az

evangélium illir nyelven énekeltessenoiv.

Egy negyedszázad nuilva Coiniani püspíik (168(S) a társas káptalan

tagjait a polai széidiely díszjeleivel tüntette ki. A XVII. század végén

FiumébíMi 2;") pap volt, nem számítva ide a kanonokokat és szerzetesrendeket.

II. JózscC elt(')rölte a káptalant és a várost ketts plébániára (dóm és kapu-

cziiuisok temploma) osztotta íel; ekkor a kapuozinusok a stolán kívül

llüO forinlol kaptak évente az állampénztárból. II. -lózsef halálával vissza-

tértek az elbbi állapothoz és a káptalan 179ü-ben újra megkezdte rakö-
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dését. De két évtized sem forgott le még, midn választási jogukat elvesz-

tették. A legutolsó autonóm választás 1797-ben történt, 1811-ben Illyricum

franczia kormányzója már úgy nevezte ki LiraJcot kanonoknak.

A folyó század elején a kanonokok I. Forencz kegyelmébl arany

keresztet kaplak, mely egyik oldalán szent Videt ábrázolta ; a másik (ddalán

a fejedelmi kegyet említi.

Minthogy a jövedelem csökkent, a megélhetés ellenben drágult, a ka-

nonoki stallumok is üresek maradtak, olyannyira, hogy 1828-ban Livak volt

kanonok, fesperes és plébános is egyszersmind ; szintúgy utódja (1838-ban)

Cimiotti Antal.

A kanonokokat hajdan presbitereknek hívták Fiúméban, csak a XLV.
századtól fogva találkozunk a kanonok elnevezéssel.

A káptalan tagjai nagy részének nevét ismerjük ; 1811-tl 1896-ig

következk voltak kanonokok

:

Livak Ferencz, Cimiotti Antal, Visnor József, Schrok Ferencz, Mateicich Ferencz,

Sebastiancich Ferencz, Fiamin János, Poglayen József, Marsanich János, Cvetko János,

Randich Jakab (czimzetes), Kubessa András (czimzetcs), Malle Bernardin, Fulvi Miklós,

Giuressevioh József (czimzetes), Cassio József, Bedini Kajetán.

Jellemz, hogy MoG-ban a városi tanács azt kívánta a káptalantól,

hogy ne válaszszon kanonoknak olyat, a ki nem tud latinul ; azon idben a

káptalan a glagolit nyelvet használta. Hasonló értelemben rendelkezett

1593-ban a polai püsi)ök, eltiltotta a glagolit liturgiát és helyébe a latint

irta el. A városi tanács 1716-ban a kanonokoknak tanácsosi rangot adott.

Érdekes, hogy csak 1786-ban szüntették meg a harangozást vihar alkalmá-

val, akkor is azért, mert többször beleütött a villám a toronyba.

A plébánia egységes voltát két izben szakították meg; II. József, midn
a város nyugati részét a kapuczinusokra bizta, mely felosztás 1807-ig tartott;

és Drenova különválása által, 1837-tl a mai napig.

A káptalan jövedelmi forrásai nem valami fényesek. A fiumeiek vallá-

sossága tartotta fenn ezt az intézményt ; az a kevés ingatlan és tke, a mit
tulajcloniücnak mondhattak, ajándékozás útján gylt egybe és egyházi tény-
kedésekhez volt kötve.

A káptalan a plébánosi teendkért a tizednek egy negyed részét kapta

;

egy negyed jutott neki Bergudi és Icichi tizedeibl is ; de ez utóbln meg-
sznt, mikor a jezsuiták f'asluába jiUtek (1637). V(>prinazi lúrtokukat 1637-l)en

eladták. Ciculini János gróf (1740) a káptalannak ajándékozta a szent Jakabról
nevezett apátságot A^olosca mellett (Abbáziát); ezt HO-ben eladták a
jezsuitáknak ; a rendnek 23 év múlva bekövetkezett felfüggesztése alkal-

mával Abbázia a fiumei föesperes-plébánosnak ítéltetett oda mindenkorra.
Lépten-nyomon vesztett anyagilag a káptalan. 1788-ban eltöröltek sok

jámbor társulatot, melyektl szintén volt némi mellékjövödelme. Sokat
vesztett hitelezés útján vagy azért, mert elhanyagolta a betáblázást, vagy
mert a franczia mozgalíjm idejében nem tartotta tanácsosnak köztudomásra
hozni forgalomban lév tkéjét, avagy talán nem lehetett behajtani az össze-

geket az illetk rohamos elszegényedése miatt.

1816-ban csak mintegy 2—3 ezer forinton osztozkodott 6 kanonok.
A káptalan ingatlanai voltalc

:

2 ház, mindegyik két emeletes a Tre Ke táján, becsár 7,000 frt

a sekrestyésektl elfoglalt fundus, becsár 200 ..

Szent-András felé egy ház, becsár 1,980 .,

egy ház (két emeletes) Vito környékén 1,680 ..

a szeminárium közelében egy (emeletes) ház 1,200

egy raktár 400 ,,

Cosalai és drenovai szUk 4,740 „

szllk Drágán 520 .,

összesen . . 17,720 frt
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Káptalan

temploma.

Tly körülmények között szükségessé vált az újjászervezés. A magyar
vallásaiapból óhajtották a káptalant anyagilag megersíteni, felemlítve, hogy
a mnlt század utolsó éveiben a vallásalapba tették át az Agostonrendiek
javait. De e kérelem akadályokba ütközött, mert a vallásalap egyéb czélokra

van rendelve.

1838-ban Kiss Pál kormányzó alatt bizottság foglalkozott e dologgal.

Megnehezítette az ügy lebonyolítását az is, hogy a káptalannak évi jövödel-

mét nem bírták biztosan megállapítani : egyesek 4000 frtra becsülték, mások
ellenben 2800 Irton felül nem haladtak ; most ha még a kanonokok számát
emehk, jelentékenyen ntt volna az az évi összeg is, melyet a káptalan
segélyezése végett évente a vallásalaptól vártak.

A fimneiek azonban ki akarták bvíteni a káptalant, s a 40-es években
többsz(')r tettek ez ügyben lé-

péseket. A m. kir. helytartóság

1844 ben közölte a királvi el-

hogy VII. Sándor

határozást, mely szerint 3

kanonoki és 2 vikáriusi állás

volt kilátásba helyezve ; a

városi tanács újra folyamodott

o kanonoki stalhmiért, meg-
ígérte, hogy a város pénztárá-

ból is nyújt e czélraévi 400

—

500 frtot. Késbb azonban
_ , mégis apasztani kellett szá-

P ;*'; -^ mukat.
A káptalan temploma

Nagyboldogasszonyról (As-

smnpta) van elnevezve. Való-

színleg a XI. század eltt

fennállott, azóta gyökeres újí-

tásokon ment keresztül. 1200-

ban, továbbá 1377-ben, nem-
különben a XV., XVII. és

XVIII. században alapos javí-

tásokat eszközöltek rajta.

1716-ban például az Or-

lando család a szentélyre

60,000 frtot költött. A szent-

ségtartó 1489-bl való, özvegy
Despot, szül. Frangepani Boi'^

bála grófn ajándéka.

Hajdan a templom alatt

kriptákat ástak és a tem-
plom háta mögött temet hú-
zódott; 1782-ben eltiltották

a templom közelében vagy
alatta a temetkezést. I. Lipót
közbelépésével elérték azt,

pápa Callixtus katakombájából Szent Marcziánus csont-

A TEKSATTf)! TEMPI.OM.

jait küldte ide, 1732-ben
1444-ben a tanács elhatározta a dómba a latin szertartás behozatalát.
ir)93-ban ismét visszatért e kérdés és akkor a püspök sürgette a latin

nyelv használatát. ir)07-ben a n:igybjtre (>gv szláv szónokot hívtak meg,
160r)-ben olaszul tartották a nagyböjti beszédeket.

A latin nyelvre vonatkozólag 1011-ben és 1663-ban is intézkedtek a
megyés püsi)ökök ; csupán azt engtnlélyezték, hogy a leczke és evangélium

1704-I)('n l)eütö1t a villám és agyonsújtott 2 kiszláv uyelvtMi énekeltessék
rikust, kik a zivatai' alatt harangoztak
tolták a várost nöl-bcn, ezért a tanács
körmenetét.

A templom tkéje 1801-ben 6316 frtra, 1840-ben 8249 frtra emelkedett.
A legrégibb keresztelési anyakönyv ]r)94-bl való.

Gyakori
szokásba

földrengések

hozta nerei

nyugt alaní-

Szent Fülöp



A kath. egyház Fiúméban. 103

Az egyház tíirténetéiiek tárgyalása folyamán nem hagyhatjuk figyel- J<?z=uiták.

men kívül a jezsuitáknak Fiúméban kifejtett munkásságát.

Triesztben már 1619-ben megtelepedtek.

Fiúméba 1627-ben jött két jezsuita, II. Ferdinándnak következ tartalmd
iratával : „Liburnia, Isztria, Dalmáczia javára, a város óhaja szerint e ren
tagjait tekintélyünkkel Fiiiméba bevezetjük." (16;}3. márcz. 10.)

A nép ön'nnujjongással fogadta az új lakosokat. Hatalmas támaszt
nyertek Thonhausen Orsolya grófnéban, ki a templom, konvent és szeminárium
épitése végett tekintélyes összegeket bocsátott rendelkezésökre ; részletekben

összesen 81.000 forintot, a mi akkor a mainál sokkal nagyobb értéket kép-
viselt.

Megérkfízésük U-ik évében 1638. június ITj-én tették le az újra épí-

tend templom alapkövét. A templomot Vid, Hzende (Modeszt) és Crescentia

tiszteletére szentelték. Régebben is (1296) volt már ott egy kis templom. A
XV. század adatai tamiskodnak arról, hogy a várositanács gyléseit Szent-Vidben
tartotta; ugyanott tette le a városka])i1ány az esküt; ekkép Vito, a város

védszentjének imaháza, diplomatikus templom volt. Vito harangja figyel-

meztette ket a tzre, az ellenség kíizeledtére. Szent-Vid tisztelete mély
gyökeret vert e tájakon már a VII. századiban.

Az említett szent, Marsalában (Sziczilia) született neni(>s szülktl; 12

éves korában Dioch^cian alatt vértanúságot szenvedett, tanítójával Szendével
(Modestus) és ápolónje Crescentiával együtt. Nyugat keresztényei között

igen elterjedt Szent Vid tisztelete; a VII. században befogadta Itália, a

VIII.-ban Francziaország és a IX.-Í)en Németország. Róla neveztek el fal-

vakat, plébániákat, templomokat, st még egv betegséget is (Vidtáncz)

;

mert ez ellen segítségül hivatva, többször gyógyulást szerzett.

1773-tól kezdve a Szent-Vid Fiúménak mint(>gy akadémiai temploma
(Chiesa accademica).

Az alapkbe helyezí^tt ii-at a. kíivctkez volt :

[). 0. M.

.lusu Christo CriuMfixo

B. Mai'iíio Sem per Yirgini

SS. Vito, Modusto et Crescontiao

Anno I). U>m dic 15. .Iiinii.

I'ontifico Roiuano Tibano \'II[.

Imperatore Romano Ferdiiiando III.

Episeopo Bt'nedicenlo .lulio Saraceno

Assistuiito Lcg'ato Ces" Steph. Rovertí

L. B. et Cop"

Ui'sula coniesa Tlionhausen

Nata Baro de Holneg- CoUeg-ii

Soc Jesu Fundatrix

Coiií'erentc! Phiiimum Aug'ustae Memóriáé

Ferdiiiando II.

Adjuvaiito Magn. Comunitate Flumiiiis

Rectore P. M:irtino Baiizer.

Majdnem 100 évig tartott ;iz építés; a foltár 16.59-ben kész volt és

oda visszavitték a csodás feszületet, melyrl már a város leírásában volt

említés. Május elején ünnepelték 6-ik százados évfordulóját, óriási néptömeg

részvétele mellett. 1796-ban (az 5. centenárium idejében) 50.000 ember jött

c kereszt tiszteletére.

1728-ban készen állott a hétfájdalmú Szz kápolnája. A templomot

1742. máj. 6-án szentelte fel Balbi pólai püspök. A templom oszlopzatához

szükséges márványt a Braida nev városrészbl szerezték, ahol jelenleg a

haditengerészeti akadémia áll.

1633-ban hatosztályú latin gimnáziumot nyitottak a jezsuiták, melyhez

1725-ben a bölcselet és a lelkipásztorkodástan tanszékét csatolták. Jól el-
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Jezsuiták

cltávolitása

Ágoslonrendiek

készítették tanítványaikiit ;i llieulógiai, jogi és gyógyászati tanfolyamra.

A templom melletti épület volt a gimnázium, jelenleg katonai szállítóház.

A templomtól lefelé a S.-Vito-clomb oldalán épült a kollégium, most keres-

kedelmi akadémia; a konviktus épületében a kir. fgimnázium van elhelyezve.

A jezsuiták folytatták a csodás feszület tiszteletét; 1656-ban az ,,Agonia"-ról

nevezett testvérületet alapították ; 1676-ban a város Yojak nev magaslatán a kál-

vária-utat; 1631-ben a fájdalmas Szz társulatát. így munkálkodtak, fáradtak

a jezsuiták azon pillanatig, melyben közölték velük a rákém'szerített pápá-

nak rendjüket felfüggeszt iratát. A mihez fogtak, azt erteljesen vitték a

közjóra irányult czél sikere felé. Még olyanok is, kik elítélettel viseltettek

irántuk, elismerték, hogy Fiúméban megnemesítették a közszellemet, hasz-

nos tanácsadói valának a városnak, melyben egy egész utczát létesítettek;

ok alkották Fiúménak ez id szerint is legszebb templomát s kivívták a

város és a környék általános nagyrabecsülését.

1627-tl 1778-ig a fiumei kollégiumnak 39 rektora volt, els a sorrend-

ben Grisogono Lrincz, utolsó Carina József.

XIV. Kelemen pápa 1773.

július 31-én a jezsuita-rendet

felfüggesztette, mit ugyanazon

év szept. 23-án reggel 7 óra-

kor hajtottak végre Fiúméban.

Jelen voltak : Königsbrun

báró, Gerliczy lovag és a vá-

ros részérl ülnökök és egy-

házi személyek.

A lefoglalt ingatlanok

értéke 148.785 frtot tett; a

kollégium, konviktus és gim-

náziumi épületek becsárát

50.000 forintban állapították

meg ; az alapítványok összege

:

32.000 frt, készpénz 69 frt,

egyéb jövödelem 2139 frt

volt; a Stiriában elhelyezett

tkék 10.000 és a Krajnában lév tkék összege 10.000 frtra becsülhet.

x\z ellíobzott javak részint a tanulmányi, részint a konviktusi alapot képezték.

Az iskolák kaszárnyákká alakultak át; késbb, mint látjuk, vissza-

kerültek a közoktatás rendelkezésére.

1811-ben a tkéket és kamatokat leszálülották, 1825-ig az állam kezelte

a pénzt; 1824. márcz. 13-án a tanács folyamodott, hogy adják át az alapok

kezelését a városnak s a konviktusi alapot ma is a város kezeli.

Töl)b századon keresztül laktak Fiúméban az ágostonrendiek is. Ez a

r(Mi(l t(')bb, Olaszországban egymásól külön él rejnetetársulal egyesítésé-

bl származott a XIII. században. IV. Sándor 1256-ban Sz.-Ágoston szabá-

lyait rendelte el számukra, s közös rendlonököt választatott velük. A laibachi

kolostor évkönyvei szerint a- fium(n ágostonrendi konvent ala])ítását 1368-ra kell

tenni; valamivel elbbre vibetnk azt, mert 1363-ban a fiumei plébános egy

házat hagyott a konventnek ; hacsak nem épen e házadományozás által

nyílt meg az út elttük Fiúméba. De valószínbbnek gondolják, hogy a

nuid 1315-ben érkezett ide, ekkor épült templonudv is. Szent Jeromosnak

tiszleleUM'í!. A rend a lizcd egy részébl, Fiume területén lév egyes kái)ol-

A TERSATTOI MAUZÓLEUM.
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nák javaiból, Isztriában és Vegliában szerzett birtokaiból tartotta fenn ma-
gát. Iö09-l)en a velenczeiek fölégették a konventet. Ót év telt el, míg az

újraépítéséliez liozzáfogtak és munkájukat csak 1543-ban végezték be.

1550 körül a laibaehi ágostonrendiek Fiúméba menekültek ; ottani

házukból kórházat esináltak. Kárpótláskép I. Ferdinánd évi 125 frtot utalt

ki számukra és átengedte nekik a Volosca melletti Hzent -lakabról nevezett

apátságot ; ennek borát, gabonáját eladhatták. A XVII. században \'issza-

szállingóztak Laibachba; de meg akarták egyszersmind tartani az emiitett

apátságot is. (Abbázia). Perre került a dolog, az ágostonrendiek lettek

vesztesek.

A fiumei ágostonrendi konvent elvitázhatlan érdeme, hogy nagyhir-
nev szónokokat és több püspökíit íidott az egyháznak.

1371-töl 1788-ig 52 prior kormányozta ket; a rendtagok száma
fiumei kolostorukban évente átlag 10— 12 volt.

FIUME. RÉSZLET A TEMETÖBÖL.

Érdekes vonás történetükben, hogy 1748-ban Klana mellett fekv
birtokukon vasbányát találtak és ezt tlük telhetleg mveltették is, mig
1754-ben megvette tlük a császári kincstár. Templomuk még fennáU ; 1315-

ben épült és azóta háromszor eszközöltek rajta nagyobb javításokat.

II. József az kolostorukat is eltörölte. 1788. április 16-án Budáról
értesitették ket javaik lefoglalásáról. A rend tagjai nyiigdijban részesültek.

A birtokokból befolyó összeget a vallásalapba utalták át, melybl a Szent
Jeromos-templíjm évi segélyezésére 300 forintot adtak 1809-ig.

Hogy mennyit érhettek javaik, azt megitéhii nem lehet ; egy 17y3-ból
kelt irat a becsárt hozzávetleg 100.000 forintra teszi. A mostani városháza
volt az egykori konvent.

Megemlítést érdemelnek a kapuczinusok is. E szerzet a ferenczrendiek Kapuczinusok.

elágazása. Assisi Szent Ferencz 1182-ben szül. és 1226. október 4-én lépett

a szegény Ferencz gazdagon az égbe. (Pauper Franciscus dives coelos

ingreditur.)

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 1*
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ir)28-ban szigorú szabályok mellett csoportosultak a kapuczinusok

;

ItíllJ-tl saját generálisuk alatt állottak.

A városi tanács 1606. raárczius 3-án megkérte V. Pál pápát, hogy
kapuczinusokat küldjön Fiúméba. Gyjtés utján szerzett a tanács annyi pénzt,

hogy számukra a Szent Ágostonról nevezett templomot, mely akkor az

ágostonrendiek birtokában volt, a közeli telekkel együtt megvehette.
1620 körül léptek Fiume területére, éjjeli és nappali munkájukkal sok jót

tettek. A kolostor eleinte 6 embernek volt elégséges, lassacskán kibvítették,
most 20-an is elférnek benne. A nép szereti ket; 1789-töl 1 807-ig Fiume
felének plébániája volt a kolostor. A legnagyobb szegénységben, de egyúttal
a legbségesebb elismerésben és nagyrabecsülésben élnek.

Bencés apáczák. A törtéuclmi liség és méltányosság megköveteli, hogy Szent Benedek-

nek szüzeirl is szóljunk ; két és félszázadja már annak, hogy szigorú

klauzura mellett, nehéz munka és nagy önmegtagadás közepette szent

hivatásuknak áldozzák fel itt is magukat.

160r)-ben Brunetti fiumei keresked 500 tallért ajánlott fel eg}^ apácza-

zárda alapítására. A városnak rendkívül tetszett az ajánlat és alig múlt el

két esztend, Fiume kérvénye a pápa eltt feküdt. De a kolostor berendezése

sok gondot okozott.

Hatalmas lendületet nyert a függ ügy azáltal, hogy 1640-ben Chnesich

fiumei polgár tekintélyes vagyonát erre a czélra hagyományozta. A munka
most gyorsabb ütemben sietett a befejezés felé. 1660-ban leérkezett a pápai

engedély, 1663-ban a királyi jóváhagyás.

A tanács a nöszerzetek közül Szent Benedek zárdaszüzeit választotta

és fiumei nk útra keltek, hogy Triesztbl 3, Arbéról 1 apáczát hozzanak.

1663. július 18-án ünnepélyesen bevezették ket uj lakásukba.

A zárda igazgatását az apátn vezette. Els apátn volt Bajardi Jusztina,

a jelenlegi pedig Ftt Alojzia. 1663-tól 1800-ig 19 apátn volt.

Az apátnöt püspöki biztos jekmlétében, rendesen három évi tartamra

választják.

A kolostor l)('járatiin o felirat olvasható:

Coenobium Dco Militantium Virgiiuiin

Sub Divi Patriarchae Benedicti Institiito

111'"' D. Francisci Kncsich

Pia l^iberalitate Fundatuin

Anno Donimi MDCLXII.

1777-ben a zárda ingatlanai 32.100 frtot értek; tkepénz volt 8795 frt.

Akkortájt a magyar kormány ezekre az apáczákra ruházta a nyilvános

niskolát. Késbb a kormány eladta a zárda ingatlanait 33.000 forintért

;

ebbl 20.000-et adott a buccaiii iskolának, 10,000-et tanügyi czélra Portoré-

nak, 3000 forintot pedig a zárda leányiskolájának nagyobbitására fordított.

Elnnek fejében a kormány a zárdának 2 állami kötvényt adott (4"/o), egy

32.100 és egy 22.000 forintost, Mária Terézia segített rajtuk évi 400 forhittal

és II. József évi 50 forinttal. Ezek szerint évi jövödelnik volt 3109 forint.

Miiria Terézia 4000 frttal járuh, a zárda és templom kijavításához.

A franczia háborúk drág;ivá tették a megélhetést; estek a. kötvény(>k

és a zárda már 1801-ben kénytelen volt a fejedelem bkezségéhez fordulni.

1813-ban az osztr.'ik kormány minden egyes apáczának 180 frtnyi évi

segélyt rendelt.

1822-ben a város megnagyobbitotta a leányiskolát. Anyagi helyzetük

1829 óta valamivel jobbra fordult.
Pálosok.

Valószínleg volt még egy szerzetház Fiúméban, a czirkveniczai pálosok

vendégháza; legalább az 1752. év adatai említést tesznek errl. Czirkvcni-
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czában Frangepani Miklós gróf a pálosoknak 1414-bcn kolostoil épitott;

1788-ban ezt a rendet is eltörölték.

Egyik ház oldalán látliató egy különös kczimer. A fán ül holló

kenyeret tart csrében és a fa törzsébe két oroszlán kapaszkodik ; állítólag

ez volt a pálosok háza ; a legenda szerint ugyanis Pál remetének holló vitte

a kenyeret és oroszlánok ásták a pusztában sírját.

Még számos kisebb templom és kápolna volt Fiúméban, melyeket

azonban ma már nem találhatunk meg.
Szent Fábián és Se])estyén imaháza nagyon régi lehet, a bcmen(>t

ajtajának gerendájára be van vésve 1033; de inkább azt hiszik, hogv csak

1291-ben építtettek.

Szent Mihály kápolnája 1441-ben épült, egyházi ténykedés(>ket végeztek
benne ; de 1833-ban lerombolták.

Három király kápolnája, alapíttatott 1610-ben, szélszedték 1810-ben.

Szent András tem})l()mocska., hasonló ncivü utcza kezdetén állott, a

XIV. században biztosan fönnállott; 1876-ban ledíhitötték.

Szent Borbála temploma 1500— 1787-ig állott.

A Szent Háromság kápolnáját sekrestyévé alakították át.

A szepltlen fo-

gantatás szentélye,va-
lószínleg már HoO-
ben megvolt, jelenleg

aSz.Jeromos-templom
mellékrésze.

Ezeken kívül

megszüntettek 7 ká-
polnát ; átalakítottak

4-et.

A g<")i'ög wm
egvesültek imaháza
1788-ban éi)ült.

A fiumeiek le-

nyes jelét adták val-

lásosságuknak a jám-

bor társulatok felka-

rolásával is.

Czéljuk az ilyen

egyesületeknek : a ker. erények és a felebai'áti szeretet gyakorlása. A XV.
században terjedtek el nagyobb mértékben.

Fiume a XVIII. században 10 társulatot kedvelt meg, melyeknek gócz-
pontjai különböz templomok voltak ; ott végezték ájtatosságukat, beszámol-
tak eljárásaikról, megbeszélték terveiket, hogy a nng önmaguk a hitben

ersödnek, trhetlibé tegyék másoknak a földi nyomort.
1787-ben valamennyit elnyomták, kivéve a fájdalmas Szz társulatát;

ez túlélte a többit; kitnik tagjainak száma által is, kik közé magas áUásu
egyének sorakoznak, mint pl. Severolj bibornok, egykor bécsi nunczius.
1813-ban beiratkoztak: Estei Ferencz fherczeg és Beatrix fherczegné. A
pápák búcsúengedélyekkel gazdagították a társulatot. II. és III. F(>rdiiiánd

nevét és a zengi ])üspökök nagy részét szintén a tagok névsorában találjuk.

1631 -ti fogva rendszeresen megválasztották a tisztikart : a prefektust, vicze-

prefektust, lelkiatyát, pénztárost és 2 ülnököt. Jelenleg a társulat lelkiatyja

:

Notar Lajos.

Még egy szót a nyugalom helyérl. Hajdan a templom alatt vagy
körüle pihentek meg az elköltözöttek testei; 1733-ban külön temetrl gon-
doskodtak, mely azonban helyet cserélt. 1773-ban még a Kálvária-kápolna
oldalánál terült el; 1838 óta felvonult jelenlegi helyére, a Kálvária-hegy
másik oldalára.

FIUME. A TEMET BEJÁRATA.

Hajdani

Iciriiilomok.

Jámbor

táraulatok.

Temet.

1-4*
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Zengi

egyházmegye.

Abbáziái apátsá- Egyliázi szcmpuutból Fiumcliuz tartozik Alibazia. A római uralom

alatt Apollónak emelt pogány templom állott ott. A XII. és XIII. században

benczések jelentek meg Isztriában ; nem kerülte el figyelmüket a szép

fekvés és enyhe éghajlatú hely. Ámde apátságukból a pestis kizavarta

ket ; visszaszerezni azután nem birták az elhagyott területet.

1453-ban V. Miklós pápa beszél a Preluca mellett lév benczés apátság

panaszáról. Preluca Voloscának a szomszédja ; Volosca V4-órai távolságban

fekszik Abbáziától. A XV. században megmaradt czime és ezt folytatólagosan

több papnak ajándékozták : maga a birtok sok kézen fordult meg. Jogot

tartott rá Castua. Egyidfíben az ágostonrendieké is volt, ezektl megvették

a jezsuiták, kiknek jogutódja lett gróf Ciculini. 1738 táján a fiumei társas

káptalanhoz tartozott, ITöO-ben ismét visszaszállt a jezsuitákra. A rend

elfüggesztése után örök idkre a fiumei plébánosnak adományozták.

Végül meg kell még emlékeznünk a zengi egyházmegyérl, részint

mivel Fiume ebbe olvadt be, részint azért, mert Fiume több zengi püspököt

adott. A zeng-modrusi vagyis corbaviai püspökség székhelye Zeng. Az
egyházmegyének ketts káptalana van.

Corbavia püspöki méltóságot 1185-ben nyert, a spalótai érseki zsinaton.

A corbaviai püspök a törökök elnyomulása miatt Modrusba menekült

(1459.); de a törökök Modi'ust is elfoglalták, a püspök Noviba futott (1593),

Modrus káptalana szétszóródott. így került az egykori corbaviai, átmene-

tileg modrusi püspökség a zengi szék kormányzása alá ; a végleges átvétel

1617 körül mondatott ki; az els zeng-modrusi vagyis corbaviai püspök

Agatich János volt.

Püspökük. 1787 óta Fiúméra is kiterjesztették a zengi püspök hatalmát. Ekkor

De Piccordi Aldrugo volt a püspök. Utódai: Jesich János (1789— 1833),

O^egovich Imre (1833—1869), Soich Venczel (1869—1875), Posilovics György,

a jelenlegi zágrábi érsek (1876—1894) és Maurovics Antal 1895-tl.

Az egyházmegyének jelenleg van 4 fespercssége, 15 alesperese, 134

plébániája; a róm. kath. hívk száma 313.878; gör. katholikus lakik c

megyében 23
;
görög keleti 129.355.

«^3^ S§^-



A KET PROTESTÁNS EGYHÁZ FIÚMÉBAN.

7. KovEsüi/r (!V. ívf. és ágüst. ov. cyvház csii'újii, Fiuinól);ui ezeltt
mintegy nyolcvan évvel keletkezett, a mikor Angolonszágból
és Franeziaországhói néhány protestáns család költözött be,

a kik magánházukban istentiszteleteit tartottak vallásuk ápo-

lása végett. Ezen családok közé tartoztak a fiimiei papirgyái'

megalapítói, a Smith és Meynier családok.

A házi istentiszteletbl ntte ki magát a trieszti ev. ref.

anyaegyház fiókja IST-ben. Mint fiókegyház 1887-ig állt fenn, a mikor is az

akkori trieszti ev. ref. lelkész, VeneHarnek buzdítására a mostani presbitérium
Körmendy Sándor senior közremííködése mellett megalakította az ..egyesült

ev. ref. és ág. ev. egyház" czimen az anyakíizséget, mely jelenleg a

dunántúli ev. ref. egyházkerülethez tartozik. A magyarországi ev. ref.

konvent s a Gusztáv-Adolf egyesület adományai, valamint a hivk hozzájáru-
lása lehetvé tette, hogy 1887-bcn Schmidt Jakab lelkész már megkezdhette
a rendszeres istentisztelet(>k megtartását. Meynier Károly végrendeletében
biztosította az egyházk(')zségnek az imatermíít, az egyházközség azonban
lelkésze fentartásának biztosításán kivül k(!zdettl fogva nem sznt meg
törekedni, hogy külöii templouKjt építhessen.

A lelkészi és templomépitési alap még éppen nem elég erre a czélra,

mert 1895. végén még csak 68H1 forint öS kr. volt; ebben van Whiteheacl
Róbert torpedógyáros 2000 forintos adománya.

Az istentiszteleteket felváltva magyar és német nyelven tartják.

A buzgó egyházközség már fiókegyházat is alapított Horvátországban,
a kameral-moravíczaí vasúti állomáson. Ugy mint Fiumében, a moraviczai
fiókegyházban is magyar és német nyelven tartják az istentiszteleteket,

mely czélra átengedték az állomás iskolaépületét.

Az egyházközség bevétele volt ISDö-ben 1640 frt 14 kr., kiadása 1608 frt

12 kr. A bevételekhez a magyarországi ev. ref. kíizalap 499 forint öO kr.

segélylyel, a vallás- és közoktatásügyi minisztérium 250 frttal járult a hit-

tanitói fizetés honoráriuma fejében.

A fiumei tagok 764 frt 50 krral járultak az egyház kiadásainak i'edezé-

séhez, ebbl az ev. ref. vallású egyháztagokra esik 405 frt 50 kr., az ág. (!v.

vallásúak ra 359 frt.

Az egyházközség híveinek száma összesen 409 ; még pedig : Fiúméban
332, a misszió-területen 77 ; ezek közül Cameral-Moraviczán 38, Vratán 18,

Meján 2, Vrbovszkóban 9, Plaseban 3, Noviban 2, Fuzsinéban 5.

Vallás szerint a 332 fiumei egyháztag közül volt 205 ev. ref. és 127

ág. ev. vallású; a misszió-területen 49 ev. ref. és 28 ág. ev. vallású. Az
egyházközség 1887 óta majdnem megkétszerezdött, 1887-ben még csak
220 tagja volt. Az egyházközségben 1895-ben elfordult 21 keresztelés,
12 esketés, 8 temetés. Az egyházközség természetes szaporodása tehát
13 személy. Áttérés által az egyházközség 3 lélekkel szaporodott. Az iskolás

növendékek száma 64, a mi örvendetes szaporodást mutat, mert 1887-ben
még csak 18 volt.

Egyházközség

alapítása.

I'.isö lelke-

Mókogyliáz.

Bevételek

Hivk.
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ípaiiyiil zsiilijk.

XIX. s/ázad.

Magyar zsidó

családok

Hitközség mai

népessége.

FIUMEI izraelita hitközség" történetét teljes homály fedi.

Egyedül a „Belvedere" úton lev régi izraelita te-

met nyújthat némi tájékozást a múltra nézve. A
régi temet sírköveibl, melyek egyikének-másiká-
nak felirata még tisztán olvasható, megtudjuk, hogy
már a múlt században laktak zsidók Fiúméban.
Errl tanúskodik dr. Büchler Sándor „Zsidó lete-

lepedések Európában a XVI. és XVII. században"
czím munkájában is. (36. 1.) A Fiúméban lakó zsi-

dók spanyol származásúak voltak, a kik Keletrl, leg-

nagyobb részl)(Mi pedig Dalmátországból, Sj)alato és Ragusa városokból jíUtek

be, liogy itt kereskedést zzenek.
A múlt században letelepedett zsidók száma nem állapítható meg.

Hogy nagyon jelentéktelen lehetett, bizonyítja az a körülmény, hogy ez

idbl csak egy sirkövet találunk a temetl)en. De a zsidó hitközségnek
több mint százados fennállását bizonyítja az imaházban lev Tora-tekercs is.

Ezt ugyanis Jizcliak Pardo Ragusából bevándorolt keresked 1789-ben aján-

dékozta a hitközségnek ; s a Tora ezüst díszítményei szintén múlt századbeli

munkára vallanak.

A múlt századbeli adatok Kohen Nátán volt hitközségi elnök házánál
kiütött nagy tüz martalékaivá lettek. Csupán csak három anyakönyv maradt
meg az összes iratok közül, minthogy azok az akkori anyakönyvvezetönél,
rabbi Salomo Rafí'aele Mondoifo Halevi birtokában voltak.

A három anyakönyvben a születési, esketési és halálozási bejegyzések
1824. június hó 2iVén kezddnek (az els bejegyzett Sabato Elia Piazza

volt) ; a fol>'atólagos bejegyzések mind a mai napig teljes pontossággal fel-

találhatók. E hiteles adatok bizonyítják, hogy a Piazza, Valenzin, Kohen,
Pardo, Jesurun, Jachia, Benporath, Mondoifo stb. lev^antei zsidó családok e

század kezdetén Fiúméban laktak. Az 1835— 1850. években már német és olasz

nev zsidókkal is találkozunk, mikor is már Ausztriából, különösen Trieszt-

bl, azonkívül Olaszországból is számosan megtelepedtek az akkor még
jelentéktelen városkában. Ez idben találjuk a Reizner, Wilheim, Eisner,

Rosenberger, Russi, Nigris, Mortara, Hering, Kelner, Pincherle, Treves stb.

családokat; 1850-tl kezdve pedig már magyarországi zsidók telepednek le

Fiúméban, így a Maylánder-csalild Körmendrl, a Popper-család Pápáról, a

Kornitzíír-család B.-Gyarmatról.
A liitk(')zség tagjainak száma, folyton váltakozott; de 50—üO fre ment

rendesen. 1870-ben egyszerre m(\gcsappant a, hitkcizségi tagok száma és

1880-ban símu találunk többet 20 családnál. A régi fiumei zsidó családokból

csak Mondoifo és Luzzatto maradt meg.
1880 óta azonban a hitközség tagjai egyre szaporodtak. 1882-ben

már új lelkészt és hitoktatót választott a hitközség (íerlóczi M. Adolf sze-

mélyében. A hitközség ügyeit 37 éven át Sabato Levi Mondoifo vezette mint
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elnök. 1895. április 14-én meghalván, a hitközség' Hliniki Neuberger Ármint
választotta elnökül. Ma a fiumei izr. hitközség 250—260 hitközségi adófizet
tagot és 1600 lelket számlál, kik néhány külföldi kivételével kizárólag

magyarországiak és mind magyar honpolgárok. A régi fiumei családok k(')zül

csak a Mondolfo és Macchioro családot találjuk a magyar kikíito-városban.

A kultuszt és a rituális szertartásokat régebben a spanyol (szefárd)

szokások szerint végezték ; egyszerre azonban — a hitközség visszaesése

alkalmával — a ritus aschkenázra tértek át.

A hitközség spanyol ritus szerint berendezett imaháza az ó-városban,

egy régi épületben van. Ez épület a hitközség tulajdona; ajándékba kapta
1882-ben Mózes Halevitöl. Ugyanez épület els emeletén van a hitközségi

iroda. A hitközség hivatalos nyelve ugyanaz mint Fiume városáé : az olasz.

A zsidó fünnepeken azonban magyar és olasz nyelven végzik az isteni

tiszteletet.

188r)-ben Gerlóczi M. Adolf rabbi, ki ma is lelkipásztora a fiumei
izraelita hitközségnek, Mattersdorfer Antallal és Treuseh Józseff'td megalaj)í-

totta a „Chevra Kadischa" jótékonysági egyesületet, mely már külíui temt>tl
vásárolt. A régi temet még ma is létezik, de midn 186ü-ben m(\gtelt, a

városi központi temetb(>n kapott a hitkíizség egy darab helyet, a mely ma
is temetkezési czélra szolgál. A „CMievra Kadischa'' ebiíike Hartmann József,

alelnöke Kemény Dezs.
A hitk(')zségben határozott magyar szellem uralkodik. Elnöke hliniki

Neuberger Ármin, alelnöke dr. Sachs Henrik ügyvéd, II. alelnöke Ehrlich
Emil. Évi jövödelme — kizárólag kultuszadókból — 4000 frt; évi kiadása
3800 frt. Ez összegbl fizeti a hitközség a rabbit és a község három hiva-
talnokát. A hitkíizség kebelében templnuié])ít l)izottság is ahdcult, melynek
feladata adminisztrativ és pénzügyi tekititetlxMi elkészíteni az új templom
fölépítését.

Imaház.

E^elkész és

ciöljáróság.
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GYARORszÁG iieiTicsak az au^'agi, hanem a szellemi téren

nyilvánuló haladás tekintetében is büszkén mutathat

egyetlen kikötvárosára ; még pedig annál inkább, mivel

Fiume közoktatásügyének a távoH múltban gyökerez
alapja ellenére, a valódi felvirágzás kora csak 1868. óta,

vagyis azóta kezdödíitt, hogy a magyar állam harmadszor is birtokába vette

kikötvárosát.

Iskolák száma. Fíuméban jelenleg 4 kisdedóvó, 14 elemi iskola, 5 ismétl, 3 polgári

iskola, 1 felsbb leányiskola s 4 középiskola, u. m. fogimnáziiun, fels

kereskedelmi iskola, am.kir. tengerészeti akadémia és a cs. és kir. hadi tenge-

i-észeti akadémiai szolgálják a közoktatásügyet, ami a városnak jelenleg (18U6.)

körülbelül 35—36,000 lakosához arányítva mindenesetre tekintélyes szám.

A fiumei oktatásügyrl az 1509. év eltti idbl semmiféle adatunk sincs.

1509-ben ugyanis a velenczések felgyújtották a város levéltárát s igy kút-

forrásaink csakis ez idtl kezdve nyújtanak biztos adatokat.
Oktatás a XVI.

j^ XVI. század végérl s a XVII. eleiérl szóló városi iegyzkönyvek
cs XVII. század- 111 1 1 r.

J 6J J

ban. imitt-amott megemlékeznek egy-egy a város által nzetett vagy segélyezett

magántanitóról, többnyire papról. Nyilvános iskola azonban nem volt a város-

ban, mindaddig, mig a jezsuiták nem nyitottak iskolát.

A legrégibb erre vonatkozó adatot Dimitz jegyezte föl „Krajna törté-

nete" mvében. (3 megemlíti, hogy a hires Truher, ki Krajnában a protes-

tantizmus terjesztése érdekében annyit fáradozott, 1521. körül s fiumei iskolát

látogatta s itt tanult meg olaszul és horvátul.

A jezsuiták 1627-ben jöttek Fiúméba, hogy a város részérl történt

felszólításnak engedve, gimnáziumot alapítsanak. A gimnáziumra való el-

készítést egy olasz tanitó végezte, ki ezért a jezsuitáktól évi 200 frt fizetést

kapott. Viszont a község a székes káptalan egy kanonokját díjazta a végbl,

hogy az ifjúságot a városi köznép s az egyház nyelvére, a horvátra oktassa.

Az üzleti és hivatalos világ s egyáltalában az Írásbeli érintkezés nyelve

azonban az olasz volt, miért is a jezsuiták ezen a nyelven tanítottak. A
jezsuita kollégium krónikása így ír a nyelvkérdési'l : ...lézus társasága nem
vet ügyet a jóformán haszontalan köznyelvre, hanem igenis arra, mely a

hivatalos éheiben, a t(')ivénykezésben használatos ; az illír nyelvet (a horvátot)

tehát, mivel Fiúméban e nyelven egyáltalában semmi s(>m íródik, nem
szükséges á|)olni, nieil csakis családi kíu'lxMi s csak az alsóbb néposztály

k('>rében liallható".
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A gimnázium elkészít osztálya vetette meg tehát a fiumei népiskola xviii. század.

alapját. így keletkezett az elemi iskola, melyett késbb, a jezsuitarend

kizetése után maga a város vett át.

Fiumét éppen abban az idben csatolta Mária Terézia a magyar szent Ratio

koronához s így a kikötváros iskolái is a „Ratio educationis'' elvei szerint
''"'^^''"'"^•

szerveztettek.

A városi iskolák tanfelügyelsége Zágrábban székelt, a tannyelv kizárólag

az olasz volt.

A leánynevelés czéljaira ugyaní^sak Mária Terézia uralkodása alatt,

1778-ban a benczés apáczák állítottak klastromukban kath. elemi leányisko-

lát, a mely intézet mai napig is fennáll a városi felekezetnélküli leány-

iskolák mellett.

Az 1809-tl 181o-ig terjed franczia uralom után Fiume ismét osztrák xix. század.

birtokká lett. Ebben az idben (1814— 1822.) második tamiyelvként a német

nyelvet is behozták Fiume iskoláiba. A ,,cs. Jcir. föisliola" néven egyesített

f-népiskola 3 elemi osztályból, tengerészeti iskolából és tanítóképz

intézetbl állott.

Fiúménak Magyarországhf)Z ttirtént visszakapcsolása uti'ui is meg-

maradt a német második tannyelvként ; a népiskolát ezidben eleinte nemzeti

isJcolánaJc, késbb föelemi isTcolánah nevezték.

1845-ben az elemi iskola három osztályát négyre bvítették ki. A
negyedik osztálynak kétéves tanfolyamában az eper- és selj^emtenyésztés is

a rendes tantárgyak közé tartozott.

A magijar nydr tanítását a II. elemi osztályban kezdték meg; de az

osztrák tartományokból való níivendékek re nézve nem volt kötelez a magyar

nyelv tanulása.

A magyar nyelv tanítása ez idben a gimnáziumban is hivatott kezekben '^^'*^^"'' "^'''''

volt. 1880-tól kezdve Császár Ferencz ült a gimnázium raagyarnyelvi kated-

ráján, a ki a hazai nyelv sikeres tanítása érdekében olasz nyelv magyar
grammatikát és olvasókönyvet is írt, a mely munkájáért a magyar tudományos

akadémia levelez, késbb tiszteletbeli tagjául választotta, Fiume és Buccari

szabad városok pedig a patriciusi ranggal tüntették ki.

A szépen megindult magyar hazafias iránynak a szabadságharcz vetett
""''^'"'^•

véget. A horvátok 1848-ban bevonultak Fiúméba s az iskolákból egy

csapással kitiltották a magyar nyelvet; a horvát szó minden iskolában

tannyelvvé, vagy legalább is kötelez tantárgygyá lett. A gimnázium szintén

horvát tannyelv lett. így maradt ez állapot 1867-ig. isgt.

A fiumeiek mindent elkövettek, hogy gyermekeiket az elhorvátosodástól

megmentsék. Ennek köszönhet az alreáliskola felállítása, mely késbb a

jelenlegi m. kir. áll. fgimnáziummá fejldött.

A horvátok 1867-ben kivonultak Fiúméból, a városi iskolákban ismét az a horvát

olasz lett a tannyelv ; egyidejleg az állam is hozzáfogott a még szükséges
^'""^''^'"™-

iskolák felállításához, újjászervezéséhez vagy fejlesztéséhez ; de a régi

fiumei kollégium örökébe lépett horvát gimnázium az új magyar állami

gimnázium mellett, továbbra is megmaradt a városban. Csak Batthi/ánij

Lajos gróf, Fiume legutóbbi kormányzója tapintatosságának köszönhet
a már-már égetvé vált kérdés minden rázkódás nélkül való sima meg-
oldása, még pedig olyaténképen, hogy Horvátország a fimnei horvát

gimnázium részére a Fiumárán túl, Szusákon, tehát horvát területen új

palotát építtetett, a hová az intézet az 1896. iskolaév elején át is költözött.

Fiúménak a magyar állam kötelékébe való harmadszori bekebelezése

Magyarország Vármegyéi és Városai ; Fiume és a magyar-horvát tengerpart. lö
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Iskiilák magyar

kormányzat

alatt.

Iskolák

újjászervezése.

Tannyelv.

Ismétl iskolák.

után az egész adminisztrácziót s ezzel együtt a városi népiskolákat is reor-

ganizálták.

VÁROSI ISKOLÁK.

A város a közoktatásügy tekintetében teljes autonómiát élvez ; iskolái

kizárólag a városi képviseltestülettl függnek, a mely e jogát a kebelbéli,

három évre megválasztott iskolaszék s egy állandó iskola-felügyel által

g3^akoroltatja. Az iskolaszéknek már évek hosszú sora óta Domini Vincze

gróf, a tengerész-iskola nyugalmazott igazgatója az elnöke ; az iskola-

felügyel Dalmartello Artúr, ki elbb a magyar kir. állami fgimnáziumnak
volt latin és görög irodalmi tanára.

A városi iskolák az 1868. évi XXVIII. t. oz. alapján szerveztettek. A
tannyelv az olasz.

Az alkotmányos korszak óta újjászervezett eíeíHn.sA-otóí;6an a magyar nyelv

rendes tárgyként nem szerepelt; csak a IV. osztályban s ott is csak fakul-

tatív tárgyként tanítják, de nem mindegyik elemi iskolában. E tekintetben

tehát a jelen század

húszas éveinek állapo-

tához képest, mikor a

II. osztálytól kezdve

kötelez volt a magyar

nyelv tanulása, vissza-

esés mutatkozik.

A polgári fiú- és

leányiskolában szintén

olasz a tannyelv. A
magyar a leányiskolá-

ban fakultatív, a pol-

gári fiúiskolában azon-

ban 1893 óta kötelez

tantárgy. Ez évben

ugyanis a városi pol-

gári fiiüskolát, Bat-

thyány hajós gróf, volt

kormányzó fáradozása

következtében, telje-

sen egyenlsítették az

állami polgári fiúiskolákkal. Ez az országban az egyetlen nem magyar

tannyelv polgári iskola, melynek végzett növendékei ugyanazon jogokat

élvezik, a melyek külímben csak a magyar tannyelv polgári iskolát végzett

növendékeknek vannak megadva. Az államhatalom azonban e jog meg-

adásakor azt tzte ki feltételül, hogy a magyar nyelv az iskolában kötelez

tantárgyként s oly óraszámban taníttassék, hogy a nyelv megtanulása lehe-

tvé váljék. Különben a városi polgári fiúiskolában a magyar nyelvet még
csak annyi óraszámban sem tanítják, a mennyit a fiumei állami polgári

fimskolában az olasz nyelvre fordítanak.

A horvátajki'i Cosala és Dronova alközségek iskoláiban az olaszon

kivl horvátul is tanítanak. Elre bitható azonban, hogy nemsokára itt is

teljesen olasz lesz a tanítás nyelve.

Az elemi iskolából kikerült s k(;reskod vagy iparos pályára lépett

iljak 16 éves korukig esti vagy vasár- ós ünnepnaxú ismétl iskolába járnak. A
leányok ismétl iskolájáról a benczés apáczák gondoskodnak.

FIUME. A GIMNÁZIUM. (uDVARI HOMLOKZATa).
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A lakatos- és gépésztannlók részére ezenkívül — iparosiskola hiányában

— vasár- és ünnepnaponként rajztnnfohjamot is tartanak, a melyet állandóan

mintegy 40 lakatos- és gépésztanuló látogat.

A fiumei lözségi népisholák látogatottsága az 18U5— 1896-iki tanévben
'^"''^^j^JJ"'^''

összesen 3398 tanuló volt, még pedig:

1. A belvárosban : hatosztályi'i elemi fiúiskola 401 tanulóval

2. A „ négyosztályi'i „ ,,
oll „

3. A „ „ ,• leányiskola 637 „

4. A „ polgári fiúiskola 21í) „

,5. A „ „ leányiskola 189 „

6. Plasse alközség!)en : nég-yosztályú elemi fiúiskola .... 377 „

7. „ „ „ „ leányiskola .... 334 „

8. Cosala „ háromosztályú vegyes népiskola ... 72 „

9. Drenova ,. ,. ,, „ ... 117

10. A belvárosban : ismétl iskola fiuk részére 27(5 „

11. Plassóban : „ „ ,, „ 99 „

12. „ „ „ leányok „ 87

13. Cosalában : „ „ (vegyes) 29

14. Drenovábaji

:

„ „ „ ^^

A tantestület ugyanezen évben

a következ erkbl állott : 65 rendes

tanító (és tanítón), 5 rendkívüli tanító,

3 segédtanító, 7 hittanító; összesen

80 tanító (és tanítón).

A fiumei községi iskoláknak Wrí* », -» »

^k ^' TO» )' .^t^m Városi

többnyire Gráczban vagy Trentóban m. -.IJt ,,,iá^k, tanitók.

képzett, kivétel nélkül olaszajkú, m-
velt tanítókara van. Magyarul azonban

a rendes tanítók egyike sem tud ; a

polgári fiúiskolában s az elemi IV.

osztályokban a magyar nyelv tanítá-

sát az állami iskolákból bejáró rend-

kívüli tanítók végzik. A magyar köz-

oktatásügyi kormány eddig még nem '^^^^^^^^^^^^H^^^^l^^B;-
követelte meg a külfökKui szerzett ^Y^^ii^^^^^^^^^^^^^^^^pr'

'

tanítói oklevelek nosztrifíkálását. A ^^^
..^„....,^^--.,,^-

fiumei illetségek számára már 1872.
^

óta áll fenn egy tanképesít bizottság, berzeviczv albert,

melynek tagjai legnagyobbrészt az

állami gimnázium tanáraiból állanak. Egyideig a gimnázium igazgatója, majd
a li. tanfelügyel volt e bizottság elnöke.

Ez iskolák fenntartásának összes költsége évenkint mintegy 85 ezer

forintra rúg,úgy hogy a városnak minden egyes tanuló átlag 25 frtjába kerül

évenkint. A város ezenkívül még évenkint körülbelül 2000 frtot áldoz ösztön-

díjakra s hozzájárul a,benczés apáczák népes elemi leányiskolájának fenntar-

tásához.

KISDEDOVOK.

Kisdedóvó intézete négy va,n Fiúménak.

Legrégibb és legnépesebb a jótékonysági alapból fentartott „Asilo

caritá per Vinfanzia'' (Gyermekmenedékhely). Kiss Pál kormányzó alapította;

fenntartásának költségeihez a város is hozzájárul.

15*

Kisdedóvó

M intézetek.
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Az ..Orfanotívfio Maria" (Mária-árvaház) nev intézetet Szápáríj Mária

grófné alapitotta. Ez intézet élén lelkes magyar n, Herczegh Teréz fejedelem-

asszony áll. Az árvaháznak rendeltetése — mint neve is mutatja — elhagyott

árvaleánykák fölnevelése, a kiket az intézet elemi oktatásban is részesít. E
mellett azonban kisdedóvó intézete is van az árvaháznak, melyben a nagy-

számban bejáró kisdedek gondos, hazafias nevelésben részesülnek. Fenntar-

tását jótékony alapból fedezik, de a város és az állam is segélyezik.

Az ,,Asilo Clotilde" (Klotild menedékház) Zichy Hedvig grófnénak,

Zichy Ágost gróf korán elhunyt nejének alkotása. A kisdedóvó intézet költ-

ségeit legnagyobbrészt az állam fedezi.

1892-ben az állami elemi és fels leányiskolával kapcsolatban alapí-

tottak egy újabb kisdedóvó intézetet, a hová csak fizet növendékeket vesznek

fel ; a tandíj havonkint 1 frt. Ide csak jobbmódú szülk gyermekei járnak.

Fiúméban ez az egyetlen tandíjat szed intézet. A növendékek száma mind-

azáltal — az alkalmatlan helyiség ellenére is — évenkint mintegy 90, a

mely szám elreláthatólag nagyon fel fog szökkenni, mihelyt most épül új

palotájába költözködik át az állami leányiskola.

ÁLLAMI NÉPOKTATÁSI INTEZETEK.

„Fiume város polgárainak köz- és magán érdekei kívánják, hogy gyer-

mekeiknek az állam hivatalos nyelvének megtanulására alkalom szolgáltas-

sék ; másrészrl, hogy az e helyütt fennálló állami reálgímndziumha (mai

fgimnáziumba) az elemi iskolákból átlép növendékek középtanodai tanulmányaik

megketdésekor a magyar nyelvbeli oktatás els nehézségein már túlesvén, e nyelv

tanulása miatt a klasszikus nyelvek tanulásában akadályozva ne legyenek ; e vég-

bl elhatároztam, hogy a népokt. törv. 80. §-a alapján Fiúméban mind a

íiu-, mind a leánygyermekek számára oly állami elemi iskolákat álhtok fel,

melyekben a tanulóknak saját anyai nyelvök gyakorlása mellett módjok

legyen a magyar nyelv megtanulására is." E szavakkal okolta meg 1876-ban

Trefort a fiumei állami népoktatási intézetek létesítését.

Osztatlan elemi iskola szerény keretében, Lengyel János tanítónak

(jelenleg aradmegyei segéd-tanfelügyel) vezetése alatt nyílt meg 1876-ban

az a szerény állami intézet, mely évrl-évre folyton fejlesztetvén, mai nap-

ság már a fiumei közoktatás két tekintélyes tényezjeként, mint a magyar
Áll. elemi y^y. ^n gigini és polgári fiúiskola és m. k. áll. elemi felsbb leányiskola fontos

feladatot teljesít a magyar kikötvárosban.

1876-ban az osztatlan elemi iskolának 33 fiu és 20 leánynövendéke

volt. 1896-ban már az áll. elemi és polgári fiúiskolának 639, az áll. elemi

és felsbb leányiskolának pedig 547 növendéke volt, vagyis húsz év alatt

körülbelül húszszorosra szaporodott a növendékek száma.

Ez örvendetes fejldés okait szépen vázolja Gross Leopoldina, az állami

elemi és felsbb leányiskola igazgatója. A szerz csak leánykákról szól ugyan,

a mit azonban itt mond, nemcsak a leányokra, hanem a fíunövendékekre

s a íiiskola fejldésére nézve is áll.

Évrl-évre szaporodik a városban a magyar hivatalnokok és alkalmazottak

serege, magyar bankok közvetítik a kereskedelmet, nuigyar tanárok, orvosok,

kereskedk, kézmvesek telepednek le. Ezek gyermekei természetes anyagát
képezik a magyar iskolának, de nem a túlnyomót. Ezt az olaszajku lakosság

gyermekei teszik ki; a szülk évrl-évre fokozódó bizalommal keresik fel a
magyar iskolát, liogy gyermekeiket hazai szép nyelvünkben neveljük ; k
maguk ugyan még nem beszélik ezt, de rokonszenveznek vele szívbl, iga-



A közoktatás Fiúméban. 117

polf/dri fi ti laknia jclíinlcg

zán, nemcsak hasznossági szempontból. Az olaszajku szülök ezen kitüntet
bizalma volt legszilárdabb alapja haladásunknak ; ez tette lehetségessé a
mai eredményt. Növendékeink ma kizárólag magyar nyelven tanulják a tan-
tárgyakat, kivéve az olasz és idegen nyelveket.

A kormány mindig kiváló pártfogásába vette fiumei iskoláit. Évrl
évre szaporította az osztályok számát, jó tanerket nevezett ki, szép telket

vett számukra. (A leán>'iskola uj épülete már munkában van, a fiúiskola

építését a legk(")zelebbi jövben fogják megkezdeni.)
A kormány kimondta, hogy a fiumei állami népoktatási intézetek tel-

jesen tandíjmentesek ; csakis igy biztosította iskoláink fejldését a virágzó
és teljesen ingyen városi ellemi és polgári fiu- és leányiskolával szem-
ben. A tantestület munkája Fiúméban kiváló nehézségekkel jár ; alapos
mveltséget és széles nyelvismereteket tételez föl, mert a tanítónak nem
i'itkán 3 nyelven kell beszélnie; (\gy-egy osztályban gyaki-an van magyar-,
olasz-, német-, horvát- és francziaajku níiveudék. Az alsóbb osztályok túl-

népességük miatt igen fárasztók."

Az iskolák fejlesztése és mai szervezetük létesítése tekintetében legfbb ér-

deme dr. Erödi Bélának van, ki 1882—89-ig,

mint a fiumei állami fgimnázium igazgatója,

a helyettes kir. tanfelügyeli teendkkel is

meg volt bizva. Erdi a megalkotója a polgári

fiúiskola s a felsbb leányiskola mai szer-

vezetének.

Az áll. elemi es

három iskolából áll

a) elemi fiúiskola a belvárosban,

b) elemi fiu- és leányiskola Plasse alköz-

ségben,

c) polgári fiúiskola a belvárosban.

Az elemi iskola els igazgatója Leníjyel

János volt, ki a Gönczy-féle ABC mint;ijára

olasz Sillabario-t és Ahn-iele módszerben kis

Magyar nyelvtant irt, a mivel jelentékenyen
megkönnyítette a tanitók munkáját. Utána
Bcrecz Gyula, jelenleg temesvármegyei másod-
tanfelügyel lett az iskola igazgatója. Az ö

igazgatósága idejében történt a polgári osz-

tályok szervezése. Legfbb virágzását az in-

tézet Donáth Imrének, a jelenlegi igazgatónak
vezetése alatt érte el.

Donáth igazgatása alatt az elemi iskol.íba

járó növendékek száma annyira felszökött,

hogy a belvárosi elemi fiúiskolába nem fogadhatták már be az összes jelent-

kezket. Ujabb meg újabb sürgetései folytán tehát Plasse alközségben fiók-

intézetet állított fel a kormány, hogy a küls városrészben lakókat elvonja

a belvárosi iskolától.

A belvárosi iskola els és második osztályában az 189r)/96-iki tanévben
párhuzamos osztályokat kellett felállítani ; 1896 97-ben azonban már a III.

osztály oly népes (82-en vannak), hogy alkalmasilnt szintén párhuzamos osztályt

kell melléje felállítani. \

Az intézetet nem annyira a magyar szülk, mint inkább az elkel
fiumei családok gyermekeinek ideözönlése teszi oly látogatottá. A belvárosi

elemi és polgári iskola jelenleg a pénzügyigazgatóság palotájában szorong

;

az elemi iskolának egyes osztályai azonban évenkint szomszédos bérházakba
szorulnak ki. Az anyaintézet eme kibocsátott rajai jelenleg a Fiumarán,
ugyanazon helyiségekben vannak, a hol az 1895. év végéig a horvát gim-
názium volt.

Ajxjlgári iskola is eléggé látogatott (a nuilt 1895 évben 128 volt növendékei-
nek száma), a mi különösen annak tulajdonítandó, hogy a város bven ren-

delkezik oly szakiskolákkal (hadi tengerészeti akadémia, keifskedelmi ten-

ERDDI BÉLA.

Polgári

fiúiskola.
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gerészeti akadémia, kereskedelmi iskola), a melyekben a növendékek a lY.

osztály bevégzése ntán tanulmányaikat folytathatják.

A polgári iskolában a tanítás nyelve teljesen magyar; csak az olasz

nyelvet adják el olaszul. Az elemi iskolában azonban eleinte olasz, késbb
párhuzamosan olasz és magyar, végül tisztán magyar a tanítás nyelve. A
polgári iskolával kapcsolatosan Erödi kezdeményezésére néhány évig ipar-

tanmiihely állott fenn a kosárfonás, asztalos, esztergályos és fafaragási ipar

begyakorlására ; de megsznt. Helyette a kormány önálló ipariskola felállí-

tását tervezi, mire nézve már meg is tették a szükséges elmunkálatokat.

iskola.

Ali. el és Az áll. elemi és felsöhh leányisJcola az 1880/1. tanévben vált ki a fiuisko-
feisöbb leány- lából, mídu a míuíszter Lakos Károlynét bízta meg az iskola igazgatásá-

val. A leányiskolát eleinte az elemi iskola V. és VI. osztályával fejlesztet-

ték s csak líésbb, Erdi tanfelügyelsége idején nyitották meg az els fels
osztályt. 1884-ben nyerte az intézet a felsbb czimet, eleinte csak másod-
rend felsbb leányiskolák tanterve alapján; Gross Leopoldina igazgatósága

alatt, ki 1891 óta áll a leányiskola élén, emelkedett az intézet 1892-ben els-
rend felsbb leányiskola rangjára.

Ugyanez évben az elemi iskola mellé

kisdedóvót is szerveztek, különösen
azon czélból, hogy a város jobb módú
családjai is ilynem intézetbe küld-

hessék kisdedeiket.

Az elemi iskola osztályai jelenleg

túltömöttek :
70—80 leánygyermek egy

osztályban Nagy kár, hogy ily körül-

mények között nem vehetik föl mind a

jelentkezket az iskolába, mert tan-

terem hiányában nem állithatnak pár-

huzamos osztályokat ; alkalmas bér-

helyiséget pedig drága pénzen sem
kaphatnak. E bajt a leányiskolának
a Via Clotilde Superiorén épül uj pa-

lotája mihamarább meg fogja szn-
tetni.

Hogy mennyire gyarapodott az

áll. elemi leányiskola népessége, mu-
tatja 19 évének statisztikája, mely
szerint 1876—77-ben csak 20 növen-
déke volt, az 1894—95-iki tanévben
pedig már 275. Az utóbbi évben a
növendékek közt volt fiumei 162, vi-

déki 72, külföldi 41. Anyanyelvre nézve 48 magyar, 174 olasz, 32 német,
21 szláv.

Az áll. felsbb leányiskola 1882—83-ban 8 növendékkel kezdte meg a

tanítást; 1894—95-ben már 185 volt a tanulók száma. Ez utóbbiak közül
46 magyar, 102 olasz, 24 német, 12 szláv.

FEST ALADÁR.

Népiskolák

állapota.
A fiumei népoktatási intézetekrl általában dr. Berghoffer József, Fiume

néhai h. tanfelgyídje következ kimutatást állította össze

:

Tényleg iskolába járt 1894 -95-ben 4913, mely számba a helyben fennálló

két állami középiskola (áll. fgimnázium és fels kereskedelmi iskola) tanulói kö-
zül csak a tanköteles korban lévk vannak betudva. (Az összes tanköteleseket
nem irták össze a városban.) Az elemi mindennapi népiskolát látogatta 364'2 ; még
pedig 1770 flu és 1872 leány. Az általános ismétl iskolába járt 594, még pedig
367 íiu és 227 leány. Fels népiskolába 59, polgáriba 300, lelsbb leányiskolába
185. A fels kereskedelmi iskolát 8, az áll. fgymnáziumot 125 tanköteles kjjrban

álló tanuló látogatta.

Vallásuk szerint a következképen oszlik meg a tankötelesek fösszege :

róm. kat. 4698; görög kat. 4; görög keleti 15; ág. ev. 25; unitárius 3; izrae-

lita 144.



A közoktatás Fiúméban. 119

Amjanyelvhk szerint volt 2í3l magyar, 242 német, 3132 olasz, 84 szlovén,

1224 horvát.

A népoktatás munkája összesen 93 tanteremben folyt. A 17 népoktatási tan-

intézet közül saját épületében 8, bérházban 9 volt elhelyezve. Faiskola, mely a

Karszt alján oly fontos feladat megoldását készíthetné el, eg-y iskola mellett sem
létezett. Iskolakertje is csak háromnak, tornatere csak ötnek volt.

Népoktatási tanintézet mködött összesen 17. Jellegük szerint ezek közt volt

5 állami, 9 községi, két felekezeti (róm. kat.) és 1 egyesületi. Fokozatuk szerint

13 elemi, 1 fels népiskola, 2 polgári és 1 felsbb leányiskola. Egyéb minségük
szerint volt 3 vegyes, 6 tisztán fiu- és 8 tisztán leányiskola.

A tanítás nyelvét tekintve az 5 magyar tannyelv állami iskola kivételével a

többi 12 népoktatási tanintézetben kizárólag olasz nyelven folyt az oktatás.

A tanítók száma a fiumei tankerületben 116 volt a lefolyt iskolai évben. Ezek
közül 31 állami, 68 községi, 15 róm. katholikus és 2 társulati. Minségre nézve
volt 72 rendes és 44 segédtanító. Nem szerint 45 férfi és 71 n. Ez utóbbiak túl-

nyomó többsége abban leli magyarázatát, hogy különösen a község az elemi fiú-

iskolák alsó két osztályában tanítónket is alkalmaz. A magyar nyelvismeret
szempontjából e nyelvet anyanyelvi képességgel beszélte 18 ; szó- és írásban tel-

jesen 13; keveset 5; semmit 80.

A népoktatási intézetek bevétele 1894—95-ben származott : 700 frt tandíjból,

60,556 frt állami segélybl és járulékból, 66,957 frt községi járulékból, 873 forint

egyházi segélybl és 451 frt egyéb vegyes forrásokból. E számokat összegezve, a
jövödelem 119,537 frt.

Az iskolák kiadása következképen oszlott meg: Rendes tanítók javadalma
71,520 frt; segédtanítóké 20,421 frt; ftésre, tisztogatásra és javításra 11,162 frt;

tantermek fölszerelésére 1634 frt; szegény tanulók segélyezésére 4081 frt; vásár-
lásra és tkésítésre 8094 frt és végül vegyes kiadásokra 2625 frt.

A fiumei állami népoktatási intézetek egészen a múlt éviff a Icir. kor_ '^"^"" '''"'^^'"

Ufryelüség.

mányzó, illetleg ennek nevében az állami fgimnáziumi igazgató felügye-

lete alatt állottak. Eleinte gondnoksági elnök volt a felügyelettel megbízott

igazgató czimc, késbb Erödi Béla alatt lielyettes tan felügyel czimet és hatáskört

nyert, mely közvetlenül a miniszteriiunmal érintkezett, úgy azonban, hogy
a kormányzó a fölterjesztéseket rendszerint aláirta.

Ilyenformán az áll. kereskedelmi akadémiái'a s a városi községi nép-

iskolákra is kiterjedt a hely. tanfelügyel hatásköre. A város azonban —
autonómiájára támaszkodva — mind e mai napig nem ismeri el a hely. kir.

tanfelügyelt s következetesen az állami iskolák tanfelügyeljének nevezi ; köz-

vetlenül csak a kormányzóval érintkezik, mint felsbb iskolai hatósággal.

Erödi Béla dr. 1889 elején kolozsvári tankerületi figazgatóvá nevez-

tetvén ki, dr. Berghoffer József, a gimnázium uj igazgatója vette át a hely.

kir. tanfelügyelöséget, a ki azonban — látván kísérleteinek sikertelenségét —
gondosan kikerülte az alkalmat, hogy a várossal czime és minsége miatt

bárminem összeütközésbe jusson.

Berghoffer halála után a hely. tanfelügyelséget elválasztották a gim-

náziumi igazgató állásától. Jelenleg gr. Wickenhurg István, a kir. kormány-

zóságban mköd miniszteri titkár van a hely. tanfelügyelség teendivel

megbízva.

KÖZÉPISKOLÁK.

Fiume közoktatásügyének történetével a néhai dr. Berghoffer József oimnázium

foglalkozván, a fiumei gimnázium nmltját az jegyzetei alapján ismer-
^'^^'^''^

tétjük.

Az 1623. évi április hó ö. napján Fiume város tanácsa Minucio Vitel- jezsuiták,

lescohoz, a jezsuiták akkori generálisához azzal a kérelemmel járult, hogy

e városban egy rendházat alapítson és a fiumei ifjúság oktatásáról gondoskodni.

Csak 1627. évi november 1-én, tehát négy évvel késbb, teljesítette a

rendf a fiumeiek kérelmét, a mennyiben Grisogono Lörincz atya vezetése
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Gimnázium

épülete.

Hanvatlás.

iilatt több rendtagot küldött Fiúméba, a kik ugyanazon év november 21-én

a gimnáziumot 150 tanulóval ünneplésen megnyitották. A város az iskola

czéljaira átengedte a fiumei kerület egyházi tizedének felét, Szent Rókus

templomát a hozzátartozó épületekkel a jámbor és tudós atyák rendelkezé-

sére bocsátotta és évi 200 frt segélyt szánt az iskola fenntartására.

1630. július 31-én II. Ferdinánd császár és király mindazon kiváltságok-

ban részesítette a jezsuiták fiumei kollégiumát, melyet országainak egyete-

mei és akadémiái élveztek.

Mivel a tanulók létszámának emelkedése az oktatással foglalkozó rend-

tagok számának szaporítását is szükségessé tette, 1649. febr. 13.-án elhatároz-

ták, hogy a rendház és iskola befogadására alkalmas épület emeltessék

Minthogy a rend jövödelmei e czélra nem voltak elégségesek, a magánosok
áldozatkészségéhez fordultak és minden növendék után tandijat szedtek. Az
intézet jó hírneve a közelfekvö szigetekrl is számos tanulót csalt Fiúméba,

elannyira, hogy az iskolának kis-szemináriummá való kibvítése vált szük-

ségessé. Ekkor készült el a késbb keletkezett nyugati szárny kivételével

az az épület, mely ma a fiumei m. kir. áll. fgim-
názium helyiségeit foglalja magában.

Özvegy Thonhausen grófné, született Holneg

Orsolya a castuai, veprináczi és moschenizzei

urodalmakat, melyeket elhimyt férje a judenburgi

jezsuita rendháznak ajándékozott volt, 42000

írton visszaváltotta és 36000 frttal egj'ütt oly

kikötéssel adományozta a fiumei jezsuitáknak,

hogy ez utóbbi összegen Sz. Vidnek és Modeszt-

nek, Fiume védszentjeinek tiszteletére mielbb
templom építtessék. 1637-ben megkezddött az épít-

kezés, melynek nagyjában való befejezése után a

megmaradt pénzen a rendház épületét egy ujabb

szárnynyal toldották meg, mely mai nap az áll. fels

kereskedelmi iskola meg a községi 6 osztál}T,i is-

kola czéljaira szolgál. Ugyanakkor bvült ki a

gimnáziumi tanfolyam a bölcsészeti kurzussal, st
késbb még a teológiát is tanították. így állott a

közoktatás ügye Fiúméban 1773-ig, mely évben a jezsuita rendet feloszlatták

és javait az iskolák fenntartására lefoglalták. Az oktatás szervezésével Perici

Tamás Márton fiumei kanonokot bizták meg azzal a határozott utasítással,

hogy a tanszékek betöltésére vonatkozó javaslataiban különös tekintettel

legyen a feloszlatott rendnek elbb alkalmazott tagjaira. 1777-ben ugy
látszik, megszntek a felsbb osztályok, mert az addig akadémiának czim2ett

intézet liczeummá lett és vezetjének is az egyetemre emlékeztet rektori

czim helyett a szerényebb igazgatói czimmel kellett beérnie.

Az osztál^'ok száma egy évvel késbb 6-ban állapíttatott meg, a mi

természetesen a tanári személyzet apasztásával is járt. Érdekes tudni, hogy

1780-ban a liczeummal kapcsolatosan egy hajózási tanfolyam is fennállott,

melynek további fejldésérl majd késbb lesz szó. 1828-ban már azzal a

tervvel is foglalkoztak, hogy a hat osztály két utolsó osztályát is beszün1-e-

tik, midn a város áldozatkészségével nemcsak fenntartotta a meglev 6 osz-

tályt, hanem az abszolút kormány idejében az intézetnek cs. kir. fgimná-
ziummá való fejlesztését is kieszközölte.

Ez az intézet tekinthet tehát a 48 elölli kir. gimnázium közvetlen

DALMARTELLO ARTÚR.
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iit(jdjának és ennek az örökségét vette át a fiumei, immár szusáki horvát

fgimnázium, melynek irattárában az intézet viszontagságai majdnem a je-

zsuita rend eltörlésének idejéig kisérhetök vissza.

1870-ben egy a közoktatási kormányzat és Fiume városa közt meg- Kif'";i<áit

kötött szerzdés alapján egy „állami fels középiskola" jött létre, mely egy i^sto óta.

négyosztályu alreálgimnáziumból és e fölé mint közös társ fölé helyezett

fgimnáziumból és föreáliskolából álló vegyes intézetnek volt tervezve.

A város, mely a fenntartás költségeihez tekintélyes évi összeggel, 8000

forinttal járult, kikötötte magának a tanszékek betöltésénél a kijelölés jogát

és még azt is fentartotta magának, hogy egy a városi képviseltestület ke-

belébl külön e czélra választandó bizottság (Del egazione scolastica) ellenrz
felügyeletet gyakorolhasson az intézet felett. Az 1871. év els napjaiban meg-
kezddött a tanítás négy osztályban, melyek közül az (;lsö kett az alreál-

gimnázium I. és II. osztálya volt, mig a másik kett az elbb létezett községi

alreáliskola III. és IV. osztályának tekintend, melyet a megsznt intézet

II. és III. osztályának volt tanulói látogattak.

Ez az intézet azonban sehogy sem felelt meg a beléje helyezett ívnié-

nyeknek. A négy alsó osztályban ugyanis együtt jártak reálisták és ginmá-

zisták s csak a felsbb osztályokban kezddött meg a bifurkáczió. A tanu-

lók, különösen a reálisták száma nagyon kevés volt.

1874—7r)-ben az V. reálosztályt csak 2-en, a Vl-at 3-an végezték

;

1875— 76-ban az V. reálosztályt csak 4-en, a Vl-at 2-ten végezték ; 1877-ben

a fels négy reálosztálynak mindössze csak 4, 1878-ban 4, 1879-ben 3 ta-

nulója volt.

A freáliskolai tanfolyam sohasem volt teljes, a mennyiben 1878 9-ben

a VI., 1879/80-ban a VII. és 1880/81-ben a VIIl'. osztályban a tanítás tanulók

hiányában szünetelt. E tapasztalat arra indította a magyar kíizoktatási kor-

mányzatot, hogy 1881-ben az eddig fennállott ..fiumei kir. áll. fels közé])-

iskoláf' megszünteti és hcdyette egy m. kir. állami fgimnázium szervezé-

sét meg egy m. kir. áll. kereskedelmi akadémia felállítását határozta el. Ez
intézkedéshez képest az 1880/1-iki iskolai év végeztével az „állami fels

középiskola", mint alreálgimnázium fölé emelt fgimnázium és freáliskola

megsznvén, az 1881/2-iki iskolai évben már csak tisztán mint ..ni. kir. áll.

fgimnázium'" nyílt meg.

GimnázininA régi fels középisicola els igazgatója a budai kii', egy. fgimn. tanái-a,

Dimmj Ferencz volt, ki azonban csak az 1871/2-iki tanév végéig viselte igazjrat.-.i.

tisztségét. (Jelenleg beszterczebányai tankerületi kir. figazgató.) Utána is

gyors egymásutánban váltakoztak az igazgatók ; els volt Bella Péter, aki

saját szorgalmából magyarul is megtanult, hogy az ügykezelést magyarul

vihesse. Rella a trentói gimnáziumnál nyervén állást, elhagyta Fiumét. Utána

az intézet egyik tanárát, Budinieh Antalt bízták meg az igazgatóság ideigle-

nes vezetésével. Budhiich két évig volt helyettes-igazgató (jelenleg a fiumei

ra. kir. tengerészeti akadémia tanára), majd dr. Zaffenj Károlyt (jelenleg

Boszniában trappista-rendi szerzetes) nevezték ki igazgatónak. Az igaz-

gatósága idejében vált az intézet m. kir. áll. fgimnáziummá.

Zafféryt azonban a minisztérium 1882. augusztus 22-én rendelkezési

állapotba helyezte s a király a gimnázium igazgatójává dr. Erödi Bélát ne-

vezte ki.

Ami eddig történt a gimnáziumra nézve, az mind csak küzdelem és kísérle-

tezés volt. Az intézetnek sem szertárai, sem az oJaszajkú tanulók részére alkalmas
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tankönyvei nem voltak. Az els igazgató, Dmiai/, mindent megtett ugyan,

hogy az intézetet fcjleszsze, de fáradozása csak nagyon kevés sikerrel járt.

Útjában állott a viszonyok mostohasága, melyek között nem utolsó volt az

a körülmény, hogy az intézet teljesen függ helyzetben volt egyrészrl a

várossal, másrészrl a kormányzósággal szemben.

Dunay még 1871-ben kivitte, hogy az uj intézet a helybeli horvát

gimnázium szertárát és tanszereit használhatta. Ugyancsak 1871-ben fölter-

jesztést tett a magyar és német nyelv tanulásának kötelezvé tétele végett.

Az akkoriban igen óvatos kormányzóság azonban csak rendkivüli tárgyként

engedte meg a magyar nyelvnek az intézetbe való bevitelét.

Ugyancsak Dunay alatt foglalta el a magyar nyelv katedráját Gressits

Miksa (jelenleg a losonczi áll. fgimnázium igazgatója), ki ez idtl kezdve,

a hetvenes éveken át, egészen 1882-ig — úgyszólván — lelke volt a reál-

gimnáziumnak. A magyar nyelv taníthatása érdekében rendszeres magyar
nyelvtant irt olasz nyelven, a történelem tanítása érdekében pedig Horváth

Mihály kis magyar történelmét olaszra dolgozta át.

Gressits irodalmi, tanári és társadalmi szereplésével egyaránt hozzájárult

a fiumeiek magyar szimpátiáinak megersödéséhez.

*

Erdi igazgatóságával (1882—1889.) uj korszak, a felvirágzás korszaka

kezddik a gimnázium történetében.

Erdi teljesen átalakítá a gimnáziumot. Mindenekeltt ers tanári testü-

letet vont maga mellé. A katedrákat olaszul is jól tudó, képzett magyar

tanárokkal töltötte be. A régibb, magyarul nem tudó olasz (^többnyire trentói)

tanárokat a minisztérium által utasíttatta, hogy egy év leforgása alatt ma-
gyarul legalább annyira megtanuljanak, hogy az ügykezelés a gimnázium-

ban magyarul folyhasson ; rajta volt, hogy ezek a tanárok a nagy szünidkre

külön tanulmányi ösztöndíjakkal magyar vidékre menjenek, hogy ott a ma-

gyar nyelvvel és néppel megismerkedjenek. Az intézetben szabályos, rend-

szeres ügyvitelt honosított meg ; a tantervet tanárai segítségével teljesen át-

dolgozta s noha a helyi viszonyokhoz is alkalmazkodott, rajta volt, hogy az

intézet tanterve mentl jobban megközelítse az országban általában dívó tan-

tervet ; a magyar nyelv és irodalom óráit tetemesen szaporította ; kieszkö-

zölte, hogy a minisztérium az eddig olasz nyelv s teljesen olasz vagy

osztrák szellem tankönyvek helyett a gimnázium tanárai által magyar szel-

lem s olasz-magyar nyelv tankönyveket íratott.

Az intézetnek továbbá szertárakat teremtett, a tanuló ifjúság körében

dal- és zenekört létesített, másrészrl pedig a vezetése alatt állott tanári

kör tagjainak nyilvános felolvasásai által, az iskola kirándulásai, s a tanulók

ének-, zene- és magyar-olasz színi eladásaival egybekötött téli estélyek által

a szülkkel és városiakkal egyáltalában a bizalomkelt, szíves összeköttetést

folyton, élénken fentartotta, s mindezek betetzéséül a magyar nyelvet álta-

lánosan kötelez tárgygyá tétette s kivitte, hogy a minisztérium a gimná-

ziumot a város befolyásától teljesen függetlenítette, úgy hogy ez idtl
kezdve az intézet csakis a közoktatásügyi miniszternek van alárendelve.

,
^'''''"^'

.

A gimnáziumnak s eavúttal a ker(^skedelmi akadémiának a város be-
beavatkozas.

folyása alól történt független ílés(> nehezebb dolog volt, mint a hogy els

látszatra gondohiók. A város külöiK'isen arra alapította jogait, hogy az

egész épülettömeg, melyben a gimnázium s a kereskedelmi akadénna van

elhelyezve, az tulajdona s hogy szerzdésileg biztosított joga van ez isko-

lák ügyeibe való beleszólásra. A város tényleg saját kiküldöttei, egy mér-
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nök, egy gyógyszerész s egy iparos által akarta tanulmányi ügyekben a fel-

ügyeletet gyakoroltatni s a tanári állások betöltésénél is rendszeresen élt a

hármas kijelölés jogával.

A gimnázium tekintélyére nézve azonban hátrányos volt elször, hogy

nem szakemberek, st gimnáziumot nem végzett férfiak az intézet tanul-

mányi ügyeibe avatkoztak, másodszor, hogy a város a hármas kijelí')-

lés joga által minduntalan meghiúsította a minisztériumnak a tanári kar fej-

lesztésére irányuló terveit.

Az iskola tanulmányi ügyeibe való illetéktelen beavatkozást Erödi

egyszer s mindenkorra visszautasította; a bizottságot ily minségében nem
is bocsátotta be az osztályokba. A hármas kijelölés joga pedig alkalmat

szolgáltatott arra, hogy a minisztérium a várossal az iskolaügyben végkép

szakítson.

Történt ugyanis, hogy midn Erödi a gimnázium igazgatását átvette,

négy uj tanári állás betöltend volt. A város minden gáncsoskodás nélkül

ajánlólag terjesztette fel a pályázókat: Berghoffert a német, Fed Aladárt a

történelem, MaUs.z Jánost a természetrajz és

Riegler Sándort a mennyiségtan katedrájára. A
minisztérium ki is nevezte a pályázókat azonnal

(helyettesi évek nélkül) rendes tanárokká, mert

Fest, Matlsz, Riegler állásuk (dfoglalása eltt két

évet Olaszországban töltöttek.

P]gy év múlva újra két tanárt küldetett ki

Erdi Olaszországba: Szahó Samut a klasszika-

filológia és Körösi Sándort a mag^^ar és német

nyelv tanszékére.

Midn Szahó és Körösi Olaszországból vissza-

térve, a részükre fenntartott állásokra pályáztak,

a városi Consiglio Scolastico nem ajánlotta ket
kinevezésre s így a minisztérium nem nevezhette

ki ket rendes tanárokká. Szabó és Körösi egy-

elre helyettes tanári minségben voltak kény-

telenek szolgálni. A város azzal okolta meg el-

utasító végzését, hogy a folyamodó tanárok a

római egyetemrl hoztak olasz nyelvi ismeretei-

ket igazoló bizonyítványt; már pedig az olasz egyetemeken könn>ü diplo-

mát szerezni.

Ekkor elrendelte a minisztérium, hogy a pályázó tanárok az olasz

nyelvbl és irodalomból újra, még pedig a budapesti egyetemen szerezzék

meg a képesít diplomát.

Az említett tanárok tehát újra vizsgáztak, még pedig kitn eredmény-

nyel, de a város még sem vette íö\ ket a kijelölendk közé.

A város iskolai ügyeiben akkoriban Nacinovich városi asszesszor és

Chierego mérnök voltak a vezérférfiak. Egyikök sem fiumei ; mindketten ma-
gyarellenes érzelmek s ma már nem is laknak Fiúméban.

A fiumei Consiglio Scolastico s a rappresentanza azonban gyanútlanul

engedett a két agilis ember káros befolyásának.

Berzeviczg Albert, a közoktatásügyi minisztérium akkori államtitkára
v.imnázium

végre is megsokalta a huzavonát (már harmadfél év óta húzódott az ügy) függetlenítése a

s kettévágta a gordiusi csomót. Tanulmány tárgyává tétette a város beavat-

kozása jogainak múltját és jelenkori feltételeit; és kitnt, hogy azon épület-

ié*
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tömeg, melyben a gimnázium és kereskedelmi akadémia vannak elhelyezve,

nem városi, hanem állami tulajdon, a mely — iskolai czélokra — oly fel-

tétellel bízatott annak idején a városra, hogy ez az épületek jó karban tar-

tásáról gondoskodni tartozik. Kitnt, hogy a város a gimnázium költségei-

hez évenkint 8000 frttal tartozik hozzájárulni; a város azonban már évek

évek óta nem tett eleget s jövre sem hajlandó e kötelezettségének meg-
felelni. A szerzdést tehát egyszeren felbontották. Az állampénztár azóta

(1886 óta) teljesen maga viseli a gimnázium és kereskedelmi akadémia költ-

ségeit; a várostól a minisztérium megvonta a felügyelet s a hármas kijelö-

lés jogát, továbbra is kötelezte azonban az épületek s a bútorzat jó karban

tartására.
Alapok. 1773-ig a fiumei iskolák a flume-kerületi jezsuita-rend tulajdona voltak.

A rend eltöröltetvén, 1773-ban a jezsuiták összes javai a fiskus kezébe estek.

Ingó és ingatlan vagyonuk értékesíttetett, csak a kollégium és szeminárium (a mai
gimnázium és keresked. akadémia) épületét nem tették pénzzé. Az itt értékesített

javak kamata — királyi rendelet értelmében — részint a fiumei kír. gimnázium, a

Szt. Vítícs és Modeszt templom és a gimnáziumi könyvtár fentartására, részint

fiumei tanulók ösztöndíjára fordítandó.

A jezsuiták vagyonából két alap keletkezett tehát : a „Fondo StudV (Tanul-
mányalap) s a „Fondo Convtíto'-' (a Konvíktus-alap) ; eleinte mindkettt a kormány
kezelte ; a városnak semmi beleszólása sem volt.

A két alap kezelését 1825. jul. 15-én Fiume városára bizta a kormány, oly

kötelezettséggel, hogy a város a ,,Fondo StudV'-bó\ mely (az 1886-iki hivatalos

kimutatás szerint) 85,375 frt 69 kr. tkére rúg s évenkint 3561 frt 33 kr. kamatot
hajt, az akkor hatosztályú nagt/gimnáziumot, az iskolaépületet, a S. Vito templomot
fi a gimnáziumi könyvtári a magyarországi tanulmányi rendnek megfelelleg fentar-

tani köteles s ha ez összeg a költségek fedezésére elegend nem volna, a hiányzó
pénzösszeget a sajátjából köteles fedezni. Az alapról szóló számadást a város a

kormányzóság útján évenkint a budai helytartótanácshoz tartozott felküldeni.

A „Fondo Convitto'-' (1886-iki kimutatás szerint) 78,151 frt 33i'2 kr. tkére rúg
s évenkint 3205 fit 06 kr. kamatot hajt. Ez alap az épület fentartására, esetleg a
konviktus visszaállítására s ha ez meg nem történik, városi tanulók részére adandó
ösztöndijak céljára szolgál.

1870. decz. 16-án a közoktatásügjd minisztérium s a város között szerzdés
jött létre, mely szerint a város az „áll. felsbb középiskola"' költségeihez évenként
8000 frttal járul, minek fejében a föntebb vázolt beleavatkozási joga van az inté-

zet ügyeibe.
Errl a 8000 frtról mondott le a kormány 1886-ban ; a régi alapok ter-

mészete alapján azonban továbbra is kötelességévé tette az épületrl és bútorzatról

való gondoskodást.

Erdít 1889. január 3-án a király kolozsvár-tankerületi kir. figazgatóvá

nevezvén ki, helyébe dr. Berghoffer József, az intézet egyik tanára, lépett az

igazgatói és hely. tanfelügyeli tisztségbe.

Magyar nyelv. 18y0-ben Kvösi Sáiidor, a magyar irodalom tanára, ifjúsági magyar

társalgó kört alapított, mely jelentékenyen hozzájárult ahhoz, hogy a gim-

názium növendékei az iskolai leczkeórákon kivül különösen a magyar társalgás

terén gyakorlatra tettek szert.

1891-ben megjelent Körösinek a minisztérium megbízása folytán irt

,,Grammatica teorico-jjratica della Lingua í^w///í,erese" czimü magyar nyelvkönyve,

minek következtében ezentúl az alsóbb osztályokban is él magyar nyelvet

s nem nyelvtant tanult az ifjúság. A felsbb osztályokban már évek óta

közvetlen magyar nyelvtanítást honosítottak meg.

I
1892. márezius 25-011 megengedte a minisztérium, hogy a politikai

földrajz és történelem a gimnázium \\\. és VIII. osztályában magyar nyelven

tanittassék. Ez a tanügyi tekintetben áldásos és politikai tekintetben is fontos

lépés minden rázkódás nélkül simán ment végbe, épp ngy a mint Körösi a

minisztériumhoz intézett memorandumában kifejtette, mert azok a szülk, kik

a magyar állami ginniáziuniba küldik fiaikat, mitsem óhajtanaid inkább, mint

hogy gyermekeik az állam nyelvét tisztességesen elsajátítsák.
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A tanulmányi eredmény az utóbbi években még jobban növekedett

azzal, hogy Berfjhoff'er igazgató inditványára a minisztérium, a tantestület

meghallgatása után, megengedte, hogy a német nyelv a gimnázium I. és 11.

osztályának tantervébl töröltessék. A német nyelv ugyanis a fiumei szülk
kívánsága folytán elbb rendes, 1883 óta pedig rendkivüli tárgyként szerepelt

az I. és 11. osztályban, a mi az olasz, magyar, latin mellett kissé sok volt

az alsó osztiüyok kis tanulóinak.

Berghoffer 1896 február 4-én viruló férfikorában járványos betegségben

meghalt. Utódjául Fest Aladárt, a gimnáziumnak volt Budapestre áthelyezett

tanárát nevezték ki igazgatóvá. (Széleskör iroflalmi mükíklését az irodalomról

szóló fejezetben méltatjuk.)

AZ ÁLLAMI P^ELSÖ KERESKEDELMI ISKOLA. Kereskedelmi

isko a története.

A fiiunei állami fels kereskedelmi iskola a gimnáziumból, fejldött

ki. A hetvenes évek ,/(//. fels l-özépisl«)lája" (reál-gimnázium) nem elégít-

hette ki sem a tudományos körök, sem a fiumei kereskedehni világ igényeit.

A „f Isü l-ö.zéinsl-ola" tehát visszaadatott eredeti rendeltetésének s „állami

fgimnázium" czime alatt ismét a klasszikái mveltség hajlékává lett, a

reáhrányzat kielégítésére pedig állami kereskedelmi akadémiát szervezett a

kormány, mely újabban ..állami fels kereskedelmi iskola" nevet nyert.

Az intézet történetének részleteire nézve a fels kereskedelmi iskola

igazgatója, Riegler Sándor következ részleteket közli

:

Miután a város arra kötelezte magát, hogy a kereskedelmi akadémia
fenntartásához évi 4000 frttal hozzájárul és alkalmas helyiségi'l és bebúto-

rozásról gondoskodik, a királyi kormány biztosította számára a tanái'ok

kinevezésénél a hármas kijelölési jogot és az iskolai felügyel bizottságban

négy helyet, 1881 -iki október 3-ika tüzetett ki az iskoía megnyitásának
napjául. Az uj intézet ideiglenes vezetésével Matcovich Fái, a volt fels
középiskola tanára, bízatott meg.

A ffelügyelet a kir. kormányzóra volt bizva, a ki mint az intézet

figazgatója intézkedett az intézet adminisztratív és személyes ügyeiben

;

mig a fontosabb ügyekben a m. kir. miniszterimn döntött. A kir. kormányzó
mellett volt a felügyel bizottság, a mely rendesen hat tagból állott, még pedig
kett a városi képviseltestület, kett a kereskedelmi- és ipar-kamara és

kett a kir. kormány részérl. Ezen bizottságnak feladata volt ellátogatni az

intézetbe, jelen lenni az eladásokon és vizsgálatokon és a tapasztaltakról a

bizottság ülésén jelentést tenni.

Az intézet neve : ,,Fiinn(n m. k. állami kereskedelmi akadémia." volt.

Az 1893-ik évben a Ill-ik osztály megnyitásával az akadémia teljes lett.

Tapasztalván idközben a kir. kormány, hogy intenczióinak a város

által az állami iskola fölött gyakorolt felügyeletelt nem felel meg, 1884-iki

június 24-én k 21336. sz. rendeletével dr. ÍErddi Béla m. k. fgimnáziumi
igazgatót nevezte ki kir. h. tanfelügyelvé, a mely kinevezés által ha nem
is bontatott fel formailag a várossal kötött szerzdés, de mindenesetre meg-
sznt az akadémia ügyeibe való beavatkozása és abba maradt a felügyel
bizottság ténykedése. A felügyel bizottság helyett a m. kir. kereskedelmi
miniszter ezentúl évrl évre biztosokat küldött ki, a kik az érettségi vizsgá-

laton jelen voltak s annak eredményérl a minisztériumnak jelentést tettek.

Az 1889-iki év nyarán Matkovioh Pál igazgató az ügykezelésben
tapasztalt hiányok miatt állásától elmozdittatván, helyébe ugyanazon évi

augusztus 27-én a minisztérium Riegler Sándor fiumei állami fgimnáziinni
tanárt nevezte ki. Ugyanazon évben a minisztérium sok szül óhajához

képest megengedte a horvát nyelvnek és gyorsírásnak, mint rendkivüli tan-

tárgyaknak tanítását. A tannyelv az olasz maradt, minthogy a tengerészeinek

s a tengerpart helyi kereskedésének nyelve az olasz. Nyelvi viszonyok.

Megtörténik azonban, hogy a fiumei kereskedelmi akadémiába belépnek
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oly tanulók is, a kik eltanulmányaikat nem olasz, tehát nem is fiumei,

hanem más, például magyar, német vagy horvát, (st volt olyan is, a ki

franczia) tannyelv iskolában szerezték meg ; mely része a tanulóknak, ha
nincs is többségben, mindazáltal oly tekintélyes részt képez, hogy azt

ignorálni lehetetlen. így példávil az osztrák intézetekbl jöv tanulók semmit
sem tudnak sem a magyar, sem az olasz nyelvbl, a horvát intézetekbl
jövk a magyarból semmit, a németbl nagyon keveset, az olaszból pedig,

kivéve a tengermellékieket, éppen semmit sem tudnak ; azon tanulók pedig,

kik az anyaországból jönnek, szintén nem birják az olasz nyelvet.

Egyebeken kivül ez a körülmény vezette a tanári testületet akkor,

midn egyhangúlag az elkészít tanfolyam behozatalának tervét ajánlotta,

melyet életbe is léptettek.

Az 1889/1890-ik tanévben Riegler Sándor kezdeményezése folytán

kidolgozta a tanári kar a „Szegény tanulókat segélyez alap" szabályzatát

és lépéseket tett egy felállítandó ifjúsági könytár létesítése érdekében.

Az 1891/92. év elején tartatott meg legelször a felvételi vizsgálat és

ez esztendben léptették életbe az elkészít osztályt.

Keresk. iskola ^^ intézet a régi jezsuita kolostor els emeletén van elhelyezve : de az
jelene. <^ t

épület iskolai czélokra nem alkalmas. A kolostor

— mint már említve volt — 1649-ben épült

;

midn pedig 1773-ban a jezsuiták kollégiuma

eltöröltetett és a jezsuiták vagyona pénzzé téte-

tett, az épület a tanulmányi alap tulajdonába

és a város kezelése alá került.

Tornaterme és kémiai laboratóriuma az in-

tézetnek nincs. A padozat a folyosón k, a ter-

mekben régi rozoga puhafadeszka, a por és be-

tegség valóságos termhelye : az ablakok észak-

felé hármasok, de azért a bóra ellen nem vé-

denek ; a bútorról jobb hallgatni. Az intézet azon-

ban el van látvaviz- és gázvetékkel. Az intézet

megfelelleg van felszerelve fizika-kémiai készü-

lékkel, könyvvel és egyéb tanszerrel, a melyek

minden évben az évi átalányból még szaporit-

tatnak.

Az intézetnek összes költségeit az állam

fedezi.

A vallás- és közokt. m. k. minisztérium 1891-iki január 15-én két

iOO—400 forint ösztöndijat rendszeresített a fiumei áll. keresk. akadémiánál

magyar ifjak számára oly czélból, hogy „nekik mód nyujtassék a tenger-

melléki kereskedelmi viszonyokkal megismerkedni és az olasz nyelvben

teljes jártasságot szerezni".

Az intézetnek 1894—95-ben 68 beirt, 59 megvizsgált tanulója volt.

Anyanyelvük szerint 11 magyar, 36 olasz, 6 horvát, 6 német; fiumei 31,

magyarországi 13, horvátországi 5, külföldi 10. Vallásukra nézve 48 r. katli.,

4 ág. és ev. ref., 7 izr.

Végül megemlítjük, hogy a kereskedelmi iskola ifjúsága a gimnáziumi
magyar társalgó-kor mintájára az 1895. év szeptember havában títeuer János

tanár vezetése alatt szintén alakított magyai' társalgó-kört.

KOTÁN DEZS.

M. KIR. TENGERÉSZETI AKADÉMIA.

A tengerészeti szakoktatás eredete Fhunéban még a múlt szivzadba nyúlik

vissza midn a Mária Terézia által Triesztben alapított tengerészeti iskolát növen-

dékek hiányában be kellett szüntetni, s azt 1774-ben Fiúméba helyezték át.
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Duli Frmtcesco Saverio Orlando egykori jezsuita volt az intézet elsö^^'^^ tengerészeti

tanára, a ki a megsznt trieszti iskola tanszereit Fiúméba hozta; de mint-

hogy itt is kevesen látogatták az intézetet, egyesitették a fiumei líceummal.

1785-ben Lnigi de Capuana tanárt, ki az idközben elhalt Don Orlando

utódja volt, Triesztbe helyezték át, hol Pompeo Brujido gróf kormányzó a

tengerészeti iskolát ismét életbe léptette.

A fiumei liceum igazgatósága mindent megtett ugyan, hogy a kor-

mánynál a Fiume érdekeit sért váratlan rendelet visszavonását kieszközölje,

de hasztalan. A szaktanárától ilyképen megfosztott fiumei iskola erre meg-

felel taner hiányában beszüntette mííködését és majdnem negyedszázadig

szünetelt.

Csak 1808-ban nyilt meg újra, midn az ide kinevezett Tarihoalt Péter újraalapítás.

tanár, ki a pesti egyetem tudományos alapjából 600 forint évi fizetést és

a tanszerek beszerzésére 150 frt átalányt nyert, ez intézetet 1808. évi már-

czius 3-án újra felállította. Tariboult tanárnak már a következ évben be-

következett halála miatt azonban az iskolát ismét bezárták.

1825-tl kezdve 1835-ig a fiimiei nemzeti fiskola igazgatósága

alatt ismét fölélesztve találjuk, 1835-ben pedig a gimnáziumba kebelezték

be és hat évig ezzel egyesítve szerepelt.

1841-ben Ferdinánd király ez iskolának önkormányzati jogot adott és

igazgatóul Gerliczy Imre kormányszéki tanácsost nevezte ki, kinek igazgató-

sága alatt az intézet szép fejldésnek indult ugy, hogy 1854-ben már ten-

gerészeti fiskolává emeltetett. Két évvel késbb azonban látogatottsága újra

annyira leapadt, hogy a rendelkezésére álló tágas iskolahelyiségekre szük-

ség nem volt s ezért 1856 szén a fiumei elemi fiskolával már elbb
egyesült reáliskola épületében helyezték el.

Gerliczy Imrét az igazgatói székben Marlcovics Iván, a fiumei reáliskola Magyar teng.

igazgatója követte, ki els sorban a reáliskola gondjaival lévén elfoglalva,
'^""''^

a tengerészeti iskola felvirágoztatására keveset tehetett, ugy hogy az intézet

csak nagy nehezen volt képes magát 1870-ig fentartani, midn felségének

1870. július hó 28-án kelt legfelsbb elhatározása alapján a többi fiumei

iskolákkal együtt a horvát fenhatóság alól kivették. 1870. november 29-én

Zichy József gróf fiumei kormányzó jelenlétében történt meg a hivatalos

átadás, a melyhez a magyar kormány részérl meg Catinelli Hektor minisz-

teri osztálytanácsos, az újonnan felállitott magyar tengerészeti hatóság veze-

tje, a horvát kormány részérl pedig Jurkovich János tanfelügyel volt

kirendelve.

Az átvétellel egyidejleg Markovics Iván helyébe Zamara Róbert tanár

neveztetett ki igazgatóvá, ki az intézetet egyelre a meglev segéderkkel

még ugyanaz év deczember elsején megnyitotta.

Az 1870-ben átvett tengerészeti iskola távolról sem felelt meg akkori,

aránylag elrehaladt tengerészetünk fejlettségének, s nem állott azon a

színvonalon, melyen a többi államok hasonló czélú szakintézetei állottak.

Az iskola tantervébl hiányoztak a szaktantárgyak több oly ágazatai, melyek

nyomán a hajózással összefüggésben álló tudományok fejldését követni

lehetett volna.

A tanórák beosztása sem felelt meg a szakintézet követelményeinek,

mert míg a legfontosabb hajózási ismeretágakat vagy csak kis mérték-

ben mvelték, vagy teljesen mellzték, addig a mellékes tantárgyakra

kelleténél több idt fordítottak.
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A szükséges reformok czélszer keresztülvitele végett az intézetet

teljesen függetlenné tették a reáliskola igazgatóságától és a tengerészeti

hatóság felügyelete alá helyezték, mely hivatásánál fogva a tengerészet

követelményeit legközelebbrl ismervén, a hiányos tantervbe czélszer

módosításokat hozott be, s azt évrl évre ujabb intézkedésekkel bvítette

és fejlesztette, a tanárokat szaporította, s a meg nem felel tanerket

képesített tanárokkal pótolta.

Ezzel kapcsolatban bvítették az iskola tantervét is, melybe elbb a

csillagászat és tengerisme, késbb az angol és német nyelv tanítását is

fölvették, míg ellenben a horvát nyelvet nem köteles tantárgj^nak nyil-

vánították.

1871. november havában felsége Zamara Róbert igazgatót a tengeré-

szeti hatósághoz titkárrá nevezte ki, mire az iskola vezetését a tengerészeti

szakoktatás terén elismert tekintély, Conte de Domini Vincze vette át, ki

már 18Ö2 óta tengerészeti magániskolát tartott fenn í'iiiméban.

Domini az iskola új-

jászervezésének meg-
kezdett munkáját ma-
gániskolájában szer-

zett sok évi tapaszta-

lata alapján dicséretes

eredménynyel foly-

tatta, esti tanfolyamot

is rendezvén be, mely-

ben a tanterv hiányaí-

nak pótlására a hajó-

gépészet és hajózás-

tant, a hajóegészség-

tant s késbb a hajó-

mvelettant is külön

adták el, mivel a

két évi tanfolyam a

megszaporodott tár-

gyak eladására a mai követelmények szerint nem volt elégséges.

Újjászervezés. A teugori liajózásuak megváltozott körülményei azt)nban csakhamar

maguk után vonták a fiumei tengerészeti iskola ujabb átszervezését. Mikor a vas

és aczél, mint hajóépítési anyag mindinkább alkalmazást talált, s a nagy

sebességre épített vas- és aczél-hajók tonnatartalma a múlthoz képest

óriási mértékben megnövekedett, úgy hogy egy-egy hajó és rakománya

mely elbb talán tizczerekre volt becsülhet, most százezerekre s talán

milliókra men értéket képviselt : akkor mindinkább be kellett látniok a

intéz köröknek, hogy tekintettel a felelsségre s az óriási értékekre, melyek

a hajóparancsnokok tudására és lelkiismeretére vaiuudc bizva, a kapitányok-

nak megfelelbb kiképzést kell nyerniök.

Az egész intézménynek — úgy a tengerészeti iskolának, mint a kapitányi

vizsgálatnak átszervezése — a 70-es évek folyamán éget szükséggé vált.

Az iskolának két évi tanfolyama már nem adott elegend idt az összes

tantárgyak eladására, azonkívül a növendékek minimális elképzettséggel

vétetvén fel, nemcsak az áltidános mveltséghez tartozó tárgyak voltak a

legcsekélycbbi-e szorítva, hanem a szaktárgyak tanítása s(!m nyugodott tudo-

mányos alapon.

Hogy e bajokon segítsen, az intézet igazgatósága elkészít tanfolyam

FIUME. A TENGERÉSZETI AKADÉMIA.
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berendezését hozta javaslatba, mely azonban az akkori viszonyokból folyó

nehézségek miatt csak néhány év múlva léphetett életbe. Azonban a kor-

mány addig is gondoskodott az intézet színvonalának emelésérl. Megnehe-
zítette a felvételi vizsgálatot, a jobb tehetség növendékek buzdítására hat

200 frtos ösztöndíjat alapított; évenkint egy-egy gözst bocsátott az intézet

rendelkezésére, melyen a növendékek a tanárok szakszer vezetése mellett

gyakorlati ismereteket is szerezhettek, s végre 1881-ben a tengerészeti

iskolát három évfolyamúvá fejlesztette ki. Ezzel egyidejleg elren-

delte, hogy a növendékek a íll-ik évfolyam végén szigorú záróvizsgálatnak

vettessenek alá, mely a középiskolai érettségi vizsgálattal egyenértéknek
nyilváníttatott.

Ily alapon mködött az intézet a 80-as évek folyamán egészen 1893-ig,

mely idben a magyar gzhajózás gyors fejldése, a magyar tengerhajózási

társulatok örvendetes fellendülése ismét napii-endrc hozta a reorganizáczió

kérdését. Az az óhajtás is szükségessé tette az ujabb átszeivezést, hogy a

monarchia két államának tengerészeti szakintézeteiben a kiképzés lehetleg
egyöntetvé tétessék. E végbl tárgyalások folytuk a két állam kormányai
között, melyek azután, bár nem teljesen egyen-
lvé, de mégis meglehetsen hasonló szerveze-

tvé tették az osztrák és a magyar tengerészeti

intézeteket. Ennek következtében a fiumei ten-

gerészeti fiskola m. kir. tengerészeti akadé-
miává szerveztetett át.

Az átszervezéstLukács Béla m. kir. kereske-

delemügyi miniszter 1894-ben kiadott ideiglenes

szabályzatával rendelte el, s annak végrehajtására

az idközben nyugalomba vonult Domini Víncze
helyére Kotán Dezscs. és kir. sorhajóhadnagyot
nevezte ki az akadémia igazgatójává.

Az átszervezés alapjául az az elv szolgált,

hogy szakintézet csak akkor felelhet meg czél-

jainak, ha a tanári testület képzett, hivatásos

tanárokból és szakemberekbl harmonikusan
van összeállítva. Ez elvbl kiindulva kiegészít-

tetett és részben még ki fog egészíttetni a ta-

nári testület, melynek tagjait képesített tanárok,

szaktengerészek és a kevésbbé jelentékeny fontos-

sággal bíró tárgyak eladására bejáró óradíj ns

tanárok képezik.

Az akadémia I. évfolyamába a középiskola,

vagy polgári iskola IV. osztályát végzett pályázók
sikeres felvéteh vizsgálat alapján vétetnek fel,

mely vizsgálatnak tárgyait a mennyiségtan, földrajz, s a pályázó anyanyelvének
megfelelleg a magyar, vagy az olasz nyelv képezik.

A növendékek oktatása az intézet három évfolyamán át ketts czélnak
szolgál : az egyik czél az általános mveltség, a másik pedig a szakbeli

kiképzés. Az I. évfolyamban tulajdonképeni szaktárgyat nem tanítanak ; a

tantárgyak legnagyobb része az általános mveltség szolgálatában áll, bár
ezek is természetesen oly méi'tékbfui és oly módon adatnak el, hogy a

többi évfolyamokban nyerend szakképzésnek alapjául szolgálhassanak. Err(í

van ftekintettel az I. évfolyamban a míMniyigségtani, földrajzi, tiulénelmi,

de különösen az olasz és angol nyehi oktatás. ^
A Il-ik évfolyamban kezddik azután az általános mveltségre vonatkozó

tárgyak mellett a szaktantárgyak oktatása, mely a, Ill-ik évfolyamban nyer
befejezést. Az elméleti oktatáson kivl súl}i:, fektetnek arra, hogy a növen-
dékek már az akadémiában töltött éveik alatt gyakorlati ismereteket is

szerezhessenek maguknak. E végbl a növendékek a szünidk alatt az

^^Adria"'' hajózási társaság gzösein tesznek hosszabb utakat, a harmadik év-

folyam végén pedig a tengerészeti hatóság által rendelkezésre bocsátott

gzösön a hajózástan tanárának vezetése alatt gyakorlati útra mennek,
melynek folyamán a csillagászati észleletek módját s más praktikus ismére

-

BECK ALAJOS.

Leíjujahb

itszervezés.

Tanterv és

tananyag.
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tekét gyakorolnak be. Ez évfolyam végével a növendékek hajóapródi vizs-

gálatot tesznek, mely után két évig hajózva, hadnagyi, majd ennek sikeres

letétele s ujabb két évi hajózás után a kapitányi vizsgálatra bocsáttatnak.

Az intézet növendékei vagy bejárók, vagy pedig bennlakók. Ez utób-

biak az intézethez kapcsolt internátusban nyernek teljes ellátást s ugyan-
csak az internátustól nyert csinos egyenruhában járnak. Az internátusban

egyelre 14 ingyenes, uégy félingyenes és 2 fizet hely van rendszeresítve.
Végleges tanterv. ^ véglogcs részlctos tantcrv, moly most már három év tapasztalatain

fog alapulni, most van kidolgozás alatt, s már a jöv iskolai évben életbe

fog lépni. Úgyszintén most van átszervezés alatt az a szabályzat is, mely a

hadnagyi és kapitányi vizsgálatok követelményeit és megtartási módját irja

el. Az akadémia tanterve az általános tárgyak közül a vallástant, mennyi-
ségtant, természettant, földrajzot, egj^etemes és magyar történelmet, a
magyar, olasz és angol nyelvet, a szaktárgyak közül pedig a hajózástant,

hajóépítés- és hajómüvelettant, a gzgéptant, a tengerrajzot és légtünettant,

a tengeri, kereskedelmi és váltójogot s a hajóegészségtant öleli fel.

Igazgató. _^2 intézetnek igazgatója ez idszerint Kotán Dezs cs. és kir. tart.

sorhajóhadnagy ki 1861-ben született Jászberényben, tanulmányait szül-
városában, Pécsett, Budapesten s a fiumei cs. és kir. haditengerészeti aka-
démiában végezte. 1880-ban tényleges tengerészeti szolgálatba lépvén, be-

utazta Elszak- és Dél-Amerika nyugoti partjait, Nyugot-Indiát s huzamosabb
ideig tartózkodott Angliában. 1889—90-ben a „Fasana" hadi hajóval föld-

körüli lítat tett. Az intézetnek 1894. óta igazgatója.

C>S. ES KIR. HADITENMJERESZETl AKADE]\II.\.

Hadi teng. akadé- Ausztria ós Magyarország ez egyetlen haditengerészeti akadémiája
mia szervezete— mint közös liadsecegbeli tisztképz iskoláink általában — német tan-

nyelv ; de a magyar nyelv szintén kötelez tantárgy. Tanrendje és felvételi

vizsgálatának követelményei az osztrák középiskolák IV. osztályának tanrend-

jére támaszkodnak. A tanítás négy évig tart. A szabályzat értelmében 130

növendéket vesznek föl, részint fizetéses, részint 39 alapítványi és állami 65

ingyenes vagy 26 félingyenes helyre. Az ingyenes vagy félingyenes helyekre

katonatisztek, udvari és állami tisztviselk fiai, valamint a tengerparti hely-

ségekben illetékes egj^ének pályázhatnak. Az árvák, els sorban a csatatéren

vagy sebesülés következtében elesett katonák árvái elnyben részesülnek. A
fölvételt fölvételi vizsgálat elzi meg s fölvételei az akadémia szabályzatá-

ban vannak megállapítva.

Az akadémia tantárgyai : vallástan, német, magyar, olasz, horvát,

franczia, angol nyelv, földrajz, történelem, természetrajz, természettan, vegy-

tan, mennyiségtan, mértani és szabadkézi rajz, tengerészettan, tengerrajz,

tengeri jog, hajóépitéstan, hajómanövertan, jelzéstan, tengerészeti taktika,

tüzérség, hadszervezet, hajóegészségügy, katonai stilisztika, szolgálati sza-

bályzat, katonai gyakorlatok, tüzérségi és hajózási gyakorlatok, testgyakorlat,

vívás, úszás és zene.

Az akadémia jelenlegi parancsnoka BecTcer Alajos lovag, sorhajókapi-

tány, a II. 0. vaskoronarend, a portugáli S. Benito de Aviz katonai érdem-

rend, a Niscian Iftikhei' timiszi érdemrend stb. tulajdona,

Története. Ezcu intézot eredete — irja Berghoíí'er — még a múlt század végére

vezetend vissza. Az 1867-iki kiegyezéssel végleg eltemetett régi Ausztria

akkor gt)ndolt els izben egy haditengerészeti szakiskola szervezésére, mikor

a leobeni békekötés értelmében a végelgyengülésben kimúlt velenczei köz-

társaság örökségét átvette.

A hatalmas köztársaság a haditengerészeti szakoktatásról kellképen

gondoskodott. Az intézet, mely Szt. Márk tekintélyes hajóhadát tisztiekkel

I
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látta el, az arzenál falain belül volt elhelyezve és Scnohi cMV arscnale néven

volt ismeretes. Ezt a nevet tartotta meg az iskola a campo-formioi fegyver-

szünet ntán is mindaddig, mig Károly föherezeg, az asperni gyfízö, állott a

tengerészeti és szárazföldi hadügy élén. Midn Velencze a franczia fennliató-

ság alatt álló olasz királyságba olvadt bele, az intézet nagy reformokon

ment át, melyek nevét sem hagyták érintetlenül. A nemzeti kormány idején

a Scuola deli' arsenale e Collegio della marina nevet visel szakiskolává ala-

kult át, mig végre /. Ferencz császár és király korában átszervezve és kib-
vítve azt a nevet vette fel, (/. r. collegio militare marittimo) mely csak az

1848. év márcziusi katasztrófája után tnik el haditengerészetünk lapjairól.

A Collegio della Marina tannyelve az olasz volt az 1848. év márczius

havában kitört forradalomig. Gyulai gróf táborszernagy, ki akkor az osztrák

hadi tengerészet sorsát is intézte, még a válságos esztendben, május

14. napján Triesztben egy nj kollégiumnak vetette meg alapját, melynek

els vezetjévé Wüllerstaf sorhajóhadnagyot, a késbbi altengernagyot nevez-

ték ki. A növendékek els nagyobb tanulmányi útra 1849. október 20-án

indultak, még pedig a Yemis nev vitorlás fregatton Madeirába. 1849—1857.

az intézet Triesztben volt, egy külön erre kiszemelt épületben helyeztetett

el és haditengerészeti akadémiává szerveztetett át.

Egy Fiume városától felajánlott adomány következtében az akadémia

18.57-ben Fiúméba költözött, 1858-ban azcmban, tehát kevéssel az 1859-iki

háború kitörése eltt, ideiglenesen feloszlattatott. A növendékeket részben

behajózták, részben szabadságolták. 1860-ban Miksa fherczeg, a haditen-

gerészet akkori fparancsnoka, az akadémiát a Trieszthez közel fekv Muggia

eltt állomásozó Venus fregatton rendezte be, a mely hajón az intézet 1866

tavaszáig folytatta mködését. A háború kitörésekor az utolsó évfolyam

növendékei ideiglenes minség tengerészeti hadapródokká léptek el és a

harczra készen álló hajókra rendeltettek szolgálat tétel végett. A többi osz-

tályok tanulói a békekötésig szabadságoltattak. 1866 végén az akadémia

újra Fiúméban nyilt meg, hol megszakítás nélkül mai napig nu'íködik.

FIUME. A MÁRIA-ÁRVAHÁZ.
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Császár.

lUME politikai és etnikai múltja nem volt nagyon alkalmas

talaj arra, hogy a kereskedelem mellett irodalmi élet is fej-

ldjék. A város évszázadokon át hol egyik, hol másik

hatalomnak volt prédája. Lakossága a múltban nyelv

tekintetében, a horvát és olasz szó egybekavarodása folyton forrongó árjának

van kitéve. Midn pedig a hatalmas velencei szárnyas oroszlán erkölcsi befolyása

alatt az olasz nyelv az egész Adrián diadalmaskodik s a városban már uralomra

is jut: akkor csakhamar új élet és fejldés korszaka áll be Fiúméra nézve;

a várost Magyarországhoz kapcsolják, rohamosan halad az anyagi felvirág-

zás utján.

E bens ellentétek okozták, hogy itt a múltban az irodalom mezeje

alig-alig hajtott némi virágot; de ugyanez az ellentét az oka, hogy most, a

jelen megállapodott politikai viszonyok közepette, az egybeolvadó kultúrák

termékeny talaján szép reményekre jogosító új élet serked az irodalom

terén is.

Fiume els nevezetesebb magyar irója Császár Ferencz, ki 1830 no-

vembertl kezdve 1840-ig a fiumei gimnáziumon a magyar nyelv és irodalom

tanára volt.

Császár Zala-Egerszegen született 1807-ben. Pannonhalmán, a benczéseknél
nevelkedett, de késbb kilépett a szerzetesrendbl s jogi tanulmányokat végzett.

A kiváló szépség és kedves modorú ifjú Fiúméba kerülvén, annyira megnyerte
a helybeli körök vonzalmát, hogy Fiume és Buccari szabad kikötvárosok csak-
hamar patríciussá választották. Császár, ki a szépirodalom és kritika terén már
elbb is figyelemre méltó munkásságot fejtett ki. Fiúméban olaszul is tanulván,

megismerkedett a váltó- és kereskedelmi joggal s minthogy e tudomány nálunk
akkoriban még jóformán ismeretlen volt, lett e téren a magyar bíráknak és

ügyvédeknek mesterévé. A magyar Tudós Társaság 1832-ben levelez, késbb tiszteleti

tagjává választotta.

18.33-ban jelent meg olaszok számára irt magj'ar nyelvtana. Érdekes czíme
következ :

GRAMMATICA

UNGHERESE
dolFAvvocato

FRANCESCO CSÁSZÁR
piiti'izio consigliure dei due liberi distretti di Fiume, c di Buccari ; meiubrü corrisp.

deirAcademia Unffarica.

Hoc opus, hoc stúdium parvi propei'emus et ampli,

Si patriae volumus, si nobis vivei-e chari.

ílor. Ei)isl. Lib. I. '6.

PJESTINO

Slaiiii>ata coUe spese dodrAcadcmia
Ungarica.

(Évszám nincs).
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Császár, ki 1837-tl kezdve a fiumei váltó-, kereskedelmi- és tengeri konzu-
látusi törvényszéknél igazgatóként, majd birói szavazattal felruházott aktuáriusként
szerepel, 1840-ben a pesti váltótörvényszék elnökévé, késbb a hétszemélyes tábla

birájává lett; majd a szabadságharcz után állását hazafias érzelmei miatt elvesztvén,

Pesten ügyvédi irodát nyitott és lapszerkeszt lett.

Nagyterjedelm irói munkásságából fiumei eredetek, vagy a fiumei hatás-

nak tulajdonitandók a következk :

Szonettkoszorú (Fiuine 1831), Kritikát érdekl levelek (Pest 1832j, Olasz
költkbl (ISfj?, Dante, a pokol els négy éneke s Ugo Foscolo „I Sepolcri"

czím költeménye) ; az emberi kötelességekrl (Silvio PoUicotól), Francesca da
Rimini, Dante új élete; A fiumei kikötrl; Utazás Olaszországban (két kötet).

Jogi munkáiból váltójoga három kiadást ért; idetartoznak: A váltó-óvások

(1840); Váltójogi mszótár (1840); A váltóbeli adósság í'elmondhatása (1848).

Császár mint iró és költ nem elsrangú tehetség irodalmunkban, de jogi

mveivel és fordításaival egyaránt hatással volt korára, grammatikájával pedig el-

vitázhatatlan érdemeket szerzett Fiume ügye körül.

A negyvenes évekbe esik a fiumei hírlapirodalom ébredése, olasz nyelven. Hírlapirodalom.

Az els fiumei újság az ,,Eco del

Litorale Ungarico" (A magyar tengerpart
visszhangja) volt. 1843. április havában
indult meg Solitro N. szerkesztésében,

megjelent 2-szer hetenkint. A lap czélja

különösen az volt, hogy a magyar keres-

kedelmi és ipari intézményeket a kül-

földdel megismertesse s hogy Fiume ér-

dekeit gyámolitsa. A fiume-budapesti
vasútvonal kiépítését lelkes vezérczikkek-

ben újra meg újra sürgette. A lap mind-
össze három évig élt.

1857. július havában új lap indult

meg: „L'Eco di Fmre" (Fiumei Vissz-

hang) czimen. Szerkesztje Eezza Her-
kules. A lap eleintén hetenkint három-
szor, egy év múlva hetenkint csak két-

szer, 1859-töl kezdve pedig naponkint
jelent meg. Történt azonban 1860-ban,
hogy Rezza szigorú leiratot kapott a

zágrábi helytartóságtól, hogy politikai

kérdésekhez ne merjen hozzászólni, mire
megszüntette lapját.

Rezza nemsokára „Gazzetta di Fiume''

czimen új lapot indított, mely azonban
1862-ben megsznt mert a szerkesztt
egy, az osztrák uralom ellen intézett

czikkeért börtönbe vetették. Kezza egy évig voh fogságban. Xyoind;iját

Mohovich Emd vette meg, ki 186r)-ben Giornale di Fiume czimen új lapot

indított, mely azonban csak (^gy évig élt.

1867. január havától októberig ketts, olasz és német kiadású lapja

volt Fiúménak. Siklenhorst Lajos szerk(ísztette. Az olasz kiadás Gazzetta di

Fiume, a német pedig Fiitmmier Zeitung nevet viselt.

Fi rövid élt lappal egyidben, 1867-b(>!i indult meg a La BUancia is,

mely mind e mai napig legnagyobb lapja Fiúménak. Szerkesztje és ki-

adója kezdettl fogva Mohovich Jímöd, a rappresentanza második alelníike,

kit felsége nem rég kir. tanácsosi czímmel tüntetett ki. A Bilancia

1867-töl 1870 végéig nem politilvai hetilap volt. Ez utóbbi év deczember

20-ától kezdve politikai napilappá lett. Iránya kormánypárti, liberális. F-
munkatársa : Mayer Nereo. Czikkez dolgozótársainak névlajstromában o\\.

találjuk Fiume minden tollforgató notabiUtását, kik közt els helyen állnak

Gelletich Miklós és Brelich Ern városi tanácsos. A magyar ügynek nagy
szolgálatot tesznek a Bilancia azon vezérczikkei, melyekben a hazai politikai

eseményeket összefoglalva ismerteti. E vezérczikkeket hat évvel ezeltt Fest

CS.\SZAK KF.KE.VCZ.
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CIÜTTA JANOSNE.

Aladár, az állami fgimnázium jelenlegi igazgatója

indította meg a Büancia hasábjain.

Az alkotmányos korszak beálltától kezdve,

noha Fimiiéban még mindig a Bacli-féle sajtótörvény

van érvényben, hírlapjaink az elbbinél nagyobb

szabadságot élveznek. A magyar államügyészek

ugyanis, magyar viszonyokhoz lévén szokva, nem
veszik oly ridegen a Bach-féle törvény betjét ; a

preventív cenzúrát jóformán sohasem aUíalmazzák.

Innen magyarázható, hi^gy 1867-tl kezdve a Bi-

lancia mellett egész raja támadt a rövidebb-hosz-

szabb élt lapoknak.
1869—1872-ig Mikocz Iginio szerkesztésében a

„Marina e Commercio" (Tengerészet és Kereskedelem)
czímíí folyóirat, a melyben a tengerészeti ismeretekre
vonatkozó sok becses anyagon kivüj, különösen dr.

Gelletich Miklósnak a tengerészeti jogról s a háború idején való szabad hajózásról
irt jogi czikkei értékesek.

1871-ben a „Giornale cli Fiume" támad újra életre dr. Salvadori Károly szer-

kesztésében. Az „urak pártja" támogatta, mindazáltal csak egy évig élt.

187Ü-ban a „demokrata párt" indít lapot „Studio e Lavoro" czímen. Szerkesz-
tje Karletzky Ferencz. Ez a lap is csak egy pár évig élt.

Hasonló sors érte a Ficcanaso („Mindenüvé beleüti az orrát") czimü
humorisztikus lapot (1877. szerkesztje Kovacsevich József), a „Rivista JJmoristka'^

(1873—4 ; szerk. Matkovich Henrik) továbbá a Oazzetta della Domenica (szerk, Kar-
letzky), az Artiere (1888 ; szerk. Leng Péter) és a L'Operajo (szerk. Baftara Péter)

lapokat; e két utóbbi az iparosok és munkások érdekeinek szószólója volt.

Olasz-német-magyar nyelv lapja is volt egyideig Fiúménak ; 1890-ben pedig
Bremer Alajos „Tagblatt fiir Fiume und»Abbazia" czímen szintén német nyelv napi-
lapot indított; mind e vállalatok azonban, az utóbbi különösen személyes táma-
dásai miatt, nem bizonyultak életképeseknek.

1881-ben indult meg Moliovich Emd kiadásában a La Varieta czím humo-
risztikus lap, mel}^ azonban csakhamar komoly irányú társadalmi napilappá, a

,,Bílancia" reggeli kiadásává vált. E lap a folyó 1896. év február havában sznt
meg. Utolsó szerkesztje Stupicich Péter volt.

A La Voce del Popolo (A nép szava) 1889-ben indult s jelenleg is virágzó
reggeli napilap. Eredeti táviratokat nem közöl, vezórczikkel nem sokat tördik, de
a napi híreket nagy élénkséggel dolgozza fel s a városi hatósággal szemben némi
ellenzékies színezete van. Szerkesztje és kiadója Chiuzzelin Antal, nyomdatulaj-
donos. Fmunkatársa Cassio Ferencz. Bels dolgozótársa Marenig N.

1896. végén Vita Fiumana czímen olasz

nyelv irodalmi hetilap indult meg Vio Fran-
cesconak, az olasz irodalmi kör elnökének
vezetése és Franceschini Ferencz szerkesztése

mellett.

1881-ben ,,Fiume'' czímen kereske-

delmi, tengerészeti és társadalmi magyai'

hetilap indult meg a kikötvárosban. Szer-

kesztje Mcs Zsigmond hirlapiró volt.

Mcs Zsigmond Bácsmegyében, Kis-

Sztapáron született 1857-ben. A gimná-

ziumot Baján végezve, a budapesti egyetem

bölcsészeti karára iratkozott be. Hajlamai

azonban másfelé vonzották. Elbb budapesti

hírlapoknál próbált állandó alkalmazást

nyenn, majd Fiúméba jött s itt a tengeré-

szeti akadémiába beiratkozván, egyidejleg

a kikötépítésnél díjnoki alkalmazást nyert.

Az 1H77. évben ismét a birlapirás szolgá-

latába állt ; az orosz-török háborút mint cassio-buke ekminia.
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budapesti magyar lapok harcztéri tudósítója a keleten élte át. Majd vissza-

térve a magyar kikötvárosba, itt 1881-ben a „Fiume" czim lapot alapította,

és sok küzdelem közt haláláig fentartotta. Mócs 1892-ben október 8-án

liúnyt el.

A „Fiume" tovább tengdött ugyan még egy darabig, de mindenki

érezte, tudta, hogy a fiumei magyar sajtónak új, hivatott kezekre van szük-

sége, hogy a magyar korona ez exponált pontján a magyar lap az országos

érdekeknek megfeielleg méltóképen töltse be hivatását.

Ekkor, 1892 deczember havában, két fiumei fgimnáziumi tanár, Körösi

Sándor és Fest Aladár, új magyar lappal, a .Jlagyar Tengerparr -tal lépett

a nagy közönség elé. Mindketten már eddigi irodalmi munkásságuk révén

ismeretesek voltak. Nemsokára Fest visszalépvén, maga Körösi lett a lap

szerkesztje.

A Magyar Tengerpart immár hatodik éve, hogy mint Fiume egyetlen magyar Magyar jenger-

lapja re a fiumei magyarság érd(>keniek, s mint ilyen a numkatársak díszes

sorát tudta maga körül egyesíteni.

;(iziil fölemlítjük aMunkatársai

kíivetkezket :

Batthyámj Tivadar gróf, Doroszlai

Denk Árpád, Fest Aladár, Fest Kálmán,

Francsics Bódog, Kardos László, Keménij

Ödön, Mahunka Béla, Reményi Antal, Riegler

Sándor, dr. Feichtinger Elek, Matisz János,

Czink Lajos, Feichtinger Elekné (Fera),

Kankovszky Ferencz, &a&o Samu, BcrgJioffer

József, Donáth Imre, Sándorffy Nándor,

Schmidt Jakab, Mozog István.

A szépirodalomat mvel fiumeiek

azonban általában olasz, néhányan német

nyelven írtak.

Nagyobb hír költvel vagy Író-

val nem dicsekedhetik Fiume ; de

vannak és voltak egyesek, a kik részint

hivatásból, részint a költészet vagy

gj^akran inkább a nyelv és szép kife-

jezésmód iránt való szeretetbl foglalkoznak a szépirodal(junual. szépirmiaiom.

Fonda Antal fiiunei községi polgári iskolai tanító, nyelvezetének

gondosságával és gondolataínak tartalmasságával tnik ki. ..Versi"' (Versek)

czímen adott ki egy kötet költeményt. Fonda mestere a formának s az olasz

kíilti nyelvnek.

Tárgyát a. fiumei életbl s a magyar lörténelembl (Nagy Lajos ; óda)

meríti, dicsíti a Quarnero szépségét s minden szép jelenet hangulatot

kelt benne.

Fonda hírlapírással is foglalkozott egy idben ; sok élvezetes csevegés és

költemény jelent meg tle a múlt években a „Voce" hasábjain. A városi

iskolák részére lefordította Vargyas magyar történelmét. A m czíme : Storia

degli Ungheresi.

Fonda Antal 1852-ben, Dalmácziában született, isztriai származású szülktl,

Iskoláit Velenczében végezte. Tanulmányai bevégzése után Fiúméba került s azóta

állandóan a városi polgári iskola olasz nyelvi tanszékét tölti be.

KALK MIKSA.
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Schittar Manó (költi álnevén Zuane della Marsecchia) fest és költ
1890-ben, ifjan 24 éves korában hunyt el. Költeményeit fiumei dialektusban irta"

Mesterkéletlen egyszersége és azon magyar hazafias hang, mely né-

mely költeményén átvonul, a fiumei nép körében nevét ismertté és különö-

sen az ó-városban kedveltté tette.

Egy négyfelvonásos történeti drámát is irt ..11 Bastardo di Hunycur
(Hunyad törvénytelen fia vagyis a Liburniai Szz) czimen, mely Korvin
Jánosról szól. Egyszer adták a fiumei színházban.

Erödi Béla fimiiei igazgatósága idején ,,RózsáskerV' czimen Szádi

perzsa költ Guhsztán-ját adta ki szépcsengés magyar versekben. A kötet

diszes kiadásban 1888-ban jelent meg. Nyomatott Fiúméban, a Battara-féle

nyomdában.

Erditöl ugyancsak fiumei tartózkodása alatt ., Fiume-Modrus megye"

leirása és .,1 fáraók országában'- (1888; magyarul és olaszul) czím tanulmány
jelent meg. Tárgyánál fogva szintén fiumei

munkásságához tartozik Erdinek, — noha
késbbi eredet — az ..Utazásom Sicilia és

MaJta szigetéit'' czim útleírása. (1895).

A regényirodalomnak több mvelje
volt Fiúméban. Ciotta Jánosné, Fiume volt

polgármesterének neje az érdemesebb német
regényírók közé tartozott. Színnyei ..Alagyar

iróh élete és nmnl-ái"-híin a következket
írja róla

:

..Ciotta -/ánosné (Záhonyi Ritter Natália),

elbbinek (Ciotta polgármesternek) neje, szül.

1832-ben Görzben. 1846-ban Londonba uta-

zott, hol Henry Lytton Bulver, a híres re-

gényíró házánál, mint Emilyncv leányának

meghitt barátnje, két évet töltött. Regény-
írói hajlamai ezen költi társaságban élt

idközben nyilatkoztak legelször. Vissza-

térvén hazájába, elbb Scarpa elkel fiumei

polgárhoz, ennek halála után pedig Ciotta

Jánoshoz ment férjhez. — Munkái: 1. Aus dem Geleise. . . (Regény.) — 2.

Metamorphosen. Budapest, 1878. (Regény.) — 3. Vom Mariié des Lehens. . .

(Regény.) — 4. Geschichte eines Regemnantels. . . (Regény.)'" Ezenkívül több

kisebb elbeszélést is irt. Mveiben az emberi szív alapos ismerete és szép

meseszöv képesség nyilatkozik m(>g. Ciottáné 1895. május 19-én hah. meg
Fiúméban.

Matkovkh Henrik, n „Rívista Umoristica'' szerkesztje s a „Bilancia''

fmunkatársa, késbb a trieszti .,Mattin()'" szerkesztje, Racconti hiondi

(Szke elbeszélések) czimen négykötetes regényt adott ki. Matkovich 1896.

jan. 7-én halt meg Triesztben. Strettoban (Dalmácziában) szül. 1836-ban
;

24 éves korában Olaszországba ment, a hol hadnagyi ranggal a had-

seregbe lépett. Vitéz lovas katona volt ; élete nem szkölködött kalandokban.

Cassio-Bure Erminia asszony jeles prózaíró. Nevével és kissé dagályos,

de mindig szép stílusával gyakran találkozunk az olaszországi, a dalmát és

a helyi ohisz lapok hasábjain. Cassio-Bure asszony Dalmáciában sziüetett;

apja osztrák állann tisztvisel volt. Féi-jélöl, Biirc spalatóí f(')ldbirtokostól

KÖRÖSI SANDOK.
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elváltan él Fiúméban. Három regényt irt: ..Vite infrante'" és ,,Cuor di dunna'-;

mindkett Fiúméban, 1889-ben jelent meg; a harmadik, ..Usípte ad mortem''

Velenczében, 1893-ban.

Bányavölgyi ^Sc/íicj^i^er Károly kataszteri biztos, atiirökés perzsa nyelvek

hites tolmácsa több elbeszélést irt magyar, olasz, franczia és német nyelven.

Antonj Gino, egyetemi hallgató, a fiumei áll. fgimnázium volt növen-

déke az 1896. évben ,,Fiori di Campo" (Mezei virágok) czímen egy kötet

elbeszélést adott ki.

Brelich Ern, városi asszesszor, szül. Fiúméban 1844-ben. () ismertette

elször Jókai mveit olasz nyelven. Lefordította az Arany embert (L'iwmo '"'^^' ''"'*^'"'^-

d'oro; Fiume 1882), továbbá a Fekete gyémántokat, „Egész az északi pólusig"

és az „Egy játékos a ki nyer" czím regényeket; ezenkivül az 1848—49-iki

szabadságharcz törtéiu^tét is kiadta olasz fordításban (Fium(> 1870). Jókai

Libapásztorát ..La pastore delle oelie" cimen dr. Negntevich Ariúr, fiumei

fgimnáziunú lanár fordította ola.s/ra.

JókainaJc, ..Egi/ játékos aki ni/rr" czínu'í regénye

lomhoz tartozónak mondható. Nemcsak azért,

mivel Fiúméról és kíirnyékérl szól, han(>m azért

is, mivel e regény konczepcziója nagy írónk

fiumei tartózkodásának köszönhet. Petfinek is

volt fordítója Fiúméban. Bolla gimnáziumi tanár

egy kötet érdekes Petfi-fordítást adott ki. Bolla

késbb a trieszti kereskedelmi tengerészeti aka-

démián kapott tanári alkalmazást s ott 189r)-bcn

meghalt.

Zambra Péter és Szabó Samu fiimiei f-
gimnáziumi tanárok Jókainak ,,A gyerk(rz"

czím kis elbeszélését fordították olaszra és .,11

giovane Eroe'' czímen egy kis füzetkében adták

ki (Fiume 1892). E két tanár a hclybeh közép-

iskolák osztálya számára magyar szellemben írt

olvasó könyvet szerkesztett {Líbro di Lettura).

Szabó Samu, a ki a kir. tengerészeti akadémián a történelem tanára s buzgón
mködik közre az intézet szervezésében, számos cikket irt különböz lapokba,
bírálatokat a Budapesti Szemlébe. Magyarra i'oi'ditotta Capuana „C'erauna volta"

olasz mesegyjteményét.

Zambra Péter egyéb mvei: ii Florilegio Poetico (Költi virágok gyjteménye):
olasz anthologia (Fiume 1886 ; Mohovich), és Un anticosdocmnciito, egy XIV. szá-

zadbeli trentói okirat szövege, filológiai jegyzetekkel éalapos magyarázattal. (A
trentói gimnázium értesítjében, 1882).

"
i),áma-irodai.,

A drámairodalom szintén talált ]iu'ívelre Fiúméban, melynek lakossága
különben is sz(!reti a színházat. Színdarabokat írtak Politei József, Pausi
L. József, dr. Nacinovich Hermán, Mohovich Ernd, Corminatti Gianpaulo, a
ki kilencz mvel szerepel a fiumei színpadon.

Dr. Grossich Antal a fiumei városi kórház sebészeti osztályának forvosa,
jeles sebész, az 1898. év augusztus havában a La Donna Fatale czím nógyfeivonásos
drámával szerepelt a fiumei Amíiteatro Fenice színlapján. Maga a dráma már
régebben megjelent a milánói Fratelli Dumolard kiadványában. Grossich drámája
nagy szenzácziót keltett akkoriban Fiúméban ; az öröklékenység elvét hirdeti s e

tekintetben Ibsen követje

.

Dr. Grossich egyéb mvei : „Nozioni d'Igiene" (Egészségügyi észrevételek)
és „II viaggio d'una Principessa nell Oriente" (Egy fherczeg'n keleti utazása). Ez
utóbbi m 1895-ben jelent meg; Grossich dr. ugyanis Stefánia özv. trónörükösnét
jeruzsálemi útjában udvari orvosként kisérte.

Steuer János fiumei fels kereskedelmi iskolai tanfir .,Az ezeréves Ma-
Magyarorbzág Vármegyéi és Városai : Fiume és a niagyar-liurvát tengerpart. 18

CZJ.VK LAJOS.
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gyárország'-' czím drámai allegóriát irta, melyet az 1896. évi május 9-én

tartott millennáris iskolai ünnepen a fiumei leányiskola növendékei adtak elö.

Steuer ezenkívül több jeles értekezést irt a Magyar Nyelvrbe, Nj^elvtudo-

mányi Közleményekbe és a Philologiai Közlönybe.

Nyelvtudomány. ^ nt/elvtudományt Körösi Sándornak ,,i. magyar nyelvbeli olasz elemek"^

czini mve (Fiume 1892. Mohovich-féle nyomda, magyarul és olaszul jelent

meg) és dr. Berghoffer Józsefnek „Az olasz nyelv germán elemei" és ,.A fiumei

nyelvjárás" czim mvei (Fiume, gimn. értesitö 1886. és 1894.) gyarapították.

Körösi Sándor, áll. fgimn. tanár, a „Magyar Tengerpart" felels szerkesztje,
jászberényi születés

; 39 évos. A középiskolát Rima-Szombatban és Jász-Berény-
ben, az egyetemet Budapesten végezte. 1883-ban állami ösztöndíjjal Olaszországba
küldte ki a kormány. Kora ifjúságától kezdve irogatott a szépirodalmi és napi-
lapokba, késbb nyelvészeti értekezéseket a „Magyar Nyelvür"-be. 1884-ben
foglalta el a fiumei m. kir. fgimnáziumban a magyar nyelv és irodalom katedráját.

Ez évben a magyar tud. akadémia a Nyelvrben megjelent ,,Elö meg elavult

képzk^' czím czikksorozatát (Nyelvr 1882— 83), a következ évben pedig az „Olasz
kölcsönszók" czím czikksorozatot (Nyelvr 1881'— 85.) dicsérettel tüntette ki. Körösi

mvei : .. Grammatica teorico-pratica dellaLingua Unghe-
resc" (Budapest 1890.) ; kiadta s a Fekésházi alapból
jutalmazta avallás és közoktatásügyi miniszter. „Adalékok
Fiume néprajzához" (Kolozsvár, 1892. Különlenyomat az

Ethnographiából). A Magyar Nyelvrben két czikkso-
rozatban (1884—85. és 1886—87) megjelent Olasz
Kölcsönszókat Körösi késbb átdolgozta s „A magyar
nyelvbeli olasz elemek" (Fiume 1892.) czímen, magyar és

olasz bevezetéssel ellátva, újra kiadta. 1893-ban ala-

pította Fest Aladárral a „Magyar Tengerpart"-ot, mely
nemsokára azután kizárólagos tulajdonába ment át s

azóta maga szerkeszti.

Dr. Berghoffer József 1859-ben született Budán.
Korán árvaságra jutván, már gyermekkorában meg
kellett ismerkednie az élet komolyabb oldalával. Gim-
náziumi tanulmányainak legnagyobb részét Egerben
végezte. Késbb Pozsonyba, majd egyetemi tanulmá-
nyokra Budapestre ment. Szaktárgyai a német és magyar
nyelv és irodalom voltak, de ezenkívül foglalkozott

csaknem az összes mvelt nyelvekkel ; megtanulta
nyelvmester nélkül az angol, franczía és az olasz nyel-

veket, úgy hogy midn 1882-beu a i^eorganízált fiumei
m. kir. áll. fgimnázium tanári testületéhez olaszul tudó magyar tanárt kerestek,
minden különös elkészület nélkül elfoglalhatta a felajánlott katedrát.

Ez id óta Fiúméban mködött, az állami fgimnáziumnál, elbb mint
annak tanára, s 1889-tl kezdve mint igazg^atója s a fiumei állami népoktatási
intézetek helyettes tanfelügyelje. 1896. február 4-én halt meg.

Irodalmi munkássága a „Magyar Tengerpart" -ban megjelent tanügyi czikkei-
bl s a fiumei áll. fgimnázium értesítiben részint eredeti mveibl, részint fordítá-

sokból állott : Az olasz nyelv germán elemei (1886.), A fiumei nyelvjárás (1894), Deák
1861-i felirati javaslatának olasz fordítása (1890), Eöffös Jözsef báró (olaszul; 1891),

lí. Endre aranybullája (1895). Munkái hozzájárultak Fiúméban a helyes politikai

felfogásnak szélesebb körben való terjesztéséhez. Ezenkívül a Teuffenbach-féle
Vaterlándisches Ehrenbuchba Arany Jánosról és a XIX. századbeli magyar iro-

dalomról német nyelven szép értekezéseket irt. Olaszajkuak számaiba magyar
nyelvtanokat irtak: Gyrök Leo azeltt fiumei, most budapesti áll. freáliskola
tanár (1878.) Gresics Miksa (1879.) jelenleg losonci gimnázium igazgató és Lengyel
János (1882.).

A thoológiai és filozófiai irodaloni munkásai:

Dr. Sándorffy Nándor született 1 859-ben Debreczenben, a fiumei m. kir.

áll. fgimnázium hittanára, számos bölcseleti,társadalmi, tlieológiai és pedagógiai

czikket irt. Mvei Güudolkudástan (1887) és Istentan (1889).

Kavulyák György, fiumei áll. elemi iskolai tanító. Darabos álnév alatt „Gon-
dolatok a metafizika körébl" czím egykötetes mvet adott ki. (Fiume, 1893.)

A történettudománynak Mohovich Emidio, Tomsich, Kohler és Fest Aladár

a képvis(!li.

TdM.siCH VINCZE.
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Moliovich Emd, a Bilancia megalapítója és szerkesztje, kir. tanácsos,

1869-ben „La storia di Fiume negli anni 1867—68" czímen Fiume két évi történe-

tét az alkotmányos korszak újjászületésének bölcskorát irta meg.
Tomsich Vincze, fiumei községi tanitó 1851. július 16-án szegény fiumei

családból született, tizennégy éven át szolgálta mint tanitó a fiumei község isko-

lát; 1888. február 19-én halt meg. Mvei: ..Notizie storiche sídla Citta di Fiume"
(Fiume város története), mely kronológiai rendben tárgyalja Fiume múltját. Ez az

els teljes fiumei történeti m. Tomsich egyéb munkái : // catechismo delV economia

domestica. (A háztartás kis kátéja. 1884. Milano, Guerra) és SuUa cultura del baco

da séta (A selyembogártenyésztésrl Fiume 1878., Karletzky). Tomsich irt még
egy horvát nyelvtant is olaszok részére {Grammatica croata). Összes mvei között

ennek van legkisebb önálló becse, mindazáltal ez vált legelterjedtebbé, mert

Dalmácziában ersen horvátosítják az ifjúságot s igy az ottani iskolák évenkint

nagy szállítmányát rendelnek meg Tomsich horvát nyelvtanából.

Félszázaddal ezeltt Fiume városa öttagú bizottságot küldött ki a

végbl, hogy a város politikai autonómiája eredetének és fejldésének törté-

netét tanulmányozván, munkássága eredményét a város elé terjeszsze. Itt

is az tört,ént, a mi bizottsági munkálatoknál áltnlábau. Egyik tagjuk, Kohlcr

János, városi fbiró, késbb a zágrábi báni

táblánál tanácsos, majd mm. tanácsos, neki-

feküdt a levéltáraknak, dolgozott ernycíhit-

lenül, a többiek pedig nyugodtan várták a

kutatás eredményét, hogy azzal a városnak

majd beszámolnak. Kobler azonban annyii'a

belemélyedt munkájába, hogy három évvel

ezeltt történt halála alkalmával sem tartotta

még befejezettelek nu'ívét. Terjedelmes kéz-

iratát Fiume városára hagyta, és a város

a nemzet dicsséges ezredévi ünnepeinek al-

kalmából, Dalmartello Artúr városi iskolai fel-

ügyelnek gondozása alatt, most adja ki foly-

tatólagos füzetekben.

A m ozímc : „Memorie per la Storia

della Lihurnica Gitta di Fiume, scritte dal

Fiumano Giovanni Kohler"" (Fiume 1896.) Vagyis

magyarul: „A fiumei születés Kobler János-

nak Fiume liburniai város történetére vonat-

kozó feljegyzései".

A szerz átkutatta és felhasználta, a

Fiume történetére nézve értéktís összes megbízható forrsisokat. Munkája
ennélfogva nemcsak minden tekintetben alapos, lianem tudonuinyos értékénél

fogva is rendkívül becs(!s monográfia.

Fest Aladár született Egerben, 1855. január 27-én. Miután állami ösztön-
díjjal a kormány Olaszországba küldötte, hol két esztendt töltíitt, Fiuraeba nevezték
ki a fgimnáziumhoz. ír magyarul, olaszul, németül.

Irodalmi mködése háromirányú : tanügyi, történelmi és publiczisztikai.

Tanügyi czikkei a Magyar Tanügyben, a Középiskolai Tanáregj'esület Közlönyé-
ben s a fiumei gimnázium értesítiben láttak napvilágot s imertté tették nevét a

tanférfiak eltt
;
jobbára a történelmi és földrajzi oktatásra vonatkoznak s új szel-

lemet, felfogást és módszert igyekeznek behozni ez eddig még sokszor siker nél-

kül eladott tárgyak tanításába.

A fiumei gimnáziumban azeltt osztrák-olasz tankönyvekbl tanítottak, melyek
sehogysem illettek nemzeti nevelésünk keretébe. E visszásság megszüntetése végett
Fest olaszra fordította Brózik-Paszlavszky ismeretes földrajzi tankönyvét (Matisz
János tanárral) és Varga Ottó politikai földrajzát.

TóVíeweíúw tevékenységét egy ifjúsági irattal kezdte, lefordítván Columbusnak
saját fia által irt életrajzát magyarra, amely könyv még most is kedvelt olvasmánya
serdül ifjúságunknak. Mióta pedig Fiúméba keriUt, állandóan e városnak és

18*
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Földrajz.

vidékének történetével foglalkozik. Tanulmányai eredményét eleintén a megsznt
Fiume czím helyi újságnak tárczáiban tette közzé.

(Fiume az ókorban ; Fiume középkori történetébl I—II
; Böngészt Fiume város

levéltárából ; Adalékok Fiume történetéhez ; Fiume régi kapitánj^airól I—II ; Fiume els
okkupácziója a francziák által I—VII ; Fiume a jelen század elején; Fiume 1848. után;
Királylátogatások Fiúméban ; Fiume régi önkormányzata ; Az egyházi nyelv kérdése a fiumei
székesegyházban

; Hogyan lettek a Batthyány grófok fiumei patricziusokká ? I— III ; Messer
Matteo Mandracoli, korrajz a XVI. századból ; Megkésett búcsúztató az l99-iki pestis

alkalmával elhunyt Ceccolini városi jegyz fölött; Az 1752-iki földrengésrl.)

Miután még olaszra fordította dr. Thallóczy Lajos „Magyarország és Ragusa"
czím tanulmányát (megjelent a zárai Rassegna Dalmata tárczáiban, hat közle-

ményben), egy nagyobbszabás tanulmányba fogott, mely Fiúménak az uszkok
tengeri rablókkal való érintkezéseit tárgyalta. E tárgyról elször olaszul irt egy
értekezést a fiumei Club alpino évkönyvébe „Gli uscocchi nella storia di Fiume"
czím alatt. E tanulmány azután az egykorú velenczei és osztrák tengermelléki
történet belevonásával tetemesen kibvítve, 1890-ben a M. T. Akadémiában felolvas-

tatott s aztán a „ Századok" -ban, majd könyvalakban is megjelent (Fiume és az
uszkokok, Budapest, Athenaeum 1891), azután pedig német átdolgozásban.

1896-ban Fiume kereskedelmének múltjához járult hozzá egy jeles értekezé-
sével Középkori kereskedelmünk Fiúméban czimen, valamint a Fíiidrajzi Közlemények-
ben Az Adriához rezefö útjaink értekezésében a magyar tenger])art közlekedésének

történetét adta. Fiúméból Budapestre helyez-
ték át a II. ker. kir. fgimnáziumhoz, de
csakhamar, Berghoffer halála után kineve-
zték a fiumi áll. fgimnázium igazgatójává.

Fiume közjogi történetének terén ki-

válóan három névvel találkozunk: Falk Mik-

sával Radich Ákossal és Botka Tivadarral.

Falk Miksa, az utolsó regnikoláris bi-

zottság eladójaképen elterjesztett munká-
latában fejti ki Magyarországnak Fiume
birtoklására vonatkozó történeti jogát

;

Radich Ákos 1883-ban megjelent „Fiume
közjogi helyzete" cim munkájában id-
rehdes eladásban, részletesen tárgyalja

Fiume történetét Magyarországgal való

egyesítése óta. Bottka Tivadar 1879-ben a

Budapesti Szemlében foglalkozott Fiume
közjogi kérdésével (A fiumei kérdés utolsó

stádiumában).

A földrajz és útleírás terén Fest

Aladáron és Erdi Bélán kivül követ-

kezk mködtek elismerésre méltó eredménynyel

:

Fest Kálmán, min. oszt. tanácsos, a tengerészeti hatóság alelnöke,

ki a Jókai ..Élfítképek'" czím folyóiratiíban s a ..Hon^'-hiin megjelent novel-

láival és szép tárczaczikkeivel már régebben jóliangzás nevet vívott ki

irodalmi küreinkbíMi, Fiúméban való mködése óta leginkább vonzó,

elbeszél modorban irt úlileirásokkal és Fiiune ismertetésével lépett

a nyilvánosság elé. Czikkei t(")bbnyire a Neues Pester Journal és újab-

ban a Magyar Tengerpart tárczarovatában jelentek meg. A Pesier Lloyd-híi

közgazdasági, forgalmi és vegyes tartalmú czikkeket irt. Az 1885-1 országos

kiállítás részére tengerészeti és fiumei forgalmi statisztikai mvet szerkesz-

tett. Fest Kálmán ezenkívül a tengerész(>ti hatóság ,,Avvisatore-Értesü''

czím liet(>nkint ni(\gjelcn hivatalos kiadványának is szerkesztje.

Czinh í^ajos, l'elsö kereskedelmi iskt)lai tanár, a Vlasía-völgyröl, Vegüa
Arbe és CIku-so szigetekrl írt részletes és alapos tanulmányokat a Föld-

rajzi Közhnnényekbe. Folyóiratokban és napilapokban több tárczaczikkszer

közleménye jelent meg. ..Adatok Fiume néprajzáltoz" czím mve az Etlmo-
graj)liiiiban, „Cenui sulla storia del eoinmercio in Ungheria" (A magyarországi

GONDA 1!EL.\.
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kereskedelem történetéhez) és ,,Uingerenza di Bísamio neíla sloría d' Ungheria

del secolo XIP' (Bizancz beavatkozása Magyarország XI [. századbeli történe-

tébe) czím mvei pedig a fiumei fels kereskedelmi iskola 1886., 1887. és

1892. évi értesítiben jelentek meg.
Czink Lajos 1858-ban született Szig-etvárott ; az egyetemet Budapesten végezte.

1884-ben állami ösztöndíjjal Olaszországba küldetett ki, honnan visszatérve, 1885.

óta, a fiume állami fels kereskedelmi iskola történelem- és földrajz-tanára.

Donáth Imre áll. elemi és polgári iskolai igazgató született 1859-ben Magyar-

Pécskán. Tanulmányait az aradi fgimnáziumban és tanítóképz-intézetben végezte

s késbb a budapesti paedagogiumban nyert oklevelet. 1887-ben a vallás- és közokta-

tásügyi minisztérium Olaszországba küldte, hol Sienában az egyetemen hallgatta az

eladásokat, Florenzben pedig a Scuola Normalet s a Scuola Superioret látogatta.

1882-ben neveztetett ki a fiumei áll. fiúiskolához, melynek 1888 óta igazgatója.

Dónáth munkái : Fiume és körmjéke, mely eddig már 5 kiadást ért. Gramma-
tica Ungherese e Libro di Lettura (magyar nyelvtan olasz ajkúak számáraj Fiume
1892. Résztvett az els Olasz-Magyar és Magyar-Olasz Szótár összeálh'tásában. (Fiume,
1887. Mohovich). Irt több társadalmi és néprajzi czikket az Aradon , megjelen
„Alföld"-ben és a fvárosi napi- és szaklapokban, továbbá az intézeti Értesítben.

Idetartozik még Biichirald István ,,Die Plitvirer

Seen und ihr Vorland" czím mve (Fiume, 1895.

Reinhard kiadása). Eiegler Sándor több földrajzi és

természetrajzi munkát fordított olaszra.

Littrow Henrik, ki mint nyiig. korvettkapi-

tány és mugy. kir. tengerészeti felügyel több

éven át Fiúméban élt (meghalt Abbáziában 1895.),

1884-ben „Fiume und seine Umgehmg"' ozimen

Baedecker-szer könyvet adott ki Fiúméról. Lit-

trow az osztrák-német irodalomban mint ten-

gerészeti és szépirodalmi iró mködött. Bécsben,

Geroldnál jelent meg JJialoghi maritfimi (Ten-

gerészeti dialógusok ; 4 nyelven), a mely m
a kir. tengerészeti akadémiában is tankönyvül

szolgált. Fimei ismerteti közül fölemlítjük még
a következket

:

Dr. Kenedi Géza a „Quarnero'" czim mun-
kájában ismerteti Fiumét és környékét ; ugyan-

csak a „Magyarországi útirajzok" gyüjtemény(>s

kiadásban több nyelven, valamint számos tár-

czaczikkben rajzolta a Quarnero-vidék életét.

Havass Rezs 1881-ben irt ismertetést Fiúméról.

Gonda Béla min. tanácsos a fiumei kikött és építését ismertette szak-

szeren több mben és folyóiratban.

Hajnal Antal mszaki tanácsos, a fiumei kikötépítés vezelöjc, 1885-ben

külön kötetben ismertette a kiköti munkálatok történetét s azóta évrl-évre

a tengerészeti hatóság évkönyvében azok fejldését.

Fiume ismertetése terén szorgalmas munkásságot fejtettek ki még
Doroszlai Denk Árpád és Keméng Ödön ; a régiek közül Császár F'erenczen

és P. Szathmáry Károlyon (Az alföld és Fiume) kívül els helyen említend
gr. Batthiány Vincze, ki „Über das ungarische Küstenland'' czim munká-
jában 1805-ben az 1796-iki utazása alapján ismerteti a kikötvárost, fleg
annak kereskedelmi és ipari életét.

A természetrajzi irodalom munkásai közé tartoznak :

MATISZ JÁNOS.

Matisz János, fiumei áll. fögimnásiumi természetrajzi taiuir,

flórának és faunának hivatott írója.

a tengeri
Természetrajz.
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Az ezredéves kiállítás tengerészeti és közoktatásügyi osztályáhan az óriás

czápától kezdve a legkisebb moszatokig látható volt tengerpartvidékünk és a
Quarnero flórája és faunája. Ezek mind Matisz preparátumai, melyeket részint a
kereskedelmi, részint a közoktatásügyi miniszter megbízásából készített a kiállítás

számára. Matisz a halászat körébe tartozó teng^erí állatokat szárazon preparálva,
saját terve szerint, száraz aquariumot utánzó szekrényekben, biológiai csoportok-
ban helyezte el, mi által a szakkörök teljes elismerését vívta ki. A míntagyüjtemény a
fiumei gimnázium tulajdonába ment át.

Matisznak e téren való mködése már csak azért is általános, országos
érdeknek mondható, mert az utóbbi nyolcz év alatt 16 magyar középiskolát
látott el a tengeri fauna és flóra körébl vett saját készítményü preparátumaival.

Matisz ezenkívül Roth Állattanát és Növénytanát a fiumei viszonyokhoz alkal-

mazva olaszra fordította, Fest Aladárral együtt pedig Bi'ózik-Paszlavszky Föld-
rajzát fordította olasz nyelvre.

Staub Mór budapesti tanár és természetrajz iró. „A vegetáczió fejldése Fiume
környékén (1876)" és „Fiume és környékének florísztikai viszonyai" czim mun-
kákkal járult Fiume természetrajzi viszonyainak ísmerte^sét ; dr. Horváth Géza a

fiume környéki Hemípterákról irt tanulmányt.

A tengerészeti irodalmat Lorenz tanár,

a Quarnero els tudományos megfigyelje

és Domini Vincze gróf, a m. kir. tenge-

részeti akadémiának nyugdijba lépett igaz-

gatója, több önálló mvel gazdagitotta. Do-

mini mvei a következk :

Cenni sul progresso della Nautica (A ha-
józástan haladásai. Fiume 1857. — Della hussola

considerata ne'suoi rapporti álla navigazione (A
mágnest viszonya a hajózáshoz). Fiume 1858.
— Compendio di cognizíoninaufiche (Haiózástan).
Fiume 1-s kiadás 1859. III. bvített kiadás
1877. — Siiir invenzione della hnssola nautica

(A szélrózsa feltalálásáról). Néhány modern
vélemény czáfolata. Fiume 1861. — Manovra
navale (Hajómveletek). Fiume 1862. — Le
scienze naturali e la nautica (A természettudo-
mányok s a hajózástan). A magyar orvosok és

természetvizsgálók XIV. (fiumei) kongresszusa
alkalmából. Fiume 1869.

A tengerészeti irodalom körébe tartozik

Budinich Antal és Pizzetti Rókus kir. ten-

gerészeti akadémiai tanárok munkássága is.

Budinich Antal a fiumei m. kir. tengerészeti akadémia tanára II „Pilottaggio"

czimen czélszer hajózástant írt, mely a hajózási tudományok elemi részét elméleti

és gyakorlati használatra szakszeren ismerteti.

E hajózási könyvet, mely a magyar és az olasz kormány részérl is segélye-

zésben részesült, az osztrák közoktatási miniszter jóváhagyásával az osztrák ke-

reskedelmi tengerészeti iskolák részére is elfogadták. Egj^éb mvei : Cenni sulle

macchine a vapore. Fiume 1881. — Teória e practica della Deviazione locale della

bussola. Fiume 1884. — Appunti sulle osservazione circummeridiane. Rívista

marittima. Roma 1895. — Del grado di apjDi'ossimazione nelle osservazioni e

calcoli astronomici in maré. Rívista marittima. Roma lb95.

Budinich Antal, a ki 1842-ben Lussíngrandeban született s egyetemi tanul-

mányait a paduai egyetemen végezte, 1869-ben jött Fiúméba s tizenkét éven át

volt a kir. fgimnázium tanára. 1883-ban lépett át a tengerészeti fiskolához, a hol

a hajózástan, légtünettan, tengerrajz, fizika és gzgéptan tanára. készítette el
magánúton János fherczeget (Orth Jánost) is a kapitányi vizsgálatra.

Pizzetti Rókus lussinpiccoloi származású ; 19 évig a fiumei fgimnázium
tanára volt s 1896-ban nev(ízték ki a tengerészeti akadémia mennyiségtan-tanárává.
Irt sok szaktárgyára vonatkozó értekezést; sajtó alatt A'an Gözgéptana.

A tengerészeti irodalom terén a cs. és kir. haditengerészeti akadémia tanárai

általában serény munkásságot fejtettek ki, nevezetesen : Altmayer Ferdinánd (Ele-

mente des Seerechtes 1872. Studien der Seetaktik, Handbuch der Oceanographie)

RADICH ÁKOS.



Fiume irodalma. 14:í

GR. BATTHIÁNY VINCZE.

BlecMer Károly, Wolff Gyula, Schallmeiner, dr.

Kaettsdorfer J., Staldherger E. (Ebbe und Fluth

iii der Rhede von Fiume, 1874. megjelent ma-

gj^arul is), Salcher Péter, a ki fizikai és mete-

orolog-iai tanul mán3a)kat irt, végül Luksch József,

a ki beható tanulmányokat végzett az Adriai-

teng-eren. F mve a Wolff Gyulával eg'yütt

irt nagy jelentés, az Adriai-tengeren Stahlberger

tanár vezetése mellett a „Nautilus" hajón végzett

kísérletekrl a fiumei m. kir. tengerészeti ható-

sághoz. A tengerészetrl kisebb közleményeket

magyar lapokba irtak: Nyir Gábor fiumei rév-

kapitány, Kardos Ijászló, Francsics Bódog, Mócs

Zsigmond, Solymási/ Endre m. kir. vasúti és ha-

józási ffelügyel, a ki a magyar tengerészetet

és a magyar tengeri kikött az 1896-iki ezred-

éves kiállítás alkalmából hivatalosan kiadott füzetben ismertette.

Gelletich Miklós dr., kir. közjegyz, helyettes polgármester Diritfo iiku-Iüíiiio in

fempo di guerra (Tengerészeti jog háború idején) czímen terjedelmes munkálatot

közölt a „Marina e Commercio" 1869— 73. évi folyamaiban. Ugyanitt jelentek meg
a váltóról (Sulle cambiali) s több egyéb tengerészjogi kérdésrl írt czikkei.

Dr. Feichtinger Elek kir. tanácsos, fiumei pénzügyigazgató, jogi iró

fmve: Diritto Mantüino (Tengerészeti jog), mely két vaskos kíitetben

Fiúméban, immár második bvített kiadásban jelent ww.g.

Egyéb mvei : Manuale di diritto camhiario (A váltójog kézikönyve), ('enni

storici suU'economia politica (A nemzetgazdaságra vonatkozó történeti észrevételek),

Economia politica (Nemzetgazdaságtan), Delle banche (A bankcjkról), Diritto camhiario

imgarico con riguardo al regolamento camhiario germanico ed álla giudicatura patria

(Magyar váltójog, összehasonlítva a német váltóügyi eljárással), Cenni sulle finanze

di Stato (Az állam pénzügyeirl), Riforme della legislazione franceae nel campo del

diritti marittimo privato (Franczia törvényreformok a tengeri magánjog terén), Note

sur le projet de Code de procedure pénale kongrois (francziául ; A magyar bnvádi
eljárás törvényjavaslatáról). Tengeri magánjogunk és a franczia reformok. Praktische

Tabellen fiir Touristen (németül ; táblázatok a tengerfölötti magasságnak barométer

és számítás nélkül való meghatározására).

Dr. C/mrwejií Oszkár kir. közjegyz Fiúméban jogi folyóiratot szerkeszt, mely-

nek czime : „Folyóirat a perenkivüli törvénykezés és a közjegyzi gyakorlat számára".

A jogi irodalomban még (magyarul és olaszul), dr. Maylander Mihály, Fiúmé-

nak 1897-ben megválasztott polgármestere, kit a

^^^^^_^^___^___^___ kormány a tengerészeti törvények kodifikálásával is

I
megbízott dr. Vio Ferencz és dr. DaU'asta Szaniszló

'^^^— nevével találkozunk.

Lamos József „Pénzügyrség a külföldön"

czímü tájékoztató munkát adott ki Fiúméban 1889-ben.

A pénzügyi irodalom niveli közt említend

még Szobovits Lajos.

Az egészségügyi irodalom terén kiválik dr. Giacich

Antal lovag, kiérdemült kórházi igazgató-forvos,

városi képvisel, szül. Lovránában 1813. május 20.

Legismertebb mve, a fiumei és trieszti ten-

gerészeti akadémiákon tankönyvül használt immár

öt kiadást ért Lezioni medicke per i naviganti (Orvosi

leczkék tengerészek részére) melynek 5-ik kiadása

DONÁTH IMRE. Fíumébau 1887-ben jelent meg.

Jog.

Egészségügy.
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1892—93-ban „Jó Egészség" czím alatt egy magyar egészségügyi folyóirat

jelent meg Fiúméban. Szerkesztje és kiadója dr. RicJitmann Mór fiumei gyakorló-

orvos volt.

Az egészségügyi irodalomhoz tartozik részben az a munka is, mely a magyar

orvosok és természetvizsgálók 1869-ben Fiúméban tartott XIV. kongresszusa alkal-

mából jelent meg „Fiume és környékének tájrajza" cimen, valamint e kongresszus

elentése is.

CZIMKli A BATTAGI.IERINI-HÁZON. (viA POZZO.)



KÖNYVTÁRAK ÉS GYJTEMÉNYEK FIÚMÉBAN.

NYILVÁNOS vagy részben nyilvános könyvtárak kiV/A

Fimnéban az els helyet a városi l-önijrtár (Biblio-

teca Comunale) foglalja el. Az újvárosi fiúiskola

palotájának földszintjén, külön szárnyban van el-

helyezve. A könyvtár a in(>gszabott órákban rendel-

kezésére áll az olvasni vagy kutatni akarónak, de az érettebb

tanuló ifjúságnak is, a mivel a város kétségkívül fontos és

érdemes közszolgálatot teljesít.

A városi könyvtár a feloszlatott jezsuita-rend könyvtárában birja ere-

detét. Ezért nagy része theologiaí tárgyú munka. A kíinyvtárban ma mint-

/in riu.w^t:

d*n ^revt^^ itt

uiU íUl Os-íUf-

r,t<htích(nt,tri.

y<s^y-

v% 3veotn.-

V
^

X

- I.Veg-U

.(M^«I <<2<iub'B«a"

A QUAKXERO RÉGI TÉRKÉPE A TENGERÉSZETI HATÓSÁG TÉRKÉPTÁRÁBAN.

egy 16000 kötet van, ennek majd harmadrésze képezi a jezsuiták után a

városra maradt könyvmennyíséget. Rendkívül gazdagította a gyjteményt

bizonyos Bicci báró hagyatéka 1890-ben, mely 5000 kötettel szaporította.

A néhai Gelletich T. volt fiumei hajóskapitány 1500 kötet tudományos

mvel ajándékozta meg; Horsby-Scott asszony pedig mintegy 500 kötettel.

Legutóbb az elhunyt Bedini prépost-plébános hagyatéka juttatott nagyobb

mennyiség értékes könyvet birtokába. De a város maga sem fukarkodik a

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 19

Városi könyvtár.



146 Könyvtárak és gyjtemények Fiúméban.

Tengerészeti

hatóság.

Kormányzóság.

Hadi teng.

altadémia.

Kir. teng.

akadémia.

Fgimnázium

Kereskedelmi

iskola.

Iparkamara.

Muzeumok.

600 „

1000
700 „

400 „

50 „

600 „

700 „

60 „

kisebbszer, összesen
rendeletek kiadásából,

könyvtár növelésében. Évenkint 1000 forintot fordit iij könyvek vásárlására,

melyek közt immár a magyar irodalom számottev mvei is rendszeresen

megvétetnek. A könyvtár nevezetesebb mvei közé tartozik tizenöt incu-

nabulum.

Fontosságra nézve második a m. hir. tengerészeti hatóság szakkömjvtára,

melyet a hatóság szervezése idejében alapítottak. Jelenleg körülbelül 5000

kötetet tartalmaz. E könyvtárt a legutóbbi leltározás alkalmával megejtett

osztályozásnál szaktudományok szerint a következ 9 csoportba osztották:

1. csoport Tengerészet és hajózás körülbelül 1000 kötettel

2.
,,

Mérnöki szaktud. „

3. ,. Földrajz
4. „ Történelem „

5. ,, Természetrajz és természettan „

6. „ Kereskedelem „

7.
,,

Jogtudomány és politika „

8. ., Nyelv- és szépirodalom „

9. ., Különféle (bölcsészet, katona-
tud., stenografia stb.) „

A l-ormányzóságnak is van könyvtára, de ez

mintegy 1000 kötetbl áll, nagyrészt törvények,

statisztikai kiadványokból, Fimne városára vonatkozó mvekbl. Ez kizárólag

a hivatal céljaira szolgál.

A cs. és hir. haditengerészeti akadémia könyvtára 3000 kötetbl áll s

következ szakok szerint van rendezve : nyelvtudomány, idegen nyelvek,

mathematika és fizika, meteorológia, khémia, oceanográfia, zoológia, bota-

nika, mineralogia, geológia és geognosia, anthropologia és orvostan, föld-

rajz, térképek, útleírások, történelem, tengerészeti tudomány, hadtudomány,
szépirodalom.

A m. Tcir. tengerészeti akadémiának külön tanári- és külön ifjúsági könyv-
tára van. Az utóbbit csak 1896-ban alapították, tehát még fejletlen ; de

ezentúl évenkint 150 forintot fordítanak rá. Most 99 m van benne 178

kötettel. A tanári könyvtárban van 708 m 1069 kötettel.

Gazdagabb az állami fgimnázium tanári könyvtára ; 3700 kötet és 500

füzet. Ifjúsági könyvtára is még uj s eddig 900 kötetje van.

A fels kereskedelmi iskola tanári könyvtára 1263 kötetet tartalmaz, leg-

inkább kereskedelmi, mathematikai, természettudományi, jogi, továbbá
magyar és német irodalmi mveket.

A kereskedelmi- és iparkamara könyvtára ez id szerint, a folyóiratokat

nem számítva, 500 köteten felül áll.

A gyjtemények közül, a tanintézetek rendes szertárait nem szá-

mítva, mely utóbbiak közt különösen kiemelend az állami fgimnázium

zoológiai szertára, a tengeri állatok értékes preparátumával, két intézményt

kell kiemelnünk, melyek részint a szakemberek, részint a nagyközönség

használatára állhatnak. Az egyik a tengerészeti múzeum a m. kir. tengeré-

szeti hatóság palotájában, a másik a városi múzeum (Museo civico). Az els-

ben a tengerészetben használt eszközök rendszeres áttekintését nyeri a

szemlél ; a mszerek gyjteménye mellett a hajómintákat, világító tor-

nyok, kiköt-épités stb. részletes mintáit láthatjuk benne.

A városi múzeum alapját a fentemiitett Gelletich T. vetette meg. A vá-

ros területén talált némi római eredet vagy középkori tárgyon kivül van
gazdag érem-, rovar- és kagylógyjteménye, ez utólibi a fiumei származású

Pauer ellentengernagy adománya.



színház es zenemvészet fiúméban.

HAGYOMÁNY szei'int Fiúméban már régen volt színház.

A legrégibb, hirébl ismert szinház a Szent-Három-

ság-ntczában állott, abban a házban, mely 1840-ben

Miller Antal tulajdona volt, s melyet késbb át-

helyeztek a falakon kivül lev területre, még pedig

abba a házba, melyben késbb Dani Spiridion viasz-

gyára mködött. Ez pedig a Via S. Andreán, az

új városi iskolaépület táján állott. De egyebet errl a színházról nem tudunk,

ezt is szóhagyomány után.

Az els régi szinház, melyrl bizlos tudomásunk van, abban az épü-

Legrégibb

szinház.

Els ismert

szinház.

FIUME . A RÉGI színház és A CORSO 1840-BEN.

létben volt, melyben a Via del Municipion a legújabb idkig a Csillaghoz

czímzett vendéglt láttuk. Tulajdonosa 1759-tl fogva Gerliczy József volt.

A színházat tulajdonosától 1784-ben évi 300 forintért kibérelte a város

közönsége. A bérösszegen kivül a város a tulajdonosnak még átengedte két

páholy szabad használatát. A szinház fenntartására 400 forintot fordítottak

évenkint. Farsangban két városi bált rendeztek a színházépületben ; az

19*
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Adamich

színháza.

egyiket az elkelség számáríi, 17 krajczár belépti díjjal, a másikat a népnek

IIV2 kr. belépti dij mellett.

1790-ben Gerliczy kizárólagos jogot kapott arra, hogy tiz esztendn

át színházi eladásokat és bálokat tarthasson, köteles volt azonban évenkint

szszel egy drámai társulatot szerzdtetni s ugyancsak évenkint 50 forintot

fizetni a kórház javára. Az els sorbeli páholy ára 40 eladásra 2V3 arany

volt; az opera-évadra 31/2 arany. 1800-tól fogva drámai eladásokra a jegy

ára 10 kr. volt; késbb 15 krra emelték föl. A színházban 300 nézre volt

hely. A színház 1805-ben sznt meg. Az épületet Kerlíza János és Zaganich

Antal vette meg, a kik 1820-ban lahóházzá alakították át.

1799-ben Adamich András Lajos, a közszeretetnek örvend pcjlgár,

késbb Fiume orsz. képviselje felajánlotta a városnak, hogy saját költségén

FIUME. — A színház A FIUMARA FELÖL.

i'ij színházat fog építtetni. A városi tanács 1804. febr. 18-íkí jegyzkönyvé-
ben, 73. sz. a. megtaláljuk annak a szerzdésnek szövegét, melyet a színház

építésére nézve a városi hatóság Adamichcsal kötött. Az építést hamar be-

fejezték. Az új színház azon a helyen állott, a hol ma a takarékpénztár

palotája van. 1805. októbei- 3-án nyílt meg. Adamich a megnyitás napjától

számítva, évenkint 50 forintot fizetett a kórház javára a bálok kizárólagos

tarthatási jogáért, ezenkívül minden di'ámai társulat köteles volt egy eladást

a kórház javára adni ; késbb pedig minden bál és minden drámai eladás
tiszta hasznának lOo/o-kát kellett a kórház czéljára adni.

A színház els eiueletén a tisztviselk és kereskedk részére kaszinót

rendeztek be, mely 1806. október 4-én nyílt meg s 1848-íg állott fenn, a

mikor a hajósgazdák kaszinójával egyesült s magja, lelt a ma is fennálló

Casino patriotticonak.

1828-ban a város közönsége felszólította a tulaj dcjiiost, hogy adja el



Színház és zenemvészet Fiúméban. 149

neki a szinhcázat. 73341 forintot Ígértek, melybl 45000 forintot a tulaj-

donos, 28341 forintot a páholytulajdonosok kaptak volna. Mint ugyanis

más városokban, Fiúméban is egyesek bizonyos összegért örökös páholyt

vettek, melyet azután az összes eladásokon szabadon használhattak, csak

a csekély belépti dijat kellett megfizetniök. A vétel akkor nem jíitt létre,

ellenben 1834-ben a város kibérelte a színházat évi 2700 forintért. Végre

1845-ben legfelsbb helyen megengedték a szinház megvételét s az most

a város tulajdonába ment át. A szinház egészen 1883-ig állott fenn, midn
a bécsi nagy szinházégés országszerte felhívta a hatóságokat a tzveszélyes

és korhadt színházakra, melyeket vagy teljesen át kellett alakítani, vagy

lerombolni. Fiiune városa elhatározta, hogy a már roskatag épületet lerom-

boltatja és új színházat építtet. Ez a régihez közel, az Ürményi-téren épült, "^ sz'nhaz.

Fellner és Hellmer terve szerint, miért is sok tekintetben hasonló az ismert

színházépít czég által úgy a székesfvárosban, mint Magyarország töbl)

vidéki városában épített szinházalchoz. A szinház 1885-ben nyílt meg.

Rendes színtársulata nincs Fiúménak, hanem egy-egy olasz drámai S'^'"' d""^'^^"'*-

vagy operai stagione gondoskodik a közönség szórakoztatásáról. A szín-

társulatokat a város segélyezi. Nyáron operett-társulatok szoktak játszani a

Via S. Andreán lev „Amfiteatro Fenice'' színkörben. A magyar közönségre

nézve érdekesnek tartjuk megemhteni, hogy a belépésre nézve itt is az az

olasz szokás uralkodik, hogy különkell belépti jegyet váltani s még külön páholyt

vagy ülhelyet venni ; mert a beléptij egy maga csak a színházba való belépésre

jogosít. Magyar színtársulat egy ízben a néhai Gerofi Andor színigazgató

vezetése alatt próbált szerencsét, de az akkor még csekélyebb magyar kíizön-

ség a különben is gyönge társulatot nem birta megmenteni a kudarcztól.

A zenemvészetet a fiumei lakosság mindig kedvelte. A hangvers(>nyek

rendszerint látogatottak. A zenekedvelök elkelsége a Socíetá filarnioico-

drammatica egyesületben talál teret a magasabb stíl zene mvelésére. Neve-

zetesebb zenekölt szülöttje egy van Fiúménak : Zaytz Nep. János, a kinek

„Boíssyí boszorkány és „Matrózok a födélzetén'" operettjeit Magyaroi-szá-

gon is mindenütt adták még két évtizeddel ezeltt.

Zaytz atyja a 45. számú, akkor Mayer báró nevét visel gyalogezred
karmestere volt s mint ilyen került 1830-ban Fíimiéba, a hol elhagyván a
katonai szolgálatot, zenetanító lett s egyidejleg átvette a városi zenekar
vezetését. Fia, a zeneszerz Zaytz János 1834-ben született. Zongorální és

hegedülni atyjától tanult s már zsenge ifjú korában nagyszabású hang-
versenydarabokkal lepte meg a fimnei közönséget a szinhiízban. Tizenhárom
éves korában egy operát írt, Mária Terézia czímmel, de csak zongorára, mert
a hangszereléshez még nem értett. Atyja, a ki ügyvédet akart belle nevelni,

szigorúan megtiltotta neki a komponálást, de hasztalan. Végre tanítói is

közbeléptek s kérték az apját, hogy ne vessen gátat a fin természeti hajla-

mának és kétségtelen tehetségének, s küldje el egy kiváló zeneiskolába,

így került Zaytz János tizenöt éves korában Milanóba, s ott 1854-íg volt a
konzervatórium növendéke. 1855-ben Rossi igazgató opera-pályázatán a La
Tirolese dalmvével megnyerte az els díjat. A konzervatórium elvégzése
után a Scala-szinház hangversenymesterének segéde ln, azzal a kötele-

zettséggel, hogy még abban az évben operát ír a Scala számára; de
ugyanabban az évben szülei elhalván, családi ügyeinek rendezése végett
visszatért Fiúméba, s a rábeszélésnek engedve, ott maradt, elfogadván, a
városi zenekar igazgatói s a zeneiskola egyik tanári állását. 1858-ban
megnsült. Nemsokára azonban mködése teréül kicsinynek találván

Fiumét, Bécsbe költözött, a hol sokáig viszontagságos életet élt. Fordulatot
hozott sorsába a Kari-színházban 1863. deczember 15-én nagy sikerrel el-
adott Matrózok a födélzetén operettje, melyet gyorsan követtek : Viczli-Puczli,

A nájiolyi lazzarone, Egy éj Kairóban^ Az alvajáró^ Melckdha, A boissyi hoszor-
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hány stb. operettjei. 1870-ben Zágrábba hívták meg, a hol a zenekqnzerva-
torium énektanára s a horvát nemzeti színház zeneigazgatója lön. O hono-
sította meg e színházban az operát s maga is több nagy opei'át írt, köztülv

Zrinijit. Zágrábban ünnepelték zeneszerzi jubileumát is. A dalmveiben kívül

számos dalt, hangversenymvet, misét írt ; zeneszerzeményeínek száma több
százra rúg. Legutóbb énekre és zenekarra írt egy Stabat matert, egy allego-

rikus operát Az els Mm czímmel, Armida ezím négy felvonásos operát s

Nijáréji álom a Quarneron czím S3^mphoníát.

Zaytznak egyik húga jeles énekesn; mint Alhina Contarini Olasz-

országban általában ismert mvészi névre tett szert.

CZIMER A CARMINATI-HAZON.



A KÉPZMVÉSZET FIÚMÉBAN.

FIUME városban és területén lev mkincsekrl s

szépmvészeti ílolgokról nem sokat mondhatunk.

Az épitészet terén a régi idkbl csekély ma- Építészet,

radványokat találunk. Felemlítend az ó-városban

a római korból ered ..római kapu'' (Arco romano),

melynek boltive megmaradt egy szk utcza( Via del

Arco Romano) két háza között. Allitólag a i-ómai

császárok idejében készült Arco triomphale lett

volna, valószinübb azonban, hogy a régi roma

telep alsó kapuja volt.

Továbbá a ..római fal'' mai'adványai, melyek

a Castellumtól húzódnak a hegytet felé s mely

falnak maradványai messze Krajnába is követhetk.

Ez inkább történelmi értékkel bir.

A középkori maradványok közül felemlíthet a régi Castellum (vár-

kastély), mely bizonyára a római Castrum helyén épült s most a kir. ügyész-

ség s fogház helyiségeit foglalja magában. A fellegvár szk ndvara, majdnem
a tenger szinéig leér mély kútjával s a falakba illesztett, kbl faragott

czimerekkel, jól megrzött középkori jellegével érdemlik meg érdekldésünket.

A régi város éjszaki sarkán, szemben az uj kormányzói palotával, áll még
egy másik egyszer négyszög torony, mely a középkorra emlékeztet.

A város templomai közül többen a XIÍI

—

XIV. században épültek, de Templomok.

a múlt században annyira restaurálták s átalakították, hogy eredeti építési

fórmájuk alig ismerhet fel a barokk — jezsuita — stil diszitések alatt.

Megemlítend az Agoston-rendek zárdája és a mellette lev Szt. Jero-

mos (Girolamo) templom ; utóbbi IBló-ben épült, késbb javították s 1766-ban

nagyobbították. E mellett a Capella dell'Immacolata Concezzione, több

érdekes sírkvel a XV—XVII. századból. A zárda 1788-ban II. József csá-

szár alatt feloszlattatván, a zárda épületét most városházul használják.

A Szt. Vid és Moeszt templomot 1638-ban kezdték építeni a jezsuiták.

Az épületet 1742-ben fejezték be. Hatalmas kerek épület, faragott kbl,
eltte oszlopcsarnokkal.
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S. Maria deU'Assunta plébánia-templom (a dóm) már a XIV. században

fennállott. Jelenleg teljesen barokk-modorban van átalakítva és díszítve.

A közelben lev Sz.-Rókus templom, mely jelenleg a benczés apáczák

zárdájához tartozik, a XVI. századból származik, de ezt is átalakították a

XVIII. században. Homlokzata csúcsíves modorban van tartva.

Az ó-városban lev magánházak közt nincs megemlítésre méltó.

Szobrászat. A szobrászat terén nagyon szegény Fiume. Felemlíthet a S. Vito-

templomban lev feszület. Krisztus természetes nagyságban, fából faragva

;

meglehets jó munka a XIII. századból.

Érdekes a legújabb ideig a városháza eltt állott zászlótartó koszlop,

mely a XV. századból származik. S. Vio és Modeszt képei vannak

rajta kifaragva. Primitív, de érdekes alakok. Az oszlop egyik oldala egye-

nesre van faragva. Ezen állott volna Szt. Márk oroszlánja. Legalább 1509-ben,

midn a velenczeiek a várost elfoglalták, azt jelentették Velenczébe,

hogy a fiumeiek a régebben Velencze által felállított oszlopról a város czi-

merét levették. Ezt látván a velenczei katonák, ugy felbszültek, hogy a

várost feldúlták.

Festmvészet. A festmüvészet is csak kevés említésre méltó tárgygyal szolgál a magyar

kikötvárosban. De néhány fiumei eredet festmvész nevét érdemes fel-

jegyeznünk. A legjelentékenyebb köztük Simonetti János. Született Fiimié-

Fostök. ban 1817. decz. 22-én.

Tanulmányait a velenczei szépmvészeti akadémiában végezte. Azután

részben Fiúméban, részben Velenczében élt, mely utóbbi városban késbb
állandóan letelepedett. Festett oltárképeket, arczképeket s tanulmányokat.

Leginkább régi képek másolásával s restaurálásával foglallíozott és különösen

mint szakért s régi képek bírálója igen jó hírnévre tett szert. Meghalt

Velenczében 1880. nov. 7-én.

Fiume városának hagyta Tizian Assuntájának másolatát, melyet a

S. Vito templom egyik oltárán helyeztek el. A plébánia-templom részére 3

oltárképet festett, köztük Mária menybemenetelét, mely a foltáron van.

Magánosok birtokában is több képe van.

Colombo Ferencz szül. Fimnéban 1819-ben. Hét évig a velenczei aka-

démiában tanult s elnyerte az uralkodó által els izben kiirt római 3 éves

ösztöndíjat. Mieltt Rómába ment, hazajött Fiúméba, hol beteg lett s

1843-ban meghalt.

Munkái többnyíre Fiúméban és Triesztben vannak magánkézen.

Angelovich Albert szül. 1822-ben Fiúméban. A velenczei akadémián

tanult s 1849-ben Fiúméban kolerában elhalt.

Néhány munkája Fiúméban található magánbirtokban.

A városház nagytermében találjuk az összes eddigi fiumei kormányzók

arczképét ; kivülök pedig még több érdemes férfin arczképét. Ezek közt van

Barahds-tól Deák Ferencz, Székely Bertalan-tói Andrássy Gyula gróf, Vastagh

György-ti Zichy József gróf, Benczur-tól Szápáry Géza gróf. A nagy

teremben van Dudits Andor-n&k a millennium alkalmából festett képe

:

„Mária Terézia királyn adománylevelének 1779-ben történt ünnepélyes

átnyújtása, melylyel Fiume szabad várost és kikött, mint külön, csatolt

országrészt, Magyarországhoz kapcsolja."

A városi múzeumban több magyar fest mve függ. Így Stetka „Trés

faciunt collegium" ozímü képe, továbbá Tahy, Lítzenmeyer stb. kisebb

mimkáí. Magánképtáraik vannak Cíotta volt polgármest(M'nok, régi jó olasz
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mesterek, Whiteheadnek régi s modern képek, (rorup, Luppis birtokosoknak
modern mesterektl ered képei.

Megemlitjük még a tájképfestök közül azokat, a kik huzamosabb ideig

Fiimiéban laktak és Fiumét vagy a Quarnero egj^es részeit festették : Kirchert,

Paur Gézát, Qijörök Leót, gr. Wichenhmj Istvánt. Paur Géza mint illusztráló

jó névnek örvend ; Gyrök és gr. Wickenburg a budapesti képzmvészeti
társulat kiállításain többször szerepeltek tengerparti tárgyú tájképekkel

;

Kirclier a magyar székes-fváros megbízásából a „Budapest" hadihajót fes-

tette legújabban.

CZIMKR \ BAirroLI-HÁZON. (viA MARSECCIIIA.)

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 20



FIUME TÁRSADALMA.

Mulatsá''ok.

RÉGI Fiume lakossága legnagyobbrészt kereskedkbl
és tengerészekbl állott. A keresked egész nap el

van foglalva, az élelmi czikeket készpénzen vásá-

rolja ; a vendéglátást tehát magyar értelemben nem
ismeri. A tengerész mai napság is két-három hó-

napig, régibb idkben pedig, a vitorláshajók kor-

szakában, félesztendeig, st gyakran egy-két évig

volt kénytelen távol maradni családjától. Nagyon
természetes, hogy ily körülmények közt Fiúméban

is kifejldött az a — Közép- és Dél-Olaszországban is általános — szokás,

hogy minden család lehetleg elzárkózik a külvilág ell.

Ez az elzárhozottság annyira meggyökeresedett, hogy még lányos házakba

sem tartják illnek a fiatal emberek bejárását, st még az is nagyon illetlen

dolog volna, ha valamely asszony vagy leány a szoros értelemben vett család-

hoz nem tartozó férfi kíséretében menne végig az utczán. Idegen fiatalember

csak attól a naptól fogva járhat a leányos családhoz, midn hivatalosan a

leány vlegényének tekinthetik vagy arra biztos kilátásuk van. A fiatalok

tehát csakis a nyilvános mulatságokon, sokadalmakon találkozhatnak. A
nyugotról a magyar fvárosba átszármazott, st már a vidéki városokban is

meghonosult „jour" itt a legújabb idkig ismeretlen volt, és csak most kezd

az elkelségek közt hóditani.

A fiumeiek társadalmi élete tehát csak a nyilvános összejövetelekben

jelentkezik. Színházba, hangversenyre, tánczmulatságra, Mrándulásra a fiumei

mindig szeretett járni s ott a közös ismersökkel találkozni ; újabban pedig

a Uubélet is élénken fejldött.

A társaság fogalma a törzsökös fiumeieknél, mint keresked és tengerész

népnél plutokratikus irányban fejldött ki. Hogy ki tartozhatik az úgyne-

vezett „jó társasághoz", azt az illetnek vagyoni állapota szabta meg. „Chinon

gha 2)alco al teatro e tomha al cimitero, non xe sior'' (A kinek nincs páholya a

színházban és kriptája a temetben, az nem úr) : ez volt s mai napig is ez

a józan gondolkozású fiumei nép szemében a „társaság"-hoz való tartozás

kritériuma.

A ki a fiumeiekkel jobban megismerkedik, azt rendkívül kellemesen

lepi meg az az szinte hedvesség, mely itt a társadalmi érintkezést jellemzi. A
fiumei nép természeténél fogva egyszer, szinte és szíves ; a vérébe ment át a

vclenczeiekkel való érintkezésbl a kedvesség, az olasz kultúránál fogva az

udrarinsság.
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Idegen szokások

I

I
Magyarok.

A ki huzamos idig élt Fiúméban s lakóival szorosabb ismeretségre lépett szaion.

az errl alaposan meggyzdhetik. Az idegen azonban mindebbl csak

szertartásos udvariasságot fog a fiumei szalonokban tapasztalni. De ez ter-

mészetes. Minden kikötváros kénytelen-kelletlen ceremóniássd válik a nagy

idegen-forgalom miatt.

Ujabban azonban idegen áramlat(jk kezdenek befolyni Fiume társadalmi

életére, melyek külön-külön alakítanak ugyan kisebb középpontokat, de

ezekben a jöv társadalmi egybeolvadás, az egységes társadalom kialakulá-

sának kezdeteit láthatjuk, mert mindegyik igyekezik különállása mellett érint-

kezési pontokat keresni a törzsökös fiumei társasággal. Ujabb elemek, magyar-

ajkúak, németek, francziák, angolok és olaszországi olaszok, arisztokráczia,

nemesség, gentry mind hazai viszonyaiknak megfelel társadalmi életet sze-

retnének új otthonukban hítni ; de kénytelenek a fiumei viszonyokkal számot

vetni s társadalmi életüket a szerint berendezni.

A magyarajknak, kik mint állami- és magántisztviselk, vagy részben

mint kereskedk, a legnagyobb és legtekintélyesebb kontingensét kép(>zik a

Fiúméba telejiedi^tt új elemeknek, nagyrészt

belevegyülnek a tíirzslakosságtársadalmi életébe

;

sokan tagjai a Casino patriotticonal- vagy a Societa

Filannonico drammaticancik, Fiume e két legte-

kintélyesebb egyesületének ; mások ellenben

a családok tömörülésében, a kölcsönös vendég-

látásban keresik a társadalmi élet keheméit. Ezek

czentrális pontjai : A fiumei tisztviseli' e<)ijesiilete

(mely azoid)an még a kezdet neliézségeiv(d

küzd), továbbá a fiumei magyar daloskijr s a

fiumei Llot/d.

A németek (birodalmiak és osztrákok) a

Natunvissenschaftlicher Cluh körül 1(')mr>rülnek. Itl

hetenkint, egyszer, rendszerint ])énteken este.

tudományos vagy irodalmi témáról szép el-
adásokat hallhatni. Nagyrészük ezenkivül a

kedélyes szórakozásról sem feledkezik meg. Hetenkint egyszer, valamely
sörház vagy vendégl külön termében, nyáron pedig künn a szabadban vala-

mely szép helyen gylnek össze, még pedig az asszonyok és leányok kisé-

retében. Kughzás, hangverseny, táncz vagy kedély(>s társalgás fszej-ezik az

együttlétet. Egyébként nagyrészük a Patriotticonak vagy a Filodrammatica-

nak is tagja.

A nemzethözi társaság, a franczia vagy angol származású elkel fiumei

gyárosok, vállalkozók az idegen államok konzulai s a fiumei társadalom

több elkelsége, magasabb katonai és állami tisztviselk stb. jourokon,

tennispályán, fényes házi estélyeken találkoznak; e társaságban pedig már
szó sincs az elzárkózottságról.E társaság köré csoportosulnak újabban mind-
azok, kik vagyoni állás, születés vagy magas rang folytán az elkelségre
tartanak igényt. Egyszersmind ez az aránylag kis körre terjed társaság az,

mely tekintélyével s utánzatot kelt szokásaival újabban leginkább hat arra,

hogy a régi puritán erkölcs fiumei társadalom átalakuljon. Ennek köszön-

het a jourok terjedése is a vagyonos fiumeiek között.

Az összes társadalmi körök felett magasan áll s a különböz társa-

dalmi árnyalatok középpontjául szolgál a kormányzó palotája. A „gróf" és a
„grófné'' termeiben, fényes estélyein és ebédéin találkozik évenkint kétszer- Kormányzó

háromszor, gyakran többször is egész Fiiraie.

20*

ístnielek.

OSSOIN.\CK LAJOS.

Nemzetközi

társaság.
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arisztokráczia stb., a mi a sokfelé húzó fiumei társadalmat idnként szeren-

csés kézzel egységes mederbe tereli s egymáshoz mind közelebb hozza.

Fiume mai társadalmi mozgalmainak élén a közelmúlt napokban Batthyány

Lajos gróf a legutóbbi kormányzó és neje Andrássy Ilona grófn elsk vol-

tak minden nemesczélú törekvés gyámolításában, jelen voltak mindenütt, a

hol a társadalmi érdek megkívánta, s éppen azért Fiume társadalma nagy
veszteséget szenvedett távozásukkal.

A polgárság körében Ciotta neve s fleg Ossoinack Lajos, Gelletich Miklós
DalVAsta és Simonick Antal tevékenysége az, a mi a társadalmi moz-
galmak fényes sikerét biztosítja. A fiumeieknek tömeges kirándulása Magyar-
ország megismerése végett ismételten Budapestre és Debreczenbe, nagyrészt

Gelletich Miklós és Dall'Ásta lelkes agitácziójának eredménye.

Ossoinack társadalmi tevékenységénél a'íonban, melylyel Fiúménak
minden közhasznú dolgában részt vesz, nevezetesebb az az érdem, melyet a

magyar tengeri kereskedelem felvirágoztatása körül szerzett. Az érdeme
els sorban (mint a tengerészetet ismertet fejezetben megírjuk) a független

magyar tengeri hajózás megteremtése,

azután a magyar liszt tengerentúli szálU-

tása és a dongalceresTcedés Fiúméba
terelése.

Ossoinack fiumei születés. Nagy-
atyja a század elején hajótulajdonos volt

s Dalmácziával és Olaszországgal zte a

cserekereskedést. Egyik hajóját Lissá-
nál a francziák, a másikat 1811-ben az
angolok a Fiumara-csatornában elégették.

Ossoinack Lajos elvégezvén tanul-

mányait a laibachi és gráczi kereske-
delmi akadémián, a tengerészeti keres-
kedelemre szánta magát s e szakmában
Triesztben, Odesszában, Hamburgban,
Londonban és New-Yorkban mvelte ki

magát. 1874r-ben tért vissza hazájába s

megalapította ma is virágzó czégét.

kezdeményezte az angol hajóknak Fiú-
méban való kikötését ; dolgozta ki

Catinellivel és Smoquinával a Fiúméra
vonatkozó magyar állami programm alap-

vonalait, melyet a magyar kormány
azután megvalósított. O emelt elször

szót a fiumei kereskedelmi és ipar- kamarában az osztrák Lloyd szerzdésének fel-

bontása mellett, a mit késbb Baross meg is tett. Az kezdeményezésének köszön-
hetik megteremtésüket az „Adria" az „Oriente" gzhajózási társulatok, a rizshán-
toló gyár, melynek válságos idszakában élére is állott s azt mai virágzó magas,-
latára emelte, valamint része volt a kolajfinomitó-gyár létrehozatalában is.

állította az els kiköti tárházat s az iniciativájára érintik az angol „Cunard"
társaság és a Baily & Leetham társaság hajói a fiumei kikött.

A negylet s az ezzel egybekötött jótékonyczélu társadahni akczió élén

Leard Józsefné áll, kit e téren az elkel urink kiváló társasága, különösen

pedig Herczegh Teréz testvér (Herczegh Mihály, biulapesti egyetemi tanár

testvérhúga), a Mária-árvaház fejedelemasszonya gyámolít.

A társas éhit mozgalmait Fiúméban a következ egyesületek irányítják

:

DALL ASTA SZANISZLÓ.

Társadalmi

egyesületek.

I. TÁRSADALMI EGYESÜLETEK.
A fiumei tisztiiselk egyesülete.

Protektor : Batthyány Lajos gróf, v. kormányzó. Tiszteletbeli elnök : Abele Rezs br., min.

tanácsos. Elnök: ár. Feichtinger Elek kir. tanácsos, pénzügyigazgató. Alelnökök: gr. Wicken-

hurg István min. titkár, dr. Gelletich Miklós közjegyz, h. polgármester és Tóth Géza, az

,,Adria" könyvel osztályának vezetje. Titkárok : Szabó Samu és Farkas Kálmán.
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Casino Patriottico. (A földiek, helybeliek kaszinója.)

Elnök : ifj. Minach .János. Alelnök : Descovich Károly. Titkár : Ferfoglia Foroncz. Igaz-

gató tagok : gróf Domini Lénárd, Struppi Gyz, Thierri/ Henrik lovag.

Societa filarmonico-drammatica. (A zene- és szinmkodvolök egyesülete.)

Alelnök : dr. Benzan János Titkár : dr. Zotti János Karmester : Cintadori Róbert.

Fiumei magijar daloskör.

Az elnöki szék betöltetlen. Alelnök: Donáth Imre. Titkár: Killyéni Endre. Karmester:

Cimadori Róbert.

Societa degli Artieri. (Iparosok egyesülete.)

Elnök: Clduzzelin Antal. Alelnök: Ellenz Antal. Titkár: Zustovich Jiistinian.

Fiumei Lloyd.

Elnök: Steinacker Artliur. Alelnökök: Maderspuch Sáiidoi-. Titkár: Szegfy László.

Citaonica. (Horvát kaszinó.)

A Citaonica elnöki ós alelnöki állása a legutóbbi ideig betöltetlen volt, még ])edig

a következ okokból : Felségének a királynak legutóbbi, 1891-iki látogatása alkalmával a

Citaonica elnöksége, vagyis a fiumei horvátok nem járuUiattak a király szine elé, mert a

kormányzónál mint testület sohasem tisztelegt(!k, s így a Citaonica bemutatását nem lehetett

fölvenni a programmba.' Midn tehát a következ évben Batthyány Lajos gróf lett Fiume
kormányzója, a Citaonica vezérférfiai, a horvátországi

békés hangulatnak megfelelleg, azt óhajtották, hogy az

újonnan választandó elnökség ne mulaszsza el a tisztelgést

a magyar kormány fiumei képviseljénél. A legnagyobb-

részt ifjakból álló ti'ílzó ellenzék azonban nem akarta az

udvariasság és formaság eme követelményét jogosultnak

elismerni. így történt, hogy oly tekintélyes polgárok, mint

Gorup József, Barac Milutin, a petróleumgyár igazgatója,

vagy dr. Kiseljak János, kik a fiumei társadalom moz-

galmaiban is részt vesznek, s mint magánszemélyek a

kormányzónál is ^rendszerint családostiü hivatalosak, a

Citaonica elnökségének elvállalását visszautasították. Az
1897. év elején sikerült a Citaonicának a kivánt egyetértést

elérni. A túlzók kiváltak s a magyarbarát horvátok meg-

választották elnöknek dr. Kiseljak Jánost s az elnökség

látogatást tett br. Abele Rezs kormányzoholyettosnél.

Associazione dei Vigili volontari. (Önkéntes

tzoltók egyesülete.)

Parancsnok : di-. Zotti János.
SIMONICH ANTAL.

II. SPORTEGYESÜLETEK. Sportegyesületek.

Circolo fiimiano dei cacciatori. (Fiumei vadászok kfii'í;.)

Elnök : dr. Givovich Máté. Alelnökök : lov. Thierry Heni-ik, gróf. Becker Frigyes Igazgató-
titkár : Mozog István.

Club alpino fiumano. (Fiumei alpesi klub).

Elnök: Dall'Ásta Szaniszló Alelnök: Gerbaz Lajos. Titkár: Battara Antal.

Club dei Canottieri fíumani. (Fiumei csónakosok klubja.)

Elnök: Sirola János. Titkár: Peltzer József.

Club di equitazione. (Lovas klub).

Felügyel-bizottság : Egan Lajos, Frankfurter Albert, Panccra István, dr. Seemann Antal
dr. Vio Ferencz

Nautico Sport Club Quarnero. (.,Qiiarnero" evezsök klubja.)
Elnök : Föevezös : Klinz Hubert.

Sezione aidonoma fiumana della Societa touristica luujherese. (A magyar
tmista egylet fiumei autonóm osztálya.)

Alelnök: Dohrovich Lajos. Titkár: Thian Antal.

Societa dei Carpazi ungarici. (A magyar Kárpátegyesülct fiumei osztálya.)
Képviselje : Schlemmer Károly.

Societa píimana di ginnastica. (Fiimiei toiiia-egylet.)
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Közmveldési
egyesületek.

Jótékony

egyesületek.

Elnök : dr. DaWAsla Szaniszló. Alelnök : Dondlh Imre. Tornamester

Veloce Club fiumano. (Fiumei kerél^páros Idub.)

Elnök : Prodam János gyógyszerész Titkár ; Tomasi Rag-gero.

III. KÖZMVELDÉSI EGYESÜLETEK.

Circolo di leftura francese. (Franczia olvasókör.)

Protektor: Gr. Batthyány Lajos Tiszteletbeli elnök Sauvaire Ágost volt fiumei, jelenleg

odesszai franczia konzul. Alapító-elnök: Schlemmer Károly. Alelnök: Brelich Ferencz.

Circolo letterario. (Olasz irodalmi kör.)

Elnök : dr. Bélien András Titkár : Cappellarí János.

Congregazione italiana deíla Beáta Vergine dei sefte dolori. (A liétíajdalmas

Szent Szz tiszteletére alakúit olasz egyesület.) Alapíttatott 1631-ben, az

elhunytak emlékezetének ünneplésére.

Lelki atya é-v prédikátor : Notar Lajos. Gazda : Serdog József. Titkár : Giurandich Ferencz.

Naturwissenschaftlicher Club. (Természettudományi kör.)

Elnök : dr. Salcher Péter Titkár : Wanka József.

Tanító egyesület.

Elnök : Donáth Imre. Alelnök : Kavulják György. Titkár : Killyéni András.

IV. JÓTÉKONY EGYESÜLETEK.

A Mária-Durottya-egyesület fiumei szakosztálya.

Elnök : Gross Leopoldine igazgató.

Asilo di caritií per Vinfanzia. (Gyermekmenedékhely.)
Elnök : gr. Domini Vincze Titkár : Greff András.

Associazione di heneficenza „Maria". („Mária'" jótékony negylet.)

Protektor és elnök : Szápáry Mária grófné. Tiszteletbeli elnök : Scarpa Mária. Alelnökök :

Leardné Ilona és br. Lettisné Klementina Titkár : Angelovich Mária.

Associazione italiana di heneficenza. ([Olaszországi] Olaszok jótékony

egyesülete.)

Elnök : Rosetti Lajos. Alelnök : Grilli János. Titkár : Coletti Ignácz.

Cassa disfrettuale per ammalati. (Kerületi betegsegélyzö-pénztár).

Elnök: Whitehead John lov. Alelnök: Meynier Károly. Titkár: Recka Péter.

Chevra Kadisa. (Izraelita szent [temetkez] egylet.)

Elnök: Hartmann József, az „Adria" prokuristája. — Alelnök: Kemény Dezs.

Titkár : Gerlóczi Adolf.

Societa dei Veterani miíitari. (Veterán egyesület.)

Patrónus: Ö Felsége a király. Alelnök: Polonio-Balbi Michelangelo lovag.

Societa di mutuo soccorso cooperatrice degli addetti al cominercio. (Keres-

kedi alkalmazottak kölcsönös segélyegyesülete.)

Elnök : Prohaska Ferencz. Alelnök : — Titkár : Poldrugo Vincze.

Societa di mutuo soccorso 2)er gíi scolari poveri della r. ung. sciiola chmentare

e cittadina maschile di Stato. (Az áll. el. és polgári fiúiskola szegény tanulóit

segélyz egyesület.)

Az iskola tanítói kara kezeli.

Societa Operaia fimnana. (Fiumei munkások egylete.)

Elnök : Shnonidi Antal. Alelnök : Cravagna Antal. Titkár : Brelich Lajos.

Societa per la costrazione di case operaié. (Miinkásliáz-építo egyesület.)

Elnök : Ciotta János. Alelnök : Simonich Antal.



A TÖRVÉNYKEZÉS FIÚMÉBAN.

z 1868. évi XXX. törvényczikkben, mely Magyarország

és Horvátország közt létre jött egyezményrl szól,

ki van mondva, hogy Fiume város és területe,

a magyar koronához csatolt külön testet (separatum

sacrae regni coronae adnexum corpus) képez.

Minthogy 1848-tól 1867-ig Fiume város és Törvényszék

területe közvetlenül Horvátországhoz tartozott, úgy
a város, mint az egész úgynevezett Fiume vármegye részére. Fiúméban

egy kir. törvényszék létezett. Miután Fiume a magyar kormányzat alá

helyeztetett, a magyar képviselháznak 1870. márczius 15. és a horvát-

szlavón országgylésnek ugyanazon évi jimius 2ü-ik napján hozott hatá-

rozata alapján felállították a fiumei kir. törvényszéket s hatóságának ideig-

lenes szabályozása tárgyában az 1871. szeptember 14-én 3870. I. M. E.

sz. a. kelt miniszterelnöki, igazságügyminiszteri és horvát-szlavon-dalmát

báni rendelet intézkedett, mely szerint Fiúméban egy magy. kir. törvényszék

(Tribunale) állíttatik fel s az egyes (járás) bíróságnál (Pretura) pedig a

teendket ezen törvényszék elnöke által kirendelend egyik törvényszéki

bíró végzi. A városi hatóságnak árvaügyekben való, valamint az 1860.

május 26-án kelt birodalmi miniszteri rendelet alapján alkotott községi

bíróságnak jelen hatásköre érintetlenül marad.

A fiumei kir. törvényszék hatósága alá Ini-loznak e rendelet szerint

:

a) Fiume sz. kir. város és kerület, Hucn-ari kerület és Fiume megye
tengerpartja, tengerjogi ügyekben.

h) Fiume város és kerülete minden büntet, valamint polgári peres és

peren kívüli ügyben.

A városi telekkönyvi hivatal szintén a kir. törvényszéknek rendel-

tetik alá.

Másodfokban a bírói és fegyelmi hatóságot a budapesti kir. ítél tábla,

harmadfokban a magy. kir. Curia gyakorolja.

A fiumei kir. törvényszék hatósága alá es ügyekre a fennálló törvé-

nyek, szokások és rendeletek továbbra is érvényben maradnak.

A fiumei kir. bíróság hivatalos nyelve : az olasz.

Ez a rendelet 1871. évi november hó 1. napján lépett hatályba.

Az említett rendelet alapján érvényben maradtak mind azok a tör- Érvényes tör-

vények, melyeket a Bach-kormány alatt léptettek életbe.
''^"^'ban!""'^

Megjegyzend azonban, hogy a tengerjogi ügyekre nézve még mindig

a Code Napóleonnak illet része áll fenn, melyet Napóleon maga léptetett

életbe akkor, midn Fiume városát és Horvátországot Károlyvárosíg elfoglalta

s az általa alakított illír királyságba kebelezte.

Nem érdektelen megjegyezni azt sem, hogy telekkönyvi ügyekben
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Törvényszék

els elnöke és

bírái.

DR. CELLIGOI BÓDOG.

még mindig az 1843-iki magyar kormány-
zósági rendelet, a „Regulamentum in me-
lito manipulationis librorum fundnalium,

inscriptionum et intabiilationum pi-o liberó

Districtu Fluminensi Altissimo Loco Rati-

habitum, Ope B. C. Intimati Exelsi Consilii

R. Locmnt. Hmigarici D. D. 27 Deeembris
1843 No. 46429 Dimissmn" érvényes. Ellen-

ben 1871 óta már több magyar törvényt

léptettek életbe Fiúméban, mint pl. a ma-
gyar büntet törvényt, a csdtörvényt, a

közjegyzi törvényt, a vallásszabadságról,

izraeliták recepciójáról,az állami anyakönyv-

vezetésrl szóló és a házassági törvényt.

A fiumei magyar kir. törvényszék az

1871. év november 1-sö napjától mködik.
Ekkor vette át az addig mködött horvát

kir. törvényszéktl az ott íolyamatban lev
és az új törvényszék hatáskörébe utalt

ügyeket. A fentemiitett rendelet szerkesz-

tésében, a törvényszék mködésének meg-
indításában és a kezdet nehézségeinek le-

gyzésében dr. Celligoi Bódognak, a fiumei kir. törvényszék els elnökének

kétségen kivül a legnagyobb elismerésre méltó érdeme volt.

Dr. Celligoi Bódog született Fiúméban 1831. november 18-án, jogtudo-

mányi tanulmányait Bécsben és Insbruckban végezte. 1855. jimius 2-án a

fiumei cs. kir. törvényszéknél lett joggyakornok, 1858-ban és 1859 végén
rendes adjunktussá neveztetett ki. 1862, év szeptember 14-én a zágrábi kir.

báni táblához segédtitkárnak, 1867. márczius 30-án a fiumei kir. törvény-

székhez ülnöknek, 1870. augusztus 3-án ugyanoda kir. ügyésznek nevezték ki.

1871-ben t szemelték ki a fiumei magyar kir. törvényszék elnökének, melyet
kiváló jogászi képességgel halála napjáig, vagyis 1892. deczember 12-ikig

vezetett.

Az els törvényszéknek az elnökön kivül négy birája volt, névszerint

Bohnarcich János, Mattiassi József, Mar-

ceglia Antal és Carvin Domokos. Ügyész

:

dr. Kuscher Nándor. A személyzet ezenkívül

még következ volt: Colombis György és

Brehch Ferencz jegyzk, Groglia Antal igaz-

gató, három irnok, egy telekkönywezet és

egy segédtelekkönyvvezet.

A másodfokú bírósághoz vagyis a

budapesti kir. itél táblához felváltva a m.
kir. igazságügyi miniszter és a horvát-szlavon-

dalmát bán javaslata alapján neveznek ki

két birót; 1871-ben Battaglierini és id.

rajkai Keömley Pál voltak az elsk. Battagiei-

rini után Marcegha Antal és id. rajkai Keíimley
Pál után lovag Thierry Alajos következtels:.

A magy. kir. Kúriához szintén az elbb
említett mód szerint neveznek ki két birót.

lízok vohak : Zuvic József és Suhay lmre:_

Ziivic ulán id. Keömley Pál, Suhay után i

Marceglia Antal. lovag thierrv alajos.
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A fiumei kir. törvényszék személyzete jelenleg a következkbl áll

:

Elnök: lovag Tlnerry Alajos. Született Fiúméban 1845. május 26-án.

Jogtudományi tanulmányait Zágrábban végezte 1867-ben. 1867. július 2r)-én

a zágrábi kir. törvényszéknél mint joggyakornok kezdte pályáját, 1867. sz(^p-

tember 20-án figyelvé, 1869. július 29-én a horvát-szlavon-dabnát kormány

igazságügyi osztályánál fogalmazóvá, 1871. október 25-én Delnicén (Fiume

vármegye) szolgabiróvá, 1875. május 17-én Nasiczán (Szlavónia) kir. járás-

biróvá, 1881. április 27-én zágrábi kir. törvényszéki biróvá, 1883. május 23-án

Budapesten kir. itél táblai biróvá s a fiumei ügyek eladójává neveztetett

ki, 1892. deczember 23-án pedig kúriai birói czimmel és jelleggel a fiumei

kir. törvényszék elnökévé nevezték ki.

Az elnökön kivül még öt biró mködik, nevezetesen : dr. Zarevies Antal

kir. itél táblai birói czimmel és jeléggel felruházott törvényszéki biró, Lucicli

Kelemen, Pancera István, ifj. rajkai Keömleij Pál és Naehtigall Czirill; továbbá

egy albiró : dr. Stoevesandt Gyz ; egy jegyz : dr. Prodam Arthur ; két al-

jegyz : Derencsin Ferencz és Biirgstaller Aurél; két joggyakornok: Segota

Antal és Abay János ; egy igazgató : Manasteriotti János ; két irodatiszt

:

Mattensics Ede és Sepie József ; három irnok : Bartolll István, Da Bois Adolf

és Borács György; egy telekkönyvvezet: Mcuv.r József és egy segédtelek-

könyvvezet : Rovis Mátyás.

A fiumei kir. törvényszéknél és a kir. járásbíróságnál 1871 óta következ

volt az ügyforgalom

:

Törvényszék

mai személy-

zete.

Ügyforgalom.

É V

P 1 §• á r i B ü n tet

a fiumei a fiumei a fiumei a fiumei
kir. törvény-

széknél
kir. járás-

bíróságnál
kíf. törvény-

széknél
kir. járás-

bíróságnál

1871 1059 658 289 184

1872 4149 3412 1111 925

1873 5000 3810 1097 890

1874 5257 3896 1090 876

1875 6046 4097 1135 853

1876 62 í 3 5070 1058 898

1877 5944 4565 1157 1123

1878 5854 4820 1135 1279

1879 5345 5766 1107 1163

1880 5675 5847 1396 1133

1881 5970 5068 1686 885

1882 4898 4676 1636 10 i2

1883 5016 5154 1542 1001

1884 5717 5188 144'j 851

1885 5563 5150 1528 854

1886 6365 4768 1211 704

1887 7464 5830 1394 665

1888 9011 7467 1744 832
1889 8441 7637 1739 980
1890 8333 7754 1791 1061
1891 9255 9180 1984 1275
1892 10278 10271 1873 1340
1893 11268 9785 2586 1941
1894 11880 10077 2284 2051
1895 12232 11265 2495 2072
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A fiumei törvényszék ügyforgalma tehát, mint látjuk, huszonnégy év

alatt a város és fleg a kiköti forgalom nagy arányú gyarapodásának meg-
felelen rendkivüli mértékben emelkedett. A polgári ügyek, melyekhez a

tengerészeti és kereskedelmi ügyek is számittatnak, 1872 óta 200"/o szapo-

rodást mutatnak föl. A járásbiróság polgári ügyei még nagyobb arányban

szaporodtak, még pedig körülbelül 2307o-kal. A büntet ügyek, sajnos,

szintén nagy, jóllehet kisebb arányú szaporodásról tanúskodnak. A törvény-

széknél a büntet ügyek szaporulata 125Vo, a járásbíróságnál 1247o.



FIUME EGÉSZSÉGÜGYE.

|iu.MÉBKN is, épp ugy mint az f>gész anyaországban, voltaképen csak

az utolsó években kezdtek nagyobb gondot fordítani az egész-

ségügyre. Pedig í'iumc földrajzi fekvésénélés klimatikus viszo-

nyainál fogva a legegészségesebb vidéki város lehetne az összes magyar

városok kiV/Júí.

Mindenesetre kedveztlen kíirühnény, hogy a hely korlátoltsága miatl

az általában kis lakásokból álló, tehát sok lakost befogadó házakat össze

kellett zsúfolni s magasra építeni.

Az ó-városban, a tulajdonképení régi Fiúméban, mely szelíd emelkedés í.pitkezés

hegylejtn fekszik, megvolna az egészséges építkezésnek egyik föfeltétele,
hiányai.

a száraz talaj, ha nagyobb terek hiánya mellett utczái nem volnának a régi

olasz városok mintájára a lehet legszkebbre építve.

A három-négy emeletnyi magas, szorosan egymás hátán emelked,

udvar nélküli házak nem egyikébe még sohasem hatolt napsugár, ablakuk is

majdnem csak azért van, hogy a szemközt lev ház ablakaihoz ál nyúló

rudakon nedves fehérnemt szárogassanak. Az ó-városnak tehát csakis szá-

raz, egészséges talaja a kiváló tulajdonsága, de nincs meg benne az egész-

séges építkezésnek másik két alapföltétele : a tiszta leveg és Icell világosság.

Az uj-város széles utczáiban álló modern építményekbe már elegend

világosság és tiszta, friss leveg hatolhat. Csakhogy itt megint hiányzik az

egészséges építkezésnek harmadik alapföltétele : a száraz, egészséges talaj.

Fiume, még e század elején jelentéktelen kis halászváros volt, melynek

évszázados lassú fejldését csak a legújabb idben váltotta föl a magyar
állam gondoskodása következtében a szédületes gyorsasággal történt

haladás. Ház ház hátán emelkedett, utcza utcza mellé sorakozott, a folyton

növekv emberár elborította a hegyoldalt, palotákat rakott a tengertl fel-

töltés által elhódított területre és ezen feltöltéshez használt anyag, szeméi,

régi, lerontott házak téglatörmeléke, megfertztette a talajt, mely számos

betegségnek lehet melegágya. Még csak két évvel ezeltt is a város lakos- a víz.

sága a Karszthegységbl bven fakadó és a városba éppen a feltöltés által fert-

zött talaján át vezetett forrásokból kapta a vizet és nem egyszer történt, hogy

hol az egyik, hol a másik forráskutat kellett a hatóságnak elzáratnia, mert fer-

tz betegségek (tífusz) baktériumait hordta magával különben jóíz, hideg vize.

Ez a körülmény egymagában is elégséges volna, hogy káros legyen

valamely város egészségi állapotára. Hozzájárul e kedveztlen körülményhez

a kiköt-városokban rendszeres nagy idegen forgalom, mely könnyen behoz-

hatja a fertz anyagokat.

Dicsérettel kell azonban mindjárt megjegyeznünk, hogy ugy a városi

mint a tengerészeti hatóság a legéberebb figyelemmel kisérik az ideérkez

21*
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emberek és áruczikkek honnanjöttét és a legbuzgóbb igyekvést és sziguni-

ságot fejti ki éppen a fertz betegségek beliurczolása vagy esetleges föllé-

pésük alkalmával, azok továbbterjedésének meggátlása végett.

Lakásviszonyok Valamely város közegészségi viszonyainak megítélésében a talajviszo-
eoyasa.

j^^-qJ-^j-,^ ,^ tíszta Icvegön és világosságon kivül, a nyilvános helyiségek,

utczák és terek, fleg pedig a lakóházak és az egyes lakások tisztántartá-

sára is beható figyelmet kell fordítani. Fiúméban azonban még mindig silá-

nyak a lakásviszonyok, a mi magából a rohamos és zsúfoló építkezésbl, de

a lakáshiány okozta házbér drágaságából is megmagyarázható. Ennek kö-

vetkezményei, sajnos, nagyon is észrevehetk.

Sehol sincs annyi görvélyes, angolkóros gyermek, mint éppen Fiúmé-

nak ó-városában, hol a lakásviszonyok a képzelhet legkedveztlenebbek.

Hogy is fejldhetnék egészségében a gyermek az egy, legfölebb két apró

szobából álló lakásban, a hol az egész család, legtöbbször nagyszámú csa-

lád bzös, sötét helyen kénytelen meghúzódni, melynek romlott levegjét a

nedves ruha fölszálló gze s a nyitott tzhely fojtó füstje is terheli.

A mig az ó-város jelenlegi állapotában marad, mint a milyenben szá-

zadokkal ezeltt volt, mindig akadályozni fogja Fiume közegészségi viszo-

nyainak kedvez fejldését. Lassankint akképen igyekeznek az óvárosi rossz

lakásviszonyokon segíteni, (mert az egész városrész lerombolása rengeteg ösz-

szegbe kerülne s ma lehetlen volna), hogy az ó-városon kivül, ugyan csak a hegy
lejtjén, tehát szintén egészséges talajon, egész uj városrészeket építenek, ugy
hogy ha nem is tnik el az ó-város, mégis az alsó néposzály számára is

téres, tágas, világos és b levegj lakások keletkeznek. Az építkezési sza-

bályokat, ugy a jó ízlés, valamint az egészségügyi követelmények tekin-

tetébl szigorúan ellenrzik. A zsúfolt együttlakás mizériái lassan-lassan

kevesbedni fognak és a köznépnek is lehetvé válik — igaz, hogy nem
olcsó áron — egészséges otthont szerezni és a köztisztaság iránt való, eddig

meglehetsen elhanyagolt érzékét fejleszteni.

A köztisztaság és ennek következtében a közegészség iránt való érzék fej-

lesztéséhez nagyban hozzájárult a nem rég megnyitott vízvezeték. Fiiune

mindig bvelkedett vízben és a mint tudjuk, kiapadhatatlan forrásainak kö-

szönheti nevét is. De a talajon át megfertzött kutak helyébe szükséges

volt jó vizet adó vezetéket készíteni. Ez 1895-ben épült föl. Áldásos követ-

kezményei hamar mutatkoztak. Legelször a járványos betegségek, különö-

sen a tífusz megsznése, vagy legalább is az esetek számainak megapadása.

Bsége következtében a vezeték vize az utczák alapos locsolására is hasz-

nálható lévén, eltnik a tdörontó, szürke porfelh, mely eddig, különösen

nyaranta uralkodó volt a városban.

Az eddig épített és tervbe vett vízvezetéki mvekre nézve hazánkban
csak két város van olyan szerencsés helyzetben, hogy közvetlen" közelében

b forrásvízzel rendelkezzék, és ez Fiume és Pécs. A nálunk oly bven fa-

kadó források közül különösen a Zvir-íovvÁB az, mely kitn tulajdonságai-

nál fogva kiválóan alkalmas arra, hogy a várost vizével ellássa. Ennek a

forrásnak medenczéje hegyek által védett helyen 16 méter mélységben bu-

gyog ki a sziklák hasadékaiból. Vízbség idején 24 óránként 648,000, szá-

razság idején 172,000 hektohter vizet ad, tehát legkisebb vízmennyisége is

elégséges arra, hogy másfél milüóval lakó várost is bven ellásson vízzel.

Hfoka 7 és 7-6 R" között váltakozik és csak ess idben, különösen no-

vember büban emelkedik 8-2 Rora. Ilyen vízzel, melynek tisztaságát és jó
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voltát egy éven át folytatott alapos kémiai és bakteriológiai elemezések

utján konstatálták, ritka város dicsekedhetik.

A végbl, hogy a kevésbbé módosak is tetszés szerint használhassák

a jó vizet és különösen a higiéniai érdele ellenére ne legyenek kénytelenek a

vizzel való takarékoskodására, a városi tanáes ugy intézkedett, hogy vízórák

a felhasznált vízmennyiség ellenrzésére ne alkalmaztassanak, hanem a költ-

ségek törlesztéses fedezésére és a vízm fenntartására a házbérjövedelem után

40/0 pótadót vetett ki a háztulajdonosokra, a kik siettek azután a pótadót

duplán kiróni a lakókra. Azért mégis üdvös volt a városi tanács intézke-

dése, mely nem kényszeríti a lakókat a vizzel való fukarkodásra. A fiumei

köznép eltt eddig hirbl is alig ismert fürd-szobák és szívós rendszer angol

árnyékszékek berendezése szintén a vizm bevezetésének els jótékony kö-

vetkezménye, a minek az egészségi állapotra való jó hatása kétségtelen.

Sajnos, hogy a tengerparti Fiúméban, ahol édes viz is bven áll rendel-

kezésre, nemcsak a köznép, de a mvelt end)er(>k zíime sem akarja ismerni

FIUME. AZ ILONA-FÜRDÜ 1897-

a víznek az egészségre való jótékony befolyását. Még két évvel ezeltt

Fiume városának a kiköt piszkos vizében fölállított és legföiebb csak nyári

fürdzésre használt úszóházon kívül nem volt más fürdje. Ezen a bajon

1894;-ben egy magyar vállalkozó segített, aki nagy költséggel megépítette

az Ilona-fürdt, pompás göz- és kádfürdkkel, hidegvíz-gyógyintézettel.

A fürdöházban tengeri vizet is használnak. A hidegvíz-gyógyintézet orvosa

dr. Richtman Mór. A fürdintézetnek van külön olcsó népfürdje is. Az
1897. évben épül melléje az uj díszes szállóház, melyben 50 lakó szobán

kívül lesz hangverseny és olvasóterem, az egész a legmodernebb kénye-

lem követelményeinek megfelelen berendezve.

Az új vízvezeték a csatornák rendszeres öblíthetésével is nagy hasz-

nára válik Fiume egészségi állapotának.

Fiume csatornahálózata úgy van építve, hogy az összes ürüléket a

többi szennyes folyadékokkal és esvízzel együtt felfogja és a kikötbe viszi,

mely a hajók hulladékaitól és a nagy forgalommal okvetetlenül járó egyéb

piszoktól amúgy is eléggé szennyes. Fiume 35,000 lakosára, Pettenkoffer

llona-fiird.

Csatornázás.
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Szemétkihordás

Élelmi szerek

ellenrzése.

Kövezés.

Befásitás.

számítása alapján, évenként körülbelül 162,000 métermázsa, vagyis 16,200

köbméter ürülék esik, aminek átlagos értéke a benfoglalt kémiai anyagok

ára szerint 3 frtot tesz személyenként, vagyis 105,000 irtot viszünk be

évenként a tengerbe és még be is szennyezzük vele a kiköt vizét.

A város kellképen gondoskodik a házi és iitczai szemét eltakarítá-

sáról. A házi szemetet födeles ládákban gyjtik össze s naponként kétszer,

reggel és délután, viszik ki a födeles szemeteskocsik a temet mögött lev

helyre. Hogy a szemétnek így puszta lerakása, ha az még a város területén

kivül esik is, nem felel meg a higiéniai követelményeknek, mert a szemét-

ben lev fertz anyagokat a szél minden irányban szétvihcti, könny meg-

érteni.

Fiume köztisztaságára és közegészségére nézve továbbá tagadhatat-

lanul fontos ügy a közvágóhíd kérdése és a piaczra kerül élelmezési czikkek

rendrorvosi, egészségügyi ellenrzése.

A ma használatban lev közvágóhíd nem felel meg a modern egész-

ségügyi követelményeknek. A hús alapos megvizsgálása ezéljából szükséges

kül()n helyiségrl nincs gondoskodva. Ehhez a bajhoz járul még az is, hogy

a szúrómarhákat a hentesek vagy lakásaikon, vagy mészárszékeikben vágják,

ami az illet házakban szaporítja a talajnak szennyét, nem is említve, hogy

az egészségügyi ellenrzés ilyeténképpen nem is lehet tökéletes. Ezen bajon

segítend, a városi tanács el is határozta, hogy egy új, minden közegészség-

ügyi követelményeknek megfelel, modern berendezés, nagyobb közvágó-

liidat fog építeni.

A piaczi ellenrzés elég gondos és szigorú. Fiume lakossága a piaczra

kerül összes élelmezési czikkek közül leginkább a halat fogyasztja. Ennek
gyakori és szigorú ellenrzése gondoskodik róla, hogy mindig friss is legyen,

s gyakran megesik, hogy egész kocsi számra men romlott halat vagy más
élelmi czikket dobatnak a tengerbe.

A közegészségi viszonyok javulását hathatósan elmozdította Fiúmé-

nak 1894-ben történt kövezése és aszfaltozása. 1894 eltt majdnem az egész

város még csak makadamburkottal bírt, ami miatt nyaranta a legkisebb

szell is fullasztó porfelht vert föl, s növelte azt a veszedelmet, melyet, a

dühöng bora idején a közeli kopár Karszthegység mészkövének millió

szemcséi, a gj'ári kémények füst- és koromrészecskéi terjesztenek.

Sajnos, hogy a leveg tisztántartásához szükséges befásitás a városban

majdnem teljesen hiányzik. Befásított köztér ugyanis, az egy Piazza

Ürményit kivéve, az egész város belterületén nincsen. Volt ugyan még egy

bel'ásított kis tér a tengerparton : a Piazza Elisabetta ; de erre is az „Adria"

gzhajózási társulat építette hatalmas palotáját, úgy hogy a gyermekek

száuiái'a a picziny Piazza Ürményin és a kissé távolabb, a Corsia Deák

végén elterül, de szintén nem valami nagy népkerten (giarclino pubblico)

kivül nincsen üdül vagy játszóhely. Volna ugyan még a gyermekeknek

játszóhelyül különösen kínálkozó befásított terlet a városban, a Scoglietto,

egy vén, lombos vadgesztenyékkel beültetett többszörös fasor ; de ezt a

helyet, ámbár hajdanában Fiúménak egyetlen sétánya és a régi patricziu-

soknak tahílkozó helye volt, most már kevéssé látogatják.

Baj az is, hogy a befásitás a leghbb óhajtás mellett is alig teljesít-

het, mert reiidkivüh nehézségekbe ütközik. A város ugyanis, mint tudjuk,

vagy föltöltött területen, vagy a hegyoldalba épült, és a földanyagban sze-

gény, köves, sziklás hegyeken maradandó vegetáczióról itt szó sem lehet. A
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város közvetlen környékén megkezdték a nagy áldozattal járó befásítást,

de ez csak igen lassan haladhat.

Az említett kevés nyilvános ültetvényen kívül csak a magánkertek

ültetvényei nyújtanak védehnet és üde levegt ; de ezek természetesen zárva

vannak a nagy közönség eltt.

Szerencsére az isztriai tengerpartnak Fiúméhoz közelfekvö része védet-

tebb lévén, gazdagabb vegetácziót nevel, úgy hogy ha már városunkban

közvetlenül nem is, a közeh Abbázia, Volosca, lka, Lovrana pótolják a

jó levegt adó nyilvános kertek hiányát.

Mieltt még Fiúménak saját klímájáról szólnánk, röviden meg kell Kórház.

emlékeznünk a város egészségi viszonyaira szintén nem csekély befolyással

bíró intézményrl : a városi kórházról és a vele kapcsolatos szegények házá-

ról, melynek följegyzéseibl látjuk, hogy azt már ir)72-ben Károly osztrák

fherczeg alapította, jövödelmét azon intézkedés által biztosítva, hogy minden
a fiumei tengerparton horgonyt vet idegen bárka bor- és olajadományokat

juttatott e jótékony intézetnek. Ez önkéntes adakozásnak 1713-ban történt

kötelezvé tétele által idegen betegek is megnyerték a jogot, hogy meg-
betegedésük esetén a kórházba fölvétettek, ugy hogy már akkor is némiképen
közkórházi jelleggel bírt. Tulajdonképeni közkórházzá csak 187-ben lett.

Ami a kórházat mint épületet illeti, az még most is az 1823-ban épült

ház helyén lévén, berendezésére vonatkozólag természetesen nincs meg benne

mindaz, amit a modern kórházaknál megszoktunk. Érzi is a városi hatóság

egy modern, pavillonrendszer kórháznak éget szükségét és biztos remény
van rá, hogy a higiénikus viszonyoknak s az állandó nagy betegállomány-

nak éppen nem megfelel régi kórház helyett nemsokára egy modern be-

rendezés, tökéletes új kórház épül.

Fiume egészségi viszonyaira legnagyobb befolyással van a tenger Éghajlat

levegje. A tengerparti leveg ózonnal, párákkal és sórészecskékkel telt,

egyenletes hmérsék s kisebb-nagyobb mértékben folytonos mozgásban

van. Ozontartalma a szervezetünkben végbemen oxidálást nagyban el-

segíti és ez által az étvágyat fokozza, ami ismét ersebb táplálkozást von

maga után. Ehhez járul még, hogy a nedves és sótartahnú leveg az idegek

ellenáUó képességét is növeli, úgy hogy joggal állíthatjuk, hogy a tenger-

parton való tartózkodás minden tekintetben ersítöleg hat. Novehk a tenger-

parti tartózkodás hatását az ers. Fiúméban nagyon is ers légáram-

latok : a tengeri és szárazföldi szelek is, melyek némelykor oly erszakosak

szoktak lenni, hogy ezen khmához hozzá nem szokott és hozzászokni nem
tudó, idegenbl állandó tartózkodásra idejött emberek és egész családok

kényszerülve vannak arra, hogy a várost végleg elhagyják. Különösen két-

féle szél uralkodik, a metsz hideg, északkeleti szél, a bóra, mely réme a

fázékony természet benszülott fiumeinek, de nem a hideg szeleket hazulról

ismer anyaországbelinek és a másik meleg, egész idegrendszerünket el-

nyomó, a vele járó roppant nagy légnyomás következtében heves ffájást

okozó, déli tengeri szél, a sirokkó (scirocco), mely megint réme az akklima-

tizálódni nem tudó idegennek.

A hfok maximáhs -j-35" C. és minimáhs —8° C. közt váltakozik. A leve-

gbeli csapadék a nagy víztömeg közelségénél fogva szintén jóval több, mint

az anyaországban, különösen srek és hosszantartók a tavaszi és szi es-
zések, de a talaj sziklás, száraz lévén, ezek a csapadékok általánosságban

nem rontják a közegészségi viszonyokat.

Ha Fiúménak kiváltságos, exponált helyzetét tekintetbe veszszük, akkor
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egyáltalán kielégítnek mondhatjuk egészségi viszonyait. Legjobban bizo-

nyltja ezt az alanti táblázat, melyben 19 év halálozási eseteinek számát jegyez-

tük föl. Az itt uralkodó nagy idegenforaglomra való tekintettel a halálozási

arányszámot, nehogy az idegeneknek halálesetei Fiume egészségi viszonyainak

rovására essenek, csakis a városban elhaltak után számítottuk.Ajelen 1896.évnek

adatait csakis október hó l-ig, tehát háromnegyed éven át vettük figyelembe-

Ev i

Fiume lakos-
ságának
száma

1878

1879

1880

1881

1882

1883

1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

Meghalt
1

A f
kórhaz-|^^,,i„jg„ j^J

"^
' . u ban (ide-

I

lakosra jut
összesen |Varosbaii

^^^^^-^ |

j^^i.^J
Észrevétel

20.000 701

20.000

21.863

21.400

21.500

25.000

25.000

26.000

27.000

28.000

28.000

28.000

30.000

30.000

30.000

32.500

35.000

35.000

36.000

768

683

651

739

860

883

918

1173

908

843

843

1238

1003

889

1069

1087

1025

899

631 70 31-5

690

620

600

655

716

793

818

968

765

694

727

1125

935

817

993

1015

961

835

78

63

51

84

114

90

100

205

143

149

116

113

68

72

76

72

64

64

34-5

29-2

280

30-5

29 2

31 7

31-5

35-8

27-3

24-8

25-9

37-3

31-1

27-2

30-5

29-3

27-4

30-9

260 bejelentett koleraeset

közül mesrhalt 164.

Igen ers influenzajárvány.

Csak október 1-éig, tehát
3/4 évrl szóló adatok.
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A folyó 1896. év halálesetei havonként összeállítva:

A hónap r Mog-lialt
|

A
^^^^ ,.^^

neve :! összesen városban! ,_,_v

A kórház-
lan (ide

gének)

Január

Február

Márczius

Április

Május

89

113

189

124

91

103

181

113

10

10

11

A hónap
neve

Június

Július

Augusztus

87 4, j
Szeptember

Meo-halt A , , ,. ,

.. "^ - u ban (ide
összesen varosban ^ , s

A kórház-

)an (ide-

genek)

81 75 6

79 74 5

56 53 3

77 70
I

7

E táblázatból látjuk, hogy Fiuméba]i minden 1000 lakosra átlag 30'2

halott jut. Ha tekintetbe vesszük, hogy 1886-ban az uralkodó kolerajárvány és

1890-bcn pedig igen ers influenzajárvány következtében oly különösen

nagy a halálozási arányszám és ezt a két évet az átlag kiszámításánál

figyelmen kívül hagyjuk, akkor mondhatjuk, hogy Fiúméban minden 1000

lakos közül meghal 2ü'4.

Tekintetbe véve, hogy Magyarországon a statisztikai kinnilatások

szerint 1860-101 1881-ig minden lOÖO élö után átlag 37-8 és 1881-töl 1890-ig

32-6 halott jutott, tekintve továbbá, hogy hazánk fvárosának halálozási

arányszáma is csak 1888 óta van H0"0 alatt és így Budapest egészségesebbi

nek mondható, mint Magyarország átlagosan véve, összehasonlítva most már
Fiume halálozási arányszámát a budapestivel, mondhatjuk, hogy P^iume

egészségügyi tekintetben nem áll sokkal Budapest mögött. Pedig volt id,

mikor Fiúménak egészségi viszonyai határozottan sokkal kedvezbbek voltak

a fvároséinál.

Mindamellett, hogy a rohamos fejldéssel és a napról-napra szaporodó

idegenforgalom következtében Fiiune egészségi viszonyai hanyatlást mutat-

nak, Fiume mégis egészségesebb, mint a legtöbb magyar város. Az alant

fölsorolt nagyobb magyar városok halálozási eseteinek csak két évi statisz-

tikáját bírjuk, de az is elég fönti álhtásunk igazolására.

Minden 1000 lakos közül meghalt:

Fiúméban ....
Aradon . . . .

Brassóban ....
Debreczenben . .

Gyrött . . . .

Kassán

Kolozsvárott .

Miskolczon . . .

Nagy-Váradón . .

Pécsett . . . .

Pozsonyban . . .

Sopronban

Szegeden ....
Székes Feliérvárott

Temesvárott . . .

1888-ban 1889-bon

24-8 25-9

8:^-5 31-4

24-8 22-5

;5i-o 27-4

SÓO 28-3

30-4 281
30-4 36-5

32-0 32-9

39-6 38-4

1-25 35-2

38-4 32-9

24-4 22-2

26-5
•

24-5

22-8 20-6

38'9 32-7

FertzA Fiúméban elforduló fertz betegségeknek utolsó tíz évi statisztikája betegségek.

szintén igen tanulságos.

Magyarorsíág Vármagyéi és Városai: Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 22
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Bejelentett fertz betegségek az utolsó évtizedben

:

^ í^ Vör- Skar- \

Cronp j^.
^ "" heny lát ."^^^

Di^" fiuenza
,

Typhus Cholera
Tra-

choma Észrevétel

1886 45 25 22 — 67 260 — 260 bejelentett eset közül
meghalt 164

1887 70 21 21 — 89 — —

1888 8 11 43 — 45 — 1 Az els trachoma-eset

1889 — 21 53 — 47 — 2

1890 630 199 96
Ers in-

fluenza
járvány

43

18

— 17
Még nem lévén köteles az

influenza-esetek bejelentése,

számbeli adatok nincsenek

1891 29 93

73

— — 27

1892 146 27

39

— —

1893 437 75 145 — — 67

611894 — 249 217 — 168 —
Vízvezeték épitése és

> utczák burkolása, tehát

talaj fölforgatása
1895 — — 122 — 148 — 118

1896
1

1226 17 99 — 23 — 21
Csak október l-ig, tehát

3/4 évrl szóló adatok

Bejelentett fertz betegségek 1896-ban, havonkénti üsszeállitásban

Január 14 3 12

8

— 8 — 2

Február 304 1 — 3 — — •

Márczius 706 2 4 — 1 — 2 Ers vörhenyj árvány

Április 154 3 18 — 1 — 1

Május 41 4 15 — 1 — —

Június 7 1 11 — 1 1

4Július — 3 10 1

Augusztus — — 8 2 — 3

Szeptember — 13 — 5 — 8

1
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A fenti táblázatból látjuk, hogy a kolera 1886-ban, amint végigjárta

az egész országot, Fiumét sem hagyta bántatlanul. 27,000 lakosra jutott 2Í30

bejelentett kolera-eset, tehát minden ezredik ember kolerába esett. Ezen 260
eset közül 164, tehát több mint öO^'o-a halállal végzdött. Látjuk továbbá,

hogy 1890-ben igen ers influenza-járvány uralkodott. Az influenza-esetek

bejelentése akkor még nem lévén kötelez, a megbetegedések számokban ki

nem mutathatók. Érdekes tanulságot meríthetünk azon tételünk igazolására,

hogy Fiume egészségi viszonyaira káros befolyással van az idegenforgalom
is abból, hogy pl. a trachoma (egyiptomi szemgyuladás) 1887-ig itt teljesen

ösmeretlen betegség volt; már 1888-ban látunk (valószínleg a dunántúli
megyékbl itt állomásozó honvédség körében) egy bejelentett trachoma-es(>t(>t,

1889-ben kettt s így tovább.
Ez a határozottan behurczolt baj azután oly nagyon képes elterjedni

hogy pl. 189r)-ben már 118 trachoma-esetet jelentettek be.

Hozzájárultak az ó-város rossz lakásviszonyai is a fertz betegségek kelet-

A MARTI.NSCHIZZAI VESZTEGL INTÉZET.

kezeséhez és elharapódzásához, különösen a gyermekvilágot i)usztító fertz
betegségeknél. Érdekes végtére megtudni, hogy a tífusz leginkább éppen azon
években, 1894-ben és 189r)-ben terjedt el a városban, a mikor az összes
fertz betegségek közül különösen éppen a tífusz f/illépésének meggátlására
szolgáló vízvezeték és uteza-burkolat készült. De éppen az a tény, hogy a
tífusz abban az évben mutatkozott hatalmasabban, mikor az egész város tala-

jának fölforgatásával járó vízvezetéki csövek lerakása és az utczák burko-
lása történt, mutatja azt a veszélyt, melyet Fiume feltöltött területe magá-
ban rejt. Csak föl kellett bolygatni a baktériumok millióit tartalmazó,
régi törmelékbl és szemétbl álló talajt, hogy az megfertzvén a város kut-
forrásait és élelmezési czikkeit, elidézze a tífuszt, mely a vízvezeték és

utezaburkolat teljes befejezése után csak két év múlva vesztette el járvány-
szer jellegét, amint ezt már a folyó évi bejelentett esetek számából látjiüí.

*
* *

Noha nem tartozik szorosan Fiume egészségügyéhez, mégis tekintettel

azon nem csekély befolyásra, melylyel az idegenforgalom, különösen pedig

22*

Vesztegzár.



172 Fiume egészségügye.

Martinschizzai

intézet.

Vesztegzári

eljárás.

Fiumét a világ minden végével összekapcsoló hajóforgalom kikötvárosmik
egészségi viszonyaira bír, nem lesz érdektelen a tengerészeti egészségügyrl

és a tengerészeti hatóság vesztegzár-intézetéröl röviden megemlékeznünk.

Már a velenczei köztársaság hajói igen élénk kereskedelmi összekötte-

tésben álltak a kelettel, különösen Egyiptommal és Szíriával és a kelet

kincseivel nem ritkán a pestis csiráit is hazahozták a lagimák városába,

ahol a történetírók és krónikások följegyzései szerint ahg négy évszázadon

át (1000—1400) többször mint negyvenszer, vagy mások álKtása sze-

rint egyedül a tizenharmadik században többször mint tizenhatszor dühön-

gött a középkornak e legrémesebb járványa. E járványos betegségek beliiir-

czolásának meggátlása czéljából emelte a velenczei köztársaság az els veszteg-

zárintézetet és a velenczeiek példáját követték elször mindazon olasz álla-

mok, melyeknek hajózásuk volt, majd késbb a többi hajósnemzetek.

A magyar állam is Fiume kikötje mellett, a várostól félórányi távol-

ságban mintegy önként erre a célra kínálkozó martinschizzai öbölben épített

ilyen vesztegzár-intézetet.

A vesztegzár-íntézet arra való, hogy ott azok hajók, melyek akár oly vidék-

rl jönnek, hol valamely fertz betegség uralkodik, akár magukkal visznek

fertzött beteget vagy fertzött árút, mieltt a kikötben horgonyt vethet-

nének, a viszonyokhoz képest minden forgalmi összeköttetéstl elzártan több

vagy kevesebb ideig vesztegeljenek, míg az orvosi személyzet teljes bizo-

nyosságot nem szerzett arról, hogy sem a hajó, sem a hajó legénysége, sem

az utasok vagy a hajó rakománya többé nem fertzhet.

Minden hajó, mieltt a kikött elhagyná, az ottani tengerészeti

hatóságtól bizonyítványt kap, hogy a kikötben, melyet elhagyni készül,

vagy a hajón magán fertz betegség nincsen. Az ilyen egészségi bizonyit-

ványnyal minden hajónak birnia kell és ezt, mieltt más kikötben kikötne,

el kell mutatnia. E czélból a hajó kikötése eltt a tengerészeti hatóság

orvosa a hajó födélzetére megy, átvizsgálja a hajó által legutóbb érintett

kiköt egészségi útlevelét és ha meggyzdött arról, hogy a hajó tényleg

fertzés tekintetében nem gyanús helyrl jön, sem útközben fertzésre gyanús

kikötket nem érintett, sem fertzött személyekkel vagy tárgyakkal nem érint-

kezett, amit a hajó kapitánya hit alatt tartozik bevallani, s ha végre mind-

ezeken kívül fölülvizsgálása alkalmával nem talál a hajón fertz beteget

vagy árúczikket: megadja a hajónak a kikötési engedélyt (libera pratica).

A tengerészeti hatóságok egészségügyi osztályának hajók számára kiál-

htott bizonyítványai nevezhetik az országukat és kikötjüket, továbbá az ott

szabadon közlekedett hajókat, embereket, állatokat és árúczikkeket 1. gi/anut-

lanohnak (dí patenté libera), ha azon ország és kiköt tényleg teljesen egész-

séges ; 2. gyanusalcnak, még pedig a) tisztáknak (dí patenté netta), ha az egész-

ségi útlevél igazolja, hogy a hajó elutazása eltt 21 nappal gyanús meg-

betegedés az illet helyen nem fordult el ; h) tisztátlanoknak (di patenté

brutta), ha az illet helyen vagy közvetlen környezetében a hajó eluta-

zása alkalmával vagy az azt megelz 21 napon belül fertz betegség

esete elfordult; c) nagyon tisztátlanoknak (patenté brutta, aggravata) ha

magán a hajó födélzetén támad vagy támadt valamelyik fertz betegség,

mely a hajó megérkezését megelz 21 napon belül nem sznt meg teljesen.

A „gyanútlan" vagy „gyanús, de tiszta" egészségi útlevéllel bíró hajók,

ha ellenük más ok nem szól, kiköthetnek és árúikat szabadon ki- és berak-

hatják. Nem úgy a „tisztátlan" vagy „nagyon tisztátlan" hajók. Ezek nem

köthetnek ki mindaddig, míg a megszabott idn át megfigyelés, esetleg meg-
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tisztítás alá nem vétettek. Ezt ;i megfigyelést vagy megtisztítást vesztegzár-

nak nevezik és lehet vagy egyszeren megfigyelés, mikor a hajó és minden,

ami rajta van, a martinschizzai öbölben bizonyos idre minden közösségtl

elvonatik, vagy tulaj donképeni vesztegzár, mikor a személyzet és utasok

egészségi állapotának megfigyelése mellett az árúk kirakása és higiénikus

kezelése is kötelez.

A martinschizzai vesztegzárintézetben a legtökéletesebb és legszigoiúbb

az elkülönítés.

A martinschizzai vesztegzárintézetben az 1833-ik évtl 1896. júliusig

különböz idszakokban megfigyelés alatt vesztegelt vitorlás- és gzhajók
voltak

:

vitorlás hajók gzhajók

1833 június 1-tl 1851. október 14-ig 557 —

1855. augusztus 5 — 1858. augusztus 8. 53 8

1865. augusztus 5. — 1867. október 15. 163 16

1873. július 16. — 1874. február 27. 119 —

1882. deczember 7. — 1884 deczember 18. 132 18

1885. február 4. — 1886. deczember 26. 492 144

1887. augusztus 17. — 1887. november 22. 29 5

az 1890-ik évben 1 —

1892. július 4. — 1894. január 2-ig — 9

1894. január 2-ika után — —

^<^>'^{̂̂ -^i^^̂ ^^^



FIUME IDJÁRÁSI VISZONYAI.

lUME tengerparti fekvésénél fogva idjárás telcintetében solcban

elüt hazánk többi vidékeitl.

Éghajlata a tropikus felé hajló.

Évi közepes hmérséklete húsz évi (1871—90.) megfigye-

lés alapján 13•5C^ tehát a legenyhébb klimáju vidék az egész országban. A
Hmérséklet, télnek rr7, a tavasznak 12-3, a nyárnak 21-7 s az sznek 14.0 C^ az átlagos

hmérséklete. Leghidegebb a január (átlaga 5-2 C») s legmelegebb a július

(átlaga 23-0 C°).

TRAMONTANA AZ ADRIÁN

A hmérséklet évi menetét már e húsz évi megfigyelés elég pontosan

megszabja. Ez abból is kitnik, hogy ha az utolsó 15 év (1881--9o) feljegy-

zéseit vesszük számításba — a mely idközben, t. i. a megfigyelés mindig

egy és u. a. helyen eszközöltetett — 13-0 O-ot nyerünk évi átlagul, a

mely az elbbi adattal majdnem teljesen megegyezik.

A hmérséklet menetébl hiányzik a kontinensek homéi'sékletének ép-

pen nem ritka abnorrais ingadozása ; az egymásra következ évek átlagos

hmérsékletében itt alig nuitatkozik számbavehet eltérés.



Fiume idjárási viszonyai. 175

Ugyanezt mondhatjuk az egyes napszakok (a leolvasási terminusok)

átlagos hmérsékletérl, mely szintén csak kisebb eltéréseket mutat az

egyes években. A reggeli (7 órai) évi átlagos hmérséklet ll'ö, a déli (d.

u. 2 órai) 16-8 s az estéli (9 órai) 12-5 C.
A mi a hmérséklet abszolút szélsségeit illeti, a maximimi-minimum

hmérk adataival nem rendelkezvén, be kell érnünk a terminleolvasások

nyújtotta széls értékekkel, a melyeknél a valódi extrém értékek természete-

sen többnyire valamivel nagyobbak.

Ezeket az értékeket érdekességüknél fogva az utolsó 15 évrl egyen-

kint felsorolj iLk

:

Év Maximum Minimum

1881 31-2 C jun. 24 — 5-6 CO jan. 24

82 31-9 jul. 21 — 1-8 febr. 1

83 32 1 aug. 22 — 3-6 jan. 26

84 31-4 jul. 18 — 1-5 nov. 21

85 33-5 jul. 19 — 4.9 decz. 13

86 32-9 jun. 26 — {.6 márcz. 12

87 31-4 aug. 1 — 7 • 5 febr. 18

88 34-7 aug. 15 — 4-3 febr. 1

89 32-4 jul. 13 — 4 2 febr. 14

90 35.1 aug. 17 — 6-6 decz. 13

91 32-4 jul. 19 — 5-4 jan. 21

92 36 6 aug. 21 — 2-5 jan. 21

93 32-4 aug. 23 — 8-1 jan. 13

94 35-6 jul. 24 — 7' 6 jan. 4

95 35.4 szept. 4 — 7-3 febr. 17

Átlag 33-5 CO — 5.0 CO

Eszerint az utolsó 15 évben a hmérséklet legmagasabbra emelkedett

1892. aug. 21-én 36-6 C°-al és legmélyebbre sülyedt 1898. jan. 13-án —8-1

C"-al. Eszerint az abszolút ingadozás maximuma 44'7 Co. Maga az abszolút

ingadozás az utolsó 15 évben 32'9 és 43.2 C" között változik s az átlagos

abszolút ingadozás 38.5 C° (mindig szem eltt tartva, hogy itt csak a ter-

minleolvasások nyújtotta széls értékek szerepelnek s hogy a valódi abszo-

lút ingadozás ezen értékeknél rendszerint valamivel nagyobb.)

A fenti táblázat szerint a hmérséklet maximuma többnyire (még pedig

egyforma gyakran) júliusban és augusztusban, minimuma pedig januárban

és februárban szokott beállani.

A hmérséklet eme szélssége is az ebbl nyerhet abszolút ingadozások

a legjobban feltüntetik Fiume hmérsékletének sajátosságait. A maxünumok
ugyanis nem érik el hazánk kontinentáhs részeinek maximáhs hmérsékleteit,

a minimumok pedig még meg sem közelitik a kontinentáhs részek minimumát.

Ebbl nyilvánvaló a tenger mérsékl hatása, mely nj^áron a nagy me-
leget csökkenti, télen pedig a nagy hideget igen nagy mértékben enyhíti.

A csapadékviszonyoJc is több sajátszerséget tüntetnek fel. Ezek közül Csapadék,

említend egyfell a csapadék bsége, másrészt a maximum és minimum-
nak a kontinentális részektl elüt elhelyezkedése.

Erre vonatkozólag idézzük Kaum OszJcár közelebb megjelenend mvé-
bl, — A Magyar Jcorona országainak csapadék viszonyai — a következ részt:
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„Fiume, álttüában véve pedig az egész tengerpartAidék, a szubtropikus

eszéseim: befo]3"ása alatt áll, a hol ugyanis a minimum július lióra, tehát a

nyári évadra esik, mig az els maximum októberben jelentkezik. Az eszés-
nek ezen különös eloszlása Csáktornya és Pécs irányában a Dráva és Száva

SCIROCCO AZ ADRIÁN.

mentén egészen a Balaton déli részéig észlelhet, azzal a kühuibséggel, hogy
az emhtett meneten a kontinentáhs klima már némi változást idéz el fleg
a minimumban, mely Keszthelyen körülbelül a hmérsékleti minimummal
esik össze."

A csapadék 25 évi (1871—95.) átlaga 1591 a fmaximum októberre
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esik 242 '"^,-el (e mellett a szeptember és november is gazdag), a fminirnum

pedig júliusra 66 '"^-el. Egy másodrend maximum júniusban s egy másodrend

mininnun fel)ruárban ismerhet fel. Hazánk kontinentális részein forditva

áll a dolog; a fömaximum esik tiibbnyire júniusra s a fminirnum februárra;

a másodrend maximum októberre s a másodrend mininnun júliusra, vagy

augusztusra.

A mi a csapadék évszakonkénti eloszlását illeti, az szre esik a csapa-

déknak 37-0, a télre 20-0, a tavaszra 23-0 s a nyárra 19-0 százaléka.

A csapadék bségét tekintve a tengerpart hazánJmak csapadól-han leggar

dagabh vidéke, a maximum azonban nem közvetlenül a tengerparton van^

hanem Fiumétl kelet-északkeletre, a hol is Fuzsine hét évi átlagi 2492 '%,

évi csapadékmennyiséget mutat fel, tehát mintegy 900 %-q\ többet mint

Fiume.

A csapadék gyakorisága követi a mennyiségek eloszlását az évben ; a

fömaximum októberre esik, a mely hónapban átlag 17 nap ess, de közel

áll hozzá a június 15 csapadékos napjával ; a fminirnum augusztusra esik

9 csapadékos nappal s egészen közel áll hozzá február 8 csapadékos na])pal.

Az egész évben átlag 142 nap a csapadékos, vagyis az es gyakori-

sága nagy.

A mi az egy nap (24 óra) alatt (>s(!tt csapadékmennyiségeket illeti, a

tengerpart e tekintetben is páratlanul áll hazánkban. Erre nézve Emim fen-

tebb idézett mvében ezeket mondja

:

„Hazánkban a tengerpartot kivéve a 100 '"/„,-cs napi csapadék ritkán

fordul el, st a magas hegyvidéken (Máramarosmegyében), liol az eszés-
nek tulajdonképen egy maximális czentruma l'ekszik, (>gyállián véve még
nem méretett (24 óra alatt) 100 '"^,-t meghaladó csapadék."

Itt a tengerparton pedig elég gyakori a 100 ">;,n-t megközelit, st azt

nem ritkán meg is haladó csapadék-quantum.

A 24 órai nagy csapadék-quantumok túlnyomóan az szi hónapokra

esnek. Említésre érdemesnek tartjuk az utolsó 25 évrl a következ nagyobb

csapadék-quantumokat, melyek Fiúméban egy 24 óra lefolyása alatt estek :

1883. június 18-án 162 '"/,„. 1892. szeptember .'50-án 201 '"',,„.

1883. november 9-én 174 .. 1892. október 1-én 268 ,.

1884. augusztus 28-án 129 „ 1895. szeptember 12-én 235 „

1889. október 20-án 140 „

1892. évi szeptember 30-ika és a rákövetkez nap összesen 469 "im-nyi

48 órai csapadéhqimntumánul iiéldátlanul áll hazai idjárási annaleseinhben.

A csapadék alakja többnyire es, a hó aránylag ritka, de azért évrl-

évre megjelenik ; az utolsó 15 évben 1882-ben esett legkevesebbszer hó (csak

l napon) s 1895-ben a legtöbbször (18 napon) ; a havas napok száma átlag

5 az évben, vagyis a hó ritka. A jéges sem gyakori, az utolsó 15 évben

1 és 7 között váltakozik a napok száma, melyeken jéges esett s az évi

átlag 3 nap.

Az égiháborúi, igen gyakoriak; e tekintetben a tengerpart az els Égiháboruk.

helyet foglalja el hazánkban. A zivataros napok átlagos száma az évben
39"4, az egyes zivatarok évi átlagos száma pedig 53'9. Égiháboruk az év

minden szakában lépnek föl s a téli zivatarok sem ritkák; a maximum
mindamellett a n.yári hónapokra esik. A zivatarok többnyire a kora délutáni

órákban törnek ki s a vonuló zivatarok legtöbbnyire délfell s legritkábban

kelet fell jönnek.

A szél-viszonyolc tekintetében hivatkozimk Hegyfokig Kabos közelebb Széi.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 23
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megjelent munkájára : A szel iránya a magyar Szt.-Korona országaiban. (Kiadja

a kir. magy. term.-tud. társulat ; Budapest 1894.)

E munkában ugyan Fiúméra vonatkozólag csak 10 év (1876—85) fel-

jegyzései vannak feldolgozva, de ez is eléggé tájékoztat bennünket az ural-

kodó szélirányokra nézve.

Mindenekeltt álljonn itt a szél és szélcsend átlagos gyalcorisága napolchan

kifejezve még pedig külön-külön az egyes évszakokra s külön az egész évre.

E Ek K Dk D Dny Ny Eny Csend

Tél 15-5 25-3 17-3 8'4 5-7 5-9 3-1 4-4 4-7

Tavasz 9'4 18-3 15-8 9'2 7-5 10-4 8-6 7'o 5-3

Nyár 12-3 16-6 12-3 7-0 3-7 110 110 10-2 7-9

Osz 14-5 22-0 16-6 61 8-7 6-6 61 5-8 4-6

Év 51-7 82-2 62-0 30-7 25-G 33 9 288 27-9 22-5

A táblázat bvebb magyarázatra nem szorul, a számok napokat

jelentenek.

A tenger partján és ennek környékén uralkodó szélviszonyokra nézve

Hegíjfohj a következ eredményre jut

:

„Az Adria partján az uralkodó északkeleti szél jóval gyakoribb, mint
a távolabbi vidéken. A másodrend szél itt nem az északi, mint a fcsoport-
nál (mely alatt 13 állomás értend az Adria környékén Zágrábig, Petrinjáig

és Gospicsig) hanem a keleti. Valamint az északkeleti szél annál gyakoriabbá
válik, mennél inkább közeledünk a tengerhez, épp úgy válik bár nem oly

mértékben gyakorivá a délnyugati áramlat, mennél jobban hatolunk be a

szárazföldre".

Áttérve az egyes évszakokra a következket mondja:
Télen az Adria környékén Csáktornyától, Belovártól kezdve észak-

keleti szél fú leggyakrabban. Ez a hóra vidéke, melyen télen a hideg, észak-

keleti szél dühöng. Országunk egy vidékén sem fú télen valamelyik uralkodó
szél oly gyakran, mint itt az északkeleti. Gyakoriak az északi és keleti

áramlatok is, melyek a föszéllel együtt a bóra nevén ismeretes szelet teszik.

A többi évszakban szintén az északkeleti szél az uralkodó. Nyáron
mutatja fel az északkeleti szél maximumának legkisebb értékét.

Szélcsend van az évben átlag 23 napon, szélvihar pedig 12 napon, bár

e tekintetben az egyes évek nagy változatosságot tüntetnek fel, amennyiben

az utolsó 15 évben a viharos napok száma 2 és 25 között váltakozik. Az
évszakokat tekintve legcsendesebb a nyár, legnyugtalanabb a tél s az sz.

Az uralkodó szélirányok és a légnyomási viszonyok közötti kapcsolatot

keresve, arra a nevezetes eredményre jut, hogy „a Kapella hegységben is

(>gész éven át nagyobb a légnyomás, mint az Adrián, azért is fú e vidéken

minden évszakban az északkeleti szél leggyakrabban". A tengerparton kö-

vetkezleg nevezik a különböz irányú szeleket : Levante (keleti), Scirocco

(délkeleti), Osiro (déli), Libeccio (délnyugoti), Ponente (nyugoti) Maestro (észak-

nyugoti), Tramontaiia (északi, hegyentúh) Greco (északkeleti), ennek mellék-

alakja a Bora (KEK). Legjellegzetesebb a bora és a siroceo ; az elbbi roha-

mos lökésekben fellép, száraz, nagy hideggel jár, pusztítva halad útjában,

elsodorja a zsenge növényzetet, elhordja a háztetket is, ha nincsenek kel-

lleg megersítve, st vasúti vonatot is dobott le a tíUlésrl, miért külön

borafalakat kellett ellene építeni. A scirocco tikkasztó, vizpárákkal telt, ren-

desen est hoz és nagy hullámzást okoz a tengeren. (L. a néprajzi, a 'közle-

kedésrl és a tengerrl szóló fejezeteket. Szerk.)

Itt \aii iiclye megemlékeznünk Fiume légnyomási viszonyairól. Mivel

azonban ez közvetlenül nem függ össze a klímával, röviden csak

annyit említünk meg, hogy Róna Zsigmond számításai alapján 30 évi (1861—90)
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BORINO AZ ADKIÁN.
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Légköri

iieilvesség.

Felhzet.

— szomszédos állomások liozzávonásúval liomogéuuá tett — megfigyelésbl

a OC°-ni redukált légnyomás évi átlagos értéke 761-2 %, amidn is a baro-

méter magassága a tengerszín" felett 4'9 m. A légnyomás maximuma januárra

esik (763'6 '%,), minimuma pedig márcziusra (759'3 '"/„,).

Hátra van még, hogy szóljunk valamit a leveg nedvességérl s a

felhzetrl Fiúméban az utolsó l év megfigyelései alapján.

Az u. n. abszolút nedcessécjröl, azaz a %,-ben mért páranyomásról csak

annyit említünk fel, hogy ennek évi átlagos értéke 8'*J '%, s maximuma
(14-1 "%„) júliusra, minimuma (4'6 "%,) pedig januárra esik, vagyis kíiveti a

liömérsék menetét, amelytl legnagyobb részt függ is.

A leveg relativ nedcességének évi átlagos értéke 70'67o ; fmaximuma
{11-T^/n) októberre, föminimuma (67'lo/o) pedig jiüiusra esik; másodrend
maximuma (72'8o

„) júniusban, másodrend minimuma (67'2%) pedig február-

ban van, vagyis követi a csapadék évi menetét, amelylyel tehát szorosan

összefügg. Ami az egyes napszakokat illeti, reggel 70-6, délben 62'9 és este

73'6o/o az évi átlagos relativ nedvessége a levegnek.

A felhzet nagyságát 10-es skálában becsülve (ahol egészen derült, 5

félig borult és lü egészen borult), a borulat évi átlagos foka 5*6, vagyis

valamivel több mint félig borult. A felhzet maximuma (6'8) októberre,

minimuma (3'9) augusztusra esik ; egy másodrend maximmn áprilisban s egy

másodrend minimum februárban ismerhet fel, azaz a felhzet is nagyjában

a csapadék menf^tét követi, ami nem is lehet másként, lévén a boi-ulás az

esnek rendes elhírnöke.

Zái'adékul megemlítjük, hogy Fiúméban 1868 óta folynak rendszeres

meteorológiai megfigyelések. A mszerek felállítása 1881-ben megváltozott;

addig 23 méter magasságban állt az állomás a tengerszín felett, 1881-ben

18 méterrel mélyebb pontra helyezték át a mszereket. 1868-tól 1875-ig

bezárólag Stahlberger Emil tengerészeti akadémiai tanár 1876-tól napjainkig

pedig dr. Salcher Péter tengerészeti akadémiai tanár vezeti az észleléseket.
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A FIUMEI KIKÖT.

luME kikötje szinte pííratlnnul álló nagy arányú fej- Hajdani Mkotö.

ludést mutat. Az elmúlt századokban a korlátolt

arányú tengeri hajózás kezdetleges igényeit a kikö-

tül szolgáló Fiumara-torkolat s a természetes

part is kielégítette; s csupán a vesztegzár alá

kerül hajók menedékhelyéül épült a XVIll-

századelején a mostani katonai élelmezési raktár

helyén állott veszteglintézet eltt egy kisebb

terjedelm kiköt, melyet a veszteglintézetnek

Martinschizzába történt áthelyezése után 1841-ben

a cs. és kir. tengerészeti akadémia használt

naszádkikötül, de magánhajók is kiköthettek

benne, mignem 1872-})on a m. kir. államvasuti

pályaudvar építésekor ezt is feltöltötték. Külön

kereskedelmi kiköt építését már 1766-ban ter-

vezték, még pedig egyrészt a város eltti ten-

gerpart nagyobb terjedelm feltöltésével, más-

részt egy gátakkal körülvett szk bejáratú ki-

köt építésével a Fiumara folyótól keletre,

a mai Delta-terület helyén. Ez a kiköt azonban nem létesült. Jóval késbb,

1832-ben tervezték a Fiumara toj-kolati'inak áthelyezését, hogy a csatornának

partfalakkal is ellátandó részét használhassák rendes kikötül, a mi késl)b

az 50-es években csakugyan be is következett s ez a csatornaszakasz a kisebb

vitorlás hajóknak ma is igen alkalmas kikötjük.

A kiköt tulaj donképeni rendszeres kiépítését István nádor fherczcg Építés a

kezdte meg 1847-ben, azonban az építkezések igen lassan haladtak elre s
""^^ evekben,

midn Fiumét 1868-ban Magyarországhoz visszakapcsolták, a kiköt csupán

a 61 méter hosszú, 16 méter széles kis Adamich-molo, a 130 méter hosszú

Lido, a 200 m. hosszú keleti rakodópart és a 250 m. hosszú Mária Terézia-

moló (hullámgát) által határolt kis vízmedenczébl állott, melyet a 33 m.

széles, 500 m. hosszú s 280 m. hosszú hullámgát által védett Fiumara-

csatorna-kiköt egészített ki, mely 5 hektár vízfelülettel és 500 m. hosszú

rakodóparttal bírt.

Ebben a helyzetben találta a magyar kormány a fiumei kikött Kiköti ópitke-

1 870-ben. Ettl kezdve nagyszabású czéltudatos tevékenység indult meg «>sek i87o-toi.

egyrészt a kikötnek az ország belsejével leend vasúti összeköttetése.

A VILÁ.GITÓ TORONY,
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másrészt a kiköt további kiépítése és megfelel felszerelése iránt. 1874-beii

elkészült és megnyílt az állam által épített károlyváros-fiumei vasút, s már
1872-ben megindult a kiköt építése a m. kir. államvasutak közegei által

készített s Pasqual franczia mérnök által felülvizsgált terv szerint, mely

munkákra a magyar törvényhozás az 1871: XIX. törvénjxzikkel 13.120,000

frtot engedélyezett. Ezen terv alapján felépült az 1871—79. évi építési idszakban

a 170 m. hosszú Szápáry-rakodópart, a 65 m. hosszú Sanita-rakodópart, a

150 m. hosszú és 80 m. széles Zichy-molo s feltöltetett a késbbi Ötefánia-

rakodópart mögötti terület, végül a Mária-Terézia-hullámgát (a régebben

épült szakasznak is 12 méterre való kiszélesítésével) 72.5 méterrel meg-
hosszabbíttatott, úgyszintén kiépült a haditengerészeti akadémia eltt az

annak czéljaira szolgáló naszádkiköt, mely munkálatok összesen 5.637,141

forintba kerültek. Ugyan-
azon idszakban épült a

Zichy-molón a II. és III. sz.

tárház 192,211 frt költ-

séggel.

A kiviteli forgalom

nagy emelkedése sürgsen

követelte a kilíöt építésé-

nek folytatását s ezért már
1880-ban újra hozzáfogtak

a munkához. Miután 1884-

ben egy szakérti enquet a

kikötnek még 1871-ben

^^/'

A RÉGI FIUMEI KIKÖT ALAPRAJZA.

megállapított tervén jelentékeny módosításokat tett, a kiköt további fejlesz-

tésének alapjául a Hajnal Antal akkori fmérnök által készítet ttervet

fogadták el, melynek alapján egész 1888. év végéig szakadatlanul folyt

az építkezés s ezen id alatt kiépült a 250 m. hosszú Stefánia-part, a 160,

illetleg 200 ni. hosszú, 80 m. széles Rudolf-molo s feltíiltetett a part a

késbbi Ferenez Szalvator-part hosszában mintegy 90 m. szélességben egész

a naszádkikötig s onnan ugyancsak az államvasuti pályaudvar kibvítése

czéljából további 850 m. hosszban egészen a szintén ezen építési idszakban

1883—84. épített kolajkikötig. líz évben ugyanis egy nagy kolajfinomító

gyár állíttatván fel Fiúméban, sürgsen szükséges volt a nagy kiköttl

lehetleg távol, teljesen elkülönített kolajkiköt építésérl gondoskodni. Ez

Kímiajkiküt. a küolajkiköt egy 180 m. hosszú rakodópart, északról délnek s onnan keletrl

nyugatfelé hajló 325 m. hosszú hullánigát s 70 m. hosszú zárógát által

határolt 1'8 hektár terjedehnü vízmedenezébl s megfel(>l kiterjedés rakodó-
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I

területbl áll. A kiköt csvezeték által van a köolajmedenczékkel össze-

k(')tve, úgy hogy a tank-(tartány) hajóban érkez nyers kolajat a hajóból

közvetlenül a, medenczékbí; szivattyúzzák, míg a tisztított kolajat vasúton

szállítják el tartánykocsikban. Ez a kolajkiköt összesen 1.243,281 frtba

került.

Ugyancsak ebben az építési czikhisl^an készült a Fiumara-csatorna és

a Recsina folyó közötti u. n. Delta-terület feltöltése mintegy 100 ezer m^
kiterjedésben, végül mintegy 300 méterrel meghosszabbíották a Mária

Tcrézia-hullámgátot. Ezek a munkálatok (\gyüttvéve 7.284,803 íVt köUségbc

kerültek. Ugyanezen idszak alatt épült a tengerészeti hatóság palotája a

Sanita-rakodóparton 238,600 frt költséggel, továbbá a IV., V. sz. tárház a

Zichy-molon 180,537 frt költséggel, a ^'I., VII., VIII. sz. hármas nagy tárház

a Stefánia-rakodóparton 804,502 frt költséggel, úgyszintén ezekbíai a rak-

tározás megkönnyítésére szolgáló vízerm, iUetleg vízi ervel hajtott emel

1

^ r- 'ifiiftf'h

FIUME. AZ AIJAMIOH-MuLu.

gépek 117,000 frt költséggel, végül az államvasuti I. és II. sz. raktár a

késbbi Ferencz Szalvator-part mögötti feltöltésem. A kiköt kijáratának

jelzésére ugyanezen idszakban egy vasból készült világító tornyot állítottak

fel a Mária Terézia-hullámgát végén, de mivel ez az idszakos meghosszab-

bítás következtében folytonos ülepedésnek volt kitéve, a világító tcjrnyot

eltávolították és csak 18y4-ben állították fel ismét, azonban nem többé

a hullámgáton, hanem a pályaudvar és országút szélén, ott a hol a déli

vasút az országutat átszeli.

A kiköt forgalmának folytonos és rohamos fejldése, különösen

pedig a faforgalomnak óriási növekedése szükségesség tette egy kühin

fakiköt létesítését, a mire legalkalmasabbnak 'kínálkozott a Delta-fa-

rakodóhely kibvítésével a Fiumara-torkolat eltt egy megfelel kiköt
építése. Ezzel egyidejleg elhatározták a nagy kiköt némi kibvítését is

Hajnal Antal mérnök és min. osztálytanácsos tervei szerint, a ki a fiumei

építési munkálatokat 1878 óta vezeti. Ez az újabb munkasorozat az 1889—04.
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Fakikötö.

években liajtatutt végre a (Iregersen G. és fiai és zimonyi Scliwarcz Ármin

és fia társvállalkozók által mintegy 01/2 millió forint költséggel. Ezen idö

alatt kiépült a fakikíitr) (m(yet 1892-ben az akkor elhunyt kereskedelmi

miniszter emlékére Baross Gábor-fakikötönek neveztek el). Ez egy 400 m.

hosszú hullámgát és két egyenkint 65 m. hosszú zárógát által védett, mintegy
6'5 hektár terjedelm (360 m. hosszú és 180 m. széles) vízmedenczéböl, egy

100 m. hosszú mólóból és a megfelel rakodópartokból áll s a nagy kikötvel

a Mária Terézia-hidlámgát tövének átvágása által létesített 18 m. széles

csatornával van összekötve.

A fakikötvel kapcsolatban a farakodóhelyek kibvítése czéljából

feltöltötték a Recsinán túl lev u. n. Brajdiczán 45,000 niMiyi területet

mintegy 200,000 frt külön költséggel. A Brajdicza a Deltával a Recsinán

FIUME. A MÁRIA TERÉZIA-MOLO.

át vezet két vashíddal s a Delta a várossal a Fiumar.Vn á1 vezet icét vasúti

forgó híd által van összekötve.

Ugyanezen építési idszak alatt kiépíttetett továbbá a 350 111. hosszú

Fercncz S;5alvat()r-rakodópart s a 120 m. liosszu, 80 m. széles Mária

Valéria-molo, 20 m.-rel megszélesbíttetett a keleti rakodópart, a helyi

hajóközlekedés czéljaira a Lidoból kiágazólag egy 40 m. hosszú és 15 m.

széles kis molot építettek s a Mária Terézia-hulláingátat is 100 ra.-rel

megliosszabbíttották s a Ix'rgudi íibölbeii a hti'pedo- és vegyészeti gyár közt,

köz(>l az isztriai határhoz felépíttetett 1893—94-b(Mi 17,000 m'-nyi teriilelen

az államilag segélyezett nagy hajógyár egy 100 méter hosszú, 80 m.

széles 1 : 25 hajlású siklóval ; továbbá még 1894-ben az államvasutak

pályaudvai'ának sürgs kibvíthetése czéljából a köolajkiköttl keletre fel-

tölt()ttck 650,000 forint külön k()ltséggel mintegy 84,000 m '-nyi területet. Ezen
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idszakban épült még a Riulolf-molón a

iniiitogy 350,000 íVt költséggel, a Magyar
nagy elevátora a Ferencz Szal-

vatorrakoclóparton 860,000 íVt

költséggel, egy kisebb tárház

a.Riidolí'-molo tövén és egy a

tengerészeti hatóság palotája,

eltt, egy ÍOO ni. hosszú és

no m. széles zárt í'ahangár a

bi)rraktározás czéljaira a Má-
ria Valéria-molon 27,000 irt

költséggel, végül a Ferenc-z

Szalvator parton egy kéteme-

letes kávéraktár i8íJ4-ben

280,000 frt költséggel. Erre

az idre esik a magyar kir.

államvasutak új pályaházának

építése 1890-ben, a kiköt és

pályaudvar villamos világítási

berendezése 1892-ben és a

városi vízvezetékkel kapcsola-

tos kikötbeli vízvezeték léte-

sítése 1894-ben.

A kikíilö teljes kiépítése

ezzel még nincs befejezve, sl
már a legközelebbi jövre
kilátásba van véve a Brajdi-

cza-farakodóhely kiépítése s

ott egy külön lapályaudvar
létesítése, továbbá a nagy ki-

kötben a Mária Teréziahul-

lámgát meghosszabbítása 70

méterrel. Jelenleg épités alatt

)''l:£l"

k

113 n

'•R.ii

tr.i
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H

IX., X. és XII. sz. tárház

Leszámítoló és Pénzváltóbank

vannak és 1898 évi augusztus

hó végére a következ mun-
kák készülnek el

:

a) a Mária Valéria móló-
tól nyugatra a kolajkiköt
felé egy 700 fmtr. hosszú part-

falfeltöités 4.45 hektár terü-

lettel, ugyanitt a régi naszád-
kiköt feltöltése, s a feltöltés

nyugati végén egy 50 m.
hosszú és 25 m. széles uj

naszádkiköt építése

;

b) a Bergudi-hajótelepen
az úszódokk számára egy
150 m. hosszú és 60 m. széles

kikötmedencze, 80 m. hosszú
hullámgáttal, 1— 1 hektár fel-

töltéssel.

Az épitésmód, mely sze-

i'int a kiköt müvei létesültek,

kövctkezkbenfoglaható össze:

A partok, mólok és hul-

k'ungát Icisebb kövekbl és

ktörmelékekbl álló u. n. ve-
gyes anyaggal tölt(>tnek fel,

nKybl egv köbméterre mint-
egy 1600—1800 mm. esik. Ez
képezi mindegyik építmény
magvát, melynek vízalatti lejti

az elmosatás ellen 3"5 m. vas-

.tagságban nagy kövekkel (da-

rabonként 3"3—2 tonna súlyú),

u. n. természetes zömökkel
burkoltatnak. Ez a lejt a

víz, vagyis a legalacsonyabb
apály színe alatt 6'5—7'5 m.
mélységben megsznik s on-

Kpitusmúil

FIUME. A világító TORONY BELSEJE.

(Keresztmetszet a toroujiiak régebbi, a Mcária Terézia-molon volt elhelyezésérl)

Magyarország Vármegyéi és Városai: Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 24
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JKUl kV
maffassi

zdvo
ágban 4 sor

rakodópai'lok és inolók, valamint a hullámgátak 6 m.
úgynevezett mesterséges zömbl (az elhelyezés végett

0'3—2 oldalrovátkával ellátva) ké-
szült 3"7 m. vastag falból s onnan
a víz színe fölött 2 72 m. magas
faragott köfalazattal építtetnek. A
mesterséges zömök terméskbl
és santorinföldbl a munkahelyen
felépített 3'70 m. hosszú, 2 m. szé-

les és i'5 m. magas négyszög
termésktömbök. Ebbe a falazatba

vannak beépítve a megfelel kötö-

hánkák és oszlopok, valamint a

szükséges lépcsk is. A hullám-
gátak a nyilt tenger felöl véd
fallal is el vannak látva s e mö-
gött a hullámok megtörése czéljá-

ból a víz alatti ö m. mélységbl
a hullámfal tetejéig ér, darabon-
ként 2'r)—3 m'^ 5 tonna súlyú kö-
vekbl álló 3"5 m. vastag természetes

zömburkolattal láttatnak el. Ez
építményekhez a kanyagot a

F'iume környékén lev bányákban
fejtik s részint nagy és kis hajók-

kal, részint kocsikkal szállítják a

hely színére. 1872—1894. év végéig
lieépítettek összesen 1 5,929,702'

1

millió tonna, vagyis mintegy 9

millió köbméter követ, mely a
* következ bányákból került ki

:

Ezen idszak alatt felhasznál-

tatott ugyanis

:

Feltöltési és khányási
anyag

Kiemelés és kotrás tel-

jesíttetett ....
Mesterséges zöm fel-

használtatott a partfa-

lak alapfalaiban
Ugyanott santorin- és

cement beton .

Burkolt és termésk-
falazat készült . .

Faragott k elhelyez-

tetett

Kövezet készült . .

Ontott vasalkatrész fel-

liasználtatott . . .

Kovácsolt vasallvatrész

Czölöpök ...
Czölöp beverés volt .

15,929,7021 tonna

149,4408 m.3

153,518-9

' 22,174-3

64,849-8

6,605-9

88,577-0 m.2

339,209-9 klgr.

141,729-4

1,467-7 m-3
13,136-5 folyóm.

meghalad
bányák i-(

ja a

A k(")veket a bányákban nagy
és kis aknák, illetleg tárnák segé-

lyévíd fejtik, a robbantáshoz kö-

zönséges lport, diorexint és dina-

mitot használnak. A nagy akna
t()ltése 300—20,000 kgr. k'rizt vál-

takozik, s az egy ily nagy akna
segélyével i-ohbaiitott anyag néha

00—80 ezer tonnát is. Az 1872— 1893. idszakban a nagy k-
itási eredniéiive a következ volt :
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1.542,381 kis akna
415 nagy akna

A nagy aknáknál egy köbméter

anyag termelésére átlag 0"39 kgr. rob-

bantó anyag kellett.

A Mkötö vízmélyséfje a rakodó-

partok és mólók mellett 6'ö—T'ö m.,

úgy hogy a legnagyobb tengeri hajók

is a part mellé állhatnak s közvet-

lenül rakodhatnak, minélfogva Fiume

az elsrangú teng(>ri kikölk közé

tartozik.

Magának a kikötnek, a tárhá-

zak és egyéb felszerelések kivételével

az építése 1873-tól 1894. év végéig

összesen mintegy 20 millió fíjrintba

került.

A fiumei Jákötö és hcrendezéséneh

leltári értéke 1895. év végén a követ-

kez volt, még pedig:

a) ingatlan ragijon

:

tengerészeti liatósági

épület
kiköti tárak ....
kiköti építmények
egyéb épületek .

l'énytornyok és világitók

kolaj kiköti éjjitmé-

nyek
kolaj kiköti éjmletek
kikölöi berendezések

kgr. robbantó
anyaggal

477,-i91

1.151,8-i8

tonna k
3.925,777

2.9:59,601)

240.817 r •t 80 ki

1,274.877 „ 97
(),.') 11. 108 ,, 52 .,

ti5.975
. Í53 „

42.925 •48 „

1,305.445 ,, 16 ..

34.792 ,, 11 „

767.030 , .

'''^
,,

Összes ingatlan vagyon 20,242.973 frt 14 kr.

ingó vaggon

:

hatósági épület berendezése 12.281 l'rt 77 ki-.

a révhivatal kezelése alatt

álló szerek stb. . . . 383.695 ,, 71 ..

tárházi berendezések . . 722 ., 65 ,,

múzeum és oktatási sze-

rek 29.204 „ 66 „

teng. akadémia berendezése 17.684 „ 76 „

Összes ingó vagyon 443.589 frt 55 kr.

Mindössze kiköti ingatlan és

ingó vagyon 20,686.562 frt 69 kr.

Megjegyezzük, hogy a kiköt-

épitési alap által létesített feltöltések

2,529.678 frt 21 kr. értékben a m.

kir. államvasutak pályaudvarának ki-

egészítésére szolgálván, a fennti érték-

ben nem foglaltaknak, s hogy a

kiköti építmények kiegészítésére tá-

rak és egyéb építkezések létesítésére,

az 1895-^1898. években 4,320.000 frt

fog fordíttatni.

-. . '.^••'V'-Ai.X. ..VM*'

g Kikiitö órtókc

u*
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Tárhizak. A tárházok pinczével vagy anélkül egy, illetleg két emeletes vasvázas

és vasfedel ko- és tégiaépítmények. Különös fontosságú ezek közt a Magyar

Leszámítoló és Pénzváltóbank által 18'J0-ben épített gabonaelevátor, 62 tar-

tánynyal, 12,000 tonna befogadó képességgel. Az elevátor az emeletig tégla-,

azon felül faszerkezettel bír s hullámos bádoggal van borítva. El van látva

a gabona tisztítására, szellztetésére és osztályozására szolgáló gépekkel,

melyek hajtására 6, egyenkint 20 lóerej villamgép szolgál. A tengeren

elszállítandó vagy érkezett áruk betározására a Zichy-molón, a Sanita- és

Stefánia-parton, a Rudolf-molón, a kávétár beszámításával, 18 kiköti raktár

épült, még pedig 4 ideiglenes fabarakk és 14 állandó tárház, összesen 42799

m^ területtel, melyek 4449 vasúti koesirakományt fogadhatnak be. Ezekhez

járulnak az államvasutak nagy táiházai 4881 kocsirakomány és az elevátor lOCO

kocsirakomány befogadó képességgel ; úgy hogy az összes tárházakban mint-

egy 10.000 vasúti kocsirakomány árú helyezhet el, s összesen évi 600,000

tonna árúforgalom lebonyolítását közvetíthetik. Ezek a tárak egyrészt úgy
egymásközt, valamint az államvasutak pályaudvarával vasúti vágányokkal

vannak összekötve, másrészt a hajóállások közvetlen közelében vannak,

a mi az áruk ki- és berakását fölöttébb megkönnyíti.

Építmények. A Mlcötöh kövotkez építményekbl állanak

:

A nagu MJcötöhen : 1. A küls hullámgát az u. n. Mária Terézia-moló,

kszállító hajó. (hosszmetszet.)

mely az egész kikött védi a hullámzás ellen s abban nyugodt vízállást

biztosít, 12 m. széles, i347 m. hosszú.

2. A Mária Terézia-moló tövén egy 18 m. széles nyílás forgóhíddal,

mely a nagy kikött összeköti a fakikötvel.

3. A keleti rakodópart 208 m. hoszszal.

4. A Lido-part 95 m. hoszszal és egy 45 m. hosszú, 15 m„ széles kis

mólóval.
0. Az Adamich-molo 75 m. hosszú és 20 m. széles.

6. A Szápáry-part 180 m. hosszban.

7. A Sanita-rakodópart 147 m. hosszú.

8. A Zichy-moló 150 m. hosszú és 80 m. széles, 12,000 m'- területtel.

9. A Htefáníp-rakodópart 250 m. hosszú.

10. A Kudolf-moló 210 m. hosszú, 80 jn. széles, 16,800 m'^ területtel.

11. A Ferencz Szalvator-part 360 m. hosszú.

12. A Mária Valéria-moló 120 m. hosszú, 80 m. széles,

rulettel.

A naszúdkihötöben 10 m. part, 80 m. hullámgát.

A IcöulajJcíkötöhen 340 m. rakodópart, 250 m. hullámgát.

A Baross Gábor-faJdkötöbfín :

1. Hullánigát 420 m. hosszú, 12 m. széles.

2. Móló 110 m. hosszú, 30 m. széles, 3300 m^ tcrülcltel.

3. Keleti rakodópnrt 180 m. hosszú.

4. Északi rakodópart 400 m. hosszú, 24,000 m- lej'ülettel.

5. Két záró gát egyenkint 65 m. hosszú, 12 m. széles,

rakodóhelyéül szolgál a Delta farakodóhelv 142,000 m- s a Brajdicza

hely 45,000 m^ tc>rülottcl.

9600 m'^ te

Ezen kiköt
u-akodó-
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A F'mmara-csaiornáhnn 070 m. liosszii rakodópart.

Az összes rakodópart hossza: a nagy kikfitölien 2730 m., a köolaj-

kikötüben 340 m., a naszád-kikötöbon 90 m., a Fiumara-t-satornában 070 m.,

a Baross-kikötben 1270 m., a hajógyártelepen és a dokkmedenczében 37;')

m., összesen 1863 m.

A hiiUámgátah hossza: a nagy kikötben 1347 m., a kolaj-kikötben

250 m., a naszád-kikötben 80 ra., a Baross-kikötben 110 m., összesen

5765 m.

A nagy kiköt rakodópartjai mellett (a hullánigát kiv^ételével) ellielyez-

het 23 nagy gzös és 5 kisebb parti gzös, valamint 40 vitorbis hajó. A
kolaj kikötben rakodhatik 6 hajó.

A Baross Gábor-fakikötben elhelyezhet 9 nag^^ gzös és 5 kisebb liajó.

A Fiumara-csatorniiban 80 parti vitorlás számára van hely. A nagy

kikötöb(ín azonban szükség esetén még tiibb hajó is elhelyezhet, 12 bója

segélyével két sorban levén a hajók felállíthatok; ezeken a bels bójákon

felül van még 7 a hajók mveleteinek megkíinnyítésére.

Az elkikötben 10 bója van elhely(>zv(!.

A liMtö rüfelülete a kö\'etk(!z : vizfeiuict.

<a nag-y kikötben 41'8 hektár

ii kolaj ,. l'í'

a naszád ,.
0"1

a Baross „ 6'5 „

a Fiamara-csaloniábaii 1"7

Összesen . . 52'0 hektár

védett vízfelület, ezíMikiviil 15-5 heklár clkikíit.

A feltöltött terület : Feltöltések.

a nag-y kikötben 12'0;5 hektár

a kolaj „ i'27

a Baross Gábor l'akikötöben . 1"75

a Fiumara-csatomában 58

a naszádkikötben 0'25 „

a Delta és a Brajdicza-farakodóhelyen és apályaudvaron 38.11 „

Összesen . . 60'20 hektár.

Az ebbl nyilt rakodásra szolgáló területen elhelyezhet összesen 6000 vas-

úti kocsirakomány árú.

Az árúknak a hajókba való berakása, ihetöleg az azokból való kirakása

czéljából 33 rakodóhíd áll rendelkezésre. Súlyosabb árúk rakodására 3 álló

daru szolgál IV2, ''^, illetleg 10 tonna emel ervel. Ezeken kívül van a

kikötben egy nagy úszó gzdaru 60 tonna emel képességgel.

A hajók vontatása és veszélyben lev hajók kisegítése végett két állami

gzös áll mindig készen a kikötben, melyek egyike, netaláni tzveszély

esetére, tzoltó fecskendvel is fel van szerelve.

A kiköt vízvezetéke 1894-ben létesült. Vizét az ugyanezen évben épült
vízvezeték é

városi vízvezetékbl kapja. Fel van szerelve megfelel csapokkal, közkúlakkal világítás,

és tömlkkel a hajóknak vízzel való ellátására.

A kiköt villamos világítása 1802. november 1-én nyilt meg. Az áram-

fejleszt telep a pályaudvaron van s onnan vezetik az áramot transzformá-

torok segélyével a lámpákhoz. A kikötk küls világítására 30 drb egyen-

ként 12 ampéres ívlámpa és 22 drb egyenkint 16 gyertyafény izzólámpa
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szolgál. A tárházak szintén villamvilágítással vannak olyképen felszerelve,

hogy minden 20 m^-nyi terület egy 10 gyertyafény izzólámpával megvilá-

gítható.

Ezenkívül a rakodó hajók bels megvilágítására 12 drb egyenkint

100 gyertyafény hordozható izzólámpa szolgál. A világító torony szintén

villamvílágításra van berendezve s a párisi Lemonier czég által készített

lencserondszerrel és idnkint ers tüzet mutató forgószerkezettel eUátott

lámpája 20 tengeri mérföldre világít.

KOTRÓHAJÓ A FIUMEI KIKÖTBEN.



FIUME. — A NAGYKIKtJT KIJÁRATA.

A MAGYAR TENGERESZET.

uY oinbcí-öltöro is alig terjed tengerészetünk. T..iiéncie.

Magyar tcngorészetn'U alig lehet szó

iniii(la(ldig,iniga kiegyezés után újra az anya-

országhoz csatoltatván Fiume, a magyar

kormány nagyszabású intézkedéseivei létre-

hozta az egyíítlen els rangú kikött s

idölc jártával megteremtette a magyar t(Mi-

gerészetet.Volt ugyan Fiúménak és a magyar

tengerpartnak rég(>hben is tengeri hajózása,

de az a mellett, hogy nemzetinek egyáltalá-

ban nem mondhatjuk, a nagy hajós né])ek

és a szomszéd partok tengerészetéhez ké|)est

még csekély és meglehets jelentéktelen

is volt.

Jelentékenyebbnek találjuk Fmme tengerészetét akkor, midn Mária

Tcn-ézia közvetleniU a magyar korona területéhoz csatolta. Ekkor már í'ontiis

kikötje volt az Adriai tengernek. A kivitel nagyrészt fából állott; cserében

Dalmácziából és Olaszországból élelmi czikkeket hozott be. Késbb Szicília

és Sardinia sóját hozták be, melyet magának a kormányzónak protekcziója

mellett csempésztek be és a horvát parton Urinj öblében raktak le, ahonnan

aztán kocsin Horvátországba szálhtottak.

A XA'^IH-ik század végén azonban már gyarapodni kezdett Fiume ten- xviii. század,

gerészete. Hajói, mint gróf Batthyány Vincze „Uhcr das ungriscíio Küsf(nüa)nl"

czim könyvében emliti, 179G-ban már Törökország és Spanyolország kikötivel

élénk összeköttetést tartottak fenn. Fiúménak ez idbim létezett czukor-,

dohány-, kötél- és szeszgyárai elegend árút szolgáltattak a kivitelre. Az
emiitett könyv szerint Fiúméból 1798—94. évben kivittek 30.000 mázsa

cziücrot, 9000 mázsa dohányt, 13.000 mázsa szeszt és 2400 mázsa kötelet.

F]z azonban még mindig jelentéktelen mennyiség.
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XIX. század

eleje.

Fiiiiue tengerészetének és kereskedelmének emellcedését elsegítette az

1K)ÜÜ. évben kiépített fiume-Mrolyvárosi úf, (a Lujza-t), mely a belföld for-

galmának jórészét a magyar tengerpart felé terelte. Ugyanez idbe esik a

tulajdonképeni hajóépít ipar kifejldése is.

Alig indult Fimne kikötje virágzásnak, megkezddött Trieszt versen-

gése, mely eltéríteni igyekezett a Fiúméba irányuló forgalmat és sikerült is

azt rohamosan csökkenteni s ezzel természetesen a hajózás fejldésének is

útját állani.

Fiume sokáig küzdött vetélytársa ellen. Hajógyáraiban élénken folyt

a nuudía, egymásután kerültek vízre a remek építés vitorlások, 183o-ben

már 45 hosszújáratú hajója úszott a tengeren s azonkívül az ipar terén is

nagyobb tevékenységet lejtett ki, de mind hiába, mert Ausztria kormányá-

MUME. AZ AURIxV PALOTÁJA.

nak az volt a törekvése, hogy a monarchia kereskedelmét — Fiume rová-

sára — Triesztbe terelje. Ausztria törekvését megkönnyítette az a körülmény,

hogy Triesztben éppen ez idtájt alakult meg az osztrák Lloyd gzhajó-tár-

saság, mely 1838-ban már 14 gzössel, 184()-ban áö-tel, 1848-ban pedig 31

gzössel rendszeres összeköttetésbe lépett Olasz-, Tíirök- és Görögország

kikötivel és csaknem az (>gész kelettol.

A magyar tengeri hajózás érdekében alig t()rtóiit \'alami. A nemzet

a belreformokra irányozta (isszes figyelmét; a tengerre liívást vajmi kevesen

értették meg.

Fiume ez idben tulajdouképen nem is kereskedk, hanem inkább hajó-

építk és hajósok luizája volt. A város f jíivödelmi forrását az akkor még
nagyszánu'i hajóé])ílö telepek liaszna és a szabad hajózás icépezte. A fiumei

hajósok ugyanis, auKínnjilxíii a fiumei kiköt az ország csekély ki- és bevi-

teh forgahna, valamint a megfelel közlekedési eszközök hiánya miatt nem
láthatta el a már tekintélyesen megnövekedett flottát keU mennyiség
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szállítmánynyal; kénytelenek voltak külföldi kikötök között hajózni. Fiume
hajóraja 1857-ig folyton ujabb vitorlásokkal növekedett. E vitorlások között

volt a történelmi nevezetesség Tmplacahile nev vitorlás is, melyet az 1848-ki

kormány egy magyar hadi flottának felállitása czéljából Fiúméban Gopcsevics

Spiridion nev trieszti gazdag hajótulajdonostól megvásárolt, de hadi czélokra

való felszerelését a kitört háború már megakadályozta.

Ugyanezen idszakra esik a fiumei hajóépitö-ipar virágzó korszaka is.

Az akkori hivatalos lajstromok szerint ugyanis a fiumei, buccarii és portorei

hajógyárak az 1850—1857. közötti idszakban nem kevesebb, mint 276 hajót

építettek Ü5.975 tonna-

tartalommal, a melyek

10.382,300 frt értéket

képviseltek. Tetpont-

ját érte el a hajóépí-

tés 1855-ben, midn
41 hajó épült.

A gzhajózás

még kezdetleges álla-

potl)an volt ; fimnei

gzhajózásról pedig

még csak említést sem
tesznek az akkori föl-

jegyzések. A harmin-

czas évekrl vezetett

kiköti nyilvántartási

lajstromok szerint a

fiumeikikötben 1838-

ban fordult meg el-

ször gzliajó, mely

azonban csak kivéte-

lesen — a szász ki-

rálylyal — érkezett

Fimnéba. Kereskedel-

mi gzösök elször

csak 1841-ben kezd-

ték látogatni Fiúméi.

Ez év folyamán a

fimnei kikötbe 17

osztrákgzös érkezett.

Ezek között 7 terhelve

volt; 10 üres. A 17 g-
zösnek tímnatartalma nem volt több mint 2095 tonna. Rendszeres gzhajózási

összeköttetésünk még 1848-ban sem volt. Trieszt és Rovigno között létezett

ugyan rendes heti közlekedés, de e V(mal gzösei csak a nyári hónapok alatt,

hetenként egyszer látogattak el a fiumei kikötbe. Az ezután következ két

évtizedben kizárólag osztrák gzösök látogatták Fiume kikötjét; az els

idegen gzös 1866-ban érkezett Fiúméba. Ez egy 672 tonnás angol gzös
volt, mely els útjában 42 ezer forint érték árút hozott Angliából és kivitt

kikötnkbl 9680 frt érték árút Angliába.

A gzösök forgalma 1842-tl vagyis midn kikötnket látogatni kezdték,

napjainkig, lobogó szerint feltüntetve a következ arányban emelkedett:

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 2o

OCZEÁNJÁRÓ GZÖS.

Hajóépítés

virágzása.

Gzhajózás

kezdete.

Kiköti

forgalom

.
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Érkezett Fiúméba

:

Az 1842. évben 11 osztrák g'zös Az 1858. évben 129 osztrák gzös.
1843. 9
1844. „ 29
1845. „ iS
1846. „ 30
1847. „ 23
1848. „ 31
1849. „ 30
1850. „ 30
1851. „ 30
1852. „ a3
1853. „ 33
1854. „ 104
1855. „ 101
1856. „ 127
1857. „ 132

1859. , 123
1860. , 131
1861. , 131
1862. , 134
1863. ,

1'.2

1864. , 125
1865. , 157
1866. , 128 ezek között volt 127 osz

trák, 1 angol.
1867.

,
1(.6 osztrák.

1868. , 225 (224 osztrák, 1 angol).

1869. , 266 (265 osztrák, 1 török).

1870.
, 246 osztrák.

1871. , 257 (.:'56 osztrák, 1 angol).

A mint látjuk, más, mint osztrák gzhajó csak elvétve fordult meg a

fiumei kikötben ; négu éy alatt összesen három külföldi lobogó. A külföldi

hajók csak 1872-ben kezdenek srbben megjelenni Fimiiéban, s ma már
évenkint körülbelül 300 idegen gzös köt ki itten, legnagyobbrészt angol

és olasz. 1872-tl fogva rohamos az emelkedés :

Az 1872. évben 322 (318 osztr.-magyar, 4 angol).

„ 1873. „ 537 (531 „ 6 „).

„ 1874. „ 694 (687 „ 5 „ 1 franczia, 1 orosz).

„ 1875. „ 631 (629 „ 1 ., 1 orosz).

„ 1876. „ 755 (750 „ 2 „ 1 dán, 2 orosz).

,,
1877.

,,
905 (888 „ 14 ,, 1 franczia, 1 orosz, 1 hollandi).

„ 1878. „ 872 (832 „ 37 ,, 1 belga, 2 német).

„ 1879. „ 905 (818 „ 86 „ 1 norvég).

„ 1880. „ 873 (780 „ 85 „ 1 franczia. 7 olasz).

„ 1881. „ 872 (747 „ 120 „ 1 német, 4 olasz).

„ 1882. „ 948 (837 ,, 110 „ 1 franczia).

„ 1883. „ 1080 (932 „ 144 „ 1 német, 2 norvég, 1 svéd).

„ 1884. „ 1265 (1056 ., 197
,,

6 német, 2 franczia, 2 norvég, 1 olasz.

1 ..

,, 1885. , 1931 (1697 , 194 ,, 11 német, 11 olasz, 5 franczia, 5 norvég,
3 görög, 2 belga, 2 hollandi, 1 svéd).

,, 1886. ,. 1724 (1483 „ 212 „ 11 német, 10 olasz, 7 norvég, 1 hollandi).

„ 1887. ., 2502 (2277 „ 210 „ 5 olasz, 5 német, 1 hoUandi, 1 dán, 1

norvég, 1 belga).

., 1888. „ 2948 (2492 „ 252 „ 14 olasz, 4 német, 4 franczia, 9 norvég,
2 ])ortugál).

., 1889. „ 1883 (1627 „ 233 „ 13 olasz", 3 német, 2 franczia, 2 norvég,
1 portugál, 1 spanyol, 1 svéd).

„ 1890. „ 3618 (3350 „ 221 ., 16 norvég, 13 olasz, 9 német, 2 franczia,

2 orosz, 2 görög. 2 montenegrói, 1 svédl.

„ 1891. „ 3618 (3350 „ 221 , 16 norvég, 13 olasz, 9 német, 2 franczia,

2 görög, 2 montenegrói, 2 orosz, 1 svéd). »

„ 1892. „ 3918 (3675 „ 162 „ 53 olasz, 12 norvég, 8 német, 4 görög, 1 ^
franczia, 1 montenegrói, 1 hollandi, 1 orosz).

„ 1893. „ 3922 (3604 „ 170 „ 119 olasz, 14 norvég, 9 német, 2 görög,
2 montenegrói, 1 franczia. 1 sjjanyol).

„ 1894. „ 4399 (4124 „ 153 „ 94 olasz, 12 német, 6 norvég, 6 franczia,

2 görög, 1 hollandi, 1 svéd).

„ 1895. „ 4247 (3960 „ 161 „ 106 olasz, 11 német, 5 norvég, 1 dán,

1 görög, 1 franczia, 1 svéd).

A magyar kikötváros hajózási forgalmát mint látjuk, 1842-ig kizárólag

vitorlások közvetítették. Ez idtl kezdve évrl évre nagyobb arányban szeropel

a gzhajó a fiumei forgalomban. Különösen szembeszöken emelkedett 1854-

ben, a midn a gzhajók száma az elz évi 33-ról egyszerre 104-re szaporodott.

1804-101 1868-ig aJig találunk változást a gzösök számában, míg 1868-ban

már mcgkétszeresedett a hajók forgalma, 187r)-b('n pedig már 631-re,

188r)-ben 1031-r(^ és 189r)-ben 4247-re emelkedett az érkezett gzíksök száma.

Velük szemben egyre csökken a vitorlások forgahna, az utolsó évtizedben

az összes hajóforgalomnak már csaknem 60<*/o-át tették a gzhajók. Mind a
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mellett a gözliajüzás roluuuus emelkedése alatt a vitorlások még egy másod-

virágzási korszakot éltek. Ez 186o-töl ISTö-ig volt, midn még elég jó alka-

lom kínálkozott az amerikai kolajnak és gabonának Európába való szállí-

tására. Különösen élénk lendületet vett az amerikai kivitel az 1867—1869.

években, müiek kedvez hatását megérezte a fimnei hajóipar is, e három év

mindegyikében még huszo^mégy, átlag oOO tonnás hajó épült itt. De nem-

sokára beállt a vitorlázás hanyatlása.

1870-tl kezdve a hajók viteldija a gzhajók szállítási képességének növe-

kedése következtében mindinkább redukálódtak, minek folytán a fiumei

hajótulajdonosok még a hajófenntartási költségeket és csak nehezen tudták

fedezni. Ily körülmények között a fiumei vitorlás haióflotta s-xinos^''"'"'^^ '^^j"^^^

hanvatlása

pusztulásnak indult. A hajótulajdonosok teljesen elhanyagolták hajóikat, ta-

tarozásukra semmit sem áldoztak s ha már nagyobb javítást követeltek, túl-

adni igyekeztek rajtuk. Ennek természetes következménye lett, hogy Fiume
hajóépít ipara 1870— 1880-ig rohamosan hanyatlott. Ez utolsó évben már
csak egy hajó épült Fiimiéban; 1881-ben kett, 1888-ban egy, és ez volt az

A TENGERÉSZETI HATÓSÁG „ELÖRE'' GZHAJÓJA.

utolsó nagy vitorlás. Ez évtl k(!zdve a vitorláshajók építése teljesen meg-
szntnek mondható.

Ugyancsak hasonló kedveztlen viszonyok uralkodtak a czentrahzáczió

utolsó idejében a tengeri árú- és hajóforgalom dolgában is, a mit a vitorlás

hajózásnak már ez idben megindult hanyatlása, de nem kevés mértékben
Triesztnek protekcziós versenye, a Déli vasút megnyitása után a forgalom-

nak Triesztbe tereldése idézett el. Ennek illusztrálására elegend felemh-

tenünk, hogy míg Fiúménak 1855. évi tengeri árúforgahna 14 milhó érté-

ket képviselt, 1866-ban 13 miihóra, 1867-bcn már 11 miihóra csökkent. Ha-
sonló adatokat nyújt Zeng és Zára forgalmi statisztikája, míg Trieszt for-

galma, mely 1857-ben már 280 millió voh, 1867-ben 320 millióra emel-

kedett.

Legszombeszököbben azonban Fiume hátramaradottságát akkori kikö-

tjén vehetjük észre, a mely a Fiumara-csatornán kívül csupán 500 folyó-

méter rakodó partfallal bíró, sekélyes kikötbl állott.

E kiköt terra incognita volt a távolabb országok hajósai eltt; bel-

földdel vasút által összekötve nem lévén, csekély árúforgalmát vitorlások és

25*
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az osztrák Lloyd-társaságnak néhány vonalán Fiumét is érint kisebb gzösei

közvetítették. Nagyobb gzhajók ki sem köthettek, mert a roskadó rakodó-

partok mentén mindenütt magas iszapréteg borította a kiköt fenekét oly-

annyira, hogy nagyobb í'ajtájú hajó még üresen is feneket ért a móló kö-

zelében.

Ilyen állapotok uralkodtak akkor, a midn Fiume és a magyar-horvát

tengerpart a kiegyezés idejében az 1867. évi XVI. törvényczikk határozatai

alapján az osztrák kormánynak csaknem egy százados közigazgatása alól

felszabadulva, magyar kormányzat alá jutott, s a negyvenes években meg
nem valósítható eszme testté válhatíjtt. Ettl fogva kezddik Fiume fel-

virágzása.

Tengerószoti A magyal" kormány a tengerészeti közigazgatás, valamint a tengeré-

szeti és hajózási ügyek vezetésére 1870-ben a trieszti tengerészeti hatóság

mintájára egy, az akkori földmvelési, ipar- és kereskedelmi minisztérium

alá tartozó külön álló hivatalt szervezett, mely ugyanaz év november havában

m. kir. tengerészeti hatóság elnevezés alatt megkezdte mködését.
E hatóságnak ügyköre fképen a hajózási, hajóépitészeti, halászati, tenger

egészségi és veszteglési ügyekre terjedt ki. A tengerészeti hatóság ugyanis fel-

hatóság.

AZ ADRIA-TÁRSASÁG „CAROLa" GZÖSE.

Ügyel a tengeri hajók építésére, ellenrzi a hajók állapotát és azoknak szabály-

szer felszerelését, eljár azon ügyekben, melyek a magyar-horvát tengerparton

zött bel- és külfcildi hajózásra vonatkoznak
;
gondoskodik a kikötkrl és fény-

tornyokról, kiköti tárházakról stb. és a tengeri hajózás anyagi elömozditását és vé-

delmét czélzó intézményekrl, azok javításáról; felügyel a kereskedelmi tengeré-

szeti akadémiára s az elirt szakvizsgálatok alapján kiadja a kereskedelmi tenge-

részetben létez tiszti állásokra képesít okiratokat; eljár Il-od fokú tengerészeti

és fegyelmi szempontból a hajótulajdonosok, hajóvezetk és tengerészek között

tengeri utazások alkalmából elforduló vitás kérdésekben, úgyszintén hajókárok és

hajótörések ügyeiben, a mennyiben az ily kérdésekben való jogi döntés a bíróság

illetékességének van fentartva; nyilvántartja a kereskedelmi tengerészet személy-

zetét, tárgyalja a tengerészek szolgálatai viszonyaira vonatkozó ügyeket, valamint

az ínséges vagy külföldön elhalt tengerészek ügyeit és igazgatja a tengerészek és

a tengeri halászok segélyalapjait. A hatóság azonkívül tengerészeti kihágások

esetén mint másodfokú hatóság mködik, ellenrzi az állam által segélyezett hajózási

vállalatok szerzdésszer járatait, felügyel a tengeri halászat gyakorlására és a

tengeri egészségi és veszteglési ügyekre vonatkozó tíirvénj'ek és rendeletek végre-

hajtására stb. stb.

A tengerészeti hatóság mellé hat ülnök van rendelve a tengeri hajótulajdo-

nosok és kereskedelmi kapitányok körébl, a kik a kereskedelmi tengeri hajókat

illet fontosabb személyi és kártérítési esetekben a másodfokú határozat hozata-
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Iánál a tanácskozásokban részt vesznek és kiknek véleményét a tengerészeti ha-

tóság különösen gyakorlati szakismeretet igényl esetekben is kikéri.

A magyar-horvát tengerparton a rév- és egészségügyi szolgálat ellátá-

sára hat révhivatal, öt révkirendeltség és a niaitinschizzai vesztegintézet áll

a hatóság rendelkezésére. A révhivatalok széklieiye Fiume, Buccari, Por-

toré, Szelcze, Zeng és Carlopago ; a révkirendeltségeké Czirkvenicza, Növi,

Szent-György (San Giorgio), Jablanacz és Stinicza. Úgy a révhivatalok, mint

a révkirendeltségek hatásköre bizonyos tengerészeti kerületekre terjed ki

:

a fiumei révhivalalé az isztriai határtól a ziu-kovói kiköt keleti végéig ; a

buccarii révhivafalé Zurkovó keleti végétl a Kravanjak-csúcsig; a portoréi rév-

hivatalé a Kravanjak-csúcstól az Ertak-csúcsig ; a szelczei révhivatalé az Ertak-

csúcstól a volt katonai határrvidékig; a zengi révhivatalé a katonai határ-

rvidéktl Lukovó déli csúcsáig s a carlopagói révhivatalé Lukovó déli csú-

csától a dalmát határig.

Róvliivatiilok.

A „BUDAI'KbT HADraAJO.

A révhivatalok és révkirendeltségek vezetik az összes kikötök összes teng-e-

részeti-, révügyi- és egészségügyi szolgálatát s azonkívül, révhivatalok a fennálló

törvények és rendszabályok elleni kihágások esetén els fokú határozatot hoznak.

Ügy a révhivatalok, mint a révkirendeltségek rév- és egészségügyi végrehajtó

szolgálatban, a még Mária Terézia idejében Editto Politico di vavigazione czimen
kiadott szabályzat alapján, valamint a késbben kiadott törvények és rendeletek

alapján járnak el. Az Editto politico di navigazionemercantile austriaco, melyet Mária
Terézia az osztrák tengerészeti ügyek szabályozására 1774. április 24-én adott ki,

magában foglalja a révhivatalok teendire, hatáskörére vonatkozó eljárásokat, a

hajótiilajdonos, kapitány és a személyzet között fennálló viszonyok rendezésére

vonatkozó szabályokat ; a tengeri egészségügyi szolgálat ellátására vonatkozólag

az ez irányban kiadott rendeletek és nemzetközi egyezmények határozatai köve-

tendk.

A révhivatalok ügyköre a tengerészeti egészségügyi és hajózási üg^-eken

kivl fképen a révszolgálatra terjed ki. A révhivatalok ugyanis felügyelnek a

kikötk és azok berendezéseinek jó karban való tartására, az érkez és induló

hajók kikötésére, azok szabályszer rakodására és az egész kiköt közbiz-

tonságára.
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Kiköti

illetéltek.

Ezen küls szolgálatokat a révliivatalok — a tiszti személyzeten kívül — nagy-

számú róvkalauzokkal végzik, a kik a rakodó-partok különböz pontjain elosztva

— kezelési szolgálaton kívül — úgy nappal mint éjjel, rszolgálatot is vég'eznek.

A kiköti szolgálat ellátására és kényelmes lebonj^olitására számos segéd-

eszköz : kézi emelgépek, rakodó-hidak, úszó gzdaru, búvárkészülékek, ment-
eszközök, továbbá a veszélyben lev hajók segélyezésére egy ment-gzös
(lifeboat) és egy modern épitésü vontató- és szivattyú-gzös áll rendelkezésre.

Természetes, hogy a hajók, illetleg tulajdonosaik úgy a kiköt, mint azok

berendezésének használatáért bizonyos illetéket tartoznak fizetni, a mely illetékek

lényeges bevételét képezik az államnak. A különféle illetékek között különösen a

kiköt használatáért fizetend kiköti illetéket említjük fel, a mennyiben ezek a

kiköti forgalom fejldésére határozottan lényeges befolyást gyakorolnak.

Fiúméban a kiegyezés eltti idkbl fennmaradt régi illetékrendszert, amely
a kikötbe érkezett hajókat tonna-, tengeri egészségügyi—, veszteglési-, világító-

és több efféle illetékek fizetésére kötelezte, 1883-ban a jelenleg is érvényben lev
illetékrendszer váltotta fel, mely egyszerbb és kedvezbb is az elbbinél, de a

A MAGYAR-HORVÁT GZHAJÓZÁSI TÁRSASÁG „PANNONIa''" GZÖSE.

mai viszonyoknak már hovatovább nem felel meg; mei't e rendszert tulaj donképen

inkább a vitorlás hajózási viszonyok tekintetbe vételével állapították meg
midn a gzhajózás minálunk csak csirájában, a parti hajózás meg éppen a Idsér-

letezés stádiumában volt.

A magyar kereskedelmi kormány mostanában egy praktikusabb rendszer

kidolgozásán fáradozik, melyet az osztrák kormánynyal egyetértve valószínleg

már a közel jövben életbe fognak léptetni.

A jelenleg érvényben lev illetékrendszer szerint a belföldi és ezzel eg'y

tekintet alá es idegen hajók 26 tonnától kezdve fizetnek illetéket, még pecUg .a

következ fokozat szerint : 26-tól 50 tonnáig, regiszter tounánkint 4 krt : 51-tl

100 tonnáig 8 krt ; 101-tl 150-ig J5 krt ; 151-töl 200 tonnáig 20 krt ; 201-tl 300-ig 25

krt; 301-tl 400-ig 30 krt; mig a 40Ó tonnán felüli hajók minden tonna után 38 krt

fizetnek. Az oly idegen hajók pedig, amelyek a belföldiekkel egy tekintet alá nem
esnek, tonnánként 1 frt 50 krt fizetnek. Vannak azonban különléle kedvezmények,

melyet a hajók az érintett kikötk és a végzett i'akodási mveletek tekintetbe

vételével élveznek. így az oly hajó, mely valamely belfíildi kikötben csak leadott

vagy felvett rakományt és ugyanazon utazáson külföldi kikötnek érintése nélkül

egy vagy több belföldi kikötben egyenl mveletet folytat, az utóbbi kikötk
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mindegyikében 26-tól 100 tonnáig 1 krt, lOl-tl 200-ig 2 krt, 201-töl 300-ig 3 krt,

3011-tl 400-ig 4 krt, s azon felül 5 krt fizet. Ugyanezen illetéket fizetik azok a

hajók is, melyek nem végeznek semmiféle operácziót és a 72 órában meg-

állapított határid lejárta következtében a teljes fölmentésre ig'ényt nem tarthatnak.

A belföldi és ezekkel egy tekintet alá es idegen gzhajók, melyek menet-

rend szerint periodikns járatokat tesznek belföldi kikötk között, szintén igen

jelentékeny kedvezményt élveznek, a mennyiben csakis az idszaki járatért az

érintett kikötk számának tekintetbe vétele nélkü

illetéket az emiitett fokozat arányában 2, 10,

felüliek pedig 25 krt. E kedvezmény különösen

ldésére hatott elnyösen, mert az egyes vállalatok az általuk fenntartott s több

belföldi kikött összekapcsoló járatokért a végzett operációk arányában igen

csekély illetéket fizetnek. Azonkívül a törvény fölmenti az illeték fizetése alól

mindama belföldi s ezzel egy tekintet alá es hajókat, melyek tonnatartalma nem
haladja meg a 25 tonnát; továbbá a halászat zésére, halszállításra, folyóvizekre

szánt bárkák, hajót, vontató-gzösök, a magyar kincstári hajók, osztrák-magyar

és idegen hadihajók s így a yachtok

sem fizetnek illetéket, ha kereskedelmi

a kiindulási kikötben fizetnek

14, 16, 20 krt, a 400 toiuián

a periodikus parthajózás fej-

A PANNÓNIA ÜÖZÖS BELS HELYISÉGEI.

géznek.

A révilletéken

kívül még a rakodó-

hidak használatáért,

továbbá éjjeli rako-

dások alkalmával a

villamos világításért

fizetnek illetéket a

kikötkben.

A tengerészeti

hatóság közvetlen vezetése és kezelése alatt álló intézmények közül különösen

a tengeri vesztegintézetet emhtjük meg, a hol a járványos kikötkbl érkez

hajókat, azok rakományait és személyzetét, mieltt szabad közlekedésre bocsát-

tatnának, ferttlenítés alá veszik. Ez intézetrl más helyen részletesen teszünk

említést; e helyütt csak azt említjük meg, hogy az 1885-iki kolerajárvány ide-

jében egészen átalakították s oly berendezéssel látták el, hogy az intézet manap-

ság a modern kor igényeinek minden tekintetben megfelel.

Ugyancsak a tengerészeti hatóság kezelése alatt állanak a fiumei és zengi Tengerészeti

tengerészeti segélyalapok, melyeknek tulajdonképeni rendeltetése, hogy az elaggott segélyalapok.

és nnmkaképtelen tengerészeknek és azok családjainak támogatást nyújtson. E
segélyalapokat még a múlt században magánosok adakozásából alapították és egy
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egyesület kezelte, csakis a múlt század vége felé ment át az állam kezelésébe. A
fiumei segélyalap, melyet a tengerészek védszentjérl Szent Miklós-alapnak

(Pio fondo di San Nicolö) neveztek el, a fiumei-, biiccari-, portó rei- és szelczei kerületbe

tartozó tengerészeket, míg a zengi alap a zengi és carlopagói kerület tengerészeit

seg'élyezi. E segélyalapok vagyona 1870-ben, a midn a fiumei m. k. tengerészeti

hatóság kezelésébe ment át, 71,731 frtot tett ki, mely összegbl csaknem 43 ezer

frt kétes érték osztrák papirosokból állott, mig jelenleg 25 év lefol^'ása után

az 1895. év végén e segélyalapok tkéje nem kevesebb mint 202,856 forintra

szaporodott s ez összeg a legreálisabb alapokon nyugszik.

Figyelmet érdemel még az a körülmény is, hogy mig az osztrák kezelés

alatt a segély havonta átlag 3 frt 80 kr., st 3 frtban volt megállapítva, a leg-

utóbbi idben havonként 5, 8, 10 frt st nagyobb segély is jut egyesek részére.

A segélyalapok örvendetes emelkedése a lelkiismeretes kezelésen kívül fké-
pen annak az intézkedésnek tulajdonítandó, melyet a m. kir. tengerészeti hatóság

/

Tengerészeti

közigazgatás.

AZ „orient'" Gzhajó.

niciálására alkotott 1883. évi XXXII. törvényczikk állapít meg. E törvényczikk

8-ik §-ának értelmében a magyar kikötkben beszedett kiköti illetékeknek tíz

százalékát a tengerészek segélyalapjára fordítják. E törvényes intézkedés nélkül,

melyhez hasonló csak kevés államban van érvényben, alig számolhatnánk be

ily feltnen örvendetes eredményrl. A segélyalapok egyéb bevételeit a már
tulajdonában lev tke kamatjai, a szökevény tengerészek bérhátralékai, a ten-

gerészeti szabályok áthágása miatt kirótt bírságok képezik.

Miután a kiköt és a magyar-horvát tengerpart a magyar kormányzat igaz-

gatása alá került, szükségesnek mutatkozott, hogy a tengeri közigazgatást magyar

törvények alapján rendezzék. A magyar törvényhozásnak tehát egészen új felada-

tot kellett teljesítenie : meg kellett alkotnia a magyar tengerészeti rendtartást. A
törvények sorát a tengeri kereskedelmi hajók köbözésérl szóló 1871. évi XVI. törv.-

czikk kezdte meg, mely a hajók köbözésére nézve az Angliában szokásos és a

legtöbb állam által elfogadott Moorson-féle rendszert nálunk is életbe léptette.

Ezután sorban következtek a tengeri kereskedelmi hajók lajstromozásáról szóló

1879. évi XYI. törvényczikk ; a révilleték szedésének jogát és rendszerét szabályozó
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1883. évi XXXII. törvényczikk ; a tengeri hajók jelz készülékeinek egyöntet lerendezé-

sét szabályozó rendelet; a kiköti rendfenntartást biztosító révrendörségi szabályzat; a

személyszállító hajók biztonságának ellenrzésére kiadott szabályzat stb.

Leglényegesebb azonban a tengeri szabad hajózástz hajóknak állami se-

gélyben ós kedvezményekben való részesítésérl szóló 1893 : XXII. törvényczikk,

továbbá a tengeri hajók építésének állami segélyben való részesítésérl szóló

1895 : XXXII. törvényczikk. Czéljuk az, hogy a hajózásnak, fképen a vitorlás-
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hajózásnak, valamint az évtizedek óta szünetel hajóépít iparnak ujjáébieszti

legyenek.

A tengeri közigazgatási és hajózási ügyek rendezésével lépést tartott

a kiköti építkezés és a közlekedési eszközök fejldése.

Az öt hektár terület és ötszáz folyóméternyi területtel biró kis kiköt
1870-töl fogva szakadatlanul épült s nagyobbodott ; továbbfejlesztésén ma is

egyre dolgoznak. A kiköt fejldésével Fiume tengerészeié és kereskedelme

fokról-fokra emelkedni kezdett, s a kormány nemsokára megvalósíthatta az

önálló magyar tengeri gzhajózást. Mindenekeltt azonban kell piaczokat

kellett szerezni a tengeren túl a magyar árúk számára.

Magyarország Vármegyéi s Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 2o
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Akkor még a virágzó vitorlás hajózás képezte a vidék egyetlen jöve-

delmi forrását.

Fiúméban, hol abban az idben csak egy hajóügynök volt, Clescovic-h L.

1874. augusztusban jelent meg a piaczon az Ossoinack L. czég, mely ma
is fönnáll.

Ossoinack Lajos kezdeményezésére, gróf Szápáry Géza kormányzó támo-

gatása mellett vetették meg a kereskedelmi tengerészeti programm alapjait,

melyeken tovább építve, Fiumét a magyar állam tengerparti empóriumává

lehetett vala tenni. Vissza kellett szerezni azt a tengeri kereskedelmet,

melyet az osztrák czentralista kormánytól favorizált Trieszt miatt elvesztett

az 1857-ben kizárólag Trieszt javára befejezett trieszt—laibachi és steinbrück

—

zágrábi vonalak kiépítése következtében.

Az els nagyszabású kísérletet a magyar liszttel tették.

Fiume emelésére s így a magyar tengerészet megvalósítására irányult

programm megvalósításában buzgón munkáltak közre Tisza Kálmán volt

jitr^^-A <iat im-̂ f-
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A FIUMEI PÉNZÜGYRSÉG ., LAJOS" GÜZBÁRKÁJA.

miniszterelnök, Csernátony Lajos, Wahrmann Mór képviselk, Matlekovics

Sándor államtitkár, nemkülönben a malmok részérl Bakonyi, a Pannónia,

és Brüll, az Egyesült malmok akkori igazgatói.

Szükséges volt mindenekeltt, hogy Budapestrl, a Szávától és a Drá-

vától Fiúméig a legkisebb szállítási tételeket állapítsák meg, a mi azonban

daczára annak, hogy Fiume több kilométerrel közelebb fekszik Magyar-

országhoz, a magyar kir. államvasutak és a déli vasút kcizött fönnállott kartell

következtében nem volt elérhet s így Fiúméra nézve épp oly szállítási

díjak maradtak érvényben, mint Triesztre nézve. Hogy Trieszttel mégis

versenyezhessünk, elször is le kellett szálHtani a piaczi költségeket, aztán

rendes gzhajós összeköttetést kellett létesíteni Fiume és a fontosabb nyu-

goti kik(')tk között, az árúk elhelyezésére pedig tárházakat építeni.

Három évi kitartó munka után végre a magyar kormány engedett

CaUinelli, Smoquina és Ossoinack folytonos kérelmének és évi 25,000 frt segélyt

engedélyezett a Fiume és TJverpool között rendszeresítend 12 gözhajójáratra.
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1877-ben Zancla gzös volt uz els, mely ezt az utat megiijitottu jó

900 tonna rakománynyal, melyet a trieszti kereskedelemtl vont el, és

ugyanazon évben Ossoinack L. segély nélkül indította el a Wilster gzöst

Glasgowba, tonnánként 4 shillinggel olcsóbban, mint Triesztbl. Az 1878.

év elején ugyancsak Ossoinack a Commoundourous gzöst indította ugyan-

arra az iránjra, szintén teljes rakománynyal.

Miután a Schenker & Comp. czég, mint a déli vasutak vezérügyníike

a vasúti díjszabásban vasúti kocsirakományként 30 frtot meghaladó díjmér-

séklést élvezett, feltétlenül szükséges volt e hatalmas szállító czégnek közre-

mködését megnyerni. Ezt nagy nehézségek után maguknak a malmoknak
kezdeményezésére Cattinolh és Ossoinack el is érték; a Shenkcr & Com]).

czég 1878-ban belátta, hogy a fiumei piacz miiulinkább uyei' jeh>ntségben,

azért elhatározta, hogy fiókot nyit Fiúméban.
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A FIUMKI KIK()T() FORGALMÁNAK EMELKKDÉSE.

Behozatal ^——^— Kivitel.

Ekközben az angol hajótulajdonosokkal mind újabb üzleti összekötte-

tések létesültek s mikor a (Uynn és Son czéggel lejárt a szerzdés, a kor-

mány a liverpooli összekött(>tésekre megnyertí^ a Cunard társaságot, a glasgow-

leithi útirányra a Burrell mid Son czéget és végül a londoni (isszekíittetésekre

Dailey és Leetham czéget; megalapította a hires Hungárián Sea navif/afinii

Covipantit, mely mint ilyen szerepelt a kormány eltt, habár tényleg nem
volt egyéb, mint a három hajózási társaságnak egyezsége. E társaság fel-

oszolván, több tagjának részvételével az Adria Steamshix) Company létesült,

melybl 1882-ben ugyanazon társaság 7 hajójának megszerzésével az Adria

magyar gzhajózási társaság alakult, melyrl alább bvebben szólunk.

Az új társaság mködése folytán, új kereskedelmi vonalak létesültek

s Fiúménak úgy hajózási,mint kereskedelmi élete eddig soha nem létezett

s a kikötk történetében szinte példátlan gyors felvirágzásnak indult.

Baross miniszter 1891-ben megszüntette az osztrák Lloyddal fennállott

26*
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szerzdést, megvonta tle az eddig aránylag nagyon csekély ellenszolgáltatások

fejében élvezett államsegélyt, minek következtében az osztrák Lloyd fiumei

partliajózási járatait beszíintette. A fiumei kereskedelmi és iparkamara közben-

jöttével a Sverljuga-íele fiumei és a Krajácz-féle zengi gzhajózási vállalat

egyesült és a 166,000 frt államsegély biztosításával „Mmiyar-Horvát Gözhajózó

Társasággá" alakult. Növeked hajóparkjuk Dalmáczia, Isztria, a magyar-
horvát tengermellék, valamint a dalmátszigetek í'ontosabb kikötit rendszeres

és gyakori összeköttetésbe hozta Fiúméval és ezzel az emhtett vidékek keres-

kedit a fiumei piaczra terelte.

A Schivarcz Lipót-íélQ zágrábi vállalat Anconába, Velenczébe s legutóbb

Ravennába indított járatokat ; gzösei e piaczokról zöldséget, gyékényt,

favostgyártmányokat, üvegárut, sózott bröket hoztak Fiúméba s innen lisztet,

gabonát, nyers czidvrot,

ásványvizet, bútort és

különféle faárut szállíta-

nak az említett helyekre.

A forgalom kiter-

jedésével a magyar gz-
hajók állománya gyors

emelkedésnek indult. A
magy^ar gzhajóflotta

1871-ben még csak egy

gzösbl állott, 1881-ben

6 gzösbl, 1890-ben 40

gzösbl 13126 tonna-

tartalommal, 1895-ben

pedig már 64 gzösre

szaporodott, összesen

37818 tonna-tartalom-

mal.

A kiköt forgalmá-

nak lebonyolítása végett

természetesen a vasúti

rakodóhelyek területét is

folytonosan növelni kel-

lett. A forgalom roha-

mos emelkedését jellemzi

az utóbbi évtizedben soha

meg nem szn panasz a

tárházak elégtelensége miatt. A Ossoinac Lajos terve után készült els nagy

tárházat a további nagy tárházak építése követte a pályaudvaron ; a

sinhálózatot is kibvítették ; de ez még mind nem elégítette ki a szükség-

letet s legújabban ismét intézkedést kellett tenni a tárházak szaporítása, a

sínhálózatnak, még pedig a nagy terepnehézségek miatt Fiume halárán kívül

való kibvítése végett.

A Fiúméba telepedett pénzintézetek üzleti mkíidése alatt több uj czég

ala.i)í1ott üzletet a pia(;z()n, st Triesztbl is egyes ezégek Fiúméba tették át

székludyöket. Részben ezek mködésének köszíinhetö, hogy a szokott árú-

czikkeken kívül új árúnemek is megjelentek a fiumei piaczon ; még pedig a

legutól)l)i évtiztul lefolyása alatt a ngersJcöolaj, nyersrizs, panintolaj. páhnaolaj,

gyanla, arahxwzga, marónátron, foszfát, nyersjuta, nyersi'as. mángánércz. tengeri

só. továbbá déligyümölcs és Icácé, n\Á\ iitól)l)iakat nündaddig kizárólag Trieszt-

4̂ \,;

TRABACCOLü.



A magyar tengerészet. 205

ben rakták le s Magyarország kereskedi onnan voltak kénytelenek vásárolni.

Ekképen az említett árúczikkek d()lgái)an is sikerült, ha mindjárt kezdetben
kisebb arányiján is, megtörni a trieszti kiköt egyeduralmát.

Azonkívül, hogy az állam pénzsegélylyel támogatja a nagyobb kiviteli

vállalatokat, a m. kir. államvasutak és a m. kir. tengerészeti hatóság rendel-

kezésükre bocsátotta a nagyobbára a Punto francéban fekv tárházakat.

Ezekben a tárházakban három heti fekbérmentességet élveznek a szállítandó

árúk, azonkívül a kiviteli dijakat élvez árúkért, mint szeszért, czukorért stb.

mindjárt folyósítják a pr'émiumot, mihelyt ez áruk a Punto francoban fekv
vállalati tárakban elhelyeztél nek.

Az állam által nagy pénzáldozattal támogatott vállalkozások nem

BRAZZERA.

maradtak eredmény nélkül. Ez eredményt legjobban igazolja a forgalmi

adatok egvbeállítása.

8.99Ö hajó, vagyis

Érkezett és indult 1872-ben 5.277 hajó

1896-ban 14.267 „

az emelkedés huszoníjt év alatt .

közel 1700/u.

A hajóforgalom eszerint már csaknem háromszorosa a kiktépítés
megkezdésekor fíiljegyzett forgaloumak, csakhogy ezek a szí'unok magukban
véve még nem fejezik ki eléggé a h)rgalom növekedésének arányát, amennyilxMi

nem csupán a hajók száma növekedett, de növekedett a nagyobb, tehát több

befogadó képességgel bíró hajók száma is.

Huszonöt évvel ezeltt nagyobbára apróbb vitorlások látogatták Fiumét,
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míg jelenleg hatalmas gzösök szerepelnek els helyen a kiköti forgalomban.

iiajóioigaiom. íme, liogyan alakult Fiume hajóforgalma tonnatartalom dolgában :

1872-ben 325.116 tonna

1895-ben 2,124.508 ^
az emelkedés . . . 1,799.392 tonna,

vagyis 5530/0.

A fiumei kikötben megforduló hajók tehát jelenleg csaknem hatszoro-

sát szállíthatják annak, a mit huszonöt év eltt. Hogy a kiegyezés idejétl
napjamVuj mily arányban növekedett Fiume hajóforgalma, azt a következ
adatokból láthatjuk

:

Év
Az érkezett liajók Az elindult hajók

Eg-yütt

az érkezett ós eliiid. hajók

száma tonna tart. száma tonna tart. száma tonna tart.

1867 6.137 109.071 6.283 120.905 12.420 229.976
1868 6.648 127.924 6.684 135.945 13..332 263.869
1869 2.720 126.004 2.739 135.484 5.459 261.488
1870 2.046 1.30.170 2.062 143.213 4.108 273.383
1871 2.169 137.461 2.162 143.458 4.331 280.919
1872 2.647 162.156 2.630 162.960 5.277 325.116
1873 2.756 172.622 2.795 180.013 5.551 352.635
1874 2.786 181.029 2.783 184.160 5.569 365.189
1875 2.595 166.995 2.570

2.5.35

169.458

159.269

5.165 336.453

1876 2.619 158.173 ' 5.154 317.442
1877 2.717 167.036 2.724 163.502 5.441 3.30.538

1878 2.721 211.793 2.742 215.720 5.463 427.513
1879 2.636 325.669 2.601 325.631 5.237 651.300
1880 2.682 342.643 2.660 339.287 5.342 681.930
1881 2.679 398.318 2.716 406.089 5.395 804.407
1882 3.049 487.423 3.074 482.314 6.123 969.737
1883 3.456 581.859 3.424 578.940 6.880 1,160.799
1884 3.807 641.739 3.749 630.934 7.556 1,272.673
1885 4.315 719.490 4.304 723.100 8.619 1,442.590

1886 3.791 653.518 3.742 661.933 7.533 1,315.451
1887 4.948 687.693 4.926 691.785 9.874 1,379.478
1888 5.152 780.784 5.114 774.543 10.266 1,555.327
1889 5.158 814.632 5.145 825.948 10.303 1,640.580
1890 5.471 883.585 5.435 874.553 10.906 1,758.138
1891 6.284 930..589 6.238 924.6.37 12.,522 1,855.226
1892 6.323 810.204 6.287 807.723 12.610 1,617.927
1893 6.287 986.658 6.256 982.413 12.543 1,969.071
1894 7.170 1.070.625 7 . 196 1,072.176 14.366 2,142.801

1895 7.023 1,063.970 7.006 1,060.538 14.029 2,124.508
1896 7.156 1,113.515 7.111 1,107.265 14.267 2,220.780

(1896. évig a hajók számában a 10 tonnán aluli hajók is benfoglaltatnak, 1869-tl
kezdve pedig a 10 tonnán aluli hajók többé nem szerepelnek. A mi a tonnatartalmat illeti,

1871-ig' a régi tonna van kimutatva, mig 1871-tl az uj regisztertonna, amelybl 82 tonna
100 régi tonnával egyenl.)

A hajók térfogó képességének nagyobbodása a gzhajók szaporodásában
bírja okát. A mig azonban a gzhajók szaporodnak, velük szemben folyto-

nosan csökken a vitorlások raja ; különösen pedig a hosszújáratu vitorlások

számánaií fogyatkozását tapasztalhatjuk

.

1871-ben a magyar kereskedehni tengerészet hajóállománya a szá-

mozolt l)ái'i^ál';l':al és halász-sajkákkal együtt 565 vitorlásból és 1 gözíisbl
állott, 1881-ben a hajóállomány 465 vitorlásból és 6 gzösbl, 1891-ben 445
vitorlásból és40 gzösbl, 1895-ben pedig 440 vitorlásból és 64 gzösbl állott.

A mig tehát a huszonöt évvel ezeltt lét(>znek nem tekijithetö magyar
tengeri gzhajózás ma már 64 hajót mutathat ÍVH, a vitorlások ezen idszak
alalt 125-tel fogylak, a mi különben általános jelenség, mert a gzösök
lassankint nemcsak a hosszú járatokon, de a parii járatokban is kiszorítják a
vitorlásokat.

A hajóforgalom emelkedésévííl majdiKrm teljes(>n azonos az árúforgalom
összeségéiu'k emelkedése. A mig ugyanis, mint föntebb említettük, a liajó-
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forgalom emelkedése 189ö-ig öbS^'a volt az 1872-ikivel szemben, az árú-

forgalom ugyanez idszakban 544o/„-kal emelkedett.

Az áruforgalom hullámzása 1867-tl kezdve következ volt:

E V

Behozatal

métermázsa
érték

forintokban

Kivitel

métermázsa
érték

forintokban

Összes áruforgalom

métermázsa
érték

forintokban

1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
187Í-

1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

423.721

489,503
.543.797

653.945

688.587

1,181.266

1,111.079

960.510
738.3.38

730.140
599.349
626.830
678..381

667.736
806.480

1,112.898

1,482 547
2,085 530
2,183..383

2,010.823

1,933.963

2,171.813

2,285.570

2,678.783

2,779.289

3,074.743

4,395.490

4,641 381
4,688.427

6,165.632

6,360.081

6,859.186

7,951.477

9,056.029

11,795.246

13,6.39,038

10,498.697

8,884.216

9,466.785

6,518.696

6,471.832

6,942..356

7,851.655

12,179.211

14,828.127

21,712.293

23,224.335

21,882.325

21,760.909

20,719.611

23,723.477

26,202.627

28,666.265

34,283.560

41,549.788

58,819.299

60,606.253

63,375.439

604.734
546.427
502.548
513.516
520.963
488.876
522.870
909.578

1,142.061

1,121.220

1,199.049

1.365.690

2,376.5.50

2,189..541

2,257.620

3,296.7.53

4.296.880

4.228-920

5,227.076

4,478.230
4,946.172

6,038.861

5,807.569

5,468.360

5,865 701

4,180.812

5,764.427

5,872.108

5,082.097

5,445.198

5,429.934

5,096.342

5,429.597

5.637.545

6,975.146

6,4.54.656

8,388.414

8,681.513

10,974.722

10,079.677

12,375..589

22,701.193

19,362.498

22,323.810
29,149.865

43,011 562
44,950.026

54,333.479

.53,871.866

54,459.675

68,240.551

62,319.470
60,059 021
.59,012.419

51,195.022

68,323.980

66,421 830
58,246.119

1,028.455

1,035.930

1,046.345

1,167.461

1,209.-550

1,670.142

1,633.949

1,870.088

1,880,-399

1,851.360

1,798.-398

1,992.520

3,054.931

2,857.277

3,064.100

4,409.651

5,779.427

6,314.4-50

7,389.770
6,í-89.056

6,881.175

8,210.674

8,093.139

8,147.H-3
8,64')-.990

7,2-55.-5-55

10,159.917

10,513489
9,770.524

11,610.8.30

1
1
,790.015

, ll,9-5-5..528

13,381.074

14,693.574

! 18,770.-392

20,093.694

18,887.111

17,-565.729

20,441.507

16,598.373

18,847.5-21

29,643.549

27,214.153

34,-503.021

{3,977.992

6{-,723.855

68,174.361

76,215.805

75,622.775

75,179.286
i 91,928.028
• 88,522.097

88,725 286
93,296.039

92,744.810

127.143.379

, 127,028.083

121,621.558

A fiumei kiköt árúforgalmi mérlegében érték dolgában 1867-tl

1876-ig a behozatal szerepel els helyen, 1876-tól 18y4-ig — tehát csaknem

két évtizedig a kivitel kerül túlsúlyba, mig 189r)-ben ismét meghaladja a be-

hozatal a kivitelt. A kivitelnek a forgalmi mérhígben oly hosszú idn át való

dominálása arrról tanúskodik, hogy Fiume tnmzitó jelleg forgalmából tény-

leg igen nehezen tud kivetkzni s hogy a fontosabb tengerentúli árúczikkeknek

tömeges behozatalát még mindig Trieszt közvetíti.

Éppen ez a körülmény az oka annak az éppen nem kielégít állapotnak,

hogy a Fiúméba érkez vitorlások és gzösök még mindig nehezen találnak

rakományt visszatér utjokra.

Emhtettük, hogy a kivitelt miképen mozditá el a Hungai'ian Sea-Navi- ^"i"* ^^ "^"j"

gátion Company. Ez feloszolván megalakult az „Adria Steam Ship Company".

Magyarországnak azonban érdekében állott, hogy (hnnaga alakítson társulatot,

mely a magyar kereskedelmi politika követelményeinek megfelelen szolgálja

az ország és Fiume érdekeit. A magyar kormány megvalósítá szándékát ; az

„Adria Steam Ship Company" 1882-ben megszüntette mködését és üzletét

átvette a magyar vállalat, mely 2.500,000 forint alaptkével, .,Adria magyar

Jiajózási részvénytársaság" GZQg alatt létesült. Az „Adria'' a magyar kormánynyal

kötött és az 1882. évi XIII. törvény által beozikkelyezett szerzdés értelmé-

ben a társaságnak engedélyezett 150.000 forintnyi évi államsegély ellenszol-
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gáltatása fejében, rendszeres összeköttetést szervezett Fiúméból olasz-, fraii-

czia, spanyolországi-, németalföldi, belga és angliai kikötkkel.
Az „Adria" els hajója a ..Szápáry" 1882. január lo-én indult elször

útra. Nemsokára követték a Szápárvi; a, „Stefanie", „Tisza", ..Báró Kemény",
„Adria", „JóJcai", „Tibor", melyek mind az év els felében tették els útjokat

Fiúméból. Az új társaság mködésének eredménye felülmulta a várakozást.

Hajói csakhamar elégteleneknek bizonyultak a forgalom lebonyolítására, úgy
hogy az „Adria" busz esetben bérelt híijókkal volt kénytelen segíteni ma-
gán. A szerzdésileg kötelezett lO járat helyett az „Adria" 224 járatot

teljesített, melyek összesen 675.570 tengeri mérföldre terjedtek ; ebbl a ma-
gyar hajók által befutott útra 177.240 tengeri mérföld esik. E járatokon ki-

zárólag Fiúméból 94,853 súlytonna, 5663 tértonna és 1.105,086 darab árút

/tó

M

BARK-HAJü.

szállítottak a külföldi piaczokra, behoztak 15.141 súh^onna árút. A kivitel

és behozatal között mutatkozó óriási arán\"tiilanság abban leli magyarázatát,
hogy az import a társaság saját hajóira szoritkozott, a mennyiben az idegen
gzhajókat a fiumei rakodás ozéljaira üresen állított;ík az „Adria" rendel-

kezésére.

Az 1883-ik év (ején csak hat saját gzöse volt az „Adria" társaság-

nak, melyníík els gzöse a „Szápáry" 1882. deczíunber 27-én az ir partokon,

a bannowi öbölben hajótörést szenv(Mlctt és pótlása csak az év els negyede
után történlu'tett meg a hasonló nev gzhajóval.

Az 1883. év forgalmi viszonyai az ..Adria," társaságra iiciii \olt;ik ugyan
elnyös(!k, de annál inkábl) a magyar kilcölre. A/, idegen lohogóju gzíksíiknek

aránytalamü nagy száma került ekkor Fiúméba, a, nnek folyománya a fu-

vardíjalv beszállása letl. Az árúk összforgalma 13.541 súl}i;onnával, 343i kíib-



A magyar tengerészet. 209

méterrel és közel 2.300,000
darabbal emelkedett az elözo
évihez képest.

Az „Adria" 1884-ik
üzletéve több mint 13 ezer
forint anyagi veszteséggel
záródott, mindamellett a
társaság fokozta tevékeny-
ségét, bevonván járatainak
hálózatába a spanyolországi
kikötket is. Az 1883-ik
évvel szemben mintegy 30
ezer súlytonnával és 31/2

milhó darabbal csökkent az
„Adria" forgalma ; egyedül
a köbméter szerint kimuta-
tott árúk mutattak fel mint-
egy 7000-nyi emelkedést.

Az 1885-ik évben ujabb
hajózási vonalakat léptettek
életbe. Összeköttetés léte-
sült Máltával, továbbá az
észak-afrikai vasutak épí-
tése alkalmából Tuniszszal
és Algírral. E vonalak utján
faterményeink, különösen a

talpfa exportálása vált lehe-
tvé. Ugyancsak az emiitett
évben rendszesített az .. Ad-
ria" közvetlen összekötte-
tést a brazíliai piaczokkal,

'%.- -^

\^ 4 \

Magyarország Varme-yci és Varusai : Fiume és a migyar-liorvát tengerpart.

PIIÍLEOO.

mint Pcrnambucoval, Ba-
hiával,Rio de Janeiroval és
Santosszal, megszüntetvén
ezzel azt a visszásságot,
hogy a jelentékeny lisz'tki-

vitelt és nem kev'ésbbé te-

kintélyes kávébehozatalt
néhány angol társaság szór-
ványosan és nagyobbára
átrakodás utján végezze.
Az uj vonalak berendezé-
seért ellenszolgálmány-

képen a társaság újal)b
100.000 forint államsegélyt
kapott. Az 1885-ik év for-
galmi emelkedése mintegv
25.000 súlytonna és lO.OOO
köbméter. Az „Adria" mói-
lege pedig már közel 80.000
forint évi tiszta nyereséget
tüntetett fel.

Az 1886-ik évben az
„Adria" a kibocsátói t

900.000 aranyformtnyi el-

sbbségi kötvények segít-
ségével a „Széchenyi" és
„Zichy" gzösöket vásárolta
meg, a melyekkel saját
hajóinak száma kilenczre
emelkedett. A kivitelre

27
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nézve kedveztlen aratás tetemesen ártott a nagybritanniai forgalomnak

annyira, hogy az angliai forgalom az 1885. évben elért 93.979 tonnáról és

43.000 köbméterrl 78.529 tonnára és 795 köbméterre, tehiít 12 százalékkal

csökkent.

A New-Yorkkal eszközlend kiviteli fogalom tárgyában az „Adria'" az

Anchor Line társnlattal jutott megegyezésre, mint a liverpooli, londoni, liiilli

és neAVcastlei viszonylatokat illetleg a Cunard és Leyland, Bailey és Leethami
Wilson Line angol társulatokkal.

1887-ben a kivitel csökken, a behozatal ellenben emelkedik. Ezzel a

jelenséggel a késbbi években is több izben találkozunk. A behozatalban

BARK-SCOONER.

melynek emelkedése mintegy 50 százalékot tüntet fel, Angliáé a fszerep,

ezzel szemben az Angiiába irányult kÍAátel mintegy 1000 tonnával, a franczia-

országi pedig 7000 tonnával apadt. Az északafrikai kikötök felé irányuló for-

galmat illetleg különösen a Bonába való fakivitel érdemel megemlitést, nem-
különben érdemes megjegyeznünk Oporto portugál kikötvel és Amsterdam
meg Rotterdam németalföldi kikötkkel újonnan életbe léptetett forgalom

kedvez voltát. Ez évben a tizedik gzös, a ;;Mírte/í:ot;íís" készült el és teljesí-

tett szolgálatot.

Az 1887-ik évi összforgalom eredménye 25.000 tonna (Muelkedés és
9.000 köbméter csökkenés.

1888-ban vonta be az „Adria" Lissabon kikött forgalmi ker(^tébe. A
brazíliai járatok i-eudszeresitése alkalmával ers (isszeütkíizése támadt az

osztrák Lloyd társasággal, uiely ez évben a itrüziliai kikötkbe is járatokat
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inditott. Ennek daczára az év
kedvezbben záródott az elb-
binél

; a forgalom eredménye,
80.960 tonna emelkedés.

Az 1889-ik év a behoza-
tali forgalom jelentékenv emel-
kedését, a kiviteli üzlet nagtj
csöJcJcenését mutatja, a mi fleg
a gabonakivitel apadásában
leh magyarázatát. De hátrá-
nyos volt a forgalom fejldé-
sére nézve az a két baleset is,

mely a társaság két hajóját
érte. Az „Adria^' gzösnek
Cartagena kikötjében eltörött
a csavarja, a Báró Kemény
pedig Vliessingen mellett 1888.
deczember 22-én összeütközött
a Germania hamburgi gzös-
sel. A németalföldi bíróságok
a Germániát ítélték hibásnak
s^ tiz hónapig nem vehetett
részt a forgalomban.

Az 1889-ik év forgalmi
eredménye 2592 tonna csök-
kenés és 4913 köbméter emel-
kedés.

Az 1890-ik évben az
„Adna" a sicilia-maltai és dalmát-oi

HÁROMÁRBOCOS. (naVE.)

BARK-MATTO.

isz j;iratokat újonnan létesitette havonkénl
í'gy-egy járattal Fiúméból
és Fiúméba. Ez év április
elsején készült el a „Baross"
uj hajó mely jóval nagyobb
volt mint a többi tiz gzös
és az igényeket teljesen ki-
elégítette. Az év 'összfor-
galma 25.505 tonna és 5164
köbméter emelkedés. Az
összes forgalom azonban
még mindig távol állott
attól a czéltól, melyet az
önálló, magyar, teiigeren-
túh hajózás megalkotásával
elérni reméltek.

Baross Gábor látta be
legelbb, hogy ez egyetlen
magyar hajózási társaság
akkori berendezésével nem
felelhet meg széleskör fel-

adatának
; nem szolgálhatja

teljes mértékben a hazai
kereskedelem fejldését.
Ezért átalakíttatta, megnö-
veltette és az osztrák befo-
lyástól szabaddá tette az
„Adríát".Erre nagyobb ál-
lami segély volt szükséges

;

de a törvényhozás nem riadt
vissza a gyümölcsöz áldo-
zattól és megszavazta az
070.000 forint évi segélyt.

27*
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Az „Adria" a magyar királyi czímet kapta meg és kötelezettséget vál-

lalt arra, hogy évenkint a következ járatokat végzi

:

Fiumébl Glasgowba 18, Fiimiéból Leithbe vagy Nagy-Britannia egy
más keleti kikötjébe 12, Londonba 12, Liverpoolba 24, Hnllba vagy New-
castleba 12, Rouenba vagy Észak-Franeziaország más kikötjébe 12, Bor-
d^eauxba 12, spanyol és portugál kikötkbe vagy Francziaország egy nyugati
kikötjébe, esetleg Marseillebe vagy Cettebe 18, Olaszország keleti kikötibe,

továbbá Szicziliába, Máltába és

Tunisba (La Goulettebe) 12,

Hamburgba, Antwerpen vagy
Rotterdam vagyAmsterdam érin-

tésével 6, Braziliába 6, továbbá
Glasgowból Fiúméba 12, Leith-

bl vagy Nagy-Britannia más
keleti kikötjébl 12, Londonból
12, Liverpoolból 24, Hullból

vagy Newcastleból Fiimiéba,

Rouenból vagy Észak-Franczia-

ország egy más kikötjébl Fiú-

méba 12, Bordeauxból 12, Tunis-

ból (La Goulettebl), Máltából,

Sziczilia, továbbá Olaszország

keleti kikötibl Fiiunéba 12,

Hamburgból vagy Rotterdamból

vagy Amsterdamból vagy Ant-
werpenbl 6, Braziliából 6 járatra.

A gzösök kiinduló pontja

illetleg végpontja mindenkor
Fiume.

Baross Gábor
kötelességévé

tette az ., Adria"

-

nak, hogy min-
den állami se-

gélyezés nélkül

legalább két g-
zösét állandóan

a Fekete tenge-

ren, illetleg Szá-

llna és Konstan-
tinápoly között

járassa oly czél-

ból, hogy ezek a

Fekete tenger ki-

kötinek egymás
közötti vagy

ezeknek más ki-

SUDAR-DISZ EGY BÁRK.\ ÁRBOC.4RÓL.

kötkkel, jelesen Konstantinápolylyal való forgalmában is részt vegyenek.

Az Adria-társaság a szerzdés rendelkezéséhez híven egymásután épít-

tette a newítastlei hajógyárban Carola, Buda és Árpád els osztályú gzösö-
ket, meh-ek llVa tengeri mérföldet meghaladó menetsebesség kifejtésére

képeseik és sz(>mélyszálhtási'a is be vannak rendi^zve. A hajótest és gépépí-

tészeti technika legújabb vívmányainak érvényesítésével készültek a Szent

István, Szent László, Rálcóczi, Báthori, Zrínyi, Andrássy, Deák, Mátyás Urály,

Fdöfi, Nagy Lajos és Kálmán Hrály gzhajók, melyek részint 1892-ben,

részint 18!J;J-ban kezdték meg útjukat. Az 1892. év végén elsülyedt ócska
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„Stefanie" helyett a társaság egy nagyobb új hajót építtetett és azt „Stefá-

nia" névre keresztelte.

A társaság flottájának száma eképen elérte a 2-öt, mely már elégsé-

ges volt a fiumei forgalom lebonyolítására és a magyar kereskedelem érde-

keinek megfelel újabb járatok létesítésére. Hajói következk

:

Név
Tonnatartalom 1 £ s i

Kiterjedés

Éjjitési hely

'rr.

É M í!j
>.

-z> aj

Nettó Bruttó
1- M^

1 ^
i

"" 1

"

1-s
,-H

Adria 707 1039 120 730 73-99 9-09 5-33 Port Glasgow 'l880

Andrássy 939 1553 160 1100 73-17
1

10-29 7-081 Newcastle 1892
Árpád 712 1160 220 1450 ' 70-12 10-— 6-03' 1892
Baross 1331 2117 200 1000 1 84-14 11-52 7-92

^, 1888
Báthori 1383 2214 230 1350

\

86-89 11-58 7-62 ,, (1892

B. Kemény 767 1129 130 650
1

74-81 10-07 5-48 Dnmbarton 1882]

Buda 714 1160 220 1450 70-12 10-- 603 Newcastle 18921

Carola 513 891 210' 1030 64-02 9-14 6-28, 1892
Deák 1388 2218 230

1

1350 86-89 11-58 7-62; 1892
Jókai 780 1148 130 680 74-87 10-36 5-48 Barrow 1882
Kálmán király 1386 2224 230 1350 86-89 11-58 7-62 Newcastle

:
1893

MatlekoWts 1249 1905 160 750 79-26 10-97 6-44 Stockton 1887
Mátyás király 1 944 1552 160 1100 73-17 10-29 7-08 Newcastle J1892
Nagy Lajos 1401 2253 230 1350 86-89 11-58 7-62 „ j

1893
Petfi 1401 2232 230 1350 86-89 11-58 7-62 n 1

1893
Rákóczy 943 1555 160 1100 73-17 10-29 7-08 1892
Stefánia 1489 2355 240 1450 89-33 1216 7-37

?j
1893'

Szapáry 695 1022 120 700 70-18 914 6-37 Port Glasgow 1877
Szent-István 1376 2214 230 1350 86-89 11-58 7-62 Newcastle 1892
Szent-László 942 1551 !160 1100 73-17 10-29 7-08

^, 1892,

Széchényi 1149 1773 ;140 700 ' 79-26 10-97 613
i

Stockton 1884
Tibor 787 1157 130 680 74-81 10-07 5-4S 1 Dumbarton 1882
Tisza 708 1041 120 750 73-09 909 5-33

1
Port Glasgow 1880

Zichy 1217 1877 160 800 !
83-09 ' 10-76

! 604 Stockton 1884
Zrinyi 941 1553 160 1100 73-17

i

10-29 7-08 Newcastle 1892

Egymásután létesült ezután a fiume—^szicziUa—marseillei vonal, a
brazíliai vonalnak két kimen és két bejíiv úttal való szaporodása, az egy-
szerre nagy arányokat öltött borbehozatali kereskedelem ér(lekéb(>n a fi nme

—

szicziliai járatok, majd a marseillei járatok számának fölemelése, a brazíliai

járatok számának az 1894-ík évben évi 18 járatra való emelése, a tyrrheni

vonal és a fiiime—dunkerqueí vonal rendszeresítése.

Ez id alatt a társaság vagyonikig is megersödött. Forgalmának és

vagyoni helyzetének képét az alábbi táblázatok adják.

Kivitel az ,. Adria'' vonalain. *) Behozatal

1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895

S ú 1 y t o n n a
[[

T é r t o n n a

94.853

101.473

79.091

121.810
116.436
115.703

193.891
177.238

171.923

165.099
147.166

195.487
222.648

182.926

D Si'ilvtonna D

5.663

7.237

13.679

26.678

25.042
16.017

16.169

20.708

25.404

18.329

*) 1884-tl a darabszámokat és 1892-tl
társaság'.

1,105.086
j 15.141

2,984.703 19.926

18.954
i

40
10.220 I

—
13.688 ! —
1G.941

' —
10 234 13

13.014 li 453
18.683 I

—
14.566 :! —
44.546 !

—
68.908
76.762

63.448

tértounákat is sdlytonnákban állitja össze

I
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Mn^yar-horvát

gözh. társaság.

A magyar tengerészet.

Az „Adria" forgalma a fbb államok kikötivel.

Olaszország .

Franciaország

Spanyolország

Németalföld .

Nagy-Britannia

Dél-Amerika .

New-York

1882

1.478 st.

1.437 st.,

150 db.

2.547 st.

105 st.

47.443 st.

1886 1890 1895

840st.,234m3
21.524 st.,

11.077 m3
1.955 st., 853 m3,

2 116 st.
i

86 564st.,

7 959 m3
8.434 st.

2.866 st.

5 416 st., 964 m3
25.461 st.,

20 981 m3
1 1.084 st.,

1.651 m3
10.497 st.

104.948 st.,

1 808 m3
11.375 st.

13.948 st.

A fontosdbb beliozatali áruk forgalma az „Adria" vonalain.

Pamiit,jutaáruk,fonál, stb.

nyersvas és vasáruk .

kszén
hor
déligyümölcs
gépek
fémek

1.785 át.

3.832 st.

2 559 st.

446 st.

3.717 st.

401 st.

3.032 st.

170 st.

168 st.

3.255 st.

722 st.

2.329 st.

10.771 st.

61 st.

34 st.

311 st.

35 st.

51.806 st.

55.314 st.

8.989 st.

18.938 st.

94.697 st.

6.845 st.

7.025 st.

1.295 st.

3.042 st.

13..S25 st.

23.860 st.

8.305 st.

338 st.

1.213 st.

A foutosabb kiviteli áruczikkek forgalma az „Adria" vonalain.

liszt

faáru

gabona
bab
bor
szilva .

ásvány vi/.

.

donga .

60 140 st.

1.764 st.,5663m3
1.105.064 db.

23.792 st.

2 400 st.

1.316 st.

1.354 st.

cserkivoiial

czukor

68.342 st. 73.422 st. 60.021 st.

1.442 st

,

18.525 st.. 47.892 st.

17.369 m3 3.154 m3
22.678 st. 33 272 st. 10.345 st.

1.006 st. 5.645 st. 17.795 st.

5.728 st. 1.443 st. 360 st.

1.848 st. 9.428 2.192 st.

1.627 st. 3.966 2.998 st.

7.673 m3 3.809 st.,

22.250 m-'

12 418 st.

3.691 st. 7.821 st. 11.902 st.

2.185 st. 6.646 st

Az „Adria" (4iiöko gr. &(fj;ár7/ István, alelnökei : \o\A.g Ledcrer Sándor
és bélavári Burchardt Konrád, vezérigazgatója Knranda Emil. A társaság
igazgatói : dr. Rosenberg Gyula, Tóth Géza és Frankfurter Albert. Titkár
Hegyei Miksa.

A ,.Magyar-horvát tengeri gzhajózási részvénytársaság" alaptökéje egy millió

forint. Állami segélye az összes vele fennálló szerzdések értelmében 166,000
forint. Jelvénye : vörös mezben feliér csillag. A társaság bajóraja ma liúsz

güZösl)ol áll, melyek következk :

Tonnatartalom Hosszú- Széless- Ürmély- Lóer E^pitési

Bruttó Nettó ság ség ség éve

Abbázia 64 23 20-80 4-15 2-40 20 1884
Budapest 509 268 50-94 780 3-72 150 1892
Oroatia 481 291 50-22 7-42 3-07 130 1891

Oirkvcnicii 193 85 45-35 5-78 3-07 50 1895
Dalmazia 262 146 37-25 6-30 310 50 1886
Fiume 369 189 48-08 7-04 3-40 75 1888

Hrvat 110 48 34-65 4-80 2-81 30 1871

Hungai-ia 520 286 54-74 7-36 4-02 120 1892

lka 110 48 37-44 4-55 2-53 30 1885

Nehaj 138 71 37'61 5-00 2-75 35 1884

Pola 186 95 43-46 5-30 3-29 45 1890

Scnj 125 50 35-87 4-89 3-39 35 1886
Sokol 70 24 29-50 4-29 2-71 24 1876

Ktephaiiio 95 43 30-60 5-86 2-03 30 1893

Velebit Í86 95 43-48 5-38 3-28 45 1889
Volosca 129 58 35-40 8-40 2-10 30 1895
Zagreb 537 287 5226 7-84 3-47 99 1892

Zvonimir 61 23 29-18 4-15 2-60 45 1881

Pannónia 779 361 f)(i-78 8-56 4-37 220 1896
Tviliui-nia 179 68 43-70 5-85 3-22 68 1896

E tái-saság a |):u-1i hajózást intézi és a következ rendes járatokat

tartja í'enn :
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NaponUnt reggeltl estig óránkint Fiúméból Abbáziába és vissza. —
Fiúméból Abbazia-Lovránába és vissza naponkint kétszer. — Fiúméból
Buccariba és vissza najxuikint kétszer. — Naponkint egyszer Fiúméból Zengbe
és vissza; Fiúméból Cirkvenica-Noviba és vissza; Fiúméból Vegliába^és
vissza. — HetenUnt kétszer Fiúméból Polába és vissza; Zengböl Carlopago-
Pagoba és vissza; Fiúméból Cattaroba és vissza, gvorsjárattal. Hetenkint
e^?/s,^er Fiúméból Metkovicsba és vissza, gvorsjárat; 'Fiúméból Zengbe és

KIS lIORÜONyGÜMHÖK (bÓJÁk) A KIKÜTÜBEN.

Zárába és vissza ; Fiiunéból Brazza szigetének kikötibe és vissza ; Fiúméból
Lussinba és vissza; Fiúméból Triesztbe és vissza.

A társaság igazgatósága: Corrosacz F. Hilbert elnök; Krajacz László
alelnök, Copaitich ZsiguKjnd, Durbesic Henrik, Follich Máté, Smoquina A. F.,
dr. Stanger András, Sterk Antal, Tomicic Gyz és Turkoiic Drágán igaz-
gatósági tagok. Czégvezet titkár : Cheracci Antal.

Az „Orient" magyar gzbajózási részvénytársaság 18y3-ban alakult,
Orient.

NAGY BÓJA.

szabad hajózást z és a Kelettel tart fenn forgalmat. Állami segélvt kap
Három hajója van, melyek

Tonnatartalom

következk

Bruttó Nettó Hosszúság Szélesség Ürmélység Lóer Építési éve

Burma . . . 3071 1974 99-12 12-68 6-95 240 1893.
Orient . . . 2307 1496 87-87 11-24 7-07 200 1891.
Siam . . 3160 1991 98-97 12-86 8-05 220 1893.
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Az Orient magyar tengeri hajózási részvénytársaság igazgatósága

:

Cosulich Alajos lovag, Gorup József és Luppis F. Antal.

Copaitich és A Copaiiich és társai fiumei hajóstársaság az .,Azov'" és ..Dunav" göz-
'^'"'^'- hajókkal z szabad hnjózást. Szintén állami kedvezménvt és segélyt kap az

1893: XXll. t.-cz. alapján.

Schwarz Lipót hajózási vállalata évi r)0,000 frt állami segélyt kap a

fiume -velenczei és fiume-ancönai vonalak fentartásáért. Három gzöse van,

a legújabb ..Dániel Ern" (Fiume-Velencze), „Villám" (Fiiime-Ancona) és

„Venezia".

A Navigazione Generálé Italiana társaság Fiúméban négy év óta szintén

tart fenn ügynökséget. A társulatot az olasz kormány 18 millió lirával segé-

lyezi ; de a fiume-olaszországi utvonalakért nem kap szubvencziót. Fiumei

képviselje a Magyar leszámitoló és pénzváltó bank. Hajói 1895 október óta

16,000 tonna ái'út hoztak be Fhiméba, e közt 18,000 hoidó b(»i1; kivittek

*S^ . -^W-^
;.^

- ^ afeÉsí-^^:^^ í«—9^

JELZ BÓJA.

12,000 tonna, jórészt faárut. Októbertl májusig havonkint négy 'hajója köz-

lekedik Fiume, Sziczilia és Velencze közt.

*

Szükségesnek tailjuk még a Quarneroban honos vagy a Fiúméban
megforduló vitorlás hajók lipusait megismertetni.

A halászatra hasznáh hajókat és csónakokat, nevezetesen a zoppolot,

szandalot, harlcniát, paszerát, gncczot, gaetát, lentot, hrazzerát, bragozzot és tartanát

a halásziitial való szoros egyb(>iartozóságukért az ill(>t fejezetben mutatjuk

he. K helyen csak a kereskedelemre hasziuUt hajónüníákat soroljuk el.

Kutter, egy árhoczos hajó, egy aránylag nagy ágvitorlával és több

háromszegl(>tü vitorlával fölszerelve. Nálunk inkább yachtnak használják,

nnnt kereskedelmi hajó ritka. Tonnatartalma 1—O; legénysége 1—4.

Trabaccolo, két árboczos kis parthajózásu hajó, póznarudas vitorlákkal

és oi-nuinysudarvitorlával. Kizárólag az Adriai-t(>ngei'en használják. Tonna-

tartalma. 20—80. L(>génység(> 3—6 f.

Briganiin, két ái-bo(;zos kereskedelmi hajó. Minden árbocz két darabból

iill, iiihoczkosaia nincs; egj'ébként úgy van fölszerelve, mint a brigg, mely-
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b
röl alább szólunk. A Földközi-tengeren hajdan a kalóz-hajóknak volt ilyen

árboczozatuk. Elnevezése is tlük, a brigante névtl származik.

Goletta, két árboczos hajó, melynek elöárbocza a brigantin-árbocz mód-
jiira, másik árbocza csak ágvitorlával van fölszerelve. Hajórajunkban öt van.

Brigg, 200—500 tonnatartalmú vitorlás hajó, melynek két teljes föl-

szerelésü árbocza van. Tengerészetunkben összesen öt van 1775 tonnatarta-

lommal, 48 legénynyel.

Briggscooner, kisebb fajta brigg, melynek második árboczán ágvitorla

van. Tengerészetünkben csak egy ilyen nagy parthajózásu vitorlás van, 148

tonnatartalommal, 6 l'ön^yi legénységgel.

A három árhoczos (Nave) három, keresztvitorlákkal fölszerelt árboczczal

és ormányárl)oczczal ellátott hajó. A legtökéletesebb vitorlásfaj. Csak nagy
bajókat szerelnek föl ilyen módon, mert nagy számú legénységre van szük-

sége. Minden árbocza három részbl áll : a törzsbl, derékszárból és sudar-

szárból, melyek járomfák által vannak egymással összekapcsolva, azonkívül

az ormányárboczon van egy lefelé álló bukdáló rúd és gyakran két béna ág
is, és a latárboczon agj ág- és egy farfa. Az ormáiiyárbocznak három-

szöglet vitorlái, a többieknek négyszöglet vitorL'ii vaimak. Az el- és f-
árbocznak négy, a tatárbocznak három keresztvi1t)rlája és mindegyiknek

egy-egy ágvitorlája vagy tarcsvitorlája van. Kereskedelmi tengerészetünknek

jelenleg egyetlen három árboczosa sincs.

Bárhhajó, három árboczos hajó, melynek elÖ- és fárbocza keresztvitor-

lákkal, hátsó árbocza pedig csak ágvitorlával van fölszerelve. A kereske-

delmi hajók túlnyomó része ilyen árboczozattal van ellátva. Tonnatartalrna

400—1000 tonna; legénységének száma 8-14. Kereskcdcliiii liiijói-;ijiinkl)aii

45 van, 23775 tonnával.

Folacca, hasonló szerkezet vit(jrlás, mint a l)árkhiijó, de árboczai csak
két részbl állanak és árboczkosaraik jiincsenek.

Logger, 2 vagy 3 árboczos kisebb parti vitorlás, ág- és ornuuiyvitor-

lákkal, néha repül keresztvitoriákkal is fölszerelve.

Bárklogger vagy hárTcscooner, három árboczos hajó, m(>lynek elöárbocza

keresztvitorlákkal, többi árboczai logger módra vannak fölszerelve. Ez a

hajóminta már ritka ; kereskedelmi hajórajunkban már egy sincs.

\ „KLfiTILD GOZBARKA.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar liurvál tengerpart.
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,HUNGÁRIA ' GZHAJÓ,

FIUME KERESKEDELME.

' ^ MIKOR Magyarország Fiumét átvette, aklcor jóformán már
egészen tönkretette a III. Károly által annyira

favorizált Triesztnek versenye. Még elbb bénítólag

hatottak a város kereskedelmére az 1470 óta csak-

nem évenkint ismétld török becsapások. Késbb
eliliez hozzájárultak még az uszkok néven ösniert zengi határrök tengeri

rablásai, melyek miatt A^elencze a város megmaradt tengeri kereskedelmé-

nek tönkretételével állott boszút. De e zavaros idket megelz békésebb

korszakban épp úgy érvényesült a kedvez fekvés fiumei kiköt természetes

vonzóereje, mint akár mostanában : st bátran állíthatjuk, hogy Fiume ke-

reskedelme a XV. században Triesztéhez viszonyítva, tán még kedvezbb
arányokat tüntet fel, mint még mai napság is. A két városnak lakosszáma

között sem lehetett még akkora arámi,alanság : Trieszt lakosságát még a XVI.

században is csak 6—7000-re teszik ; Fiume lakosságát pedig adataüdv alapján

már a XV. században legkevesebb 2000-re becsülhetjük, de lehetett 3—4000 is.

A Duinói lovagcsalád kihaltával 1309-ben Fiume a "Walseei grófok

birtokába jutott. Uj m-ainak elkel állása és messzeható befolj^ása kétség-

kívül kedvezleg hatott vissza a város gazdasági helyzetére. Els írott ada-

tunk, moly Fiume kereskedelmi viszonyaira vonatkozik, a következ :

Árunicfcáiiitó jdf;. 1404-ben egy János nev velenczei keresked az Anconához közel

fekv Fanoban borral és kelmékkel rakta meg hajóját s onnan Zeng városa,

a Frangepánok kikötje felé tartotta Quarneron keresztül. Útjában megállapodás

nélkül lialadt el a fiumei kiköt eltt. A fiumeiek erre két jól felszerelt hadi

naszáddal utána indultak, utói is érték s vámot követeltek rajta. Miután a keres-

ked azt megtagadta, ervel támadtak a hajóra, az ellenálló kereskedt megöl-

tek, hajóját a rakománynyal együtt elkobozták s bevitték a fiumei kikötbe.

A fiumeiek tehát már ekkor árumegállító jogot vindikáltak magicnak
a Quarneron, s e jogot késbb, századok múlva is gyakoi-ollák. A velenczei

köztársasággal, úgy látszik, békésen intézték el az ügyet.
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Pedig a velenczeieknek nem sokára módjukban lehetett volna a sérel-

met alaposan megtorolni. Már öt évvel utóbb (1409.) százezer arany fejében

megszerezték Nápolyi Lászlótól Zárát és a szomszéd szigeteket s megkezd-

ték Zsigmonddal a háborút egész Dalmáozia birtokáért. 1420-ban övék volt

már az egész dalmát szárazföld az összes szigetekkel egyetemben. Az

egyetlen Veglia kivételével, mely — mint a Frang(»pánok birtoka — a ma-

gyar korona tartozéka maradt 1840-ig. Ezzel Yeleru-ze urává lett az összesveiencei uraidin.

csatornáknak, m(4yeken át Fiume a nyilt tengerrel közlekedhetett : a \áros

kereskedelme ezíMitul csak a velenczeiek kegyfméböl tarthatta fenn magát.

S a hatalmas köztársaság egyelre nem élt vissza e domináló hely-

zetével. A velenczei kormány még 1421-ben az említett Walseei (I.) Rein-

precht közbenjárására kivételes elbánásban részesíti a fiimiei kereskedket,

visszaadván nekik néhány elkobzott hajójukat, melyek a velenczeiek által

különben eltihott áridvkal voltak megrakva. Egy évtizeddel utóbb Foscari

Ferencz dogc foi-uiális kei'cskcdcliui szerzdést kíit Walsee II. Heiiipreí-lillcl,

FIUMK A C/.UKOHGYÁR (moST DOHÁNYGYÁR) Í840-KEN.

az 1422-ben elhunyt Reinprecht fiával. Ennek alapjáu 1431-iki nyill rende-

letében tudatja a gályák parancsnokaival s Velencze egyéb alatt\'alóival,

hogy Walseei Reiuprechtriak, Fiume urának, mint a velenczei uralom igaz

barátjának megadta mindazon kereskedelmi elönyök(ít, melyeket (nldig Zeng

urai, a Frangepánok élveztek. E kedvezmények kr)vetk(>zk voltak :

1. Az eng'edélylyel hiró velenczei hajósok szabadon .vihetnek Fiúméba az

anconai Márkából bort, a Márkából s a nápolyi Abbruzzókból gabonát és lisztet.

2. A velenczei köztársaság- termékeit ugy velenczei mint fiumei hajók is sza-

badon szállíthatják Fiúméba. (1431. jun. 22.)

Késbb Velencze ez engedményeket még megtoldotta azzal, hogy szabad

marhabevitelt engedett a .Quarnero szigeteirl Fiúméba.

Összefügg részletes adataink Fiume kereskedelmi forgalmáról 1436-tól

1461-ig terjednek, tehát huszonöt évre a XV. század közepébl. Ez ada-

tok nagy bségét a Fiúméban fennállott közjegyzi intézménynek köszön-

hetjük. Mindennem köz- és magánügyek a császári tekintélyt képvisel jegyz

(imperiah auctoritate nótárius) által foglaltattak írásba s egyúttal keltjük

sorrendjében egy arra rendelt liivatalos és hiteles anyakönyvbe jegyeztettek

28*
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be. Ehhez képest fölötte nagy is volt a jogértö s korának tudományos szín-

vonalán álló fiumei közjegyznek tekintélye és ügyköre : nemcsak a város

lakosai s az ott megforduló idegenek, hanem az egész szomszédos környék

lakói az ö jelenlétében kötötték meg szerzdéseiket és ügyleteiket. St igen

gyakran más helyekre is hivták. így kiállított s könyvébe bevezetett ok-

mányokat Fiúmén kívül Castuában, Lovranában, Tersattoban, Hreljinben,

Zengben, st Velenczében is. Könyvében, a „liber civiliumhan"' a legtarkább

egymásutánban követik egymást a legkülönbözbb természet ügyiratok

;

köztük igen tekintélyes számot képviselnek a kereskedelmi kötések.

Kereskedk a Fíméban a XV. század derekán teHntéhjes heresJcedelmi osztályt találunk
XV. században állandóan letelepedve. Az elsrangú kereskedket (mereatores in terra flu-

minis) az okmányok a megkülönböztet s csak elkel embereknek járó ser

czímzéssel említik. E kereskedk csak kisebb részben tartoztak régi fiumei

családokhoz. Nagy részülc idegen, többnyire olasz származású : még pedig

túlnyomóan a szemben fekv anconai partvidékrl, kisebb számban a velen-

czei partvidékekrl vagy egyéb olasz városokból; Auconából, Pesaroból,

Ríminiböl, Fossombroneból, Fei'moból, Velenczébl, Flórenczból, Kagusából,

Zengbl, Vegiiából.

Fiume kereskedelmében tehát a f impulzust már akkor az olaszok

adják ; még pedig els sorban a pápai állam partvidékeinek szülöttei, má-
sodsorban a vállalkozó flórencziek s csak utolsó sorban a velenczei és ragusai

köztársaság kereskedi.

Nagy számmai fordultak meg köztük idegen kereskedk, kik részint

tengeri, részint száraz utón jöttek ide üzletek kötésére és lebonyolítására.

Az idegenek forgalma jókora területre terjed ki. Hozzájárult egyrészt az

Adria egész partvidéke, másrészt els sorban Krajna, aztán Horvátország

és Stiria.

Forgalom piacai. E forgalomban képviselve találjuk a következ városokat : Js2Ína&aíi; Albona,

Pola, Rovigno, Parenzo, Pirano, Capodistria, Umago, Trieszt. A velenczei parton :

Velencze, Grado, Murauo. A pápai államban : Bologna, Forli, Cesena, Riraini, Pe-

saro, Fano, Montalboddo, Ancona, Recanati, Fermo, Ascoli, Ortona. Olaszország

egyéb részeibl: Barletta, Trani, Brindisi, Messina, Gaeta, Flórencz, A horvát tenger-

partról: Buccari, Zeng, Carlopag'O. Dalmácziából.-Yeglia, Cherso, Arbe, Pago, Zára,

Noná, Sebenico, Spalato, Lesina, Curzola, Ragusa ; tovább délre Skutari. Végül

a szárazföld belsejébl, még pedig Krajnából : Laibach, Laach, Stein, Laas, Gotschee.

Stiriából : Cilii, Grácz. Horvátországból: Zágráb, Krös, Modrus. Egy-egy ízben

még nürnbergi, st porosz keresked is vetdött Fiúméba.

A fiumei kereskedelemnek forgalmi köre semmivel sem volt szkebb mint

az akkori Trieszté. Még egy jóval késbb kelt (1518-iki) okmányban is a trieszti

tanács igy nyilatkozik e város kereskedelmérl: „e kikötbl folyvást laajóziiak a

kereskedk Velenczébe, Ravennába, az anconai Márkába s a nápolyi királyság

abbruzzi és apuliai tartományába ; miért is e kiköt méltán mondható a Karsztvidék^

Krajna, Stiria és Ausztria emporiumának." Tehát Triesztnek akkori kereskedelme

semmivel sem terjedtebb mint Finmeé.

Az árúczikkek, melyekkel a fiumeiek kereskedtek, korántsem voltak azono-

sak E'iunie mai forgalmának anyagával. Ma mint tudjuk, a fiumei kiköt f kiviteh

czikkei a magyar búza, árpa és liszt s a horvát erdségek fája ; beviteli czikkek

— csak a legújabb idben — kávé és déli gyümölcs, olasz borok s a helyben

való feldolgozásra szánt nyers petróleum és hámozatlan rizs. A XV. században a

fiumei kiköt tömeges kiviteli czikkei: krajnai vas, német és magyar állatbrök és

a horvát partvidék fája. Beviteli czikkek: legnagyobb mennyiségben olasz faolaj,

bor, gabona, sáfrány, kisebb mértékben füge és ascolii szövött áruk. Mindez áruk

között mint a fiumei kereskedelem alapelemei egyfell a vas és br, másfell az

olaj dominálnak.
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Olaszország, mint tudjuk, jóformán semmi vasat sem Ir-rmol. Az Ell)a

szigeti jelentéktelen vasbányák korlátolt termelése soha sem volt képes a

félsziget szükségletét kielégíteni. Pedig a korai renaissanoe Olaszországa az

ö fejlett miveltségével kétségkivül nagy mértékben rá volt szorulva e nél-

külözhetetlen fém fogyasztására. S e szükséglet kielégítésére els sorban a

Jcrajnai vasbányák és kohók kínálkoztak, mint a melyek Olaszországhoz

legközelebb estek, s honnan a szállítás — Fiume közvetítésével — tengeri

úton, tehát a legkényelmesebben történhetett Közép-Olaszország felé. Milyen

nagy volt akkor a krajnai vas keleté Fiúméban, kitünh(4ik már csak az

egy adatból, hogy a „libcr civilium", a fölvett idöszakljól nem kevesebb

mint kétszázötvenhat ii'ásbeli kötést tai'talmaz vasról és vasárukról.

Megkülönböztetve látjuk a nyers vasnál a finom vasat (ferrum subtile) s a

puJia vasat (f. dulce). A szerzdésekben mértékegységül általán a viilliare (ezer

font vagy tiz mázsa) szerepel. Ennek ára az egész korszakon keresztül igen cse-

kély ingadozással 18 aranyon van jegyezve. A fiumei kereskedk azonban ritkán

fizettek tisztán készpénzzel; rendesen más árukat adtak ellenértékül; legtöbbnyire

olajat, néha sáfrányt, fügét aszalt szllt vagy szöveteket. Készpénzíizetésnél a

nülliart 12 aranyával számították.

Viis.

A FIUMEI KIKÖT 1 840-BEN.

A milliaron ki\áil kisebb mértékegységekül a sorcina vagy salma és a fassius

('olaszul fascio) szerepelnek. E súlyegységek megértése végett tudnunk kell, hogy
a szárazföld belsejébl az összes árukat lóháton vagy öszvérháton szállították

Fiúméba. A salma (olaszul soma^ - teher) voltaképen egy lóterhet jelentett, mely a

teherhordó állat két oldalán egyensúlyban volt elhelyezve. Ennek egy-egy fele

volt a fassius (fascio, vagyis köteg), vagyis annyi teher, melyet egy asszony — a

tengerparti szláv vidékek másodrend teherhurdó állata és szállítási eszköze — a

hátán elbírt. Egy salma súlya a mai mérték szerint egyremásra 120— 130 kilo-

grammot, egy fassíusé következéskép 60—65 kilogrammot tett.

A feldolgozott vasáruk között legg'yakrabban szögek fordulnak el a fiumei

be- és kivitelben. Még pedig: patkószögek (clavi ab equo), házhoz való szögek (cl. a

quaterno a domo) és bárkához való szögek (clavi a barca). Megkülönböztetve még •

keresztfejü és laposfejü szögek (clavi cum capitibus planis). Ezenkívül behozattak

még a szögek készítésére való vasvesszk is (virgule pro faciendo clavos), A szö-

geket barilokban (apró hordókban) szállították: egy baril értéke 4—5 arany között

váltakozott.

Forgalomba kerültek még Fiúmén keresztül a kíivetkez A'astárgyak : kaszák

(100 db. falces boné a seccando — 108 arany), kések, ekevasak, fésüfogak (dentes

a pectine) s vaslemezek (splagie sive quadri ferri dulcis). Végül még puskák is

(schlopeti).
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Mekkora étiéket képviselt a vasáruknak egy-egy évi forgalma Fiúméban,

arról csak megközelitö adataink lehetnek. Vannak kötések 100 aranyon aluli

értékben ; de vannak olyanok is, melyek 2—600 arany körül járnak. A hivatalos

könyvbe jegyzett legnagyobb kötés 1179 aranyról szól. 1449-ben az Írásbeli

szállítási szerzdések összes értéke 2138 aranyat tesz ki, 1453-ban 3124 aranyra

emelkedik.

Fiume középkori kereskedelmében kiváló helyet foglalnak el a német

marhahröh (coria alemanna v. teutonica
;

pelles magnae de Allemannia :

cruda coria; teutonica coria bona et mercimonialia). Alapos okunk van

föltenni, hogy ez általánosan bevett elnevezés alatt magyar állatbörök is

kerültek Fiúmén át forgalomba.

E bröket a fiumei kereskedk csaknem kizárólagosan Laibachból im-

portálták. Hogy pedig e réven magyar brök is kerülhettek Fiúméba, azt

valószínvé teszi III. Frigyes császárnak egy ezenkori rendelete, melyben

meghagyja Krajna kormányának : intézkedjék az iránt, hogy Laibach városa

falai körül szabad gyeptérség maradjon, hol a magyarok és más kereskedk
marháikat legeltethessék.

A brök mértékegységéül hol a bál, hol a mázsa szerepel. A hál súlya

változó : 125—135— 140 fiumei öreg font ; egyre-másra tiz darabot foglal magában.

Értéke váltakozva: 51,2, 5^Í4, 6 és 7 arany. A mázsa (100 font) értéke 4, 4V4, 41,2

arany között ingadozik. Egy esetben a br darabját 95 soldóval, más esetben

116 soldóval látjuk számítva.

Kisebb brök, mint birka-, bárány- és kecskebrök Dalmácziából (Trauból

és Vegliából) meg a közvetlen szomszéd Castuából kerültek forgalomba. A
kecskebr darabja 24 soldó, a kos- és ürüböré 14 soldó értéket képviselt.

Meglehetsen élénk volt a fiumei kiköt akkori forgalma faárulcban

is, noha jelentségre nézve nem közelité meg sem a vas-, sem a borfor-

galmat. E fanemüeket túlnyomó részben a közeh horvát partvidéki erdségek

szolgáltatták, nevezetesen a Frangepánok hreljini uradalma. A fát onnan a

fiumei kereskedk megrendelésére a buccarii öbölhöz szállították, a buccarízzai

kikötbe, a honnan bárkákon vitték Fiúméba. Kisebb mennyiségek Grobnik-

ból, Castuából s a közeli Sejanéból kerültek Fiúméba a prelukaí kikötn

át. A fa részint feldolgozott állapotban jutott a városba, részint pedig a

fiumei fürészmahnok dolgozták fel, melyeket többször találimk említve.

E forgalomban a következ faáruk (lígnamina) szerepelnek : deszhák

(assides v. tabulae seccatíciae), gerendák (trabes)
;
palánk v. vastag deszka

(planchoní). Ezeken kívül keresett czikket képeztek a hosszú gdlyaevezök

(remi a galea).

Ez áruk minségérl és áráról a következket találjuk följegyezve : a

deszkák normális hosszasága 8—8 láb ; fix áruk 100 darabonkint 20 lira (darabja

tehát egyre-másra 4 soldó) ; kivételesen 4 arany vagyis 24 lira. A gerendák 4

4i|2, 5 és 6 öl hosszúak. Aruk e szerint változik : rendesen fél lirát lehet számítani

öle után ; igy a négy öles gerenda 2 lira, a hat öles 3 lira érték. Nagyobb

becsben állanak a planelionok (palánk deszka ?). Hosszaságuak 4 és 5 öl között

váltakozik. Értékük ölcnkint 1 lira (kétszeranu^'i mint a gerendáé), tehát a hosz-

szaság szerint darabja 4--5 lira.

A faforgalom nem képviselt nagy értéket. Jellemz erre jiézve, hogy a fánál

már nem aranyokban, hanem lírákban szánütanak. A legnagyobb kötés 394

líráról szól. Mindazáltal a forgalom e czikkben igen kiterjedt volt. A fanemek
Fiúméból három irányban kerültek kivitelre, még pedig els sorban a velenczei

Isztria és a fával soha be nem tel Veleucze felé. Csak másodsorban következik

a pápai állam partvidéke, ez után pedig Dalmáczia. Forrásunkban a következ

helyek szerepelnek, nnnt a fiumei fapiacz fogyasztói: Pola, Parenzo, Capodistria,
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Trieszt, Velencze ; Ancona, Pesaro, Ferrao, Ortoiia, Macorata ; Arbe, Curzola,

Zára. Végül a görögországi Patras.

A gályaevezk csaknem kizárólag a veleiiczei hajóhad számára készültek.

A jobb ininség egy látszik juharfából (acero), a közönségesebb bükkt'ábúl való

volt. Hosszaságuk 5i|2 és 6 öl (passus) között váltakozott. A rövidebbekéi't száz

darabja után 14—15—16 aranyat fizettek, a hosszabbakért 18-at. A rendes szál-

lítmányok többnyire 1000 darabból állottak. A velenczeiek azonban csak váloga-

tott minséget fogadtak el : a kiválasztás rendszerint a tengerparton történt.

Föfontosságii kereskedelmi beviteli czikk volt az olaj. Különben Fiinn(>

abban az idben maga is meglehetsen sok olajat termelhetett. Okmány iiink-

ban lépten-nyomon találtunk emhtve bérbe adott vagy eladott olajfaligeteket.

Ezek termését Fiúméban préselték. Lóerre berendezett olajsajtója volt

egyebek között Zuanich Vid tanácsosnak. Az olajsajtóhoz való kövek

üzlet tárgyát is képezték a város lakosai között. Ez az olajfakultura még
századok múlva is virágzott Fiúméban. Erre mutat az az adat, mely szerint

a fiumeiek 1613-ban a velenczeiek részérl várható ellenséges támadásra

Olaj.

FIUME. AZ ELEVÁTOR.

való tekintettel a város falai körül elterül olajfa-ültetvényeTcet kivágták. A
fiumei terület olajfái minden valószinüség szerint csak az ITOü-ilci és

1763-iki szigorú teleken pusztultak ki. Azóta aránylag kevés van.

Azonban a Fiume területérl nyert olaj aligha szerepelhetett keres-

kedelmi czikk gyanánt. Az a nagymennyiség faolaj, mely e korban a

belföld felé vette útját, az adriai tenger olasz és dalmát partvidékérl került

Fiúméba. A kereskedésnek ez ágát fennoi kereskedk bonositották meg
Fiúméban, akik aztán ide áttelepülve, még nagyf)bh lendületet adhatlak az

olajforgalomnak.

Az olajat a következ kikötk importálták Fiúméba : Olaszországból Fermo,
Ancona, Pesaro, Fano, Montesanto, Ortona, Brindisi

; Dalmácziából els helyen
Sebenico, aztán Zára, Spalato, Curzola és Ragusa.

A szállítási szerzdésekben megkövetelt minség: tiszta, sárga kereskedelmi

olaj (oleum clarum zialum mercimoniale, ol. clarum et zialum, ol. bonum et

mercimoniale).

Az olaj értékét, mint a vasét, szintén síihj szerint, a milliar vagyis ezer font
alapján határozták meg. Itt az árakban már jóval nagyobb az ingadozás," füoo-vén
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a termés bségétl, minségétl és egyéb konjukturáktól. A legmagasabb 46 arany

milliarjaután. Az árak legersebb depresszióját (20—30 ar.) az 1454r-iki évnél látjuk,

mely alkalmasint igen bterm év volt.

Ez árut nagy kádakban vagy hordókban (véges) szállították, melyek tér-

fogata igen különböz. Egy esetben a véges 180 start (mért), más esetben 71,2

zahrot tartalmaz. Az olajnál használt rendes rmérték a zahro a középlatinban

zaher ; — tán rokona a német zubernek, a magyar csöbörnek és a szláv czbr-nek.

A zabro 100 quartdt .foglalt magában ; egy quarta körülbelül egy font sulymérték-

nek felelt meg. így a zabro egyremásra egy mázsának, 10 zabro egy milliarnak

felelhetett meg. Ez arányt az árak is igazolják. Mikor ugyanis az olaj milliarja

4-5 aranyon áll, akkor 5 zaber éppen feleáron, 22i 2 aranyon kél.

A Fiúméba importált olaj Krajna felé vitetett ki ismét. Legtöbb jutott belle

Laibachba és Laachba, azután Steinba és Laasba ; egyes esetekben még a követ-

kez helyekre : Krainburg, Cilii, Grácz, Buccari, Albona, Trieszt.

Fszerek es ^ sáfrány, füge, mandula, salétrom a faolaj mellett mellékesen szere-

pelnek mint beviteli áruk Olaszország felöl. Legjelentékenyebb volt köztük

a sáfrány (zafferano, crocus). Ortonából, Anconából, Fanoból zsákokban

került Fiúméba ; innen leginkább Laibacb felé vette útját. Az egyes szál-

lítmányok 20—100 font között váltakoznak ; fontját két aranyával fizették.

— A fügét szintén a laibacbiak vették, milliarját 11 aranyával. Tiz egész

huszonnégy mázsányi szállítmányok egyszerre indultak meg Fiúméból

Laibacb felé. Ugyancsak Laibacb felé exportálták a mandulát^ melynek

fontja 3 és fél soklón kelt (milHarja tehát vagy 30 aranyon) ; egj^szerre 24,

egész 44 mázsát szállítottak. A salétrom Anconából és Ragusából vette

útját Fiúmén át Laibach felé : értéke éppen kétannyi volt, mint a vasé :

26 arany pro milliar. Egy esetben 30 mázsát küldenek Laibachba.

Szövetek és A tengeri utón Fiúméba hozott s innen a szárazföld felé tovább adott

árúk között figyelmet érdemel a az ascolii föstött gyapot. Hozták vagy

Ascoliból magából, vagy Anconából, hál-okhdiW, melyek értéke 40—42 arany

között változott. Fiúméból Laibachba, vagy a belföld kisebb helyeire került.

Gyapjút kisebb részletekben Isztriából (Rovigno, Umago) és Velenczébl

kaptak a fiumeiek, kik a szomszéd Frangepán-birtok kisebb heh^ségeit

látták el vele.

Lenszöveteket, nevezetesen vásznat (pannum hnum) és hanavászt

(canovacium) Laibachból hoztak be. Posztóval és finomabb kelmékkel

Velenoze és legkivált Ancona látták el a fiumei piaezot.

Bor. Az olasz és dalmát bortermelés fölöslege már a középkorban megtalálta

útját a fiumei kiköt felé. E czikk tehát már akkor nagy lendületet ad-

liatott vohia a város kereskedelmi forgalmának, ha különböz hatósági

intézkedések aránylag szk korlátok közé nem szorítják.

Fiume lakosságának ugyanis akkoriban a kereskedés mellett a szllö-

mvelés képezte ffoglalkozását. A bérbe és mívelésbe adási szerzdésekbl

kitnik, hogy a szUöket már akkor sajátlagos fiumei rendszer szerint

(iuxta consvetudinem terrae fluminis) mívelték ; t. i. minden valószínség

szerint apró, mmtcgy métermagasságu lugasokra feUuttatva, mint mostanában

is. Egyetlen esetben találjuk kiemelve a haszonbérleti szerzdésben, hogy a

szll közepén egy magas lugast kell végigTezetni, friauU szokás

szíu'int (iuxta consvetudinem Foriiulii) ; — JlytMieket is láthatni még itt-ott

Fiume környékén.

A Fiume területén termelt bor elárusitásánál érdekelve volt a hbér-
uraság, a káptalan és a község, mcilyek tized és fogyasztási adó fejében

részt kaptak belle. De érdekelve volt ezenkívül a bor értékesítésénél
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Fiúménak majdnem összes lakossága, mely legnagyobb részében szöllö-

tulajdonosokból állott. Ez teszi érthetkké azokat a prohibitiv intézkedéseket,

melyekkel az idegen bor versenye ellen védekezni igyekeztek.

Az elv, melyet e védekezésnél alkalmaztak, az volt, hogy míg a fiumei

bor az utolsó csoppig el nem fogyott, addig idegen bort beereszteni nem
szabad. (Köztudomású dolog, hogy ugy Fiúméban, mint Dalniiicziában

Isztriában és Olaszországban az összes bortermést egy szürettl a másikig

elfogyasztják, mert konzerváláshoz nem értenek sigy ó-borokat egyáltalában

BAROSS GÁBOR.

nem ismernek.) Ehhez képest 1437-ben a tanács elhatározta, hogy a fiumei

határon kivül termelt mustot vagy bort — akár seprvel, akár a nélkül —
behozni tilos. Az e tilalom ellen vétktl a bort elkobozzák s azonkívül

még 50 lira bírságot vesznek rajtuk. Azon fiumei lakosok, kiknek a határon

kivül szllejük van, ott termett borukat behozhatják, de csak eskü alatt. E
tilalom els sorban az olcsó olasz borok ellen irányúit, melyek nagyon lenyom-

hatták volna a fiumei bor árát.

Egy 1444-iki tanácsvégzésbl megtudjuk, hogy a bor korcsmai ki-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 29
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mérésénél valóságos rang'sorozat szerint kellett eljárni. Szüret után k(')vet-

kezett legelsöbben a Walseei uraság tizedbora ; azután az egyházé (a tized

átengedett negyede és saját szlleiben termett bora), erre a fiumei szöll-

birtokosoké ; legvégül az imfiortált idegen bor.

Ez intézkedések a bort Fiúméban tetemesen megdrágították, minek

következtében a borital kedveli sokszor fizetésképtelenekké váltak és

kénytelenek voltak hitelbe inni és zálogot adni. Természetesnek találjuk

tehát, hogy a fogyasztók szívesen használtak föl minden alkalmat, hogy

olcsóbb borhoz jussanak. E végbl sürüen jártak át a tersattói horvát

területre, hogy ott kevesebb költséggel áldozhassanak Baechusnak. Mint-

hogy azonban e kirándulások által a község fogyasztási adója rövidséget

szenvedett, a tanács 1447-ben kihirdette, hogy borivás czéljából a Fiu-

márán túlra menni egy fiumei lakosnak sem szabad, három napi börtön

és 40 soldo birság terhe alatt.

Szk termés idején azonban a tanács kivételesen már a szokott idnél

elbb is megengedte az idegen borok behozatalát. így 144r)-bea már január

hóban megengedi, hogy bármely polgár szerezhessen be dalmát bort, de húsvét

vasárnapjáig csak saját használatára. A ki a vett bort kicsinyben tovább

árusítja, 50 lira bírságot fizet s borát elkobozzák.

A fenn eladott intézkedések következtében Fiume borforgahna a kíi/ép-

korban egészben véve szk korlátok között mozgott. Kivitebe nem igen jutott

belle ; legföllebb Horvátország és Krajna szomszédos helyeire, mint Buccariba,

Klanába, Feistritzbe. A behozatal már nagyobb arányokat tüntet fel ; Fiúméban

magában sok bor fogyott, s e fogyasztást az ott megforduló számos idegen

nagyban emelhette. A legtöbb idegen bor .Olaszországból került a következ
helyekrl : Ortona, Rimini, Pesaro, Fano. Aztán a dalmát szigetekrl (Arbe,

Brazza, Curzola) és Ragusából. Végül a szomszédos Castuából, Lovranából és

Trieszt melll Capodistriából.

A borforgalom nem mozgósított nagy értéket : a legnagyobb kötés 184

aranyról szól ; 150 modius bor már igen nagy szállítmány volt A modíus pedig

(moggio, spodo) valamivel kisebb volt egy fél akónál. Két moggio ugyanis egy

ornát tett ki, melj' mérték ^\w akóval volt egyenl. A moggio 24 boccalt tartal-

mazott. Forrásunk azonkívül mint kisebb mértéket említi a vedrumot ('veder?) és

a cagniciust, mely talán úgy viszonylott a boccalhoz, mint a meszely a iJÍnthez.

A mi az árviszonyokat illeti, azok a bor minsége szerint jókora eltéréseket

mutatnak. Mindazáltal szembetn az állandóan nagy árkülönbözet a^ fiumei s az

ídeg'en borok között. A helyben termett bor modiusa ugyanis átlagban 90 soldo

körül mozog (84, 90, 92, 95 soldo) ; a szomszéd castuai átlag 65 soldón kel (60,

62, 68, 69 s.) ; mig^ az olasz és dalmát borok már akkor is kitnnek rendkívüli

olcsóságuk által (87—54 s.).

A mi a bor minségét illeti, i'endes italul a vörös vagy tulajdonkép fekete

bor szolgáUiatott már akkor is. Csak kivételkép találunk említve fehér bort, s

nnt különleges fajtákat a ribohít, trehianot és candiai maivasiát.

Gabona Miíit a bomál a bevitel, úgy a gabonánál a kivitel ellen foglaltak állást

Fiume hatóságai. Mind a két czikknél csak arra gondoltak, hogy a ludyi

szükséglet az összlakosság érdekének megfelelh^g mindig fedezve legyen.

Alkalmasint tartottak egy esetleg bckövetkezlKíto éhínségtl, mely oly

gyakran fenyeget réme volt a középkori társadalmaknak. Mivel Fiume

vidéke akkor úgy, mint most, jóformán semmi gabon;it lu^in termelt, ez

elsrend élelmi czikkre nézve mindig a bevitelre volt utalva. Ellihez képest

a városi tanács nagyon komolyan gondját viselte aniuik, hogy a Fiúméban

felhalmozott gabonakészlet fogyatkozást ne szenvedjen.

1441-b(>n ói'iási bírság terhe alatt megtiltja a gabona, liszt és hüvelyes
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vetemények kivitelét : a tilalom ellen vét nemc-sak hogy elveszti az expoitra

szánt összes mennyiséget, hanem még s-jáz aranyat is fizet büntetésképen.

Nem is találni rá példát, hogy valaki e rendkívül szigorú tilalmat meg-
szegni merészkedett volna. •

_
-—

Fiume középkori gabonakereskedése tehát tisztán csak a város élel-

mezésére szorítkozott. Gabonaszükségietét azonban leginkább a vele össze-

köttetésben lev olasz kikötk — els sorban ismét a márkaiak — látták

el : Ancona, Fermo, Rimini ; aztán Barletta, Trani, Brindisi apuhai kikötk
és Velencze. Továbbá jött

még gabona Zárából, Car-

lopagoból, Castuából, a l)el-

földrl Krajnából ((lot-

schee).

Az iinj)ortált gabona-
ueiii rendesen búza volt, mo-
Ijet a liuniei molnárok röl-
tek meg (okmányaink név-
szerint négy molnárt —
molendinarii — és két ma-
lomtulajdonost említenek ).

Mértékegységül a.S'íar (olaszul

staio, a fiumei dialektusban
ster) szolgált, vagyis a fiumei

mér, mely egyharmadát tette

a laibachi mérnek. Emellett

találjuk enüítve a kicsinyít
képzvel ellátott starolust

(dialektusban starlol), mely a

vékának telelt meg. A star

értéke 15 és 25 soldo kzött
ingadozik. Az okmányilag
említett legnao'vobb szállít-

mány (Brindisibl 1454- -ben)

2200 fiumei starolus (staroli

ad mensuram térre íluminis),

2090 líra értékben. Más szál-

lítmányok 150—800 star kí')-

zött váltakoznak.

A szárazföldi hözlelcedés

nagy nehézséggel járt, a

mi nem csekély hátrányára

volt a belfölddel való ke-

reskedésnek.

Fiúméban mai napig

is fenmaradt a szállításnak

leprimitívebb neme, a teher-

hordó dllatoh használata.

E kezdetleges állapot

még csak nemrég is rendes

és általános volt Fiume környékén, az isztriai és horvát pai'tokon s Dalmácziában

egyaránt. Az Adriai tenger egész keleti partvidékén kocshdal- egydltalán nem voltak

egészen a midt század elejéig. Az els országút Fiúmétól Laibachig VI. Károly

uralkodása kezdetén épült meg. A tengeri kereskedelem érdekei iránt élénk

érzékkel biró császár 1717-ben indította meg az út építésére vonatkozó intéz-

kedéseit. A fiumeiek kaptak az alkalmon s városuk részérl 500 aranyat

szavaztak meg a Fiume területére es útszakasz költségeihez.

1728-ban kész volt az els laibach-fiumei országút ; a császár ez évben hin-

29*
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tn érkezett a város látogatására. Jóval késbb, csak Mária Terézia ország-

lása idején (1771-ben) adatott át a forgalomnak a fiiime-Jcárolyvárosi országút

mely nevét (Via Carolina) ug.yancsak Károlytól, mint kezdeményezjétl nyerte.

A középkorban tehát Fiume összes szárazföldi forgalmát kizárólag te-

herhordó állatok közvetítették. Hasonló volt az állapot Triesztben és Isztriá-

ban. Krajna kereskedését a tengerparttal 40,000 teherhordó állat szolgálta.

A hajcsárok (mussolati) hosszú karavánokban vezették le Krajna felföldjé-

rl a vas-szállítmányokat Fiume kikötjéhez s onnan ismét olajos tömlk-
kel megrakott állataikat fel Laibach felé. Fiumébl Laibachnak annak ide-

jében két ösvény vezetett, melyek Klanában (Castua f(")lött) egyesültek.

A szárazföldinél nem sokkal tökéletesebb eszközökkel rendelkezett a

vízi közlekedés. A vitorlás hajók régi esetlen szerkezetét tudvalevleg csak

1512 után javította meg a zseniáhs Doria Ajidrás génuai tengernagy. Az
keresked hDjük.j^^^^-g

^ kereskedelmi hajókon csak a háromszög „latin" vitorla volt hasz-

nálatban, mely egy magas, ferdén álló vitorlafára volt felvonva s csak az

esetben felelt meg czéljának, ha a szél egyenesen az út irányában fujt.

Kombinált vitorla-manvert akkor még nem ismertek. A hajótest maga ot-

romba volt, aránytalanul rövid, ersen kidülled oldalakkal.

Ily kezdetleges járómvekre volt utalva akkor Fiiune tengeri kereske-

dése is. Mindazáltal a kikötjében azidétt megforduló hajók meglep gaz-

dagságot és változatosságot mutatnak úgy elnevezésükben, mind kétségkí-

vül formájúidban is. Ezek az akkor használatos különböz hajónemek a

következk voltak

:

Elször is a hriganfino meg a fusta. A brigantin hadi hajó, a fusta

hadi naszád. Ilyeneket nem találunk fiumeiek birtokában. Csak azon kalóz-

támadásoknál szerepelnek, melyeknek a fiumei kereskedelmi hajók áldozatul

estek. A többi hajónemek ellenben mind az árúszállítás czéljainak szolgál-

tak, s csaknem kivétel nélkül elfordulnak fiumei tulajdonosok birtokában

is, mint a fiumei kereskedelmi flotta részei.

Legnagyobb volt e teherhajók közt a hattello (batellum). A mai

olaszságban ez elnevezés nomen (/enericum-nvA vált s általán hajót jelent.

Hogy ez volt az akkor használatos hajók közt a legnagyobb, azt magas

értéke bizonyítja. De Barnis Miklós battellóját 250 aranyon (1500 lírán)

adja el a pápai Márkába. Erre következett a naviglio (navigium, navignium):

a mai olaszságban már elavulttá lett kifejezés, szintén csak általános

„hajó" jelentéssel. Értéke 140—190 arany. Ezután a caracca (carachia).

Tommaseo nagy szótára szerint „nagy árúszállító hajó". Egy fiumei árveré-

sen 100 arany kikiáltási ár mellett 150 aranyon kelt el. A caraccához közel

járt a cocca. (Egy okmányunk a kettt szinonimnak veszi: „cocha siva ca-

rachia.") Tommaseo szerint a cocca : „a génuaiknál és katalánoknál haszná-

latos tengeri hajó." Ez a négy tipus — hattello, navigio, caracca, cocca —
képviselhette az akkori nagyobb kaliber, hosszú járatú kereskedelmi hajót.

Kisebb terjedelm járómvek voltak : viarcüiana, a velenczeieknél és

Fiúméban is igen használatos — most már kiveszett — tipus. Értéke

56—72 arany. A haragozzo („barclmsium") jelenleg nagyobb fajta halász-

bárka, milyet a Quarneróban halászó chioggiaiak (chiozzoti) használnak.

Értéke 20—99 arany volt. Ehhez közel járhatott a talán cgyjelentés har-

chiuni. Kisebb fajta volt a barca, mely átlag 15 aranyon kelt. A hrazzera

(„brazara") kifejezés még most is járja a kisebb parthajózó bárkák jí^lölé-

sére. A saifhia talán halászbárka volt. Linter néven említvék a közönséges

kisebb csónakok.
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A középkori Fiumébíiii majdnem minden valamire való kereskednek volt

saját hajója, még pedig gazdagsága arányában kisebb vagy nagyobb fajta

A hajók legénysége jórészben a fiumei köznépbl kerülhetett ki.

Hajóállomásul, illetve kikötül, egyrészt a Fiumara torkolata, másrészt

a város eltt elterül nyitott révpart (splagia terrae íluminis) szolgált. A ki-

sebb hajók — baragozzotól lefelé — úgy látszik, elég alkalmas helyet

találtak a folyóban. A nagyobbak valószínleg a város eltt szabadon hor-

gonyoztak a csöndes fiumei öl)(")lben.

Arúkimutatást vagyis szállítóhívelet minden hajó köteles volt kiáJh-

tani, s e végbl külön hajó seribak voltak allvalmazásban. Azonkívül hasz-

nálatban voltak az igazoló- és védölevelek — salvus conductusok — azon

állam részérl, honnan a hajó kiindult.

A rendelkezé-

sünkre álló adatok ki-

terjednek még a ten-

geren való szálhtás-

nak egy másik érde-

kes oldalára t. i. a

hajóhérekre. Kitnik
ezekbl, hogy a fiu-

mei kereskedelmi

flotta hajói igen-ig(Mi

produktív tkét kép-

viseltek. Egy bara-

gozzo bérlete Fiúmé-

ból Patrasba (Görög-

ország) és vissza 120

arany. Ugyancsak egy

baragozzo egyszeri út-

ja Fiúméból Fermo
kikötjébe 55 arany.

Egy marciliana egy-

szeri átkelése az

Adrián 10 arán}''. Egy
brazzera havi bérlete

V2 arany.

Egy más adatunk megengedi, hogy kiszámítsuk, mily arányban állott

a vitelbér a szálHtott árú értékéhez.

1454-ben ugyanis 41 milliar (410 niiizsa) olajrakomány szállításáért 90

aranyat fizet a megrendel. Az olaj tudvalevleg az olasz partokról jött

Fiúméba az Adrián keresztül. Egy milliar olaj tehát ez útért mintegy 2.2

aranyat fizetett. Az olaj azévi középértéke 28 arany volt milharonkint : tehát

28 arany érték után 2.2 volt a vitelbér az Adrián át, vagyis az árú értéké-

nek csaknem 870-íi.

A hajóba fektetett tke tehát kitnen jövödelmezett : az alaptke

néha már egy hosszabb tengeri út után teljesen megtérült s egy évben 100

perczentnél is több brutto-jövödehnet hozhatott tulajdonosának.

A tengeri hajózás nagy jövödelmezsége nem kevés befolyással lehe-

tett a fiumei hajóépít ipar akkori virágzó állapotára.

A XVI. század vége felé s a XVII. század elején a fiumei hajóácsok

mhelyeibl kerültek ki az uszkokok rettegett halászbárkái.

DÁNIEL ERNÖ.

Hajóbérek.
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A XV-ikszáziidból feiimaradt adataink nem engednek kétséget az iránt,

hogy Fiúméban azidöben is éjntetfeh és javítottak hajólcat. 1441-ben Ragusai

Lukács a Vegiia szigetén lév Casteimuschio helység környékén fákat vágat

ki, hogy azokból magának Fiúméban hajót építsen. 1452-ben ragusai AUe-
gretto Pál zálogba veti hajóját, „melyet Fiume városa eltt a tengerparton

építtetett, összes felszerelésével, melyet Zengböl hozatott oda." Egy 1454-iki

okmányban ismét szó van egy hajóról, mely a Fiume eltt a tenger part-

ján lév hajógyárban van.

Ez a többször említett tengerparti hajóépíttelep különben nem is volt

az egyedüli. Említve van még egy másik is, a. Fiumara partján, hol 1455-ben

egy bárkát javítanak,

A fiumei hajók, úgylátszik, az olasz és dalmát kikötkben is kere-

settek voltak. A nagyobb hajókat — batellokat és navigiokat — márkái

(anconai és pesaroi) kereskedk veszik; a kisebb parthajózó marciliánákat

és baragozzókat kivált dalmata (sebenicoi és curzolai) hajósok.

A török becsapások kezdete eltt a szárazföldi hegyi ösvényeken —
úgy látszik — teljes biztonságban volt a közlekedés. Legalább a fenmaradt

emlékek semmit sem mondanak a vasat vagy olajat szálhtó karavánok ki-

fosztásáról. Ellenben az Adrián ez idben csak úgy hemzsegtek a szegény

legények, kik sebes járású fustákl-al és hadi naszádokkal támadtak prédá-

jukra. A nagy stíl szervezett rablóbandák mellett a tengeren is találunk

dilettánskodó kapczabetyárokat, kik csekély eszközökkel és szerény igények-

kel próbálnak egyszer-egyszer szerencsét, s holmi rozoga bárkával men-
nek neki valamely csekély koczkázattal járó kisebb vállalatnak, lenézve

és megvetve a kalózranglétra magasabb fokán álló rablóktól, kilt között az

els helyet foglalja el egy-egy jól fölszerelt brigantino büszke parancsnoka.

Ily különböz jelleg kalóztámadásokról bven emlékeznek évkönyveink.

'^•^"^ A kereskedelmi érintkezéseknél kizárólag velenczei pénz járta; st a

XIV. században jó sikerrel hamisították is. 1338-ban a velenczei tanács e

miatt panaszszal fordult Frangepán Bertalanhoz, ki akkor Fiumét elfoglalva

tartotta, körülbelül ezeket írván neki: „Értésünkre esett, hogy Fiume hely-

ségben (in loco Fluminis) hamis soldino-kat vésnek és vernek. A mennyivel

kedvesebb és drágább nekünk kegyelmed, annyival inkább zokon vennk,

ha ily dolog a kegyelmed területén elkövettetnék és megtüretnék." E végbl

követ is ment Frangepánhoz, hogy a panaszt szóval is eladja. Miután ez

nem használt, még egy követet küldöttek hozzá. Végül a köztársaság 1339.

október 8-án kelt levelében újra írt a grófnak: hogy miután már két követ

is kérte már ez ügyben, fogassa el valahára és vettesse tömlöczre a hamis-

pénzverket.

A XV. század folyamában az összes üzleteknél ugyancsak a velenczei

p)ém szerepel csereeszközként. Úgy a mái'kai, apuliai, mint a krajnai keres-

kedk ily pénzben számolnak le a fiumeiekkel. Csak nagy elvétve fordul

el a birodalmi márka, kivált a földesurasághoz való viszonylatokban.

Egyetlen egyszer találjuk említve a friaulí pénzt, melyet az aquileai pátriárkák

verettek.

Csak a XVII. században kezdett használatba jönni az osztrák pénz

(furint és krajczár) a velenczei mellett, moly ulúhhi azoiil)an megtartotta

uralmát egészen a muh század végéig. Még 17y7-ben is azt proponálja Fiume

kormányzója., hogy a kikötváros számára velenczei mintára kiUön soldok

vorcttessonek, a mi meg is történt. Az osztrák érték csak századunk elején,

a fraiiczia uralom után l)ii'ta a. Iradiczionális velenczei értéket kiszorítani.
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A velenozei érték alapja az arany ..ducato" volt — egyenérték az

ongaro-val vagyis magyar (körmöczi) aranynyal. Az arany a XV. században

6 Urát foglalt magában, a lira pedig 20 soldó-ra. oszlott. A sóidénál még
kisebb pénz a dénár; csak az élelmi czikkek áránál találjuk emlitve az

okiratokban.

Az árviszonyokat tekintve, nagyon észrevehet, hogy még Amerika fel-

fedezése s az újvilág dús fémkészletének beíizönlése eltt vagyunk. A fém-

nek és a pénznek aránytalanul nagy az értéke ; az olcsóság mesés.

A következ illusztráló összeállításnál az aranyakat könnyebb össze-

hasonlítás kedveért átszámítottuk lírákra, melyek jobban megfelelnek mai
pénzegységnknek, az ezüstforintnak. (1 arany á 6 lira.) Legnagyobb értéke

FIUME KIKÖTI TÁRHÁZ.

van természetesen a nemes fémbl készült ékszereknek. Erre nézve a leg- Érték és árak

szembeötlbb adat : 1454-ben de Barnis Miklós három ezüst serlegért egy nagy,

fallal kerített telket (muraleam magnam) kap zálogba. További adatok

:

egy aranyozott ezüst öv értéke 456 lira

7 ezüst serleg és 10 ezüst kanál 432 „

2 ezüst serleg 71 „

1 •• > 30 1

5 aranyozott ezüst gomb 2 „ 12 soldo.

Vessük most ezt össze a házak árával. Fiúméban kevés ház volt, mely-
nek értéke meghaladta volna a 456 lirát, vagyis egy aranyozott ezüst öv
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árát. Egy faház (domus de assidibus) 35 lírába került ; de voltak más házak

is, melyeket 50—70 líráért meg lehetett kapni. Voltak azután nagyobb házak

120, 340, 520, söt 720 líráért; de csak egyetlenegyre akadunk, melynek
vételára meghaladja az ezer lírát. Ez a palota Spinzich Quiriné volt, mel3"et

tulajdonosa 1454-ben adott el a fermoi Vanni Chrisostomnak 2400 lírán.

Ezzel arányban állottak a házbérletek is. A följegyzett legkisebb évi

bér 91/2 a legnagyobb 60 líra. Egy nagyobb ház — a várkastély mellett —
melléképületekkel, istállókkal, udvarral és kertekkel, kapható volt ÓAá

48 líráért.

Lássuk most az élelmi czikkek árszabását. A /tós-nak fontja (közel

fél Mlogramm) volt

:

1. Jó kövér marhahús, kos, sertés (kocza) és borjiihús ... 1 soldo

2. Ürü- és (kan-)sertéshús 16 dénár

3. Bárcány- és gödölyehiis 14

4. Csekélyebb ininség marhahús, bika, tehén és kecskehús . 10 ..,

(Tehénhús le 8, st o dénárig, minség szerint.)

Valamivel nagyobb becsben állott a hal.

1. Finomabb fajta hal (sfogiia, rombo stb.) fontja .... 2—2^ 2 soldo

2. Közejjes (pl. tonhal) fontja 1—IV2

8. Közönséges (pl. pesce bó) 8 dénár

A magasabb árak a böjti idszakra szólnak.

A tojás ára 5 darab után egy soldoban volt megállapítva.

záiogüzict Kuriózumképen megemhtünk egy pár zalogüzletet, melybl a külön-

böz tárgyak értékére nézve tájékozódhatunk.

Zálogra az itt elsorolt tárgyak után a következ összegeket adták meg

:

Egy hajócsáklya (ramiúgonum a barca) IV2 lira

Négy háló 2 ,,

Egy kard 3 ,,

Egy nyílpuska (balista) 4 „

Egy sötétzöld ni posztó-ruha 2 „

Ibolyaszín köntös (vestis), fehér báránybr prémmel 11

Világoskék posztóöltözet néhány ezüst gombbal, ráadásul egy kard 25 „

Egy szl 25 „

Egy ezüst serleg 30 „

Egy ház 65 „

Egy aranyozott ezüst öv 456 „

Kamatláb. A kamatláb, -az akkori pénzszkének megfelelöleg, elég magas lehetett.

Az utolsó Diimói Hugó lovag, aki meglehetsen sok adósságot csmált —
nemcsak Finméban, hanem Triesztben s egyebütt is — átlag 12Vo-ot fizetett

a kölcsönvett pénzek után.

A nagyobb kereskedknél felhalmozott tkékbl Tíözczélohra (nevezetesen

vallási természetek re) is jutott. A gazdag ]\Iikolicli Miklós 1445-ben a dóm

egyik kápolnáját saját költségén restam'áltatja. Alapját kirakatja arbei vörös

és fehér csiszolt kvel, lépcs-feljárót csináltat hozzá, új oltárt emeltet beléje,

három lépcsfokos talapzaton. Fizet mindezért 360 lírát s a magáéból adja

hozzá a szükséges köv(!t, homokot és meszet. Ugyan 1458-ban a dóm mellett

külön kápolnát építtet. A kmves munkáért 656 hrát fizet s ezenfelül a

k(')vek('n kívül az összes építanyagot szolgáltatja, viselvén alkalmasint a

bels berendezés költségeit is.

Mindamellett túlságos nagy mértéket nem alkalinazliatiiid< a, fiumeiek
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akkori vagyoni viszonyaira. A fényes és dús Velenczéliez vagy Raguzálioz

viszonyítva a régi Fiume jelentéktelen helységgé törpül. Nincs egyetlenegy

régibb középülete, mely hajdani nagyságát hirdetné s középkori liolgárainak

fejlett müizlése mellett tanúskodnék. Enncik egyik oka az lehet, liogy a

Fiúméba települt olasz kereskedk e várost nem tekintették végleges hazá-

juknak s nem ragaszkodtak hozzá a szülhaza iránt érzett szeretet egész

melegével. Innen van az, hogy Fiimiénál aránylag kisebb helyek több em-
lékét mutatják fel a régi kultm-ájuknak ; így az isztriai és dalmát tenger-

parti és szigeti városkák, melyeket a velenczei uralom szorosan az olasz

kultúrai körhöz csatolt. Fiúméban a lakosság szerfölött változó. Sokszor meg-
történik ugyanis, hogy idegen kereskedk ad hoc polgárjogot szereznek csak

azért, hogy üzleti ügyeiket a városi kiváltságok élvezetében mentül kedve-

zbben lebonyolítsák ; aztán elmennek s nem is térnek többé vissza. 14rj4-ben

erre való tekintetbl a tanács azt végzi, hogy az újonan felvett polgárnak

esküvel kell fogadnia, hogy legalább három évig fiumei lakos mai'ad. A
Fiúméban szerzett vagyon tehát — ugy látszik — sokszor visszaáramlott

az olasz partokra s az

ottani városok kultúráját

emelte. A törzslakosság

pedig — bár jobbára két

nyelv — inkább horvát

még, mint olasz, s Itáha

miveltségének csak némi

küls mázát sajátította

el. Olasz mvészeti vagy

irodalmi tevékenységnek

semmi nyoma.

A súlymértékek alapja

a font volt (pondus). 100

font egy mázsa (cente-

nárium). 1000 font egy

milliar (millarium). To-

vábbá a salma és a fassius.

Fiúméban külön városi fontot használtak (íjoiidiis lei-rac P'lumiuis).

Okmányaink megkülönböztetve említik az öreg vagy nagy fontot (|)()ndus

grossum terrae íluminis), mibl következik, hogy a nagy font melh>tt egy

közönséges vagy kis font is volt használatban.

Az rmértékrl már volt szó az olaj-, bor- és gabonakereskedésnél.

Hósszmértélcröl a kelméknél csak a peeiát és maciát olaszul (perza és

mázza) találjuk említve, közelebbi meghatározás nélkül. Fanemeknél az

ölet (passus) és lábat (pes).

Az üzleti életet szabályozó küls formákra nézve a fiumeieknek kitn
iskolájuk volt. Miután a városban az olasz nyelv közönségesen el volt ter-

jedve, az ott sren megforduló vagy állandóan letelepedett velenczei, íiórcnczi,

márkái és apuhai kereskedktl készen vehették át azokat a fejlett üzleti

formákat, melyek az akkori p]urópa legels keresked népénél, az olasznál

általánosan elfogadva voltak.

A mi a kereskedés küls képét illeti, minden kiskereskednek meg-

volt a maga bolthetyisége („apotheca" — innen az olasz „bottega" — ).

A nagykeresked raktárakban (magazzino) tartotta a maga áruit; a bor-

keresked földszinti pinczehelyiségekben (oanipa). E helyiségek az idegen

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. O

FIUME. TÁRHÁZ A KIKÖTBEN.

Mérték.
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kereskedknek is rendelkezésükre állottak, míg áruikat el nem adták s

ezekre nézve depótul szolgáltak. Ily letét-üzlettel több ízben találkozunk a

közjegyz registáiban.

A régi Fiume utczái nem igen mutathattak a mai ó-városétól lényegesen

elüt képet. A házak már akkor többnyire emeletesek lehettek ; a boltozatos

földszinti helyiségek üzleti czélokra voltak berendezve.

Kereskedelmi ^ fiumel kereskedre nézve már akkor is nélkülözhetetlen lehetett az
oktatás.

^ ^ ' ^

irni-olvasni tudás s a gyakorlati számvetés tudománya; st bizonyára meg
tudta fogalmazni — olaszul — a fontosabb kereskedelmi ügyiratokat is.

A tárgyalt korszakban gondoskodva volt már Fiúméban isJcoláról is, hol az

ifjúság ez ismeretek alapelemeit elsajátíthatta; 14.53-tól kezdve többször

találjuk említve Del Bono AUegretto iskolamestert, a ki Ragusáhól szár-

mazott ide (magister Alegretus del Bono de Ragusio, reetor scholarum). 1458 után

ugyan e minségben fordul el Boldizsár atya (Dominus preshjter Baldasar,

reetor scholarum).

Könyvvitel. A fiumeí kereskedk rendesen vezettek üzleti könyveket, még pedig az

Olaszországban elfogadott minták szerint. A ketts könyvvezetés akkor még
nem volt feltalálva; azt csak 1504-ben szedi rendszerbe az olasz fra Luca
Paciolo : mindazáltal a különböz természet ügyiratok kiálHtása már akkor

is nem csekély képzettséget kívánt meg.

E tekintetben különben nagy segítségükre volt a fiumei kereskedknek
a közjegyz, ki nagyobb hitelesség okáért a nemzetközi latin nyelven fogal-

mazta meg ügyirataikat. Szükség volt erre oly helyen, hol kölönböz nyelv
kereskedk fordultak meg s a hol a felsbb hatóságok sem értették az

olasz nyelvet.

Nevezetesek a társszerzödéseJc (societá, societas boni et mali). Ezek ter-

mészetét megítélhetjük a következ példákból. 1449-ben Márton ötvös, a

curzolai ser Forte és grobniki Bubich János társüzletre szövetkeznek. Közö-

sen megrakják curzolai Paris caraecáját vassal és deszkával, hogy a rako-

mányt elre meg nem határozott helyen eladják. A koczkázat, nyereség,

veszteség, a szerzd feleket egyenl részben illeti. — 1439-ben négy évi

határidre szövetkeznek ortonai Buzzi György és Márton ötvös. Utóbbi 300

aranyat vagy annyi érték árút fektet az üzletbe ; az elbbi csak utazik és

kereskedik vele. (íme a középkor commis voyageur-je !) A hasznon négy év

elteltével osztoznak : kétharmada a princzipáhst, egyharmada az utazót illeti.

Ugyanez a Márton ötvös 1450-ben beáll utazónak. Társa 214 aranyat ad,

kereskedik vele. A hasznon feliben osztoznak.

Váltó. A fiumei kereskedk már akkor ismerik és használják a váltót. A kereske-

delmi forgalomnak e kitnen gyakorlati eszköze tudvalevleg már a XII-

század óta megvolt Florcnczben s onnan terjedt tovább, mindig szélesebb

kör és változatosabb alkalmazással.

A váltóeljárás már aklcor sem tért el lényegesen mai formájától.

Vídonicii Mór tanácsos kötelezte volt magát, hogy tartozása fejében 1448.

október végéig 11 millíar vasat szállít saját koczkázatára Anconába az oda-

való ser Frederuzzi Líllonak, vagy pedig fizet neki 104 arany és 72 soldót.

Miután ezt elmulasztotta, 1449. május 6-án megjelent Fiúméban ser Giovanni

Nícolai anconai lakos s elfogadás végett bemutatja Vidonichnak Frederuzzi

Líllo váltóját (praesentavit quandaiii literarn camhii d.icti Lilli dido iudici Mauro).

Mintiiogy pcídig Vidonich nem honorálja a váltót, a forgató azt annak rendje

és módja szcinnt megvatolja a közjegyz eltt {protestatus fait contra et
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adrersus inetactum iudiceni Mcmrum de oiiini et sinfjnlo droniio ct hiteresse,

camhlio et recamblio.)

Kiválóan érdekes a biztosítási eljárás a hajórakomáiiyoknál. Hol a hajó-

tulajdonos, hol — megfelel díj lejében — valamely gazdag keresked

vállalja magára.

A kereskedelmi levelezést nagyon megnehezítette a postaintézniény

hiánya. A hatóság erre nézve úgy segített magán, hogy hivatalos levelei szállí-

tására a város lakóit kötelezte. Fontos kiváltságnak tekintették a polgárjog-

megadásánál, ha az új polgár e kötelezettség alól föIm(Mitetett. A magán-

ember ezt nem tehette ; kénytelen volt bevárni az alkalmat, míg valamely

hajó vagy szárazföldi utas Fiúméból az illet helyre indult. Sürgs esetek-

ben, ha ily alkalom ép nem volt kéznél, ugyancsak busásan kellett megfizetni

a portót. így 1437-ben Fermoi Ádám keresked egy levél szállításáért nijolcz

aranij díjat fizet de Zonca Nicolo tengerésznek.

A fizetésképtelen keresked ellen hitelezi csdöt kértek; a csdeljiirás

megindítása a városi hatóság ügykörébe tartozott. 1444-ben csdbe kerül

Donadovich Máté, miután egy hitelre vett tekintélyes vasrakománya a kalózok

Biztosítás.

Csö.l.

FIUME. BORKAKOMANY A PUNTO FRANCOBAN.

kezébe esett. Hasonló sorsra jut pesaroi Castellino 144r)-ben. p]rdekes a csd-
eljárás formája, mely rávezet a manap is használt crida etimológiájára. A
crida (v. ö. az olasz grido = kiáltás és gridare = kiáltani szavakkal) annyit

jelent, mint : kikiáltás. A fizetésképtelenséget ugyanis a hatóság a szó szoros

értelmében hihiálliatta, még pedig a törvénycsarnok elé gylt nép eltt a

városi hajdú által ; felszólítván a késleked adóst tartozásai kifizetésére egy

megjelölt határnapig (rendesen két héten belül) ; ellenesetben felhatalmazván

a hitelezket, hogy az adós összes javait a hatóság kcizbejöttével kótya-

vetyére bocsássák.*)

*) Példa a csdeljárásra :

Crida in favore.m Peiri sarctoris de Jndera.

In lobia térre íluminis Sancti Viti de mandato dominoruni iudicuin et consiüi Bo-

sichius publicus preco comunis alta et preconid voce ])reconizavit et exclamavit, quod Mateus
Cersato de dicta terra íluminis debeat corani ipsis comparere ad respondendum Petro

sarctori de Jadera pro debito, in quo, ut asserit, ijjsi Petro dictus Mateus tenetur, usque

ad XV. dies proximos futuros
;
quoruni quinque pro primo, ([uin(iue pro secundo, et quinque

pro tertio et peremptorio termiuo assignaverunt. Aliter elapso dicto termino suprascripti

domini dabunt licentiam dicto Petro, quod possit incantari et subastari domum dicti Matei.

tanquani jiig-nus suum, eius contuniacia non obstaute. 1447. jan. 26.

30*
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Ami az üzleti okmányukban elforduló fizetési és áruszállítási határ-

napokat illeti, a primo, medio és ultimo még nincsenek szokásban, hanem a

különböz hónapokban elforduló kiválóbb szentek napjai.

Hanyatlás. j^gQ ^^^.^ szomorú idök következtek be a kiköt-városnak addig virágzó

forgalmára, melynek a középkor vége felé már nagy akadályokkal kellett

megküzdenie. Pozitiv, részletes forgalmi adataink, melj^ek Fiume kereske-

delmének fokozatos hanyatlását föltüntetnék, — fájdalom — nem maradtak

fenn errl a korról . . . Mátyás király koráról. Bizonyos azonban, hogy
a Mátyás király trónralépte után bekövetkezett politikai konstellácziók csak

kedveztlenül hathattak Fiume kereskedelmére. Különösen éreztethették

hatásukat a kiköt-város életében a következ események:

Mátyás ismételt háborúi Frigyes császárral. A nagy király mindannyiszor

kiterjesztette hadi és diplomácziai terveit Fiúméra is. Úgy látszik, Trieszt és

Fiume elfoglalásával akarta a m,agyar tengeri hereslceclelmet az elveszett Dalmá-

cziáért l-árpótolni. A határos Fiimiét három izben is megtámadta, de bevennie

nem sikerült.

A töröhölcnek 1470 óta csahnem évenJcint ismétld becsapásai Fiiune mögött

Krajnába, Triesztig és Friaulig. Noha egyetlenegy adatunk sincs arra, hogy

a török egészen Fiume falai alá jött volna, e betöi'ések kétségkívül tetemes

kárára voltak a város szárazföldi kereskedésének.

monopö^kma. ^^^ azoubau Fimiie egykor virágzó kereskedésének a végs kegyelem-

döfést megadta, . az III. Frigyes császárnak azon intézkedése, melylyel a ten-

geri kereskedelemre nézve Jcizárólagos monopóliumot adott Triesztnek, Fimne
rovására. 1489-ben ugyanis e császár elrendelte, hogy tartományaiból az

összes tengeri export-kereskedésnek Trieszten keU átmennie. 1493-ban pedig

e kiviteli monopóliumot megtetézte, legalább a fimportczikkre nézve, a

behozatali monopóliummal. Meghagyta ugyanis, hogy az olaj beJiozatalánah

is Trieszt felé kell történnie ; az osztrák tartományokba nem volt szabad

olyan olajat befogadni, mely nem ment keresztül a trieszti vagy diiinói

vámon. Ez idben nem volt már, aki Fiumét a triesztiek monopohsztikus

törekvései ellen megótalmazta vohia. A Walseei ház kihalt s Fiiune 1467-ben

közvetlen osztrák fejedelmi birtokká lett. Az átmeneti állapot bizonytalan-

ságát a császári udvarnál már régóta bejáratos trieszti kereskedk ügyesen

kihasználták, hogy Fiume kényelmetlen versenyétl egyszer s mindenkorra

megszabaduljanak. Fiúménak azután nem maradt egyéb keresetforrása, mint

a hajóépítés meg a csempészet. Az 1537 óta Zengbe települt uszkók kalózok

nemsokára gondoskodtak arról, hogy ez utóbbi keresetág — az általuk ejtett

gazdag zsákmányok becsempészésével — elre nem sejtett arányokat öltsön,

s a fiumeieket legalább némileg kárpótolja az elveszett szabad kereskedésért.

Fiume kereskedelmének fejldését Trieszt nagy versenyével szemben

is, a velenczeiekkel kötött béke után elbb I. Lipót kcdvezése, késbb pedig

a XVIII. század elején III. Károly privilégiuma lényegesen elmozditotta.

Mint a város történetébl tudjuk, III. Károly 1717-ben Trieszttel együtt

vámmentes szabad kikíitnek nyilvánította Fiumét, e szahadalmat 1719-ben

kíbövitettc s a fiumei-károlyvárosí útnak, a Via Carolinának kiépítésével

közvetlen összeköttetésbe hozta a Száva síkjával s ez által Magyarországgal,

a kereskedíílmi peres ügyek elintézése czéljáljól pedig váltó- és kereskedelmi

törvénysz'ékí^t állított föl. Már III. Károly alatt, e kedvezmények és a köz-

lekedésre alkahnas út megteremtésének hatása alatt, megindult a magyar

gabonával való keresketlés. A kcíreskcdclcMn fejldését lényegesen elmozdí-
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totta a királynak az az intézkedése is, hogy raktárakat építtetett, melyeket

a kereskedk csekély díj fizetése mellett használhattak.

Bénítólag hatott a fiumei kereskedelemre Mária Teréziának az a korábbi

intézkedése, hogy a magyar tengermelléket a trieszti kereskedelmi frelügye-

löség hatásköre alá rendelte. Miután azonban ennek káros hatását tapasztalta

s Fiumét 1776-ban, illetleg végleg 1779-ben közvetlenül Magyarországhoz

kapcsolta s külön fiumei kereskedelmi kerület alakítását rendelte el : Fiume
kereskedelme egyszerre nagy lendületet nyert. A franczia háborúkban fleg
gabonakereskedelme öltött nagy arányokat, mert Spanyolországot és Olasz-

országot nagyrészt Fiúmén át élelmezték.

1804-ben élénk kereskedést folytatott az akkori hivatalos jelentés

szerint czukorral, melyet az ottani czukorgyár termelt, kötélárukkal, melyekhez
a kendert, mivel Magyarországon kevés termett, Velenczéböl és a római

FIUME. AZ ÜSZ DOKK.

tartományokból hozta, viaszszal, börnemükkel, posztóval, melynek gyártására

Horvátországból hoztak gyapjút, sóval, olajjal, fával. A fbb kiviteU czikkek

voltak : fa, abroncs, deszka, tzifa, len, hamuzsir, szarvasmarha, sertés,

dohány, ásványok. Ez idtájt a városban összesen 52 nagyobb kereskedés

létezett; a ma is ösmert nev családok közül többnek nevét találjuk az

akkori elkel kereskedk közt ; els helyen állott a híres Adamich Andrea

Lodovico, azután Scarpa (Paolo), Tommasich, Mochovich stb.

A Lujza-út megépítése mindenesetre hozzájárult Fiume kereskedelmének

emeléséhez ; mind a mellett megmaradt nagyjában a régi kerékvágásban

mindaddig, a míg az alkotmány visszaálhtása után megint közvetlenül

Magyarország kormányzata alá került.

Fiume kereskedelmi életérl és annak fejldésérl a szó valódi értel-

mében csakis 1870-tl fogva lehet szó.
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FIUME KERESKEDELMÉNEK JELENKORA.
Magyar

kormányzat. Míkoi' 1868-ban amagyar állani megint birtokába jutott Fiúménak, a kiköt
összes árúforgalma nem volt több 11 millió forintnál. Ebbl a kivitelre, mely
túlnyomólag faexportból állott, mindössze 5 millió forint esett. A modern
közlekedés elemi tényezinek, a vasúti és hajózási összeköttetéseknek hiányá-

ban, Fiume fleg a Károlyvárosig terjed Horvátországgal kereskedett s még
e vidék forgalmában is versenytársai voltak Zeng, Portoré és Buccari. Ellen-

ben Magyarország és Horvátország gazdagabb része a huda—pragerhofi, sziszek—

steinhrücki és károlyváros—zágrábi vonalak segélyével már 1861, illetleg

1862 óta Trieszttel volt összeköttetésben. Az osztrák kikötváros kereskedelmi

forgalma már 1867-ben UKígütötte a 193 millió forintot (ebbl a tengeri

bevitelre 89, a kivitelre pedig 104 millió forint jutott), tehát több mint tizen-

hétszeresen midta felül Fiume akkori forgalmát.

Ma már Fiume a nevesebb európai kereskedelmi empórimnok sorában

foglal helyet és sok gondot okoz Triesztnek, mely hegemóniáját megtörve

látja és joggal tart attól, hogy az ifjú magyar kiköt maholnap túlszár-

nyalja.

Fiume (is Trieszt ^ fiuiiiei kei'eskedés föllendülését legjobban abból lehet megítélni, hogy
forgalma, az 1895-ik évbeu már 121 V2 milhó forintra rúgott a fiumei kiköt áruforgalma,

eszerint 1867. óta a kereskedés értéke tizeneggszerte nagyobb lett s a mi f,

egyenlen szökkent fel a kivitel és a bevitel mennyisége. Volt ugyanis

18C7-ben 189.í-ben

a tengeri behozatal 6,165.632 frt 63,375.439 frt

a tena-eri kivitel 5,445.198 .. 58,246.119 ,.

az összes forgalom . . 11,610.830 frt 121,621.558 frt

A szomszédos Trieszt forgalma talán legbiztosabb- fokmérje Fiume

haladásának. Triesztben volt ugyanis

:

1867-ben 189n-ben
o. ért. forint

tengeri boliozatal 89,009.690 184,978.956

tengeri kivitel . 104,226.107 150,573.541

összes forgalom 193,235.797 335,552.497

Az utolsó 29 év alatt e szerint Trieszt forgalma mindössze 73''/u-al

emelkedett, a mi más nagyobb kikötk forgalmának ersebb megduzzadását

és a monarchia általános vagyonosodását is tekintve, közel áll a stagnálás-

hoz. Kivitelének aránya pedig a behozatalhoz mérve csökkent is. 1867-ben

mint látjuk, kivitele felülmulta behozatalát; ma már kivitele jelentékenyen

kisebb behozatalánál.

A magyar és osztrák kiköt forgalma a súlyszerinti mennyiséget véve

alapul, ma már aránylag csak kevéssel különbözik. Mig ugyanis 189r)-ben

Fiume kikötjének árúforgalma 9,770.024 métermázsa volt, Trieszté körül-

belül 13 millió métermázsára rúgott (pontosan nem ismerjük az eredményt,

mtíi't a forgalom súly és darabszám szei'int van föltüntetve), úgy hogy a

trieszti tengeri forgalom alig 30''/„-al volt nagyobb a fiúméinál.

Számba kell vennüidv azt is, hogy Fiume forgalma még egyre növek-

szik, Trieszté viszont hanyatlást mutat; 1896-ban i)éldául a Fiúméba küldött

ozukorszállitmány már egyenérték a trieszti piacz e nem nagy forgalmával,

a mire az elz évben nem is mert volna a magyar kiköt számítani. Súly

szerint Fiume kikötjének összes áruforgalma 1896. január 1 -tol 1896. deczem-

her 31-ig 9,491.896 mmázsii volt.
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Fiume keroskf'dplme természetesen csak a károlyvárns—fiumei vasútvasut befolyása.

kiépítése után induüiatott rejldésnels:. A mag}'ar iUkim által éjjített vasúttal

párhuzamosan kezdte meg a déli vasút is szt-péter—fiumei vonalának kiépí-

tését, mely Bécscsel köthette össze Fiumét.

1873. június 25-én már ünnepélyesen megnyitották a fiuinc—sancf-pcfcri

vonalat; ugyanaz év október 23-án pedig teljes csöndben átadták a forga-

lomnak a fiiime—hlrohjmrosi vonalat, mely a magyar kereskedelem fö életer

lett. A fiumei kiköt ezzel meg volt nyitva a magyar kereskedésnek. Nagy
szükség is voltra: Bismarcké, közben széttépte a Németország és a monarchia

közt fennálló kereskedelmi kötelékeket, a német bii-odalomból iciszorított

magyar nyersterményeket és félgyártmányokat másfelé kellett elhelyezni.

A gazdag nyugoteurópai ál hunokat, Angliát, Fmncíiaorn.tágat és Német-

alföldet hozzáféi'hetövé kellett tenni a magyar kereskedésre nézve. Ez azon-

ban a vasút megnyílta után is sok nehézséggel járt.

A cs. kir. szab. déli vasút magyar és horvát vonalai mindenképen Triesz-

tet favorizálták; a magyar donga- és épületfa csak úgy ment Trieszten ;lt a

külföldre, a fbb importczikkeket csak úgy kellett Trieszten át szsillítani,

mint annak eltte. A két vasútvonal megnyitásának évébíMi a forgalom

18ü7-hez képest alig mutatott HV2 millió forint (>melkedést s ebbl is a

kivitelre csak 1 millió forint jutott. Még rosszabb volt a viszony az elz
évhez képest. Míg 1872-ben 18'8 millió Irt volt Fiume forgalma, az 1873.

évben is csak 2ü'l és 1874-ben 18-9 millió volt.

A magyar állam abban a mértékben, a hogy rendelkezést nyert a

vasútvonalak fölött, úgy, hogy díint szava lehetett a tarifa megállapításában,

így a budapest—pécsi vasút kiépítésével, a zákány— báttaszéki vonal (1884),

már elbb a zágráb—károlyvárosi vonal megváltásával (1880) lépésrl-lé])ésre

emelte a kikíit forgalmát, melynek érdekében 1880-ban a déli vasúttal

kartellszerzdésbe lépett; azalatt i)edíg folyvást dolgozott a fiumei kik(")t

kibvítésén, támogatta új hajózási vonalak, ])énzintézetek létri-Jtittét, ideg(>n

kereskedk és szállítók letelepedését.

187ü-ben megkezddíitt a lisztfíxport Braziliába Fiúmén ;í1, mig uddig ^''''''''', '^^^s'^''

Trieszt közvetítette lisztkivitelünket. Ossoinacl- Lajosé az érdem, hogy a

budapesti malmokat rábírta a fiumei útirány használatára, a mi ainiál is

könnyebben ment, mert a hordóipart már elbb is íízték Fiúméban és így a

lisztnek hordóba való rakását akadálytalaiud végezluítték. Ugyanaz évlxm

megkezdték a Francziaországba, Hollandiába és Belgiumba való lisztkivitelt

is, mig Angliába ugyancsak üssoinack fáradozásai folytán már 1876-ban meg-
indult a lísztkivitel Fiúmén át, a kormánytól némi segélyben részesített angol

hajózási vonalak útján, mely vállalatokról a tengerészetnél szóltunk.

A hílzahivitel 1878-ban indult meg Francziaország és Angha irányában ; Kivitel smoiésc.

az árpaTciritel 1878-ban ad elször említésreméltó eredményt, a mennyiben ez

esztendben 64,870 métermázsát vittek ki Belgiumba, Francziaországba és

Hollandiába. A hahlávitel 1879-ben kezdett megnövekedni; ugyanez évben

jelentkeztek elször jelentsebb mértékben szilvaszállítmányolc, a melyek

Szlavóniából és Boszniából eredtek és Angliába továbbíttattak. A következ
évben, 1880-ban nekiindult a horUvitel is; Francziaországba 107,409 méter-

mázsa magyar bort exportáltak ez esztendben. 1882-ben a dongakivitel

indult meg hatalmas ervel, miután 1880-ban a magyar kir. államvasutak

és a déli vasút megkötötték a kartellt és így Fiume késbb a szabályozott

viteldíjak által eredményes versenyre kelhetett az osztrák kikötvel. 1883-ban

végül a cztcorUvitel is terjeszkedni kezdett; ez évben ment elször 10,000
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métermázsán felüli mennyiség Törökországba és más országokba. A kivitel

1888-ban volt a legnagyobb, 6' 11 millió mmázsa; azóta a kereskedelmi viszo-

nyok szerint 4'18—0-87 millió métermázsa közt ingadozik; azonban a behoza-

talnak 1891 óta történ emelkedése következtében a kivitel mennyiségének ez

aránylag kis csökkenése melU^tt is az összes forgalom egész 1895-ig folytonos

emelkedést mutat; ellenben 1895-ben visszaesett. A kivitel csökkenése sem
volt azonban tartós; az 1896-ik évben ismét emelkedett.

1880-ban, a déli vasúttal kötött kartell évében rendszeresítették a Nyugot-

európát összeköt hajóvonalat; a magyar tke is ebben az évben kereste

föl Finme piaczát a Magijar általános hitelbanJc által.

A Magyar általános hitelbank a SteinacJcer és társa czéggel egyetemben meg-
alapította a finmei petrolenm-finomítót és a rizshántoló-gyárat. E két vállalat

importforgalma megvetette alapját a fiumei behozatali l-ereslcedésneJc. a mely
addig inkább hanyatló irányú volt. A Keletindiából való direkt rizsbehozatal

1882-b(ín, az amerikai és orosz petróleum importja pedig a következ évben
kezddött meg. ígv azután a tengeri úton való behozatal, a melv 1881-ben
csak 800,000 métermázsa volt, 1882-ben Ml és 1883-ban 1-48 niilhó méter-
mázsára emelkedett. Azóta, két év (1886'7.) kivételével, állandóan tart gyara-
podása, úgy hogy 1895-ben már 4-69 millió métermázsára rúgott a behozatal.

Nagy fontosságú volt a fiumei kereskedelem kibontakozására 1880-ban
még a déli vasút Mrohjráros—zágrábi vonalának már említett államosítása,

minek következtében Magyarország most már teljesen függetlenül rendez-

hette tarifáit a fimnei szállítások tekintetében. Ugyanabban az évben a kor-

mány az angol kikötkkel (London, Liverpool, Glasgow, Leitli, Hull),

továbbá Hollandia és Belgium kikötivel és Marseille-el fentartott hajóvo-

nalakat rendszeresíté. Biztosították a ])arthajózási vonalak létrejöttét, berendez-
ték a petróleum-kikött; a zákány—báttaszéki vasút államosítása és a buda-
pest—pécsi vasút kiépítésével át a magyar állam Dombóváron saját rendel-

kezése alá került, közvetlen vonalat kapott Fiúméba, melyen függetlenül

tehetett szolgálatot a kiköt kereskedelmi forgalmának ; végül feltöltés útján

nyerték a farakodásra szolgáló deltát a Fiumara torkolatánál.

1884-ben fiókot nyitott Fiúméban a Bagerthal és Levy budapesti cég, a

mely azóta is mindig az els helyet foglalta el árpaexportreink sorában.

1887-ben a Magyar általános hitelbank által támogatott „Steinacker és

társa" cég részvénytársasággá alakult Fiumei liitelhank cég alatt,

zabád lukiH Érzékony kár érte Fiumét a szabad kiköt megszüntetésével, a mit a
eitoiicse.

trieszti szabad kiköt eltörlésével egyidejleg 1891. július 1-én foganato-

sítottak.

Ez az intézkedés egyedül Ausztria érdekében történt. Fiumét, ha a

magyar állam gondoskodása meg is óvta a nagyobb rázkódástól, minden-
esetre megakasztotta gyorsabb fejldésében.

Még elzleg, 1889-ben, elválasztották a földmívelésügy resszortját az

ipar és kereskedelem ügyétl. Az uj kereskedelmi minisztérium vezetését

Baross Gábor vette át, a ki ers kézzel kezdte meg a reformot minden
téren. Fiume nagygyá emelése érdekében egymaga legalább is annyi kor-

szakos alkotást hozott létre, mint eldjei együttvéve.

Baross újította meg 1891-ben az Adriával való szerzdést, megalapí-
totta a Magyar kereskedelmi részvénytársaságot és a fiumei raktár válla-

latot; az utóbbit a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank megnyerésével.
Ez a két intézet a rendelkezésére álló nagy tökékkel — a mi addig Fiúmé-
ban többé-k(ívésbbé hiányzott — és még inkább a nála tapasztalható vállal-

kozó szellemmel a mai Fiume kereskedelmében uj ii'ányvonalakat szabott

meg, a, mely(>ken a k(U'eskedésnek a jövbon haladnia kell. Az érdekelt keres-
kedk a raktároztisi ügy államosítását szorgalmazzák.

Fhiménak fontossága Magyarország kikereskedelmében m;\i' akkor is

szembeí'Ul, ha forgalmát az (isszes k(>reskedelmi foi'galomhoz viszonyítjuk.

Az 1895. évi adatok szerit Magyarország összes külkereskedése és abból a
Fiúméra es kontingens a következ volt

:
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Összesen ....
Ebbl esik Fiúméra

Behozatal

54.3.977.000 frt

32.167,000 ,

azaz r,'dl^/o

Kivitel

uO-i.812,000 fi-t

39.54.3,000 .,

azaz 7-830/0

Összes forgalom

isari-beii.

Szem])oütlöbb Fiume szei'opének fontossága, ha csak a vámkülfölddcl

való forgalmat tekintjük, tehát Ausztriával való forgalmunkat nem veszszük

számításba. Ez esetben a következ képet nyerjük

:

Behozatal Kivitel

Összesen 102.208,000 frt 114.873,000 frt

Ebbl esik Fiúméra .... 32.167,000 ., 89.543,000 ,.

azaz 31-470/0 azaz 34-41o/o

Külforgalmunknak tehát átlag egyharmada használta a fiumei útirányt.

Kétségtelen, hogy Fiume a valóságban nagyobb összegekkel szerepelt ; a ki

nem tüntethet különbség a régebbi statisztikai adatgyjtés hiányosságára

FIUME. KIK(')Tf)-Rl5SZLET A T.\RH.\ZAKKAL.

vezethet vissza. A tapasztalat szerint Fiume forgalmában az anyaország
Bosznia nélkül körülbelül 70 százalékkal vesz részt, ugy hogy Fiúménak
121 milhó forintnyi kereskedelmi forgalmában Magyarország legalább is 80
millió forinttal, tehát a fent kimutatott eredménynél jóval többel szerepel.

Fiume szárazföldi forgalma legnagyobb részben szintén Magyarországra

és társországaira esik. A vasúti leadásnál Magyarország és társországai kö-

rülbelül 80 százalékkal szerepelnek. A maradvány Ausztria, Bosznia, Német-,

Olaszország és Szerbia közt oszlott meg. A vasúti feladásból 65o/o jutott

Magyarországra; utána következnek Ausztria, Bosznia, Szerbia és Olasz-

ország.

Fiume tengeren való kereskedelme a kivitelben Franczia-, Olasz-, An-
golország, Észak és Délamerika, Hollandia, Belgium, Spanyol-, Német- és

Törökország, az északafrikai partvidék és a dalmát-isztriai tengerpart, els
sorban tehát a Nyugat felé gravitál; behozatalunk pedig Keletindiából,

Olasz-, Angol-, Törökországból, Braziliából, Chilébl, Spanyol-, Német-,

Francziaországból és Dalmácziából történik.

Kereskeilcinii

piaczok.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 31
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A nagyobi) niennyiségben, legalább 100,000 forintot meghaladó érték-

ben érkez árúk az egyes országokat tekintve, következleg oszlanak meg

;

Olaszország'.

Kelet-India .

Ang-lia . . . .

Oroszország-
Törökország'
Kszakamerikai
Eo-yesült államok

Chílé

Németország' .

Algir
Egyiptom
Francziaország'

.

S[)anyolország' .

Kománia.
Japán . . . .

Brazilia . . . .

Görög'ország'

Spanyol birtokok
Ázsiában
Osztrák - magyar
tengerpart .

1891. 1892. 1893. 1894. 1895.

m i 1 1 ] Ó f r i n t

1.92fi 8.962 19.096 16.504 13.721
6.002 5.722 8 894 9.258 10.199
3.627 5 274 5.079 6 461 6.497

3.592 3.705 4.933 3.972 3.462

2.005 1.778 1.034 2.275 3.249

0.549 0.555 1.491 1.473 1.706— — — — 1.657— 0.136 0.410 0.388 1.555

0.290 075 0.029 0.518 1.411

307 0.04() 0.319 1.462 1.169

0.2Í6 0.086 0.396 0.878 0.988— 0.495 0.330 1.024 0.922
0.061 — — 0.066 0.664
0.754 0.374 0.875 0.292 0.580
0.293 0.463 0.891 0.922 0.492

0.314 090 0.155 0.321 0.343

14.292 13 643 14.833 14.675

0.160

14 480

Fiume behozatali forgalma tehát, a mint a lenti adatokból látható, ál-

talában örvendetes gyarapodást tüntet lel minden irányban, csak Oroszor-
szágnál, Braziliánál és Japánnál V(jlt hanyatló irányú ingadozás. Nem mond-
hatjuk gN'arapodónak a tengeren történt Idvitelt, a melynek a lefolyása a kö-

vetkez összeállításból látható

:

Anglia
Francziaoi'szág

.

Olaszország.
Törökország
Brazilia .

Hollandia .

Eszakamerikai
Egyesült államok
Belgium .

Görögország
Algir. ...
Spanyolország- .

Németország
Tunisz-Tripolisz
Málta ...
Gibraltár

l\)rtugália .

Jiománia
Egyiptom
O sztrák-magya r

tengoj-])art

1891.

14.308

18.346

4.576

2.007

1.728

1.818

2.512

1344
0.476

0.476

1.164

0.041
0-039

0.140

0.104

026
0.64-7

9.211

1892.

m i 1 1 i

13 006
10.187

7.511

1.335

1.335

1.273

3.693

0.941

0.153

0.469

0.445

0.048

0.106

0.200

0.286

0.107

0.04(5

0.315

9.617

1893. 1894.

ó f o r i n t

18.617

16.140

11739
1930
2 008
1.723

3.234

0.872

0131
0.290

0.415

0,157

0.201

0.160

0.651

0.073

053
0.240

9.654

16.973
16.488

11.421

2.034

1.914

1.909

2.854

1.030

0.176
0.299

0.241

0.091

0.164
0.059

0.421

0.071

0.112

0.136

9.945

1895.

16.752

12.356

9.163

2.111

1.675

1.353

1.303

0.940

0.201

0.201

0.190
0.160

0.149

0.137

0.107

0.084

0.041

0.089

11.164

A Fiumébl kivitt árúozikkeknek a legjobb piacza Anf/Ua, a szabad
kereskedés hazája. Utána Francziaország következik, a hová leginkább csak

dongát és éitület- és szerszámfát viszünk ki, de ezt annál nagyobb mennyi-
ségben. Olaszországba való kivitelünk is fellendült az I8üi. évi kereskedelmi
szerzdés óta, ámbár ezt a beözönl olasz borok versenyével kellett megvá-
sárolnunk. Az ugyanazon évben Németországgal megkötött szerzdés Fiúmé-
nak inkább kái'ára volt, mert a nagy kiterjoHlés német fogyasztó piacz nagy
részben nélkül(')zhetvé tette a többi nyugot(nn'ói)ai piaczok fölkeresését.

Finméból legiölcbb a Rajnavidék felé van árúfoi-gahnunk liottcrdamon át;

ennek a forgalomnak a kimutatása Hollandia adataiban van beim. Bár las-

san, emelkedik Törökország felé irányuló kivitelünk is. Ezzel szemben a

többi kiviteli piacznál stagnálás vag}' határozott lianyatlás mutatkozik.
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Különösen feltn módon nyilatkozik a visszaesés Braziliában a hol lisz-

tünknek egyre nagyoljb versenynyel kell számolnia; az északamerikai Unió-

ban, a hol az ottani élelmes termelk feleslegessé tették a beltermelés által

szilva- és babkivitelünket ; Spamjolországhan a magas vámok miatt, végül
Egr/iptomban és Görögországban, a hol az olcsóbb Líoyd-fuvardíjakkal fp,vori-

zált trieszti kereskedéssel nem tudunk versenyezni.

A mi az egyes árúnemeket illeti, melyek Fiume kereskedelmi forgal- Beiiozaiai.

mában a f helyet foglalják el, mindenekeltt a behozott árúkról akarunk

szólni.

Kávé. Kávékereskedéssel azeltt a fiumei Steinacker és társa czég fog-
^'"'''"''

lalkozott nagyban, de akkor a fimnei piacz még egészen a triesztinek volt

alávetve. Az évi tengeren való import egész 1880-ig nem érte el az 5000
mmázsát; 1881-ben meghaladta a 10,000 mmázsát, s aztán 1883-ban 26,243

métermázsára szökött fel, a mely számot azóta csak 1896-ban érte el ismét ; mert
1 883 után megint hanyatlott a kávéforgalom, minthogy az említett czégbeszüntette
az importot. 1890-ben már csak 6006 métermázsát hoztak be; azt is Ausztriából és

nem a termel helyekrl. A kávékereskedést azután az ujonan alapított Magyar
kereskedelmi részvénytársaság vette a kezébe, a mire im[)ortunk 1891-ben újra

10,418, 1892-ben 15,890, 1893-ban 19,015, 1894-ben 20,594, 1895-ben
19,899, 1896-ban már 28876 métermázsára emelkedett. A kávékereskedést
most egyedül ennek a társaságnak fiumei fiókja zi Fiúméban, s xx^yy Ausz-
triában, mint Magyarországban és a Balkánállamokban tekintélyes mennyi-
séget helyez el. Nem tagadhatjuk azt a sajnos tényt, hogy a kávékeres-
kedés fejldését illet reméina^ink meghiúsultak s a nagyszer, kávérak-
tározásra és kezelésre rendelt XIII. számú kiköti tárház építése sem
változtatott e helyz(;ten.

Ez a tárház több mint félmillió forinijába került az államnak, s létesítésénél

arra számítottak, hogy trieszti kereskedk letelepedését elsegítik. A hely-

zet javulásái'a alig lehet számítani, míg Trieszt a nagyrészt egyenl vasúti

fuvardíjak következtében úgyszólván megkerülhetetlen konkurrencziát fejt-

het ki velünk szemben. Talán még nagyobb baj az, hogy Fiumében nem
igen kaphatók gyüjtölcocsilc, mint Triesztben s mivel egész kocsirakomány
kávét ritkán küldenek egy állomásra, a fiumei vasúti kávéfuvar sokkal drá-

gább, mint a trieszti. A fiumei kávébehozatal e hiányainak orvoslása annál
fontosabb és sürgsebb, mert a szomszédos Trieszt évente 40—50 millió fo-

rint árú kávét importál, a mi 37 százalékát teszi az összes fiumei kereskedés-

neTc. Pedig Fiúménak is rendelkezésére állanak Trieszt fog\"asztó piaezai, a
mit az is eléggé igazol, hogy a Kereskedelmi társaság, a jelenlegi nehéz
viszonyok közt, jelentékeny mennyiség kávét helyez el Cseh- és Morva-
országl)an, st még a többi osztrák tartományban is. Az import ma direkt

vagy áthajózással Brazihából, Kelet-Indiából és Közép-Amerikából történik.

Fszer. Fiume fszerkereskedése még mindig nagyon scekéjy. Ma- ''"^^er.

gyarország Triesztbl fedezi e szükségletét. Behoztak 1895-ben 1635 mé-
termázsa borsot, 421 métermázsa szegfborsot. 41 métermázsa fahéjt, 42

métermázsa szegfszeget és 31 métermázsa gyömbért ; mindössze 2170
métermázsát; 1896-ban 3002 métermázsát.

Tea és Jcakao. Teát 1895-ben csak 92 métermázsát, Icakaót pedig 73 méter
mázsát importáltunk. Az utóbbi czikkben nagyobb forgalomra van kilátás,

ha az új Fiumei kakaó- és csokoládégyár-részvénytársaság gyára megkezdi
üzemét 1896-ban teát és kakaót együtt 1232 mmázsát hoztak be.

Déligyümölcs. A narancs- és czitromforgalom egész 1891-ig csak lokális

jelentség volt. Ez évben kezdte meg a Kereskedelmi részvénytársaság e

ezikk importját is, úgy hogy ez 5942 métermázsára emelkedett. Az import-
forgalom további emelkedése : 1892-ben 10,274, 1893-ban 51.407, 1894-ben
83.591, 1895-ben 87.639. 1896-ban 91.771 métermázsa. Magyarország déh-
gyümölcs-szükségietét ma már túlnyomólag Fiúmén át fedezi, még pedig a
budapesti aukcziókon. Kár, hogy a fiumei piacz maga nem mutat fel még
nagyobb eredményt a déligyümölcs elárusításában, pedig kivált az okkupált
tartományok és Horvát-Szlavonország ide közelebb vannak, mmt Trieszthez.

A többi déligyümölcsben nincs említésre méltó forgalmunk, azokban Trieszt

31*

Déligyümölcs.
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dominál. Behoztak 1817 métermázsa szárított fügét, 2023 métermázsa aszalt

szUöt, 213 métermázsa szentjánoskenyeret, 1477 métermázsa gesztenyéét, 210

métermázsa mandolát stb.

Dohány. Túlnyomólag a dohányjövedék részére egyre nagyobb dohány- u^hány.

mennyiséget importálnak. 1895-ben behoztunk összesen 37.312 métermázsa
leveles dohányt, ebbl 13.936 métermázsát Tör(')kországból (Cavallából stl).),

7735 métermázsát Egyiptomból, 1285 métermázsát Manillából, 4414 méter-

mázsát Amerikából (német és angol kikötkbl való áthajózással), végül
9942 métermázsát (Metkovicson át) Herczc^govinából. 1896-iki behozatalunk
valamivel csökkent, összesen 36.598 métermázsát tett.

Oahona. Az importált gabonanemüeh közt a rizs áll els hel.yen. A fiumcn oabona.

Kizshántoló és rizskeményíto-gyár részvénytársaságon kívül még a budapesti

Hedrich és Strauss czég importál Fiúmén át n\'ers rizst. A fiumei rizsl)eho-

zatalt az 1882-ben épült fiumei gyár inicziálta. A budapesti hántoló három
év óta használja a fiumei útirányt. Legnagyobb volt az import 1895-ben :

520.906 métermázsa. E mennyiségben a hátsóindiai rizs 476.763 és a japán
44.143 méterniázsával volt részes. A rizs behozatala 1896-ban ersebben
csökkent ; csak 413.338 mmázsára rúgott. Hántolt rizs csak az osztrák part-

vidékre megy számottev mennyiségben Fiúméból, külföldre az óriási kon-
kurrenczia következtében nem vagyunk képesek exportáhn'. A rizsen kívül

csakis zabból van rendszeres importunk Törökországból (Szalonikiból) ; de ez

is csökkenben. 1895-ben még 47.016 métermázsát hoztak be ; 1896-ban már
csak 14.310 mmázsát. A tengerpartról nem küszöbölhet ki az idegen
zab olcsósága és könny ideszállitása miatt. Tengeribl akkor volt

importunk a külföldrl, ha a belföldi termés nem ütött be. így 1895-ben
162.823 métermázsát importáltak leginkább Törökországból és Romániá-
ból. E nagy mennyiség mind a magyar és osztrák tengermelléken
fogyott el, a hol a knkoricza, polenfa alakjában, a népnek ftápláléka. 18!i6-ban

csak 7533 mmázsa tengerit hoztak be. 1895-ben behoztunk még az rlési
forgalomban 9786 métermázsa kölest és 2378 métermázsa árpát, túhiyomólag
Oroszországból. Búzát a 70-es években importáltak jelentékenyebb mennyi-
ségben Oroszországból és Romániából ; akkor a fiumei malmok kívül estek a
vámvonalon.

Hagymát — Egyiptomból — 1896-ban kezdett nagyban importálni Fiúmén Hagyma,

át a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank s már (>z els évadban 33.762

métermázsát hozott be, melyet felerészben Németországban, felerészben pedig
Ausztriában, Magyar- és Oroszországban helyezett el. Az egyiptomi hagyma-
kereskedéssel eddig kizárólag a trieszti kereskedk foglalkoztak, a kik évente
átlag 100.000 métermázsát importáltak. 1896-ban Fiume versenye nagyon
megcsappantotta Trieszt hagymakereskedelmét. Behoztak 41.137 mmázsát.

Bör. Behoztunk 1895-ben 2327 métermázsa marhabrt (ebbl 755 méter-
mázsát Kelet-Indiából), 207 métermázsa borjú-, 547 métermázsa bárány- és

5087 métermázsa egyéb brt, a melyeket leginkább a helyi ipar dolgozott

fel. A borbehozatal jelentéktelen, mert ebben a czikkben Trieszt dominál.
1896-ban 14.263 mmázsa nyers brt hoztak be.

Olaj. Behozatalunk ebben a czikkben is elenyészik a triesztivel szemben. oiaj.

1895-ben behoztak 20.854 métermázsa faolajat (leginkább Dalmácziából és

Francziaországból), 1342 métermázsa gyapotolajat, 1496 métermázsa lenolajat,

1392 métermázsa pálmaolajat és 258 métermázsa kókuszolajat. Az 189ö-iki
olajbehozatal 21.425 mmázsa.

Ásványolaj. Igen jelentékeny a fiumei ásványolajimport, legnagyobbrészt Ásványolaj.

a fimnei petroleumfinomító részére. 1893-ban a behozatal 807.710 métermázsa
volt, 1895-ben 600.304 métermázsa érkezett, e mellett még 21.140 méter-
mázsa gépolajt is hoztak be. 1896-ban kezdte meg a fiumei finomító a
galícziai kolaj feldolgozását, mely czélra a m. kir. államvasutak jelentékeny
refakcziákat engedélyeztek. Az orosz petróleum behozatala ezzel szemben
egyre csekélyebb lesz ; Amerikából meg régóta éppen nem volt számottev
kolajbehozatalunk.

Bor. Fiume borbehozatalának emelkedéséhez nagyban hozzájárult az bui-.

Olaszországgal 1892-ben kötött kereskedelmi és vámszerzdés, melynek
folyományaképen lehetvé vált az olasz boroknak 3'20 aranyforint vám

bör.



2{() Fiume kereskedelme.

mellett való behozatala. 1888-ban még csak hogy elérte a borbehozatal a
100.000 métermázsát s 1893-ban már 989.456 métermázsára rúgott, de ezzel
el is érte tetpontját 1895-ben csak 705.808 métermázsa jött be ; ellenben
1896-ban a behozatal ismét 811.H32 mmázsára emelkedett. Az utolsó öt

évben borbeliozatalunk származási helyek szerint métermázsákban követ-
kez volt

:

1896.

Olaszország- 502.551
Dalmáczia—Isztria és a magyar tenger[)art 299.249
Görögország 3.478
Törökország 5-907

Egj'ébünen 858

Összesen . 811.332

1895. 1894. 1893. 1892.

m é t e r m á z s á k b a n

394.205 507.574 648.440 291.562
296.489 349.157 337.690 342.299

8.826 8.877 3.080 140
5.392 19.702 186 4.222
343 185 51 57

885.799 989.456 638.280 332.787

Pálinka.

Festfa.

Kszén

Ásvány.

Só.

Cseizéinyag.

Mézga.

1896-ban kedveztlen bortermésünk segité el a borbehozatalt s ugy
Dalmácziából, mint méginkább Olaszországból az 1895 évinél jóval nagyobb
volt behozatalunk.

Hogy az olasz bor Magyarországba oly nagy mennyiségben szállítta-

tott Fiúmén át, az az olcsó vasúti szállitáson kivül a Triesztben nagyban
iizött visszaéléseknek tulajdonítható. Kereskedink még akkor is szivesebben
vásárolnak Fimnéban, ha itt az árak magasabbak, mint Triesztben, mivel
Fiúméban (bár visszaélések, mint mindenütt, itt is elfordulnak), nag.yobb
biztosítékot találnak a borok természetességére nézve. Triesztben hatóságilag
engedélyezett mborgyárak mködnek, a melyek tamarinda-kivonattal, bor-
szeszszel, borkvel és csekély minség borral készítenek borokat, nagy
kárt okozván nemcsak a termelknek, hanem a fogyasztók egészségének is.

Pálinhát évenkint 4—7000 métermázsát importál Fiume legnagyobb-
részt Dalmácziából ; likrt, rumot és cognacot 800—1200 métermázsát.

Festfa-behozatalunh a mi volt is, lassacskán megsznt. 1890-ben még
2891 métermázsát hoztak be, 18y5-ben már csak 282 métermázsát. Ezt az

üzletágat is Trieszt monopolizálja. Ezzel szemben azonban cédrusfa-behozata-

lurik emelkedett. 1895-ben már 1149 métermázsát importáltunk Kubából és

Guyanából. A nem európai mfa behozatala is megindult már, ^ 1895-ben ipari

czélra már 4569 mm. érkezett, legnagyobbrészt az Egyesit AUamokból.
Kszénbl 1890-ben csak 33,691 tonna érkezett, 1895-ben már 63,649

tonna ; nagyobbára angol eredet. A kszénbehozatal emelkedése a gyár-
ipar növekedésében leh okát.

Az ásvány-import egészben véve 1891-ig jobbára a kikötépítéshez hasz-
nált építanyagokra nevezetesen nyers kre, santorinföldre és homokra szo-

rítkozott. 1892-ben kezddött meg a mtrágya gyártására használt foszfátoh

behozatala. 1894-ben már 105037 métermázsát hoztak be, 1895-ben pedig
(Floridából, Algírból, Spanyolországból stb.) 176,074 métermázsát. 1895-ben
ezenkívül még behoztak 18637 mm. mangánt Angol- és Francziaországból
és 6628 mm. festföldet leginkább Francziaországból. 1893. óta nagyban
importálják az osztrák vegvészeti gyárak a spanyol eredet hénkovandot.

1893-ban ebbl 38,491, 1894-ben 35,938 és 1895-ben 58,431 mm. érkezett

Fiúméba.

Tengeri sót Fiume és a partvidék meg Horvátország egyrészének hasz-
nálatára Piranoból évenkint 60—70,000 métermá/sát hozuak; 1896-baii

71,949 mmázsát. Nyers borax 1895-ben 3776 mm.; kén Olaszországból 2216
mm., vasszulfát 2219 mm., marószóda 6163 mm., végül chilisalétrom 52,283 mm.

A cserzanyag behozatala szintén örv(mdetes módon emelk(HÍett. Be-
hoztak : Valloneát 1892-ben 8664, 1893-ban 15,861, 1894-ben 14,406 és

1895-ben 20,450, 1896-ba 22,918 métermázsát; sumachot 1892-ben 1762,

1893-ban 3529, 1894-ben 1820 és 1895-b(Mi 4579 mélermázsát. Trieszt persze
juég miuíüg els helyen áll a gubacsbehozatal dolgában ; az indigokereskedés

meg éppen az ottani piacz kezében van.

Mézga és gyanta. A mézgab(>hoza1alt szintén Ti'ieszt monopolizálja.
Ellenben gyantaimportunk liatalmasan i'ejlödik. 1891-ben csak 5874 nuii.

érkez(!tt, í 894-ben már 33,769, 1895-ben 42,007, 1896-ban 36,363 méter-
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iiu'izsa. Kis('l)l) részben Bordeauxból, nagyobbrószt Kszak-Anierikából viti)r-

lásokon hozták.

Fonó- és szövöanyagoh. Fiume fokozatosan magához ragadta a monarchia
nt/ersjutaAmiwrij-cmak közvetítését, s ma már a hozatalnak c-sak egy kis része

irányul Hamburgon át, az tudniillik, a mit a csehországi gyárak rendelnek.

Ausztria és Magvarország tíibbi iutaí'onói Fiúméból hozatják a nvers anva-
got. 1892-ben 67;i2o, 18íJ3-ban 145,034, 1894-ben 219,807 és 189r)-ben 182,272,

1896-ban ismét emelkedett a behozatal, ez évben ngyanis 185,427 mm. nyers

juta érkezett Fuunéba. A jutaanyagot egész hajórakomájiyokkal Kelet-

Indiából hozzák.
A Magyar textilipar részvénytársaság rózsahegyi nagy gyára és az

újpesti pamutgvár 1895-ben megkezdte Fiúmén át a nyers gyajMt vendszereH

importját is. Kelet-Indiából és Egyiptomból. Azeltt ez egyáltalában nem
fordult meg a fiumei kikötben. Természetesen Fiume forgalma szóba sem
jöhet még Triesztével szemben, a mely 4—600,000 métermázsára rúg éven-

kint. Pedig e mellett az osztrák gyapotfonó és szövgyárak tekintélyes

része német kikötkbl hozatja a nyers anyagot. ()rvendetesen emelkedik
a pamutfonalah importja is Angliából. 1895-ben 11,180, 18*.)6-ban már 18,636

métermázsa volt a behozatal, mig 1891-ben csak 6513 métermázsa. 1895-ben
2777 rmn. 'pcimutárú is érkezett, nagyobbrészt szintén Anghából. Nyershenderhöl

közel 4000 mm. jön minden évben Olaszországból.

Jelentékeny importja van Fiimiénak olaszországi gyékényMl, a melyet
a hajóba rakott áridc befedésére használnak. 1895-ben 17,152 mm. érkezett.

Üveg. Üveget a hires velenczei gyárakból hoznak számbavehetö meny-
nyiségben. 1795-ben 1895 métermázsa, ugyanakkor Angliából 261 mm. jött

be. 1896-ban az üvegáruk behozatala 5384 mmázsa volt.

A höárukhól csakis palát hoznak jelentékenyebb mértékben ; a Kereske-
delmi Részvénytársaság közvetíti. 1895-ben Angiiából 9618 mm. érkezett.

Téglát építési czélokra az utolsó években évente 20—25 millió darabot
hoznak be Olaszországból, mert ott legolcsóbban szerezhetik be és szállítási

költsége is a kis vitorlásokon a legjutányosabb. Az 1896-iki behozatal súly-

mennyisége 435,103 mmázsa.
A vasáruk közül ujabban nagy mennyiség öntött nyers vasat impor-

tálnak Angliából a monarchia vasgyárai Fiúmén át. Mig 1893-ig a beho-
zatal 30,000 métermázsán alul maradt, 1894-ben 194,893 és 1895-ben 218,410
métermázsára szökött fel. A nyersvas legfontosabb importczikkeink közt foglal

ma helyet. 1896-ban 166,364 mmázsa nyers vas, 17,157 mmázsa vas-fél-

gyártmány, 4494 mmázsa vasáru jött be. Emelkedik az angol cdnkhádog
behozatala is, ugy hogy 1895-ben már 8751 mm. érkezett. Angiiából és

Belgiumból 4—10,000 mm. vasárúczikk jön évenkint. Az érezek közt legfon-

tosabb a nyers ólom, melyet nagyobbrészt Spanyolországból és részben
Angol- és Oroszországból hoznak be. 1894-ben 16,817, 1895-ben 10,958 mm.
érkezett. Nyers czink 946 és 1704 mm.

Géjoek. Egyre emelkedik a gépek behozatala Angol- és Németországból.
1893-ban 1030, 1894-ben 6939 és 1895-ben 9286 métermázsára rúgott a be-
hozott gépek súlya.

Sokkal nagyobb fontosságú, némely tekintetben meg valósággal élet-

kérdés gazdaságunkra nézve a kivitel. Erre nézve azt tapasztaljuk, hogy mig
a 80-as években kivitelünkben leginkább nyers vagy féhg fekbjlgozott ter-

mények (búza, árpa, aszahszilva, repcze) és liszt játszották a fszerepet,

i])arunk fokozatos fejldésével ujabban mindinkább a gyáripari készítmények

jutnak eltérbe. így a búza ma már csak liszt alakjában megy Fiúmén át

a vámkülföldre s a gabonanemek közül csupán kiválóbb minség sörárpáink

keresettek még a nyugati piaczokon. A czukorkivitel mind jobban fejldik,

s nincs messze az id, a mikor a legels helyet foglalja el a fiumei keres-

kedésben. Szesz- és papirosanyagkivitelünk is csak ujabb idben fejldik, a

gép- és üvegárú kivitele most kezdi legyzni a kezdet nehézségeit.

Liszt. Legfbb kiviteli czikk volt azeltt s részben még ma is a búza-
liszt. A magyar malomipar szükségképen rá van utalva a nyugoti fogyasztó

Szövaiiyat;

Gyékény.

L'veg.

Pala.

Tégla.

Vasáruk.

lirczek.

Gépek.

Kivitel.

I.iszt.
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államokra, hogy feleslegén, fkép a fehér Mszteken túladhasson. Magyar-
ország hsztje, (mint a tengerészetet ismertet fejezetben megírjuk) az 1876-

tól 1879-ig terjed idközben liódította meg mai nyugati piaczait. A kivitel

azután fokozatosan emelkedett, 1888-ban 1*37 millió métermázsával tet-
pontját érte el. Ebben az évben Angliába 876,820 mm., Francziaországba
161,356 és Braziliába 113,287 mm. hszt ment Fiumébl. Azóta, egész a

legújabb idig következetesen hanyatlott lisztkivitelünk, a minek oka
Angliában az olcsóbban termel amerikai verseny, Francziaországhan pedig

az ismételt vámemelés. Brazíliai kivitelünket az Unió és Braziha közti

vámegyezség akasztotta meg. 1895. január 1-vel felmondta ugyan Braziha
ezt a szerzdést, de azóta Argentina^ lisztpiacza is megnövekedett, s mig ez

Braziha déh áUamait, az Egyesült Államok malomipara a Rio de Janeirotól

északra fekv áUamokat hódítja el tlünk fokozatosan. Ma még csak Bakidba,

Pernambucoba, és az északi kisebb kikötvárosokba exportálunk ; Rio de

Janeiro, Santos csaknem teljesen elveszett reánk nézve. Francziaországhan
a külfölchek közül csakis a magyar lisztet trik meg, a mi jó bizonyítvány

lisztünk minsége mellett. Nevezetesen Paris fogyaszt nagymennyiség ma-
gyar lisztet, bár hasonhthatlanul kevesebbet, mint azeltt. Angliában ffo-
gyasztó piaczaink Glasgow, London, Liverpool, Manchester, Hull, Leith. A
mióta a magyar kormány az Angliára és Braziliára érvényes refakcziákat

Francziaországra, Hollandiára és Belgiumra is kiterjesztette, e két utóbbi

államba észreveheten emelkedik kivitelünk. Legújabban délkeleti Afrihiba

és Kelet-Indiába mennek Fiúméból lisztszállítmányok, ámbár ezek — átrakodás

útján vitetvén ki — az illet angol, német és földközi tengeri kikötk for-

galmában szerepelnek leginkább. Az 1896. év végétói kezdve Angliába megint
lendületet vett a lisztkivitelünk ; hasonló élénk forgalmunk 1889 óta nem
volt. Az utolsó tíz évben a következleg alakult a fiumei lisztkivitel

:

Magyar tengerpart
Osztrák

,,

Anglia ....
,, birtokai .

Francziaország .

Brazilia ....
Belgium ....
Hollandia . .

Németország .

Spanyolország-
Portugália . . .

Törökország .

Görögország .

Olaszország . .

Tunisz . . .

Egyiptom
Szunda-szigetek
Egyéb országok

.

Összesen

15.1051

94.924Í

618.462;

175

184.888'

73.440

200

16.2531

103.537J

594.943!

144

93.944

78.456

3.942

1.

17.202

164.669

876.820

341

161.356

113.287

2.034

8.140

2265

49

4.733

1.135

18.382

470

150

35

964.513

4.759

77

2.345

1.237

4.129

285

27

247

10.755

8.125

1.770

765

4.

17.214

136.231

836.960!

107:

120.702

145.683

19.406

106.381

587.957

180

121.281

133.489

710

150

181

239

4.130

24.168

1.161

539

396

164

434

723

1,369.96211,289.812

1.350

58.451

819

536

17.264! 19.262!

85.556 76.460!

498.383

58

133.798

75.328

700

350

17

584

574

417.0051

147

102.7951

60.150|

303

703

137

569

114.274

544.437

168

122.545

93.831

550

974

60

1.382 2.187

58

526

363

1,032.037

32

490

10

814.526 680.741

315

2.531

159

312

905.212

27.169

110.970

524.186

2081

128.016

72.296

1.385

701

859

40

158

490

2.211

430

52

42

30

869.243

28.568

134.773

612.430

287

105.136

76.852

1.625

5.647

1.310

60

321

252

163

242

970.295

Oziikiir.

1896-ban a lisztkivitel összesen 1.076,684 mmázsára rúgott, tehát 106,389

mmázsával többre, mint 1895-ben.
Czuhorhivitelünh abban a mértékben terjeszkedik, a mint a magyar

czukoripar ersbödik. E téren Fiume jóval kedvezbb helyzetben van, mint
a szomszéd osztrák kiköt, mert míg az osztrák kivitol legnagyobbrészt az

Elbán, Hamburgon át bonyolódik le, s Triesztet csakis a Levantéba való

exportnál v(!szi igénybe, Magyarország kivitelének 80"/„-a megy Fiúmén át.

A fiumei czukorkivitel különben csak 1890-ben kezd jelentékenynyé válni,

a mikor 78.776 métermázsára emelkedett h'l, holott azeltt legfölebb 30.000

mét(!rmázsa volt évenküit. Azóta emelkedett a kivitel, noha ers hullámzá-
sokkal, elérve 1896-ban tetpontját, a mint az a következ összeállításból

látható :
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Fiume rzukorkivitele 1891.

tengeren

Olaszországba .... 45,6(50

Angliába ...... 15,49:j

Észak-Amerikába . . . 46,323
Törökországba .... 43,184
Görögországba .... 1,004
Romániába 100
Tunis, Tripolisba ... —
Egyptomba 2

Máltába —
Gibraltárba —
Francziaországba ... —
a magyar tengerpartra . 2,553

az osztrák „ . . 3,695
Kinába —

Összesen . 158,014

1892. 1893.

méter
1894.

mázsákban
1895. 1896.

108,529 217,385 220,i96 154,535 132,445
27,583 97,774 32,115 16,232 44,94-6

15,315 — — — 244,106
14,778 25,044 30,093 48,409 65,211

21 110 135 200 —
99 — 2,193 — —

.

670 905 1,960 886 969— — — 201 848— 2,920 446 1,486 —
— 3,111 2,400 1,155 2770— 400 — 30 —

2,698 3,637 4,075 4,160 —
2,631 3,949 6,019 5,938 —
— — — — 5060

172,324 355,235 299,732 288,232 496,447

I

MEYNIER HENRIK.

1896-ban tehát a czukorkivitol eddig nem tapasztalt mennyiségre, 496,000
mmázsára emelkedett, meghóditotta a már egészen elveszett északamerikai
piacokat, ahová 244,106 mmázsát vittek ki. Emelkedik a nyersczukor kivitele

Angliába és Olaszországba is, úgyszintén a finomított czukoré a Keletre.

1896-ban állt be elször az a jelenség, hogy
állandóan 100,000 métermázsán felüli czukor-

készlet van a fiumei raktárakban. A magyar
czukorkivitelnek határozott jövje van ; de
még sokáig fog tartani, a míg Ausztriát e

téren megközelíthetjük.
Fa. A fiumei kivitelben mennyiségét

tekintve els helyen áll az épület- és mfa, a

mely értékét tekintve is egynegyedét teszi

az összes forgalomnak. A fiumei állomásra
1895-ben 2.574,254, 1894-ben 2.803,616 és

1893-ban 2.753,690 mm. épület- és mfa ér-

kezett. A nagy arányokban emelked fakivi-

tel támogatására hatalmas farakodó helyeket
létesített a magyar állam : a Fiumara két part-

ján elterül Deltát és Braidicát. A Deltára
támaszkodó Baross Gábor-faUkötö is a faexport

megkönnyítésére szolgál.

Legnagyobb jelentsége a tölgyfadongá-

naJc van, a melyet leginkább Horvát-Szlavon-
országban, ujabban Boszniában és Magyarországban gyártanak. A for-

galom méreteinek megítélésére elég megemlíteni, hogy a fiimiei állomásra
1893-ban 12,819, 1894-ben 12,811, 1895-ben 8214 és 1896-ban 9120 kocsi-

rakomány donga érkezett be. Kivitetett 37.156,901 drb. E czikkben túlnyo-

mólag mi fedezzük Francziaország óriási szükségletét, bár legújabban a

kapzsi jankeek is igyekeznek, hogy ott lábukat megvessék. Kisebb mennyi-
ségben Portugáliába, Olaszországba, Angiiába, Spanyolországba, Hollan-
diába, Algírba, Tuniszba és Görögországba, ujabban Palesztinába exportál-

nak még hordódongát. Egész 1882-ig Trieszt dominált a dongakivitelben
;

ez évben Fiúméból már 20 millió darabot vittünk ki. Azóta, bár némi inga-
dozással, emelkedett a kivitel. 1891-ben érte el 60.461,300 darabbal (több

mint IV2 mülió mm.) tetpontját, a mikor a franczia vámok ers emelése
miatt hirtelen majdnem felére csökkent ; bár a következ években az expor-
tálók buzgósága jó részt kiköszörülte a csorbát. 1892-ben 33.198,700, 1893-

ban 53.247,600, 1894-ben 52.258,400, 1895-ben 33.162,700 darab tölgyfadonga
ment ki Fiúméból. Az 1895. évi hanyatlás után 1896-ban ismét emelkedik
a magyar hordódongakivitel Francziaországba. Általában Fiúménak vezet
szerepe van a dongaforgalomban s méltán büszkék lehetünk arra, hogy a

magyar kiköt e forgalmat tekintve a legels helyen áll az egész föld

kerekségén.

A többi fanemeket tekintve, azok forgalma, kivéve a vasúti talpfát,

feny- és bükkfadongát, egészben véve emelkedést tüntet fel. Kivittek

Fa.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 32
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1895-ben : 9647 m'' tölgy-gömbfát Hollandiába, Angliába, Belgiumba stb.,

16,203 m' tölgy-négyzetfát Franozia-, Olasz-, Angolországba, Belgiumba stb.

;

31,526 m'^ ers tölgy-deszMt Francziaországba és a többi nyugateurópai
államokba ; 681,500 darab tölgyfa-jmrkettát ugyanoda ; 59,900 talpfát Görög-
országba, Tuniszba stb. ; 1404 tárirórudat Olaszországba ; 863 m^ tüdfát leg-
inkább Olaszországba {í\z 1896. évben jelentékenyen növekszik) ; 278,100
drb. hükMeszlcát Olaszországba és Nyugat-Európába ; 8.703,000 drb. hüklc-

ládadeszhát (tavolette) legnagyobbrészt Olaszországba (déligyümölcs csoma-
goláshoz), azután Belgiumba ; 3300 darab ers bühMeszkát Spanyol- és
Francziaországba

; ^73,200 darab hülk-négyzetfát (subbie) Spanyol-, Olasz-,
Görögországba és Észak-Afrikába ; 26,800 drb. bükkfa-evezt Dél-Európába

;

4.600,000 drb. bükkfa-dongát Franczia-, Olasz-, Görögországba és Máltába

;

21,364 m'' fenyöszálfát Franczia- és Olaszországba; 12,542 m* fenygerendát
ugyanoda; 40,500 drb. ers fenyödeszkát Olaszországba stb.; 1.271,800 drb.

fenyödeszkát Olasz-, Török-, Görögországba, Algirba, Máltába és Ausztriába

;

315,200 drb. fenyö-négyzetfát (scurette) Olasz-, Török-, Görögországba és Al-
girba ; 1.020,400 drb. fenyléczet Olasz- és Törökországba; 1403 drb. rudat
Olaszországba ; 787,000 drb. fenydongát Olaszországba és Ausztriába ; végül
307 ni'^ körisfát, \11 m' szilfát és 151 m' cíio/áí részint Olaszországba, részint

pedig Nyugat-Európába. Faszenet átlag 10,000 métermázsát viszünk ki
Olaszországba.

A faáruk kivitele 1896-ban következ volt

:

Tzifa 13,fi99 mmázsa
Kemény nyers mfa 116,696
Puha , 9,468

Talpfa 970,797
Deszka kemény fából 5,447

Parketfa 662,304
Gerenda, lécz kemény fából 118,654
Deszka puhafából 88,504
Lécz „ 256,933
Megmunkált gerenda puha fából 201,791 „

Faszén 9.294

Gabona. Gobona és hüvelyesek. A gabonanemek még mindig igen fontos szere-

pet játszanak Fiume forgalmában, bár a buzakivitel fokról-fokra hanyatlott, s

ma már csakis az osztrák és magyar tengerparti kis malmok részére szállit

Fiume búzát. A buzakivitel 1878-ban kezddött, a mikor Franczia-, An-
gol-, Olaszországba és Belgiumba 36,344 métermázsát szállitottmik. Késbb
is eme piaczok felé irányult az export, a mely 1888-ban érte el 616,391 mé-
termázsával tetpontját, tehát abban az évben, a mikor lisztkivitelünk is

eddig nem tapasztalt dimenziókat ért el. Ez évben Braziha és Hollandia
csatlakoztak még fogyasztópiacainkhoz. 1889-ben még 403,755 mm., 1890-ben
172,870 mm., 1891-ben 210,452 mm. volt a buzakivitel. A következ évben
52,863 métermázsára csökkent, s ebbl is csak 5379 mm. ment a külföldre,

1893-ban pedig semmi. Anghába és Braziliába 1890-ben, Belgiumba és

Francziaországba 1891-ben, Olaszországba és Hollandiába pedig 1892-ben
exportáltunk utoljára. Mindeme piaczokat fokozatosan hóditották el tlünk a

tengerentúli országok. Az utolsó három év kivitele (a meh^ már csak bel-

fíilfíi kikötkbe irányult) a következ volt : 1893 : 54,254, 1894 : 58,424,

1895 : 83,888 métermázsa.
Jelfmtékeny kivitelünk van ezzel sztMuben a sörárpából. Ez 1878-ban

kíízddött meg, a mikor Belgiumba 12,113 métcruiázsát szállitottunk. 187!)-

ben már Francziaországba és Hollandiába is mentek szállituiányok, 18S0-ban

pedig Angliát hódítottuk meg. Azóta a hármas királyságokba állandóan ex-

portálunk, míg a többi fogyasztó piaczokra helyenkinti megszakítással. 1883

óta csak két évben, 1892-ben és 1895-ben nuu-adt az export 200,000 méter-
mázsán alul. Rendkívül nagy segítségére van a fiumei árpaexportnak a

Magyar leszámítoló- és pénzváltóbank elevátora, a melybon az állomásokról

érkez árpát kezelik és így kivitel képessé t;!szik. Az árpakivitel is 1888-ban
volt a legnagyobb, 499,042 mm. Az utolsó öt évben, csupán a fbb piaczo-

kat véve figyelembe, a k(")vetkezö volt az árpakivít(>l :
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Anglia
Hollandia ....
Belgium , . . .

Francziaország .

Olaszország . . .

Gibraltár ....
Algir
Németország . . .

Egyesült-Államok .

Összes kivitel

1891. 1892. 1893. 1894. 1895.

m e termázsá k b an
104,043 54,351 194,782 307,281 110,802

10;í,887 89,08« 148,087 110,373 57,564

13,509 27,012 37,866 16,146 6,956

7 2,783 9,133 7,541 5,274

3,153 7,019 5,780 4,.301 3,682
— — 51,543 21,320 —
—

,

— — 5,972 —
— — 2,096 1,500 —
— — 13,456 — —

229,020 191,591 472,979 477,502 189,505

Az 1896. évben több és jobb sörárpánk termett, s azért a kivitel is

újra megindult. Nevezetesen Rotterdamon át több hajórakomány árpa ment
már az évad kezdetén is Németországba^ a hol az idei árpa a sok eszés
miatt megromlott ; ámde még sem érte el egészen az ISOö-iki eredményt,
mert mindössze 180,767 mmázsára rúgott.

Tew^en-kivitelünk csak pár jó terméssel dicseked évben volt 100,000

métermázsán felül, a legnagyobb 1892-ben 252,816 mm. Akkor Dalmácziába,
Isztriába és Olaszországba exportáltunk. Azóta csak a monarchia kikötibe
szállítottunk; 1893-ban 85,214, 1894-ben 30,481 1895-ben 83,059 muiázsát.

1896-ban ismét nagyot lendüh, a tengeri kivitel, az exportált mennyiség
193,518 mmázsára rúgott, tehát kétezernél többre az 1895-iki kivitelnél.

Egyéb gabonában nincs emhtésreméltó kivitelünk. Annál figyelemre

méltóbb az a haladás, a melyet habhivitelünhnél tapasztalunk. Elz a czikk

gyorsan hódított a nyugaton, s ma már egyik legfontosabb kiviteli czik-

Egész 1890-ig állandóan 70,000 métermázsán alul maradt a hab kivitele; de
a következ évben már mindenfelé ékMik kereslet nyilvánult iránta. A neve-
zetesebb, 1000 métermázsánál nagyobb mennyiséggel szerepl küls piaczok
a következk voltak

:

1891

Egyesült-Államok . . . 17,700
Francziaország .... 52,826
Olaszország 4,925

Hollandia 84,084
Anglia 26,300
Spanyolország .... 1,615

Belgium . 4,867

Algir —
Összes kivitel 194,310

1892 1893 1894 1895
mé t e r m a z s a k b a n

69,746 152,399 145,899 55,467
42,716 59,146 53,024 76,167
22,288 46,265 32,698 18,217

24,437 8,335 20,023 16,860
21,-29 24,295 18,489 27,329
14,870 10,783 6,428 4,477

16,614 1,650 2,600 3,992— 1,100 650 575
215,235 .308,961 282,355 205,263

Szilva. Aszaltszilva-kivitelünk, mióta az észak-amerikai Egyesült- sziiva.

Államok Kaliforniában meghonosították a szilvatermelést, rendkívül leapadt.

E czikkbl azeltt hatalmas mennyiségek mentek el hajón, így 1887-ben
141,845-ben, 1888-ban pedig 110,209 mm. A kivitel kilencztized részben
Amerikába s részben Franczia-, Angol- és Olaszországba íránvult. Azóta
egyre hanyatlik az export. 1893-ban 21,274, 1894-ben 33,695 és 1895-ben
csak 18,495 métermázsát vittek ki, fleg Hollandiába, Belgiumba és Olasz-
országba. Az amerikai bevitel 1894 óta szünetel. 1896 szén, a kedvez
eredmény boszniai termés megint uj impulzust adott szilvakivitelünknek,

a melyet különben az államvasutak számos intézkedése is elmozdít. Érde-
kes, hogy Németországba irányuló szilvakivitelünk jcdentékeny része is

Fiúmén át van, a minek oka tarifális intézkedésekben rejlik. 1896-ban a rizs,

szilva és szilvaiz kivitele 24,814 mmázsa volt.

MagvaTc. Repczekívitelünk csaknem teljesen megsznt. Az utolsó élénk
exportév 1890 volt, a mikor különféle rendeltetési helyre 66,692 mm. ment
el tengeren. Azóta a kivitel évi mennyisége 500—5000 mm. közt váltakf)zott.

Napraforgó, kender, len, luczerna sth. magvakból váltakozik kivitelünk, de
alig haladja meg^ az évi 10,000 métermázsát. Ggógyfüvekhöl átlag 2000 méter-
mázsa ment ki Észak-Amerikába és Nyugot-Európába. Aiiati termékek.

Állatok és állati termékek. Fiúménak állatkivitele nincs, legfeljebb kevés
számú lovat exportáltunk Kelet-Indiába és Olaszországba.

32*

Magvitk.
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Bor.

Nyersbrt csak pár ezer métermázsát exportáltunk évenkint a nyugati
államokba.

A rajMvitelt a „Hiuigária" magj'^ar vajkiviteli társaság kezdeményezte
189-ben, 757 métermázsát exportálván Braziliába, Hollandiába és Török-
országba. 1896-ban megkezdte a Kelet-Indiába való exportot is. Szalonna és

zsír átlag 2000 mm. megy évenkint az osztrák tengerpartra.

Szesz. Szeszes ifalolc. Sörkivitelünh nincsen, pedig sokat lehetne elhelyezni a

Keleten, Olaszországban és Braziliában, a mint Trieszt példája bizonyitja.

SzeszTciiifelünlc a milyen gyorsan fejldött, most olyan gyorsan hanyatlik

;

borszeszünk helyét a cseh, morvaországi, orosz, német s legújabban a
román szesz foglalja el a Levantéban. 1890-ben még csak 6777 mm.
volt az export; 1891-ben már 20,200, 1892-ben 22,134 és 1893-ban 31,470

mm., 1894-ben azután 12,074 és 189r)-ben 10,088 métermázsára esett le.

1896 tavaszán rendkívül értékes refakcziákat léptettek életbe a m. kir.

államvasutak, a melyek a kivitel emelését és annak Fiúméban való össz-

pontosítását, illetleg Trieszttl való elvonását czélozzák. Sajnos, mindeddig
nincs sok foganatja a külíniben dicséretes intézkedéseknek. 1896-ban ugyanis
18,831 mm. volt a fiumei kivitel, mig ugyanakkor Triesztbe 15,800 mm.
ment tlünk. Gátolják kivitelünk emelkedését a Lloyd magas fuvardíjai is.

Ma még különben Szamosz szigete, Szmirna, Konstantinápoly, Mytilene,

Tunisz, Tripolisz, Málta és Alexandria fkivi-
teli piaczai a magyar borszesznek. Likr-, rum-
és cognacMvitelünh átlag 1000 mm. volt az

utolsó években.

Borkivitelünk azeltt nagyon jelentéken}'

volt. 1880-ban — ez izben elször — 107,409

mm. magyar bor ment Fiúméból Franczia-

országba, 1886-ban pedig 134,488 mm. A
10,000 métermázsát 1890-ben haladta meg —
3301 métermázsával— utoljára francziaországi

kivitelünk. 1880-tól 1890-ig több mint 600,000

mm. magyar és dalmát bort exportáltunk
Francziaországba. Az utolsó évben fokoza-

tosan csökkent odairánynló borkivitelünk s

1895-ben már csak 2762 métermázsát tett,

melyet fleg a bordeauxi piacz vett. Franczia-
országon kivül még Angliába, Olaszországba,
Belgiumba, Hollandiába, Keletincüába és Bra-
ziliába mentek és mennek mérsékelt, évi 1000

mm. mennyiséget csak ritkán meghaladó szállítmányok. A borbehozatal 1888-

ban haladta meg elször a kivitelt, a mikor a viszony 146,276 : 82,959 mm.
volt. Azóta a kivitel egyre csökkent, s 1895-ben már csak 10,766 métermázsát
tett, míg 1894-ben 15,965 métermázsát. Fpiaczaink voltak ez évben (1894-el

szemben): Francziaország 2762 (1647), Olaszország 1667 (805), Braziha 604
(1347), Hollandia 520 (407), Németország 387 (14), Anglia 375 (461), Kelet-

India 253 (12), Görögország 130 (153), Belghim 140 (43), Törökország 105

(205) métermázsával. Palaczkhor- és j;e^s/7-kivitelünk jelentéktelen. Eczethöl

növeked kivitelünk van, 1895-ben 2307 mm. ment ki, részben Angol- és

Németországba. 1896-ban a hor kivitel 13,936 mmázsa volt, az eczeté 1204 mmázsa.
Ásványvíz. Asváuijiiz. Nagyfontosságu a fimnei ásványviz-kkitel. Gsakuem kizárólag

a budai keserviz-források tiüajdonosai kidtiválják ez üzletágat, s évenkint
állandóan 30—40 ezer métermázsát (exportálnak Fiuméji át. Sajnos, eddig
luégis túlnyomólag Hamburg közvetíti az Anglia és az Kgy(>sült-Allamok, e

leglontosa])!) piaczaink felé irányuló kivitelt, mert otniét sokkal olcsóbbak a
tengeri szállító díjak. E visszás állapoton olcsó vasúti tarifák segíthetnének
a magvar kikötvel való forgalomban. Az 1895. (és 1894.) év kivitele a
következleg alakult: Anglia 18,157 (11,976), New-York 7024 (11,137),
Francziaország 5030 (3038), Algír 1895-ben semnú (1894-b(>n 4287), Olasz-
oi'szág 4100 (3229), Törökország 60 (Hl), Brazília 44 (74), osztrák-magyar
tengerpart 748 (751), összesen 35,214 (34,653) métermázsa. 1896-ban ismét
emelkedett ásványvíz-kivitelünk ; az exportált mennyiség 44,392 mmázsa volt.

SMOQUINA A. F.
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Élelmiseerel-höl 3990 mm. tészta ment 189r)-bpn a teiigermellékre, é leimiszcrck.

Angol- és Törökországba és 1499 (1894-ben 2682) mm. konzerv, túlnyo-

mólag ^ Észak-Amerikába.
AsványoJc. Az ásvány-Táviteli tekintve, mangán- és grafitexportunk egyre Ásványok

hanyatHk. 1890-ben még 58,270 és 1892-ben is 26,628 métermázsát expor-
táltunk, míg 189r)-ben Angliába és Olaszországba csak 0526 métermázsát.
1896-l)an jelentékeny kivitel fejldött magnezitben New-Yorkba, s már eddig
is több mint 10,000 métermázsát szállítottak el. A kivitt magnezit különben
karintliiai eredet. Sikporból (Federweiss) körülbelül 3100 imn. megy Fimné-
ból Angiiába, a mely szintén osztrák származású.

Cserzöanyafjolc. A cserzöanyagokhól egyetlen, de annál fontosabb kiviteli- Cserzöanyagok

czikkünk a cserié (taninextrakt). Ez anyagot a dongagyártásnál kapott for-

gácsból nyerik, s feldolgozásával négy nagy szlavóniai gyártelep foglalkozik.

A sziavon cserié egyre ruigyobb elismerésben részesül a belga, franczia,

angol stb. brgyárak részérl kiváló tulajdonságai miatt. 1890-ben 89,335

métermázsát exportált Fiume, 1894-ben már 104,891 és 1895-ben 125,035

métermázsát. Fkiviteli piaczaink voltak 1895-ben, illetleg 1894-ben : Anglia
64,552 és 51,125, Belgium 32,752 és 33,696, Franeziaország 13,449 és 5963,

Németország 9305 és 4057, Olaszország 2998 és 3222, Hollandia 1469 és

2107, végül Oroszország 209 és 80 métermázsával. Jelentékenyen megköny-
nyíti a cserié kivitelét, hogy az nagyobbrészt szabadban tartható, s így
Fiúméban rendkívül mérsékelt helyi költségeket fizet. 1896-ban 124,248 nmi.
cseriét és 2419 mm. más cserz anyagot vittek ki Fiúméból.

Kolaj. Finomított kolajat átlag 20,000 nuHermázsát szállít a fiumei Köoiaj.

finomító a magyar-osztrák tengerpartra.

FaniufárúJc. Pamutárút leginkább az osztrák i[)a.r szállít Fiúmén át a i'^mutúruk.

tengerpartra, átlag 3000 métermázsát. De mi (>z Trieszt óriási kiviteléhez

képest! Szintúgy elenyész csekély Fiume kivitele rahátati czikkel-hl.

Papir. Papirkivitelünk legnagyobbrészt a fiumei papírgyár kezében van, '^"P'''

a mely 8—9000 mm. levél- és irópapírt exportál Angliába, Török-, Görög-,
Spanyolországba, Brazíliába, Egyptomba, Romániába és Keletindiába. A
Lloyd számosabb hajóösszeköttetése a magyar paj)irkivitel nagy részét el-

vonja Triesztbe, a melynek Hamburg eredméuyes vei'senyének daczára
növeked kivitele van. Lemezpapirosból is hanyatlik kivitelünk ; 1895-ben
csak 1102 mmázsát vittek ki Angol-, Franczia-, Olasz- és Spanyolországba.
Rendkívül hanvatlik a cellulose-(papíranyag) kivitel. Lcgt()bb kivitelünk volt

ebbl 1893-ban: 34,092 mm., míg 1894-ben 21,284 és 1895-ben 12,510, 1896-

ban cellulose 10.009, papírosáruk 10.100, összesen 20,109 nnu. Kiviteli ])iacza-

ink Anglia-, Olasz-, Spanyol-, Franeziaország, az Egyesült- Államok, Brazília

és Kelet-India. A fiumei kivitelben a zernesti és egy karintliiai gyár
játszanak fszerepet.

Bútor. Rendkívül dezoláltak a viszonyok fahutor-kivitelünk terén. Fiúmén át Buinr

alig szállít a fiumei butor-gyáron kívül még egy-két magyar gyár, a többiek
a hamburgi vagy (a Kelet felé) a trieszti útirányt használják. E szomorú
álla])otnak oka a tengeri fuvar rendkívüli magassága. A kész (montírozott)

hajlított fából készült bútor után nagy térfogata miatt úgy az Adria, mint a
Lloyd olyan drága fuvart szed, hogy a fabutorgyárak, amúgy is nagy
lévén a verseny e czikkben, a világpíaczon inkább lemondanak az üzleti'l,

semhogy Fiúmén átszállítsanak. Jellemz, hogy Fiúméból Londonba a bútor-

szállításának díja a tengeren, vagy pedig vasúton Hamburgon át ugyanakkora.
Ilyen állapotok mellett nem csoda, ha a fiumei export egyre pang és

hanyatlik. 1895-ben 6762 mmázsát vittek ki Fiúméból, még pedig : a magyar
és osztrák kikötkbe 2586, Angliába 821, Olaszországba 736, Egyiptomba
494, Brazihába, 429, Törökországba 843, Tuniszba 166, Francziaországba 221,

Görögországba 129, Máltába 146, az Egyesült Államokba 65 és Kelet-Indiába
89 mmázsát. 1896-ban 8056 mmázsát vittek ki, tehát 1294 mraázsával többet.

UvegáruJc. Közönséges üvegbl és üvegárúkból némileg emelkedik a kivitel ; üveg.

de vagy Hamburgon, vagy Trieszten át irányúi. 1895-ben 2026 mm. közönséges
üveget vittünk ki a tengermellékre, Francziországba, Angolországba és

Tuniszba. Kivittünk ugyanakkor 193 mm. üvegárút. Legújabban az öblös

üvegkívítele Franczia-, Spanyol- és Angolors^ágba Fiúmén át egy nagy
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Vas.

Gépek.

Vegyi szerek.

magyar gyár fáradozásai révén az elbbi évekhez képest jelentékenyen
emelkedik. lS96-ban jelentékenyebb volt a kivitel, összesen 6798 mmázsa.

Vas. Vasból és vasáruból csekély a kivitelünk. Törökorszába (Özalonikibe)
hosszabb idközben vasszögeket viszünk ki, úgyszintén Braziliába. Zomán-
czüzott edényekbl ujabban Spanyolországba emelkedik az export. Lópatkót
is szállít Fimnén át egy osztrák czég Olaszországba.

Gépláritelünk legújabban örvendetes l'ejlödésnek indult. 1894-ben 1791

min. volt a fiumei export, 189ö-ben már 3153 mm. A rendeltetési helyek
közül Olaszország áll els helyen, a hová a Ganz-gyár szállít sok villamos-

világítási berendezést ; 1896-ban Spanyolországba is ment ebbl több waggon.
Kisebb mennyiségben ment gép Oörög-, Angol-, Francziaországba, Kelet-

Indiába és Braziliába. Ellenben varrógép-kivitelünk hanyatlik ; 1892-ben 3770
mm. ment ki, 189r)-ben csak 122 mm. Torpedót a fiumei torpedógyár szál-

lított (évenkint átlag 100 darabot) Angol-, Franczia-, Törökországba és

Braziliába.

Vegyi szerek. A vegyi szerek és vegyészeti segédanyagok közül megemlítjük : a
keményitöt, a melybl 10—13,000 mm. megy legnagyobbrészt Angliába,
azután Olasz-, Franczia-, G(')r()g-. Törökországba és Hollandiába ; az eiiyret,

melybl 1000—3000 mmázsát viszünk ki Angliába és Nyugot-Európába, a

ként, a melybl növeked kivitelünk van (189ö-ben 3466, 1896-ban 5274 mm.)

FIUMK. A RIZSHÁNTOLÓ GYÁR A TENGER FELL.

Braziliába, Angol, Francziaországba és Belgiumba, végül a hamuzsirt, a

melybl csak 1895-ben fejldött említésre méltó kivitel : 3980 mm. (1896-ban
4907 mm.) az Egyesült Államokba, Török-, Angol- és Olaszországba.

Fiume kereskedelmére nézve legnagyobb baj az, hogy a forgalom

túlnyomólag átmeneti és csak egy minimális részét közvetíti magának
Fiúménak kereskedelme. Mennyivel mások a viszonyok Triesztben, a mely-

nek bankházai, kereskedi és bizománj^osai tapasztalataik, szakismereteik,

egyre növeked tkéjük és vállalkozói kedvük által a monarchia tengerentúli

kereskedelmét jó részben a saját kezeikben összpontosították. Tekintetbe

kell veimünk másrészt, hogy a magyar kormányzat pár évtizede kezd-

hette meg csak Trieszt százados hagyományán megersödött kereske-

désével szemben az önálló mködést. E miatt Fium(^ önálló kereskedése

még mindig csak szk keretben mozog.

Legfontosabb és egyik legrégibb kereskedelmi ága Fiúménak az export-

forgalomban az épület és mfa. A mint az államvasutak a fiumei tarifákat

szabályozták s a magyar kikötn át való dongakereskedés lehetvé vált,

Triesztbl több dongaexportáló czég tette át székhelyét Fiúméba, vagy itt
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fiókot alapított. A franczia (p. o. a cettei) dongaimportezégek is mihamai- kép-
viseltették magukat Fiúméban. Ma már a dongakivitel túlnyomóiag a fiumei

útiránj^t használja, de ennek daczára több dongaexportxízég székhelye van
még Triesztben, mert ott több és nagyobb bankház lévén, pénzügyi mve-
leteiket olcsóbban bonyolíthatják le. Részben ugyanez áll a fakivitel többi

ágánál is. Keresked cégek.

Donga- és fakivitfillel a következ nagyobb czégek foglalkoznak

Fiumél)an : Gairard I. B. M. (legnagyobb franczia dongaimportfír czég),

Neuberger Fehx és fia, fiumei Hitelbank, Gaffinel Christián, Grlass G.,

Pagan Griovanni, S(;hadelook Th., Premrou és Ruzicka., Curro R. és fia,

Klein és Milch, Gotthardi Giov. E., Kemény Dezs, Bresslauer Izidor,

Polacsek Ede stb.

A gabonakereskedk kiv/A a bu(lap(>sti BayeiHial és Lewy czég emhiendö
els helyen, a melynek fiumei fiókja lökép az árpaexporttal foglalkozik s

rendszerint kétliarmadát exportálja az összes Fiúméba kerül sörárpának. E
czég foglalkozik legnagyobb mértékben a kukoricza-importtal is, amikor ez rossz

termés miatt szükségessé válik. A tiibbi gabonakeresked részben ugyancsak
tengerivel meg zabbal kereskedik, i'észben pedig búzával. Tgy a l)uzát mint
a tengerit leginkább a tejigerparton l(>v vízi-malmoknak adják el. Neveze-
tesebb gabonakereskedink Maylaiidei' (íius. ^: Figli, Ledei'cr Giiis., Muiini

Pompeo stb.

A lisztkereskedés meglehetsen f(\jldött, mert Dalni;icia, Isztria és a

magyar tengerpart, st Bosznia és Hefczegovina is leginkább P^iuméban és

Triesztben vásárolja be szükségletét. J\Iég csak néhány év\'(d ezeltt is, a
mig a fiumei Molinó Zakalj fenuálll, csak pár magyar malom volt Fiú-
méban képviselve, ma már 40—öO-re i'úg a malomügyníikök száma s alig

van jelentsebb magyar malom, a mely Fiúméban képiselve ne volna.

Czukorkereskedéssel a Fiumei Jiitelbatdc árú-osz1álya foglalkozik, s (>zen-

felül még pár ken'sked, a kik a 1engei|)ar1ra dolgoznak legiid-íább. l^gyaii-

csak a Hitelbank ;irúsí1ja el a })etroleuiiifini)iiiitó és a rizsliántoló-gyár ter-

ményeit is.

Az impo]"tüzlet tei'éu legfontosabb a fiumei borkereskedés, a mely fkép
azóta (dtött nagy arányokat, a mióta az olasz borítk behozatala megkezd-
dött. Ez üzletágban Fiúménak fontos szerepe van, mei-t azok a hazai bor-

kereskedk, a kik kell tke hiányában vagy mert nincs nagy szükségletük,
nem vásárolnak be a termel helyeken, szükségletüket híginkább Fiúmé-
ban fedezik. Nevezetesebb helyi borimporteurök : Wolf Lipót fiai (Kismai-
ton és Fiume), Riboli Giov., Herzel Ferencz és tsa, Burich M., Ruzicka
B., BIau testvérek, Franki és Spitzer, Strümpfier Fr. A., Frischmann és

Kiss, Bauer M. (Bécs és Fiume), Fodera és Borusso (Castellamare és Fiume),
Fragalá Arcangelo és mások.

Gyarmatárú-kereskedéssel nagyban csak a Magyar kereskedelmi rész-

vénytársaság foglalkozik, a mely k.'ivét, déligyümölcsöt, fszereket importál.

Ugyancsak a Kereskedelmi társaság ragadta kezébe a palak és vallonea-
importot. Déligyümölcs-kereskedéssel foglalkozik továbbá a Mondolfo 8. L.
és fia czég is.

A fiumei szállítók közül megemlítjük a következket : a Schenker és

társa, Fischer és Brüll, Fratelli (iondrand, Blum és Popper, Honig Ignácz
és tsa, Blüh Adolí, Chierini Eug. czégek(>t.

A fiumei kereskedelmi intézmények élén a kereskedelmi és iparkamara áll. Kereskedelmi és

Elnöke Meynier Henrik papirgyártulajdonos ; a kereskedelmi osztály alelnöke
'"'^"^ amara.

8teinacker Arthur bankigazgató, az ipari osztályé pecüg Luppis A. F. lovag

hajótulajdonos. Kamarai titkár Smoquina A. F., a ki évcík hosszú során

szolgálja már az ország ez egyik legfontosabb kereskedelmi kamarájának

ügyeit. A kamara két osztályának 32 tagja van, kiket 1893—1898-ra vá-

lasztottak.

A fiumei tzsdét a kormány segélyével 1892-ben alapít(jtta a fiumei ke- Tzsde.

resked-testiüet. Nem lévén azonban jelentékeny kereskedésünk, a tzsdén
nem igen kötnek üzleteket, inkább csak a kereskedk összejöveteleinek el-
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segítésére szolgál. A fiumei tzsde elnöke Vranyczány Simon báró, alelnöke

Corossaoz Ferencz Grilbert. A tzsde társintézménye a Fiumei Lloyd, a ke-

reskedk kaszinója, a mely mint ilyen már kívül esik a tiüajdonképeni ke-

reskedés keretén. A Fimnei Llo^'d fokozatosan több szakosztályt (ipar, keres-

kedés, hajózás, közlekedés) alapít, a melyek gazdasági dolgokban véleményt

fognak adni; e szakosztályok elseje, a kereskedelmi, már meg is alakult.

M. leszámítoló A Magyar leszámitoló és pénzváltó bank fiumei raktárválallata a mely
éspénzváitóbank;l^ggj^_l3gj^ jött létre, színtéu a kereskedelmi intézménvek közt említend meg.
raktárvállalata.

•'

m / , i i n. . -r-,-
"

. ,t t ' •

Ez mtézet fennállása ota sokat lendített mar b lume sorsán ; elén L/evai

Adolf gondnok áll.

A fiumei raktárvállalat, mint annyi más közhasznú intézmény, Baross
Gábor kereskedelemügyi miniszternek köszöni létrejöttét. Baross Gábor, a
magyar közlekedés ujjáalakitója, tudvalevleg kiváló elszeretettel foglalkozott

tengeri kereskedelmünk sorsával. Meggyzdött arról, hogy a magyar tarifapolitika

sikerét, a mi tengeri forgalmunkat illeti, veszélyezteti az a körülmény, hogy sza-

bályozott fiumei helyi költségek hiányában közvetlen díjtételeket a belföldi állo-

másokról külföldi kikötkbe és megfordítva a fiumei útirányon át nem lehetett

megállapítani. Szóval szükségesnek mutatkozott a vasút és hajózás közt egy
összeköt kapocsnak létesítése, ami csakis egy raktárvállalat lehetett.

Sürgették egy ilynem vállalat létrehozását még más körülmények is.

Triesztben a helyi költségek némely irányban olcsóbbak voltak, mint Fiúméban,
a mit az osztrák kiköt irányadó körei siettek a trieszti forgalom ersítésére
fölhasználni. Ezenfölül a raktárakat túlnyomó részben magánosoknak, fleg szál-

lítóknak adták bérbe, a minek hátrányai folytonosan mutatkoztak. A bérlk
gyakran, persze nyerességgel, albérletbe adták raktáraikat. Ez megint drágította a

helyi költségeket. Baj volt az is, hogy a bérelt raktárakat nem használták ki

kellleg, st mi több, az is elfordult, hogy mig Fiúméban általános raktárhiány
volt észlelhet, egyes raktárak félig vagy egészen üresen állottak.

Baross e káros állapot megszüntetése végett a közraktárak szervezése körül
gyakorlati tapasztalatokkal biró Magyar leszámitoló- és pénzváltó-bankkal lépett

érintkezésbe. A miniszter által kikötött sarkalatos föltétel volt, hogy teljes be-

folyást nyerjen a raktári tarifák megállapításába. Ily körülmények közt, Trieszt

ers versenyét is szem eltt tartva, nem sok kilátás n3dlt a vállalat jövedelmez-
ségére, ami arra bírta a minisztert, hogy a vállalatnak veszteség' esetére karaat-

garancziát biztosítson. Ezzel szemben a Leszámítolóbank kötelezte magát, hogy
fölépíti a gabona-elevátort. A bankkal kötött szerzdés értelmében a m. kir. állam-

vasutak raktárai a szükséghez képest a bank kezelésébe bocsáttatnak, úgyszintén
az egyöntet kezelés szempontjából a bankra bizatik a fiumei állomásra érkez
és a vasút által kezelend árúk bizományban való kirakása s az elszállítandók

berakása, az e czélra megállapított mérsékelt egységdíjak mellett. A raktárvállalat

díjszabását a kereskedelemügyi m. kir. minisztérium hagyja jóvá s abban ver-

senyképesség szempontjából szükségesnek mutatkozó változtatásokat bármikor
elrendelheti.

A Magyar leszámitoló- és pénzváltó-bank fiumei raktárvállalata 1891. július

1-én tényleg megkezdte mködését.
Az elevátor a gabona- s fleg az árpakivitelnek a fiumei útirányon való

elsegítése czéljából épült. A magyar sörárpa tudvalevleg- kiváló helyet biztosított

magának. Nyugot-Európában, nevezetesen Angliában, Németországban, Hollandiá-

ban, Belgiumban és Olaszországban gabonanemeink közül egyedül a sörárpa

bírja még a versenyt a nyugoti piaczokon. A gabonakereskedés czéljainak meg-
felelleg az elevátor úgy van építve, hogy lehetvé teszi a gabonának kezelését,

tisztítását, osztályozását és a hajóba való közvetlen berakását.

Az elevátor körülbelül 480.000 frt költségen épült Ulrich Keresztély építész-

mérnök tervei szerint. Hossza 80, szélessége 30 méter s így 2400 m2 terletet

foglal el. Az épületen át két sínpár vezet ; az érkez, gabonával telt teherkocsikat

azonnal az Elevátorba tolhatják s a gabonát a tartányokba emelhetik. Az épület

földszintjének falai kbl és téglából vannak építve ; e fölött a 14 m. magas
tartányok (caissonok) feküsznek, számszerint 68. Ezek mindegyike, 4 kisebbet

kivéve, 1600—1800 mm. gabonát kéjjes befogadni. Az Elevátorban tehát egyszerre
körülbelül 100.000 mm. gabonát lehet elhelyezni. A földszinten még 10.000 mm.
zsákárunak is van helye.

A tartányok falai amerikai mintára nem vasból, hanem gondosan szárított

puhafából készültek; az oldalfalak kívülrl hullámbádoggal vannak fedve. A tar-

tányokból a gabonát az e czélra szolgáló három csövön át a hajóba lehet omlesz-

teni. Az érkez gabonát pedig hat garatba ömlesztik a vaggonból, a garatból



Fiume kereskedelme. 257

pedig' a hat elevátor a gabonát a tartányokba emeli, miután elbb súlyát az anto-
matikus mérlegeken meghatározták.

E tartányok fehUt többemeletes, szintén Iából készült fölépítmény van,
melyben a nagyszabású tisztiló-késziilékek vannak elhelyezve. A fölépítmény jóval

keskenyebb az alsónál. A tisztító-készülékek a budapesti Elevátorban levk mintá-
jára készültek. A berendezés négy egyforma részbl áll, melyek mindegyike
önállóan mködhetik. Mindegyikben van több finom és goromba szita, négy
osztályozó henger és nyolcz trieur. Ugy az Elevátorhoz, mint a tisztításhoz. Ganz-
féle villamos átviteli gépezet adja a hajtóert, az áramot a magyar villamosági r.

társaság fiumei központi telepe szolgáltatja. Havaiamennyi gép mködésben van, 150
indikált lóerre van szükség, a mibl 80 a tisztító készülékre esik. A városi víz-

vezeték is be van vezetve, hogy tzveszély esetén az Elevátort megótalmaztassák.

A raktárvállalat a m. kir. államvasutak raktárait is kezeli ; ez id szerint az

L, VL, VII., VIII., IX., X., XI., XII., XV, XVI., XVIII., XIX., XX., XXL, XXII..

XXIII. számuakat, amelyek mind a fiumei állomás területén feküsznek, ezenfelül

a szabad területen lev I. és II. sz. máv. tárházakat, valamint a m. kir. tengeré-
szeti hatóság XII. sz. tárházát. Az elevátoron kívül tehát összesen 19 raktárt

kez'el, a melyek együtt közel 30.000 ms területet foglalnak el és az elevátorral

együtt kb. 5000 vaggon árút fogadhatuak be.

A közraktárak tarifái rendkívül mérsékeltek: a tieszti verseny miatt a raktár-

vállalat megalakulása óta is ismételten történtek leszállítások. E mellett az összes
átmeneti áruknak, melyek tehát a beföldrl a kikötkbe vagy megfordítva tett útjok-

ban Fiumét csak érintik, szóval úgy a be- mint a kiviteli forgalomra, három heti

fekbérmentességük van. Ez olyan kivételes intézkedés, a melylyel csak kevés
kiköt dicsekedhetik ; Triszt is csak pár árúczikkre nézve.

A fiumei raktárvállalat a szorosan vett raktárüzleten kívül alapszabályai
értelmében szállítási üzlettel is foglalkozik, mert a két üzletág' egymástól alig-

volna elválasztható. E téren is jelentékeny eredményeket ért el a vállalat. Fog-
lalkozik továbbá elleg adásával a nála elhelyezett árúkra, a mi különösen a
kikötforgalom fejlesztésének szempontjából fontos.

Tény, hogy számtalan áruszállítmányt csak ellegnyujtással nyerhettek meg'
Fiúménak, mert azok hitel hiányában egyáltalában nem vagy legalább nem Fiúmén
át kerültek volna kivitelre. Fejlesztette a raktárvállalat elolegüzlete az importot
is, így a bor, olaj, aszalt szU stb. behozatalát. Az (ellegezett összegek évenkint
milliókra rúgnak.

A fiumei raktárvállalat sikeres mködését legjobban bizonyítja a forgalom
eredménye, melvet következkben mutatunk ki

:

Beraktározás Kiraktározás Összes loro-alom

ni ('•
t p r m á z s á k b a ii

1891. julius--doczcmbor 1,017.840 800.69(i 1,8I8..5;í6

1892. 1,87.5. 2;i8 1,997.198 3,872.4;!6

189.'!. 2,710.923 2,588.;{28 5,299.251

1894. 2,607.351 2,636.84.-? 5,244.194

1895. 2,625.552 2,512.941 5,1,38.493

Ez Fiume mai kereskedelmének képe. Attól a jövtl azonban, melyre

fekvése hivatottá teszi, még mindig messze áll. Sok intézkedésre, fleg pe-

dig a magyar keresked világ tevékenységére volna szkség, hogy Trieszt-

nek teljesen egyenrangú versenytársa legyen. Sajnos, hogy a magyar ke-

reskedk csak csekély számmal telepedtek le Fiúméban, s a budapesti gyar-

matáru-nagykereskedések Fiúmétól egészen távol tartották magukat. Ellenben

Tj'iesztnek nagy kei'eskedö-közönsége van. Pedig az osztrák kiköt sok ten-

gerentúli országgal, mint Braziliával és Olaszországgal nincs elnyösebb

üssz(^küttetésben, mint Fiume, s mégis azt látjuk, hogy Fiúménak nincs szá-

mottev gyarmatárúkereskedése, mig Trieszt kereskedi nemcsak a monar-

chia, hanem Németország, Svájcz, Oroszország és a Balhín-államoh egy részénele

szükségletét is ellátják.

De legékesszólóbban a, számok beszélnek. Látni a következ hivatalos

adatokból, hol, milyen irányban van a helyzet javítására szükség. Az 1895-ih

évben Fiume és Trieszt fbb importczikkei voltak, s ugyanakkor Triesztbl

Magyarországba mentek a következ nevezetesebb importczikkek :

Magyavország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. oó
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TTi- ,„ ,,, , Triesztbl
J' lume Irieszt , -„., ., ,elszalktottak

1 ^1 < 1 í vasutou
heliozatal a teno-eren t,, , ,

'' Magyarországbaméter m á z s a
Kávé 19.899 474.345 G2.842
Kakaó 73 6.690 245
Tea 92 10.835 922

Fszerek :

Fahéj 41 10.052 1.818

Szegfszeg , . . . . 42 1.885 239
Bors 1.635 21.037 4.686

Szegfbors 421 8.656 1.092

Gyömbér 31 3.413 467
Déligyümölcs

:

Narancs és czitrom' 87.639 430.474 41.375
Szentjános kenyér 213 28.448 12.345

Datolya 95 3.932 1.377

Aszalt füge 1.817 249.993 20.143

Mandula 210 36.345 5.809 -

Mogyoró 169 47.712 5.991

Mazsola 2.023 228.460 27.162
Cserzöam/agok

:

VaUonea .....' 20.450 204.831 15.060

Sumach 4.579 32.944 395
Nyersgyapot 2.642 564.395 12.554

Kender. 3.825 24.483. 1.270

Len 5 16.688 75
Tengerifü 1.361 29.525 10.082

Zöldség

:

Hagyma 11.665 168.317 23.815
Borsó 496 6.035 315
Bm-gonya 819 29.349 1.526

Korpa 8.351 147.722 8.478

Indigó 1 10.023 1.321

Gyöngyház — 5.662 5

Olajok

:

Gyapotolaj 1.342 90.214 748
Faolaj 20.854 82.168 18.502

Pálma- és kókusz-olaj 1.650 28.676 7.461

Sesam- és aracliída-olaj 36 23.518 5.301

Paraffin és ceresin 179 13.204 50
Nyersbrök 8.168 92.152 12.531

Festfa 282 27.605 310
Nem európai mfa . . ; 4.569 81.143 3.060

Gyanta 42.007 01.138 14.431

Likr és rum 874 2.979 13

Szágó 1.G77 7.818 3.929

Magvak

:

Lenmag 31 28.066 2.583

Egyéb magvak 2.898 136.613 . 804
Kéia 2.216 111.915 13.398

Réz 558 28.648 2.210

Trieszt tehát a magyar behozatal terén még mindig nagy tért foglal (ú

Finme rovására.



FIUME PÉNZINTÉZETEI.

HITELÜGY terén Fiume korántsein foglal el oly olkolo helyet, n

mint azt a hely fontossága megkivánná ; nagyobh szabásii bank-
intézetek, a mink például Triesztben vannak, még csaknem
teljesen hiányoznak. A pénz- és liitelviszonyok alárendelt viszo-

nya a közeli Trieszttel sz(>mben nem kevéssé akadályozza tejigerentúli keres-

kedésünk önállósítását és Fiúméba való vonását. Más helyen emlékezünk
meg egy tényi-öl, a mely találó például szolgálhat.

A fiumei önálló kereskedés fejlesztése olyan országos érdek, a melynek
a kedvez megoldása sokáig nem várathat magára. Ha a helyi kereskedelem
megizmosodik, akkor szükségkéjx'n javulni fognak a hhclviszonyok is, m(>rt

a vállalkozás a kedvez alkalmat sietni fog kihasznáhü új pénzintézetek
alapítása, vagy a meglevk nagyobbítása által.

Nagy rnisszió vár e téren a fvárosi pénzintézetekre, a melyek kett
(a Magyar Általános Hitelbank és a Magyar Leszámitoló és Pénzváltó-Bank)
kivételével távol mai-adtak a magyar kikötvárostól.

Triesztben a bécsi bankok (Creditanstalt, Union-Bank, Anglo-Oester-
reichische Bank) fiókintézetei járnak elöl az árúüzlet — export és import —
kultiválásában, az osztrák kereskedelemnek nagy hasznára.

A bankoknak és magán bizományos-házaknak adandó állami segély

mellett Trieszt bizományos czég(>in(ík nagy részét nyerhetnék meg Fiúménak, a

mi karöltve járna a forgalom s kivált az import euKilésével. Forgalmunk ez

elhanyagolt ágának megélénkülése ismét kiszámíthatatlan hasznot hozna
az áhamvasutaknak, a melyek most a tömegárúkkal Fiumébe érkez
kocsik legnagyobb részét üresen kénytelenek visszaküldeni. A kocsipark
jobb kihasználása viszont csökkentené az üzemköltséget, úgy hogy az export
részére is könnyebb volna olcsó tarifákat engedélyezni.

Az Osztrák-magyar Bank fiumei fiókintézete, bár a legrégiebbek egyike, Osztrák-maKynr

jelentékenységre nézve az utolsó helyen áll a magyar íiókintézetek között, i>iiiik.

a mi könnyen érthet, ha tekintetbe veszszük, hogy a fiók hatásköre csak
magára Fiume városára szorítkozik, mig a többi bankfióknak mindnek nagy
kerülete van. A fiumei fíókintézet élén jelenleg Rassmann Ede fnök áll. Az
in1éz(4 mködése 1895-ben, a következ számadatokból tnik ki : Pénztári

forgalom 24.743,002 frt. Összes vált-leszámitolás 1.342,636 frt. Kölcsön kézi

zálogra 1.256,170 frt. Kiállított baiikutalvángok 459.528 frt. Forgatmányi (giro)

forgalom 11.045,448 frt.

A Cassa comimale di risparrnio (Községi takarékpénztár) legrégibb pénz- Takaiékpén/tüi-.

intézete Fiúménak. 1858-ban alapították. Nevezetes arról, hogy nincs rész-

vényekre alapítva, hanem városi intézmény, a min csak néhány van
Magyarországon. Az intézet saját pompás palotájában székel, a Via delle

Pile-n. Eln()ke Mohovich Emd, vezet igazgatója Blasich József. Tartalék-
alapja 1894. végén 573.698 frtra rúgott; takarékbetéteinek összege ugyan-
akkor közel 7V2 millió forintot tett, a melybl 2'72 miUió jelzálogkölcsönökbe
volt fektetve, 2*47 millió pedig a városnak kikölcsönözve.

Banea di credito Fiumano (Fiumei Hitelbank Részvénytársaság) legjelen- Fiumei-hitei-

tékenyebb pénzintézete Fiiunénak. 1887-ben alapitották, a Magyar Általános '"'"''•

Hitelbank közremködésével a Steinacker és társa czégnek részvénytársasággá
való átalakításával. Alaptökéje 960.000, tartaléktkéje (1894. végén) 60.954

33*
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Szövütkezetek

forint. Székhelye a Via Albergo veechio 2. száiuu házában van. Ehiöke
(Hofta János voh fiumei polgármester, vezet igazgatója az agilis Steinacler

Ai'thur, a kinek a fiumei kereskedés és pénzügy fejlesztése körül nagy ér-

demei vannak. A Fiumei Hitelbank a tulajdonképeni banküzleten kivül

kiterjedt drúüdefet is folytat; reá van bizva a fiumei köolajfinomitó és a

i'izshántológyár termékeinek bizományban való eladása, s ezen felül nagyban
Foglalkozik a fa- és czukorexporttal is. 1894-ben a bank és eloleg-üzlet

forgalma, 14"812, az árúüzl(>té 14'r)i;-}, a folyószámla és bizományi üzleté

77'731 millió forint volt.

A Bancr\ Finmauü (a melvnek csak olasz a czégjegyzése) 1870-ben
alakuh 200.000 forint részvénytkével. Tartaléktökéje 1894. Végén 75.000 frt

volt. Elníike Mci/nier Henrik, ügyvezet tisztviselje Valleneieh F. B. E bank
a tulajdonképeni banküzleten kiviU árüzlettel (cukor) is foglalkozik, bár

korlátolt mértékben.
A Mrif/i/ar Leszáiiúioló cs Fémvúltó-Bank fiumei rúltúhácát 1891-ben ala-

pították. Foglalkozik mindennem banküzlettel s elfogad takarékbetéteket

is. Élén Löwe Adolf áll.

A Cassa di risparmio popolare (Néptakarékpénztár) 187;-)-ban alakult.

Alaptkéje 60.000 forint, tartalékalapja (1894. végén) 40.599 forint. Elnöke
Bcick Péter, ügyvezet és pénztárnok Wassich Albin. 1894. végén a takarék-
betétek 818.096 forintot értek el.

Itt emlékezünk meg két szövetkezetrl is. Ezek a Banca Opcraia

/iuincmo, con fjaransia Uiiritata (Munkásbank k(jrlátolt szavatossággal) és

Socleta per la cosiriisione dl case operaié (Munká>;liázak é])itésére alakult

társaság). Az elbbi elníike (liniz.te]in Antal, utóbbié Cioffa János.



A TOKPEDÓ-GYÁU FIÚMÉBAN.

FIUME IIWRA,

i'ARí-z(") vámsaink kíiztludvalcvlcí;' Fiii]ii(>

az elsk ki'r/Mt fogial lielyct.

P^iumél)an kedvez talaja van

küKniösen a gyáriparnak. Azokon a

tulajdonságokon kivül, melyekben az

összes kikötvárosokkal osztozik, hogy

tudniillik a nyersterményeket a ten-

geren át olcsón kaphatja s a gyári

-

mánydkat olesón szállíthatja, el, még
számos más külömis elönynyel is dicsekediielik, a melyek javára szolgálnak

az iparnak.

Els sorban a magyar tengerpart az Adria keleti részén bvében
van a folyóvíznek, a mi olcsó hajtóert szolgáltat. Nem kisebb elny az

olcsó munkaer. A Karszt köves, sivár talaja nem alkalmas a földmivelésre

s igy a szegény lakosság örül, ha valahol egész évn^ szóló munkát találhat

;

fleg a ni munkás. A férfiak még kíinnyebben találnak numkát, akár mini

matrózok a tengeren, akár mint hajómunkások a kik(')1ben és a raktárak-

ban. A környék leányai és asszonyai gyakran mérfíildnyi távolságról, Buc-

cariból, Castuából is bejárnak a fiumei gyárakba dolgozni.

A gyáripart Fiúméban a természet elnyei mellett ujabban elömcjz-

dítják azok a kedvezmények is, nu>lyeket a magyar állam adómentesség és

más, törvényen alapuló beneficiumok alakjában nyújtott a fiumei gyáraknak.

Hogv e rendkivüli elnyök daczára Fiume ipara mégsem fejldött ki kell
mértékben, annak oka egyedül a, megfelel gyártelkek hiányában s a meg-
lev telkek drágaságában rejlik. Azt a kevés tengerpartot a kereskedésnek,

a kikötnek kellett fenntartani, st a tengertl költséges feltöltéssel uj lerü-

l|)nri i-liiiiyök.
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Legrégibb iparág

XVlll. szaziid.

leteket hódítani, úgy hogy új gyártelepek számára a tenger mentén egyálta-

lában nincs hely. A Recsina alsó folyásánál elterül keskeny völgy tele van

kisebb-nagyobb gyárakkal ; de a hamar szkül völgy meredek oldalai ismét

nem nyújtanak gyárak épitésére alkalmas helyet.

Maradna tehát a tengerparttól távolabb es scurignei völgy és a Recsina

bels völgye Grohovo környékén, de ezek meg közlekedési utak hiányában

a gyáripar czéljaira teljesen alkalmatlanok.

Legrégibb iparága volt Fiúménak a hajóépítés^ mely azonban, mint a

tengerészet ismerteté-

sében eladjuk, telje-

senlehanyatlott a gz-
hajók elterjedése kö-

vetkeztében. Nagy hi-

ba volt a fiumei hajó-

gyárak részérl, hogy

inkább felhagytak a

munkával, de nem
rendezkedtek be g-
zösök épitésére. A
kormány sem fordított

elég figyelmet e fontos

ügyre s mikor az ál-

lami segítség megjött,

atámogatásmár tárgy-

talanná vált, mert a

fiumei hajóépítés id-

közben megsznt lé-

tezni. Még 1862-ben

nyolcz gyára mkö-
dött, 1882-ben már
egy sem.

Fiume egyéb ipar-

ágaira vonatkozólag a

régebbi idkbl csak

(dvétve taláhmk fcl-

jegj^zésekW, de elvi-

tázhatatlan, hogy a

hajóépítés korszakai-

ban a hajóiparral kap-

csolatban a hajóföl-

szereléssel járó sokféle

jól jövedelmez iparág

is keletkezett Így különösen a hajóépítésiiez szükséges különféle méret
faanyag elállítására több fi'észg.yár, továbbá a haj óvítorlák, kötélzet, hajó-

csigák, horgonyok s 1(')bb efi'éle hajófelszerelési tárgyak és (>szközök (>lállí-

lására vitorlakészít- és kötélgyár, esztergályos- és fafaragó-ipartelepek

vasönt-mhely s a kisebb vasalkatrészek elállítására kovácsmhelyek
is létesültek, mel3"ek késbb ogész nagyiparrá fejldtek ki.

A XVIII-ík század közepén már szeszgyára, késbb czukor- és dohány-

gyára is volt Fniménak, melyek évente több ezíu' mázsa produktummal

a város fbb kiviteli czikkeit szolgáltatták. 17ü3-baii a fimnei czukorgyár-

KKSZLETEK A KlUMEl FAPIRQVÁHBOL.
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ból 30,000 mázsa cziikor, a dohánygyár gyártmányaiból 19,000 mázsa pipa-

dohány, burnót és egyéb gyártmányok, a szeszgyárból 18,000 mázsa bor-

szesz és különféle édesitett szeszes folyadékok kerülnek kivitelre.

Ez idszakban vette kezdetét a brcserzés és a nyersbrök kikészítése.

1772-ben két brgyár létezett Fiúméban, melyek évente átlag li")—20 ezer

darab különféle brt készítettek. Egy 1804-iki hivatalos kereskedelmi jelen-

tésbl látjuk, hogy 1804-ben a hajógyárakon kívül 2 kötélgyár, a czukor-

gyár, brgyár, a czukorgyár tulajdonosai által alapított viaszgyár, posztó-

gyár és hamuzsírgyár mködött Fiúméban.

Ugyancsak a XVIII. század végén már szövgyár felállításán fára-

doztak a fiumeiek, a mi azonban a kell érdekldés hiánya miatt dugába

dh,. Késbb ismét felszínre kerüh e gyár alapításának kérdése, különösen

a midn a visszakapcsolás idejében a kormány hathatós támogatásával, a

város és magánosok hozzájárulásával a Recsína folyónak már évtizedek

óta hangoztatott szabályozása megtörtént. Matkovích (iáspár. Fiúménak

RÉSZLET A FIUMEI PAPÍRGYÁRBÓL.

egykori vezéreml)ere vette kezébe ez ügyet s már föl is építették a Hccsiiia

folyó partján a szöv-gyár épületét, de a pénzhiány ismét megseuuuisítette

a tervet. A befejezetlen gyárépület csupasz falai, bfnllt vízvezet csatornája

még ma is szomorú emlékei a dugába dlt vállalkozásnak.

A fiumei kereskedelmi- és iparkamara részérl elször kiadott híva- xl\-. szazad.

talos jelentések szerint (Rapporto statistíco-economíco della C^amera di com-

mercio e d'industría ín Fiume 1854—57,) Fiúménak az ötvenes évek

elején — a hajóépít-iparon kívül — már nem kevesebb mint 34 külön-

féle kisebb-nagyobb iparvállalata létezett s az ezután következ decennium-

ban is csaknem minden évben egy-egy ujabb vállalat keletkezett.

A hatvanas években, valamint a kiegyezés utáni deceimíumban kiadott

kamarai jelentésekben is egész sorát találjuk az ujonan létesített iparvál-

lalatoknak, melyek közül kevés maradt fenn napjainkig. így a többek

között 1860-ban már két sörgyára és igen virágzó vitorlavászongyára volt

Fiuméruik, mely utóbbi késbb gzerre berendezve évente 80 darab 2000

bécsi font lenvásznat, 2000 darab 40,000 font pamut vitorlavásznat, 1000

font különféle vásznat gyártott, a melyhez szükséges pamut- és lenfonalat

Trieszten át Angliából szerezte be. 1861-ben Narhanek C. nev tkepénzes
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kisérletképen hal- és fözelékk(jnzerv-gyárat létesített, melyet pár év múlva
fiumei és trieszti tökepénzesek Prima fabhrica com^erve in Fiume elnevezés

alatt nagyszabású konzervgyárrá fejlesztettek. E gyárban fzeléket, tejet,

de fképen tengeri halakat s különösen szardiniát készítettek a franczia

konzervek módjára. Hogy fogalmat adjunk e gyárnak tevékenységérl,

elegend a kamarai jelentések adatai alapján felemhtenünk, hogy e gyár

1869-ben évi 200,000 doboz szardiniát, 20,000 doboz fzeléket, 15,000 doboz

tengeri rákot (scampi), 14,000 doboz tonhalat, 10,000 doboz tejet és 20,000

doboz különféle gyümölcs konzervet bocsátott piaczra. Nem kevésbbé jelen-

tékeny volt az Orechovicza telepen létesített tégla- és ezenientöntvén.íjíji/r, évi

5—8 millió darab produktummal, továbbá a Poosch és Társa által alapított

harton- és szivarlcapapir-gyár, a Grossich dr. és Matkovich tanár által vegyé-

szeti úton elállított szárító-papír és papírtépés gyártási vállalata (carta e

filaccia di carta asettica et antisettica) s úgyszintén a Passavalli és Pucher

i ....

r

-^ ffi^ ,-. íWwwráíia^-^; . ::M^Wf

A KOLAJFINOMITÓ FIÚMÉBAN.

Régi gyárak

megszüntetúse

testvérek comoi cég által létesített selgemszörggár, mely huszonöt szöv-

székkel berendezve igen kitn minség és remek kivitel gyártmányaival

a külföldön is sikeres versenyre kelt.

E gyáraknak manapság rhár nincs nyomuk. Fiúméban l854;-ben 10

gabonarlü-malom évi 380,000 mér produktummal és 4 frészgyár létezett

s manapság ezek közül egy sem áll fenn. A frésztelepek a vitoiiahajó-

építéssel egyidejleg megszntek, az rlmalmokat pár évvel késbb hasonló

soi's érte, csak is pár kre dolgozó kisebb vízimalom maradt fenn a helyi

fogyasztás csekély részének ellátására.

Hogy Fiume ipari élete mind e mellett manapság mégis oly kedvez
képet nyújt, az a város rendkívül kedvez fekvésén kívül fképen a magyar

kormány hathatós támogatásának és az anyaországi tke közriMnködésének

k(')sz()nhet. -
: •

Ujübl) gyáripar Fiiune mai nagy gyái'i])ai'a fkép
állami kedvezmémek liatVisa. alatt i()ll

az 1880-as évek elején biztosított

léi l-e. A kiegvezés évében mindössze
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egy papirgyár, egy vegyészeti gyár, egy hajó-, gép- és motorgyár, végül
egy állami doliánygyár állott fenn Fiúméban. A dohánygyár mellett legje-

lentékenyebb, volt a Smüh és J/e/ymer-féle papírgyár, mely kitn gyártmá-
nyaival csakhamar európai hírnévre tett szert. A Stahilimento jwodotti cMmicí
különféle vegyszerek elállításával foglalkozott, míg a Stabilimento commer-
ciale di farine idegen, nevezetesen orosz búza rlésével.

A negyedik gyártelep Stahüimento tecnico fiumano volt, a mely a hadi

és a kereskedelmi tengerészeinek, továbbá az egykori Magyar duna-gözhajó-
zási társaságnak kitn motorokat szállított, a telephez csatolt hajógyárban
is több, pompás gépezetü kereskedelmi hajót és elegáns magán-yachtot építtet.

E virágzó ipartelep további fennálhísát az akasztotta meg, hogy a haditten

gerészet bííszüntette a fíumei megrendelés(Mt s Triesztben és Pólában készí-

tette a hajókat. Ehhez járult a vitorlás-hajóépítés hanyatlása, ugy hogy

A FlL^Mlíl K(;ULA.)l'JN()Mrrr) TARTÁLYAI.

a „Stabilimento tecnico fiumano" 1875-ben kénytelen volt üzemét be-
szüntetni.

A megsznt gyár mhelyeit még ugyanabban az évben a Whitchead és

társa cég vette át s megalapította világhír torpedó- és gépgyárát, a mely
Fiume nevét mindenfelé ismeretessé tette.

A Stabilimento commerciale di farine sorsa is rosszra fordult, mert az
állam, nagyon helyesen, nehézségeket kezdett támasztani az idegen búza
behozatala ellen. A fiumei malom így nem tudott megküzdeni a kedvezbb
viszonycjk közt dolgozó hazai malmok versenyével s 1881-ben megszüntette
mködését.

1880. végén a Magyar Általános Hitelbank megtelepedvén Fiúméban,
több nagy ipari vállalatot hozott létre.

Jó alkalmat nyújtott az ipari vállalkozásnak az 1881. évi XLIV. t.-cz.

az uj iparágaknak nyújtandó állami kedvezményekrl, az 1881. évi XVI.
t.-cz. a vámtarifákról és az 1882. évi XVIII. t.-cz. a belföldön finomított
kolaj fogyasztási adójáról. 1881-ben megalapították a ricshántoló és kemé-
ni/itö-gyárat. 1882-ben pedig a xmtroleumfinomítót, mindkettt a Hitelbank

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 34

Alapitások 1880-

tól 188j-ig.
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segítségével. A fiumei tölíe fleg az els vállalat alapításában vett tevéke-
nyen részt.

Ugyancsals; 1882ben alapít(jtta egy részvénytársaság az egy^évvel elbl)
megsznt Stabilimeno commereiale di farine helyébe a jSíolino Zakalj-i. Az
iij malom azonban jóval szerényebb mlcödést fejtett ki, mint eldje.

Megsznt ellenbeji mködni gyárégés és hibás szervezés miatt az
egyetlen fiumei téglagyár.

Aiapihisok 18S5- A^ ISSö-tl 1889-ig terjed idszakban lassabban bár, de még mindig
lüi i8n9-ig. ersbödött a fiumei gyái-ipar. Az 188r)-ben megsznt magyar országos bank,

a mely 1883-ban Fiúméban fiókot alapított, megvette a Chevalier di Lyon-
Vaise testvérek által Vratában, Fuzsine mellett épített hajlított fa- és bútor-

gyárat és részvénytársasággá alakította, a mely azután Fiúméba tette át

székbe Ivét.

18'J2.

OSSOINACK LAJOS HORDÓGYÁRA ÉS IRODÁJA FIÚMÉBAN.

A brcserz iparban
ez idtájt hozták be a
gépekkel való munkát,
a mi nagy haladást jelen-

tett a korábbi állapotok-
kal szemben. Alapítottak
tovííbbá egy tésztayydrat,

egy ércöntöt és egy Jiordö-

és Iádagyárat, az utóbbit
oly célból, hogy a Bra-
ziliába szcíjit liszt hor-
dóba való csomagolását
biztosítsák és gyorsítsák.

Egyidejleg a Fiú-
méban, sajnos, egyre job-

ban érezhet helyszke
és a telkek roppant drágasága miatt egy brgyár Szusák határába költözött át.

Ugyanez történt a szappan- és zsiradékiparral; amint hogy a szomszédos
horvát város egyáltalában egyre gyarapodott az utolsó két é\i;izedbon Fiimic

kí'izelsége következtében, s bizonyára nem a mi elnyünkre.
Az 1891 -ik évfolyamán csak három gyártelep jött létre: Qgy tészta-yyár,

(>gy mtrágya-gyár és egy riUaniosmyi Iclcp, a mely azonfelül, hogy a kikíH
és vasúti iillomás világítására való vilhunosságot 1'ejlesztett(% a Mag\'ar
leszámítoló és pénzváltó bank gabona-elevi'itoráuak is hajlóert szolgál-

tatott. Az (ilevátor 1890-ben épült a Fiúmén át kivitelr(> kíMÜl gabona
beraktározása és kezelése céljából, de inkább koi'eskedelini intézmény levén,

nem tartozik ennek a fejezetnek kei'etébe.

Az 1892. év k(ívéssé volt kedvez a fiumei iparra. .\ /'ncrlicr-Fassavalli

czég által egy évvel elbb épített sdycmszövögyár m(\gszüntettr iuk(klését és

ináslu)vá kíiítí'izött valószínleg azért, mert nem ka.|)1a meg ;i remélt ;'illami

ki'(lvezések(>t. Nagyobb csapás volt a, fiumei gyáripai'ra, a melynek hatását
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egész a mai napig is érzi, hogy az osztrák korinány 1892-ben a szabad
kiköt megszüntetése lejében áilaini adómentességet engedélyezett a Trieszt-

ben alapítandó gyáraknak, utánozván a magyar kormány példáját Fiúméban.
A jó alkalmat íelhasználva, csakhamar megalapították a trieszti tke-

pénzesek az ottani köolajfinomítót és egy növényolajütt, majd a rákövetkez
évben, 1893-ban a rizshántológyárat. A trieszti ])etroleum-finoraító és rizst

gyár azóta a legveszedelmesebb versenytársai a. fíumei gyáraknak, mer-
természetszerleg ugyanazon piaczokra vannak utalva, mint ezek.

1892-tl a hajlüoUfa-hútorgíjdrra nézve is kedveztlen konjunktiu'ák
köszöntöttek be, mert nemcsak a verseny növekedett uj alapítás következ-
tében, hanem több fontos küls fogyasztási piacz fölemelte a behozatali

vámokat. A túlságosan magas hajóviteldíjak mellett ez az iparág nem tud
azóta lábra vergdni és csak vegetál.

E kedveztlen viszonyok közt némi kárpótlást nyújtott ,a hajóépít-
i|)arnak 1893-ban tiz évi szünetelés után történt reaktiválása. Állami támo-
gatás mellett létrejött ez évben a fiumei Dock-társulat és a Howaldt és Társa
fiumei hajóépít-társulata^ mindkett a Howald és Társa kiéli hajóépít czég és

a Fiumei Hitelbank közremködésével.

A FIUMEI HAJÓGYÁR.

1894-ben megsznt a fiumei malomipar is: a ilfo/mo Za^oi/" abbahagyta '^'=>'"""p"'' •'"-

a nnmkát, mert a budapesti malmokkal nem volt képes versenyezni. A "V'*""^'^-

Molinó Zakalj magyar és külfíildi, nevezetesen (xiesszai búzát importált, az

utóbbiból évente 10—30,000 métermázsát, mig eldje, a Stabilimento com-
merciale néha 200,000 mm. orosz, román, olasz és török búzát is dolgozott

fel, s azt a még a vámterülethez nem csatolt osztrák tengerparti tartomá-

nyokban helyezte el.

Most Fiúméban csak pár apró malom röl még, ezek is csak kukori-

czát. A magyar búzaliszt korlátlan úr lett a tengerparton, még Ausztriában

is, a hol még csak egy nagy exportmalom (a (1. Economo & Figli trieszti

czégé) viszi a versenyt, de nehezen, és nyilván nem sokáig.

189r)-ben egy tégla- és agijag-árúgijárat alapított egy fiumei társaság.''^'''P'*á*^"'^ i'*"'-

A gyár Dornegg-Feistritzban, Krajnában van. Ennek a gyárnak alapításánál '"'""

is a Fiumei Hitelbank segédkezett. Ugyanez a bank alapította 1896-ban a
Fiumei ]ca,Jcaó- és csoholádéggár-részvéngtársaságot, mely 1897-ben kezdi meg
mííködését. Ugyancsak 1896-ban egy nuigán jégggár is alakult Fiúméban, ipari nmnkás.ik.

Fiume ggári'paráha,n a kereskedelmi és iparkamara adatai szerint 0020
egyén volt alkalmazva, még pedig: Hivatalnok: 171 férfi, 1 n; munkás:
1345 férfi, 2220 n; inas: 204 férfi, 179 n; napszámos: 679 férfi, 693 n.

A munkásoknak körülbelül fele a, m. kir. dohánygyárban dolgozik. A
gyártulajdonosok és igazgatók szám 28.

A gépi hajtóert 79 gzmotor (2860 lóervel). 19 hidraulikus-motor
(640 1. e.). 17 villamos-motor (346 1. e.) és 6 gáz-motor (23 1. e.), öszszeson

34,*
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Hajtóer. ^21 motoF szolgáltatja, mindössze 3869 lóervel. Egy évben átlag ftanyagra
felhasználtak 380,040 métermázsa kszenet, 1127 köbméter fát, 1412 méter
mázsa kokszot, 9250 köbméter gázt.

A gyártmányoTc értéke egy évben átlag 22 millió forint.

A gyártelepek közül tíz élelmi szerek készítésével foglalkozott.

iíizsh.intoi<) ps Els helyen áll ezek közt a Fiumei els ma<jijar nzshánfoJú és rizsl-emé-
kcm^nfúö-gy;n. ^ii^ff(j.g,jáf részvéníjfársasdf/ gvártelepo. A társaság székhelve Budapesten van;

aiaptöko'M'o 800.000 forint.

A rizsliántoló-

gyár Fiume kül-
városában, Ponsal-
ban fekszik, közel

a tengerparthoz.

A fiume—voloscai

országút mentén
32,000 négyzetmé-
ternyi területen

épült és két elkü-

lönített ipartelepbl
áll : a rizshántoló-

ból és a keményít-
gyárból.

A hatalmas épü-
let külsejének feltn
sajátsága, a tetig
ér vaslétrák sora.

A létrák mellett vas-
csövek vannak meg-
ersítve, a melyek-
bl minden emeleten
forgatható fecsken-
dezcsvek nyúlnak
ki, melyek segélyé-
vel tzveszély esetén

azonnal elfojthatják

a tüzet. E czélra két.

egyenkint 100 lóerej
gzszivattyú áll ké-
szenlétben, a mely a
tenger vizét pár

perez alatt bevezet-
heti az egész cs-
hálózatba.

A rizsgyár 1882-

ben kezdte meg az
üzemét. A nzshántoló
a legmodernebb ma-
lomgépekkel van fel-

szerelve ; a hajtóert
1200 lóer szolgál-

tatja, az egész telep villamvilágilásra van berendezve. Évi gyártási képessége
500,000 métermázsa és így kétségkívül legjelentékenyebb e nem ipartelepe

nemcsak Magyarországnak, de az egész a monarchiának. Az utolsó években
átlag 250,000 métermázsa hántolt rizst és 20,000 métermázsa rizsmorzsát
termelt; Az utóbbit, fogyasztási czélra alkalmatlan lévén, keményítgyártásra hasz-
nálják. A gyár termelési képessége évi 400,000 mm. rizs és 30,000 nun. rizskemé-
nyit. A hántolt rizst leginkább a monarchiában helyezi el a gyár. Azeltt Törökországba
is jelentékeny mennyiséget exportált, de a növeked verseny miatt ezzel fel

kellett hagynia.
A rizskeményítgyár a gyártelepnek több mint felét foglalja el és szintén a

kontinens legnagyobl) ilynem ipartelepei közé sorolható. Fel van szerelve a tech-

nika minden vivmánvával és vorsenvké])esség'ét mi sem bizonyítja jobban, nnnt-
bogy magába Angiiába 8— 9000 métermázsa keményitöt szállít évente. A rizskemé-

nyítö mellett fáiykemciiyítöt is gyárt, a mely a feíiérnenu'i fényesítésére szolgál. A
liumei keményít, a melynek védjegye egy fehér elefánt, mindenl'clé egyre nagyobb
használatnak örvend. A rizskeményítgyár az utolsó idben évenkint 20,000 niéter-

RÉSZLETEK A FIUMEI RIZSHÁNTOLÓ ÉS KEMÉNYÍT GYÁRBÓL.
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mázsa keményitot termelt, a melynek csaknem a felét külföldre szállította. Termel
ezenkívül a rízshántoló és rizskeménj'ítgyár melléktermény gyanánt 50—60,000
métermázsa rizslisztet és rizskorpát. A gyártelep összes munkásaínak száma 395,

közülük 145 n.
A fiumei rizshántoló és rízskeményitogyár vezet igazgatója Ossoinack

Luigi ; a gyár készítményeinek eladását a fiumei hitelbank eszközli.

A fennálló négy tés^tagyár, a melyek közül egy Szusákon van, 10,500

métermázsa külíinféle tésztát és makarónit készit s ebbl 3990 métermázsiít

exportál a tengeren, ebbl 3421 métermázsát a belföldi kikötkbe, a marad-

ványt Angliába, Törökországba és Braziliába. A tésztagyárak egyike, a

Cartesio, Curti & Co.-féle részvénytársasági alapon mködik 11,000 forint

alaptkével. A másik három tésztagyár tnlajdonosai a Clemenfi Luciano,

Reisner Enrico és Bciccich Biaggio czégek.

Tengeribl 30,000 métermázsát röltek a vizimalmok és mellékesen a

tésztagyárak.

Mesterséges eczetet 2000 métermázsát g\árt évente a Waiteii testvérek

szusáki czég.

Vegyészeti szerele és ezek segédanyagainak (szappan, mtrágya, kemé-

nyít) készítésével, továbbá kolajnak földolgozásával öt gyá.i foglalkozott,

ezek közül három más iparággal egy])ekr)t\'e.

Legfontosabb ipartelep e csoportban a budapesti Jcöolajfinomü rész-

vénytársaság fiumei telepe, a mely egész a legújabb ideig Magyarország, st
a kontinens legnagyobb finomítója volt s talán még ma is az, ámbár elbbi

fontosságából 189ö-ban sokat veszített. A kolajfinomító részvénytársaság

2,200,000 forint alaptkével dolgozik és a fituuriii kivül még Odei-bergben

és Brassóban van gyártelepe.

Fiume ipartelepei közül a legkiválóbbak egyike a kolajfinomitó gyár.

Az 1882. évben épült s az Ausztria és Magyarország között létrejött vámkiegye-

zésnek köszöni létét. Ennek értelmében ugyanis a fogyasztási adó azt a/, országot

illeti, melynek területén a fogyasztási adó alá es czikket elöállitják ; e körülmény ösz-

tönözte a kormányt arra, hogy megfelel kedvezményekkel a gyár létrejöttét l)iz-

tositsa.

A gyár felépítésének egyik alapfeltételét kéjiezte a külön a kolajbehozatal

czéljaira létesített köolajkiköt, mely a tengerbl feltöltés által nyert területen

fekszik. A gyártelep területét egy egész sziklahegy robbantás utján való eltávo-

lítása által nyerték, s az itt fejtett mintegy 4.3 millió métermázsa kanyagot a kiköt
feltöltésére használták föl. A gyártelep oly nagy arányokban épült, hogy évenként

félmillió métermázsánál több finomított kolajat termelhet, a mi Ausztria és Magyar-

ország szükségletének mintegy 30''/o-át teszi ki. A tíimeges szálhtás gyorsaságát

czélzó kitn berendezésénél fogva képes naponkint 5000 métermázsa kolajat

hordókban és kannákban és egyidejleg ugyanannyit tartánykocsikbön elszállítani.

E mellett a melléktermékek, mint benzin, ásványkenolajok, paraffin, az olajgáz

elállítására szolgáló gázolaj stb. gyártására is be van rendezve. A kenolajgyár

évenkint körülbelül 100,000 métermázsa ásványkenolajat, a paraffin-osztálj'^ pedig

körülbelül 5000 métermázsa paraffint képes gyártani. Melléktermékként szerepel

még a szurok és a pírszén is. Az ipartelep keretében mtrágyagyár is dolgozik,

mely körülbelül évi 500 kocsirakományi mtrágyát áUit el. A kolaj szállítása

a déli vidékekre Tii'olba, Dalmácziába, Olaszországba stb. ládákban történik,

melyekben két-két bádogkanna van. E kannák gyártására szolgál a kannagyár

mely a gyártelepnek kétségkívül egyik legérdekesebb osztálya ; évenkint mintegy

300,000 bádogkannát gyárt.

A gyár az északamerikai és franczia legelsrend finomítók mintájára ren-

deztetett be ; eredetileg amerikai nyersolaj feldolgozására volt tervezve és három

éven keresztül csupán ilyet finomított ; késbb azonban mind nagyobb mértékben

orosz nyersolajat is dolgozott fel.
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RÉSZLETEK A l'FAU-FÉLE KONYAKGYÁRBÓL.

A galicziai nyersolajtermelés-

ben az utolsó idben beállott fel-

lendülés természetesen maga után

vonta, hogy a fiumei gyár nyei'S-

anj^agnak feldolgozását is üzeme
körébe vette.

A galicziai nj'ersolaj hoza-

talára, valamint a finomított ter-

mék elszállítására a társaság'

részére közleked 400 tartány-

kocsi szolgál.

A kolajfinomító gyár rész-

vénj'társaságnak, melynek tulaj-

donát a fiumei gyár képezi, ezen-

kívül még Brassóban is van

ily gyára, mely román kolaj

feldolg'ozásával foglalkozik és éven-

kint mintegy 75,000 mm. fino-

mított kolajat termel. Ugyancsak
az említett társaság tulajdonát ké-

pezi az oderbergi kolajfinomító

g3^ár is, mely ugyanolyan mennyi-

ség finomított kolajat képes ter-

melni, mint a fiumei úgy hogy a

társaság' a monarchia kolajszük-

ségletének több mint felét egymaga
képes fedezni. A köolajfinomító

gyár részvénytársaságnak a mo-
narchia majd minden jelentékeny

városában van raktára, a fbb
helyeken tartályokkal ellátott telepe,

a hova a kolajat tartánykocsikban

szállítják hordókban való továbbítás

végett. Hordószükségletét a bel-

földön kívül még Németországból

és Svájczból fedezi. Ujabb idben
kísér letet tett a társaság a

hordók beszerzése terén tapasz-

talható nehézségeken olyképen

segíteni, hogy a kolajnak vas-

hordókban való szállítása ezél-

jából nagy mennyiség ily vashor-

dót szerzett be telepei részére,

ílogy a gyártáshoz szükségeltnyers-

olajat legahibb részben ne kelljen

külföldrl behozatnia, a társaság

már régebben próbafúrásokat esz-

közöltetett Magyarországon, melyek

azonban eredménynyelnem jártak.

1895-ben kolaj kutatására egy kü-

Hin részvénytái'saságot alapított,

melynek eddigi kutatásai Galicziá-

ban már is sikerrel jártak, és

mely társaságMagyarországon szin-

tén fog fúrásokat eszkíizíilni.
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A fiumei kolajflnomító gyár termékeit eddig túlnyomóan a monarchiában

helyezte el ; a galicziai termelési viszonyok következtében az utolsó idben a

küolajpiaczon beállott A'áltozásokkal jár azonban, hogy a fiumei gyár ezentúl

nagyobb súlyt fog a kivitelre fektetni. A társaság úgy az 1885. országos, mint az 189fi-

évi millenniumi kiállításon, utóbbin külön pavillonnal résztvett s mindkét esetben a

legnagyobb kitüntetést, a nagy díszoklevelet nyerte el. A társaság alkalmazottjai'

nak anyagi jólétére is tekintettel van, mely czélra, munkáskonyhát és munkás'

takarékpénztárt tart fenn ; azonkívül pedig van külön betegsegélyzöpénztára. Hogy
núly nagy arányokban mködik e társaság, annak illusztrálására szolgáljon a

következ néhány adat : 1883-tól 1896-ig' mintegy l^li miihó mm. nyersolajat dol-

gozott fel, mely után több mint 16 millió forint vámot fizetett, 1883-tól 189G-ig

() millió raétermázsánál több fogyasztási adónak alávetett ásványolajat termelt,

mely után több mint 40.000,000 forintot rovott le fogyasztási adó fejében.

Magyar petroleum-ipar részvénytársaság fiurnt'i telepe nyersohijat dolgoz,

fel ; a telep vezetését u budapesti igazgatóság intézi.

A l'H"AU-FÉLE KO.NYAKGYÁU.

Angol-magyar olajijjar részvénytársaság czég alatt Tiondonbaii öO.OOO font

sterling alaptkével alakult vállalat olajyyárat épített a hajógyár mellell,

mely teiigerenti'ili magvakból fog olajai gyártani a belbild számára, igazgató :

Hoff'mann Lajos.

A két szappangyár (Leioy J. és társa gyára és HemdUiofcr J. szusáki
szappan- és míívaj-gyái'a,) kíirülbeliil 4000 métermázsa külíinféle szappant
gyártott. A Bülrr és Büiorsl.-y-ívlv mtrágya- és zsiradékgyár 7000 méterni;izs;i

csontlisztet és állati zsiradékot és 3000 métermázsa enyvet készített.

A fiumei m. lir. dohánygyár a legnagyobb ilynem gyártelep hazánk-
ban. 2500—2700, túlnyomólag ni munkást foglalkoztat állandóan. Igazga-
tója Termatsits Kálmán. Leginkább bircik, egvíptomi és amerikai doliánvt
dolgo« föl. Készített 1895-ben 49.128,1(50 danib szivart, 211.936,246 darab
szivarkát, 64,422 kilogramm pipadohányt és 8576 kilogramm tubákot. Készít-
ményeinek értéke évenkint 4i/o,—5 millió forint.

FaÍ2)arral négy gyár foglaLkozott. A Fiumei bútorgyár részvénytársaság
400,000 forint alaptkével dolgozik, az utolsó években folytonos veszteséggel.
Igazgatója Fery Nándor. A gyár maga Horvátországban, Vratában van, s

évenkint 120— 130,000 darab hajlított bútort készít. Gyártmányokkal afrikai
és ázsiai piaczokat.

Az Ossoinach Luigi-féle hordó- és ládagyár hovdót 107,000 és ládát 110,000(

Szappansyárak.

MUtrágya.íyár.

Dohánygyár.

l''aipai-.

)ssoinack gyára.
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darabot készített. A liordóipart kedveztlenül befolyásolja brazíliai lisztkiviteliudc

csökkenése. Ossoinack Lajos mködésérl, a mely részes majd minden na-
gyobb fiumei iparvállalat megallcotásában, bvebben megemlékezünk a fiu-

mei társadalom ismertetésében.
smith és Mey- ^ timith és Meijníer-íéle Mr. s.zah. íjapirgyár, a Recsina alsó völgyében
"'" p^pi'-gyá™

1827-ben alakult. Elzje volt az Adamich Lajos által épített kis m^erit-
papírgyár, melyet Smith és Meynier megvettek s angol mintára átalakitot-

tak. Magyarországon ez volt az els modern, angol rendszer papirgyár.
Azóta kitn gyártmányaival mindinkább ismertté tette nevét; éppen olyan jól

ismerik Londonban, mint Barcelonában, Singaporeban vagy Rio -de Janeiroban.
A hajtóert a Recsina vize adja, melynek a sziklafalban vájtak zsilipet; a

vehemens ervel kitóduló í'olyó 600 lóert képes kifejteni és 8 turbinát forgatni. Nyáron,
a mikor a Recsina vize rendszerint megapad, gzgépekkel váltják föl, a melyek

RÉSZLET A FIUMEI TORPEDOGYÁRBÓL.

a viziernek megfelel erkifejtésre vannak berendezve. A gyárnak saját tzoltó-

sága van munkásaiból. A munkások száma 900— 1000, s mint a többi vállalatnál,

úgy itt is sok n van alkalmazva. A czég, munkásairól különböz jótékonj intéz-

mények által dicséretesen gondoskodik, munkaképtelen alkalmazottjai részére külön
rokkantak házát alapított. A gyár irópapiroson kívül csomagoló-, szivarka-, nyom-
dai- és rajzpapír elállításával foglalkozik: évenkint 20—21,000 métermázsát termel.

A növeked verseny daczára készít-nényeinek csaknem felét a külföldön, neve-

zetesen Angliában, azután Török-, Göröf/-, Spanyolországhan, Bomániáhun, Brazi-

liáhav, Kelctindiáhan stb. helyezi el. Sok év óta a magyar államnyomdának és a

dohányjövedéknek is rendes papirszállitója.

A gyártelep 40 épületbl áll ; vízmüvei maguk is látványosság; a hajtóm-
vek 900 lóert képviselnek ; rendesen azonban 500 lóervel 8 turbina doíaozik.

Nyáron, midn a hajtó viz mennyisége csökken, 3 nagy gzgép és 8 kisebb ki-

segít gép dolgozik. A gyár jelenlegi fnöke Mcijnier Henrik, a fiumei kei'eske-

delmi és iparkamara elnöke. Társtulajdonosok: Smith Crafton Eilgard. Smith

Glennie Walter és Meynier Karolja György.

A gyár 1895. március 25-én ülte meg' Meynier Henrik jubileumát, a ki a
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(iépipar.

negyvenes években lépett a czégbe, melyet immár ötvennégy év óta vezet. A vi-

lághiiii magyar ipartelepet fáradhatatlan szorgalommal és kiváló szakértelemmel

az elsk közé emelte. A gyár tisztviseli szintén mind régóta állanak a ház^szolgá-

latában, els helyen a czégjegyz Henke József.

Géinparral, érczönféssel, hajógyártással és javítással 3 telep és 2 mhely
foglalkozik. Ezekhez fog csatlakozni legközelebb az a nagy vasöntö és gép-
gyár, melyet a kir. tengerészeti hatóság tániíjgatásával Lazarus József kül-

földi gépészmérnök és tökepénzes alapit Stabilimento Lazarus cimmel. E te-

lep hajó-gözgépek, horgonyok, lánczok, pánczéllemezek, uszonyok (bje) és

más hajófelszerelések készítésével fog leginkáb foglalkozni. E csoportban
legnevezetesebb a torpedó- és géiygyár, a melynek jelenleg Whiteheaá Róbert, xorpedógyár.

Hoyos György gróf és Whitehead io\\n a tulajdonosai. Fiume nyugati liatárá-

ban, a kolaj-kiköt és a vegyszergyár között áll ez a különleges gyár, mely
a német és angol torpedó-gyárak versenye daczára is megtartotta világiiirét.

Az osztrák-magyar haditengerészeten kivül Angol-, Olasz-, Franeziaországból,

Braziliából és egyéb délamerikai államok])ól is kap megrendeléseket. Kivitt

tengeren 1890-ben 428, 1891-ben 11, 1892-ben 81, 1898-ban 52, 1894-ben 184

és 1895-ben 15 darab torpedót.

A Howaldt és társa-féle hajógyár Fiume nyugati határán, Bergudi alköz- Hajógyár.

ségben épült. Ez az ipartelep egészen új kelet, csak 1894-beu jött létr(>

hathatós állami támogatással. Berendezése a technika legújal)b vivmányni
alapján történt, Németországból hozott gépekkel. A hajógyár hajójacító-máhcly-

A KAKAÓ- KH CSOKOLÁDÉQYÁR FIÚMÉBAN.

lyel van kapcsolatban, s külön e czélra épített védgát védi m(\g a hullám-
ártól. Igazgatója Howaldt György.

A fiumei hajógyár mködésének az 1895 : XXXIV. t.-cz. nyújtott alapot, a
mely segítséget és védelmet biztosít a magyar tengeri hajóépít-iparnak az olcsóbb
anyag és munkaer felett rendelkez angol és német hajógyárakkal szemben.
Mindamellett a hajógyár eddig úgyszólván tétlenségre van kárhoztatva s még a

helj^beli czégek sem karolták föl. A fiumei gyár még eddig néhány kisebb gz-
hajón kivül csak apróbb megbízásokat, mint pl. hajó- és gépjavításokat kapott.

Brgyára kett van Fiúménak, a Ruzich G. és a Baccarcich és Simonieh- Brgyár.

féle, a melyek évente 6—9000 többnyire külföldi marha- és borjubrt készí-

tenek ki. Élénken károsítják a fiumei ipart az Olaszországból Velenczén
át behozott brök, a melyek állítóhig távoli vidékekrl származnak és hamis
okmányok segítségével jutnak a határforgalomban a redukált vámtételek
birtokába, a mint azt a fiumei kereskedelmi és iparkamara 1895-ik évi jelen-

tésében megjegyzi. Simonieh Antal már atyjától örökölt brgyárat, melynek
1870-ben lépett tulajdonába, s melyet 1889-ig vezetet. Ekkor Baccarcich
szusáki brgyárossal társult. Simonichet 1887-ben Milanóban (a hol Ausztria-
Magyarország egyetlen brkíálhtója volt) s 1885-ben a budapesti országos
kiállitáson a nagy éremmel tüntették ki ; felsége pedig a koronás arany-
érdemkereszttel díszítette föl.

Kötélgyártással a Sirola G. gyára foglalkozik s kivált hajók felszereié- Kötélgyártás

séhez használt kötélárúkat hoz forgalomba.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Fiume és a magyar-horvát tengerpart 35
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MiUrágyu.

Villamosság.

üázgyár.

Kcinyakgyár.

Kisipar.

Ipán

Mtráyydt ii küolajfinomítón kivül a Rühr és Binovszlcy

készít, évenkint mintegy 15,000 métermázsa csontlisztet, 10,000 métermázsa
szariilisztet és 10,000 métermázsa börhiiUadéklisztet.

A Magyar villamossági részrénytársasáy fiumei telepe a rizshántoló-gyár

közelében van. 1891-ben nyilt meg, a mióta is a kikött és a pályaudvart
e telep látja el világító-anyaggal. A villamos gépeket a Ganz és társa rész-

vény-társaság szállította. A villamostelep 3 gzgépbl áll, a melyek mind-
egyike 150 lóerej ; ezenfelül 10 darab elektromotora van a leszámítoló-bank
gabona-elevátorában, a melyek egyenkint 10 és 20 lóerejek s az elevátorhoz

a hajtóert szolgáltatják. A város középületei és számos magánlakás, továbbá
a fbb utczák szintén villamos fénynyel vannak kivilágítva ; idvel az egész

városba bevezetik a villamos világítást.

A város világítását még túlnyomólag a Bécsi yázixjar-társaság fiiunei

telepe eszközh. Évente 8—900,000 köbméter gázt desztillál köz- és magán-
világításra és motorok hajtására. Termelése különben a villamosság terjedé-

sének arányában egyre hanyathk. Mélléktermény gyanánt 15,000 métermázsa
kokszot termel, melyet Fiúméban használnak el.

Befejezés alatt van jelenleg a Csokoládé és hakao-gyár, melynek hivatása

lesz az idegen esokoládégyártmányokkal ellátott hazai piaczoknak a hasonló
magyar gyártmányok részére való megszerzése.

Konyakgyár. Szusák területén van a Pfau és társa konyakgyára, mely
az általánosan ismert Quarnero-brandyt készíti. A gyár leírását Szusák város

ismertetésében adjuk.

A fiumei kisipar 3753 egyént foglalkoztat. Legszámosabban vannak az

asztalosok, szabók, czipészek és korcsmárosok. A gyáripart is beleértve, a fiumei

ipar egészben véve 9273 egyént fogialkoztatott 1895-ben.

Az 1891-iki népszámlálás szerint a nagyobb számban lev kisiparosok

következk voltak Fiúméban : 35 ács, 274 asztalos, 72 kádár, 62 aranymves,
284 czipész, 72 halász, 140 kovács, 292 kmíves, 33 mészáros, 37 molnár,
155 férfiszabó, 376 nszabó, 80 borbély, 68 nyomdász, 103 kávés, 300

korcsmáros, 141 vendégls. E számok nem az üzletekre, hanem az egyes
iparágakban alkalmazott egyénekre vonatkoznak. Fiúméban 165 korcsma,
10 szálló, és vendégl, 17 kávéház, 17 ékszerüzlet, 37 borbélyüzlet és 265

szabómühely van. A számok tagadhatlanul érdekes világot vetnek Fiume
lakosainak életmódjára.



FIUME KERTI ES ERDGAZDASÁGA.

(Izilálkodús

liajdun.

RzöGAZDASÁGRóL Fiumébaii szó sem lohot, íi

mennyiben itt sem szántóföld, sem rétség

egyáltalában nem létezik. Leginkább a

szllmíveléssel foglalkoznak már s id
óta az itteni lakosok és csakis a legújabb

idben, a 80-as évek elején kezdtek az

erdészettel és a kertészettel nagyobb méi-

tékben tördni.

Ha figyelembe veszszük, liogy Fiume egész területe a Karszton van,

talaja tehát tiszta karszti mészképzdmény, ha meggondoljuk, hogy Fiume
területén a bóra, ez a zord északkeleti szél oly ers, hogy még a kavicsot

is elhordja, akkor csakugyan bámulattal tekinthetünk Fiume szöllire és

meglepdve kérdezzük, hogy miképen létesültek a szöllk Fiúméban V Mvvi

a Karszt kíivei között évezredek óta (isszegylt csekély termföldet nagy-

részben a völgyekbe hordta le az esvíz s ezekben a völgyekben lassan-

lassan oly magasságot érhetett el a termföld, hogy ott a bóra által oda-

hozott erdei fák magvai kikelhettek, st késbben a földréteg vastagodása

folytán az ily völgyekben a mezgazdasági termények némelyikét már
mvelni is lehetett.

De hogy a hegyháton, vagy pedig a hegyoldalban hogyan létesülhettek

a szllk, aimak tudatával csak az birhat, a ki maga látja és maga tapasz-

talja, hogy az itteni nép mily hangyaszorgalommal gyjtögeti a földet és

mily féltékenyen mveli növényeit s különösen a szllt.

Néhány száz évvel ezeltt Fiúménak és alközségeinek csak nagyon kevés

lakossága volt,'"melynek igényét az egyes völgyekben lév termföld kielé-

gítette. Ekkor még nem voltak szllültetvények sem a hegyhátakon, sem a „yek.

hegyoldalakon. De a lakosok szaporodtak. Az új házaspár külön otthont

alakítandó, mivel a sík területen már nem volt helye, kiszemelt magának
valahol a hegyoldalban egy helyet, a hova házacskát építhessen. A házhoz

k kellett, a mi volt elég, csak ki kellett törni. A ktörés alkalmával egy-

pár szekérre men törmelékkvel vegyített termföldre is tehetett szert. El-

készült a ház is ; a ház eltt elegyengették a talajt, ráhintették a ktörés

alkalmával nyert törmelékkvel vegyített termföldet, beleültettek 8—10

szál szllvesszt, amelyek közül mondjidi megfogamzott 6—8 szál és néhány

esztend múlva ott díszlett a ház eltt a kellemes lugas. Az új gazda nem
elégedett meg a puszta házzal, telket óhajtott a ház körül. S mivel meg- •
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tudta, hogy nemsokára szomszédja is lesz, nehogy telek nélkül maradjon,

szorgalmasan irtogatta a köveket a háza környékén és rövid idn már annyi
köve volt, hogy egy tisztességes területet köríthetett be kfallal. S a mit
l)ekeiít(!tt, azt senki sem vehette el tle, söt mert cselekedetét a hatóságnak
bejelentette, a bek(M-ített teriilet bizonyos id letelte után teljesen a birtokába

ment át.

A telek bekerítésekor a fal lábánál lyukakat hagytak imitt-amott azon

czélbül, hogy rajtuk az esvíz befolyhasson a telekre és magával vigye a

termföldet a telek felett lév hegygerinczi-l vagy hegyoldali'ól. A gazda
most némely helyen jó mély gödröket ásott, a melyekbe behatolt az esvíz
és egypár év múlva tele hordta termöfcUddel. Ezeket a hosszú idn át szer-

zett fíildfoltokat beültette a gazda a lugasról metszett vesszkkel, melyek

m(>gfoganván, a negyedik évben már termettek.

A sorok köz(')tt maradt földterületet a család nötagjai mvelték,

TEKIJASSZOS KIÉRTEK FIÖiME KÖRNYÉKÉX.

konyhára való níivényeket ültetvén bele, mely szokás megmaradt mind a

mai napig.

KoriTnivciés. A szllsorok között ma búzát, árpát, burgonyát, babot vagy tengerit

termesztenek, persze mindezt kapa-mveléssel, a mi a magyarországi gaz-

dára nézve, a ki nagy területek(>n dús kalászt termel, szinte elszomoritóan

szokatlan látvány.

Ily módon idvíd a lankásabb hegylejtk és szélesebb hegygei-incz(>k

szöllkké változtak át, csakis a meredekebb részek maradtak mveletlenül.

Lássuk most, hogyan mveli a fiimiei köznép a szllt.

Mi\el a fiumeiek már régen arra a tapasztalatra jutottak, hogy a két-

s/.í,iinn,iv(ic^ hái'om kapa vastagságú földben a szöUtöke nem lehet hosszú élet : az új

ültetésekhez 60—80 cm.-nyi mélység árkokat ástak, egymástól 3— 4 méternyi

szélességben. Az árkok alját félig megtiUtölték törniídék kvel, amely közíitt

csak kevés föld voH, de már (Muiek a tet(>jér(> jó IVildet tcregdlek, hogy a

bííltetett szllvessz szépen gyökeresedjék. Késbb a már (>rs szöiltke
mélyebl)re bocsáthatta gyökereit és habár ott, a hová a gyökerek hatoltak,

több voh, a töi-mclékk mint a föld, mindamellett szépen díszlott(>k tökéi és

a tapasztalás bebizonyította, hogy az ily szlltökék évszázadokon át is
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élhetnek. Persze idvel az altalaj is mindig javul, mert az es a felületrl

sok földet hord a törmelék kövekre.

A szöUütökét magasra, 60—80 cm.-nyire mvehk (sok helyen még
magasabbra is) és az szi, vagy tavaszi metszéskor a fiatalabb tkén egy,

az öregebb és erösebb tokén két vesszt hagynak. Minden szllötke mellé
két méter hosszú karót álhtanak és ezekre a karókra tkefej magasságában
léczeket ersítenek. Úgy a karót, mint a léczet a krisfa hajtásai szolgál-

tatják, amelyeket osztrák íVildröl szálhtanak, mert a fiumei területen még
vajmi kevés a fa.

Úgy a karónak, mint a lécznek való hajtásokat lehámozzák, hogy a

féreg ne essék beléjök. A karókra kötfzzel ersített léczekhez kötik

aztán a tkéket, ugyancsak kötfzzel, a tökén hagyott egy-két vesszt
lehajtják a léczre, a vessznek els harmadrésze táján kötfzzel odaersítik,

míg a lécz alá jutó másik két harmadrészt a lécz alatt a karóhoz k(')tik. A

FIUME. PALMACSOPORT.

meghajtott vessznek a tkéhez közel es részén nnek ki a szép hosszú

hajtások, amelyek a következ évi szllvesszt szolgáltatják, míg a lécz

alá került részen a fürtök teremnek. A következ évi szllvesszt szolgáltató

hajtásokat, ha már jól megnttek, hogy a szél le ne törje, hársfaháiuíscsal

a tke mellett lév karóhoz kötik. A többi hajtást, ha nincs rajtok termés,

lecsípik.

Amint a szll elvirított, egy-két hét múlva kénporral hintik le a

fürtöket, hogy ki ne fejldjék rajtuk a szöllbogyó-penész, ami nagyon

gyakran fordul el. Vannak, akik már virágzás eltt is behintik a tkét
kénporral s legtöbben kétszer, st háromszor is kénporoznak. A legelterjedtebb

eljái'ás az, hogy a virágzás után kénporoznak minden fürtöt és aztán csak

azokat, amelyeken a baj mutatkozik.

Ujabb idben a szölllevél-penész ellen is permeteznek rézgáhezoldat

és mésztej keverékével, de ez még nem oly általános, mint a kénporozás,

mert a peronoszpóra csak elvétve mutatkozik.
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A szöll nem fejldik gyorsan, mert a nyári hség és szárazság

akadályozza fejldésében ; de amint július végén vagy augusztus elején

leesik az els es : két hét alatt a szllbogyó nemcsak megntt, de csaknem
meg is érett.

^.^üi'et.
A szüret rendesen szeptember közepén kezddik. Sietni kell vele, mert

különben az szi eszés tönkre teszi a szUt. Ez az oka, hogy Fiúméban
nem lehet aszúszllt termelni.

A szllt, mely legnagyobb részt fehér, a feketével együtt szedik és

jó sötét szin siller bort készítenek belle. Csak kevés tiszta fehér vagy

fekete bort szrnek az úgynevezett „butella bort" (pecsenye bor). Vannak
azonban, bár elvétve, gazdák, akik külön szrik a vörös és fehér bort. Ez
azonban ritka és csalds úri bortermelnél található.

Burkezeiés. ^'^ loszodték a szllt, kitapossák és nagy nyitott ládákba vag}'' hor-

dókba öntik a mustot, de a törkölylyel együtt. Ezekben a nyitott edények-

ben forr ki a bor a törköly alatt és így áll három hétig, tekmtet nélkül

arra, hogy fehér, siller vagy vörös-e a bor. Vannak gazdák, akik még
tovább hagyják a törköly alatt a bort. Innen van a fiumei bor fanyarsága,

valamint az a hibája is, hogy ahg tart el újig.

De ahg van rá szükség, hogy eltartson. Amint a gazda a 21-ik napon

lefejti a bort, azt azonnal elviszik a helybeh korcsmárosok, fizetve 18—21

frtot akójáért. A korcsmáros rögtön csapra üti és kiméri, rendesen 56—70

krjával hterjét. És bármennyi dalmát vagy olasz bor kapható a fiumei

korcsmákban Mterenkint 24—28 krjával, mégis szivesebben fogyasztják a

drága fiumei bort, melyet „domátyenek" ide valónak hívnak. És ha a nép

megtudja, hogy valamely aUcözségi gazda vagy korcsmáros fiumei bort

ütött csapra : búcsújáráshoz hasonlóan özönHk oda vasárnaponkint.

Feltn, hogy a fiumei bor oly drága. De ennek meg van a maga
oka. A bortermelk leginkább paraszt gazdák, akik azonban els sorban

kmívesek vagy hajósok és hajómunkások. A kmíves napi bére 2 frt, 2

20 kr. A hajómunkás a rakományok fel- vagy lerakása alkahnával 3—

4

frtot is keres naponkint. A saját szUejét munkálja meg, de elvesztett

napszámját a borán akarja behajtani. Úri bortermel csak kevés van; de

ezek oly méreg drágán iszszák borukat, hogy még a vett bor sem lenne

olyan drága. Ez meg onnan van, hogy a szöUmunkások napszáma 1 frt

20 kr. és enni meg inni való ; ami tekintve, hogy egy ember az ételen

kívül legalább egy hter borra tart igényt, naponkint 2 írtra tehet. A
szöllökarónak száza a lehajalással és hegyezéssel 3 frt. És ami az úri

bortermelre a legnagyobb baj : örülhet, ha értelmes szöllmunkást kaphat,

mert szivesebben mennek dolgozni a munkások a hajókra vagy a gyárakba,

ahol napszámuk sokkal nagyobb, mint szllmunkára. A mig pedig a saját

szöllejükben van dolguk, nincs ár, a melyért másnak bérmmikát végezzenek.

Gyümüicster- Gyümölcskertészetrl csak annyiban lehet szó, hogy a szUkben a

legrégibb idk óta tenyésztenek füge- és szi baraczkfákat. A fügefa igen

jól díszhk és több váh'aja tenyészik itt. Gyümölcse piaczképes. Az szi

baraczkfának csak nagyon rövid az élete (6—7 év), de gyümölcse igen szép,

nagy és ízletes. A mandolafa és cseresznyefa tenyésztése már újabb kelet.

A mandulafa hosszú élet, de gyiunölcse értéktelen ; a puha héjú mandola

itt nem honos. A cseresznyefa más vidékhez arányítva rövid élet
; gyümölcse

nem nagy, de igen ízletes.

Ezen négy gyümölcsfaiiomböl sokkal találkozunk, míg az ahna, körte,

dió, gesztenye, kajszin baraczk, l)erkenye, noszpolya, meggy, szilva csak

Napszám.

melés.
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elvétve található. Az elbbieket azért nem tenyésztik, mert alig teremnek
valamit a köves talajban ; a szilvát pedig, habár nagyon jól díszlik és majd
minden évben terem, azért nem szeretik a szöllöben, mert gyökerei a sekély

föld felületén nagyon messzire elhúzódnak és gyökérhajtásokkal egész dl-
ket befásítanak.

Ujabb idben, mióta a városi mezgazdasági bizottság egyes kiválóbb

tagjainak kertjeiben látják a gazdák a szép gyümölcsfa-oltványokat, k is

szívesen kísérleteznek a nemesítéssel, de még csekély eredménynyel. Remél-
het azonban, hogy a gyümölcstenyésztés terén is nagyobb haladást fog

rri'

.:^^Ly'^^S^^

TERSATTOI KERTEK.

tanúsítani Fimne, mert a mint hírlik, a kormány Fiúméban, mihelyt a befá-

sítás ügyét kezébe vette, gyümölcsfaiskolát is szándékozik létesíteni.

Virágkertészetrl általánosságban nem szólhatunk. A gazdák ezzel

egyáltalában nem foglalkoznak. Vannak egyes urak, a kik parkszer kert-

jeikben sok mindenféle virágot, különösen nagy mennyiség rózsát tenj'ész-

tenek, st a népkertben is sok szép virág díszlik a földmívelési és mez-
gazdasági bizottság jóvoltából, de ez az innen-onnan már 40,000 lelket szám-

láló városban oly csekélység, hogy szóba se jöhet. Van azonban a városban

három virágkeresked, a kik közöl kettnek úgy rózsatelepe és kertje, mint

az üzlete is akármelyik nagyvárosba beleillenek.

A konyhakertészet teljesen újabb kelet. Eredetileg csak mindenki a

saját használatára termesztette a zöldséget, a mi fképen a különféle saláta

nemekbl és kelkáposztából állott. Mindkét növény gyönyören dís/Jik a

Diszkertészet.

Koiiylia kertészet
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fiimiei éghajlat alatt a petrezselyemmel együtt, mely vadon is teremvén,

mvelésével nem gondoltak. A finomabb ízlés úri családok kertjeiben azonban

találkozhatmik az említett zöldségnemeken kivül sárgarépa, kalarábé, uborka,

czékla, hónapos retek, virág- és rózsakel, tojásgyümölcs, paradicsom, laboda

és articsóka veteményekkel. A zöldségpiaczot azeltt Olaszországból impor-

tált zöldséggel látták el egyes kereskedk ; de nagy piaczról soha sem lehe-

tett szó. Ujabb idben azonban, midn Fiume kereskedehnével és közleke-

désével lakossága is rohamosan szaporodott, növekedett a piacz is és így

akadtak egyes vállalkozók, — különösen a beköltözött alsóbb néposztályban,

— a kik a konyhakertészet mvelésére adták magukat. Ezek jól gondolkoz-

tak, mert vállalatuk nagyon jól jövödelniez, ámbár még nem haladtak

annyira, hogy kertészetüket virágzónak mondhatnók. Termesztenek minden-

féle zöldséget és kertjeiket gyönyören mvelik ; mégsem nélkülözhetk azok

a kereskedk, a kik Görczbl és Olaszországból látják el üzletüket és a jobb

nev vendéglöket zöldségnemvel.
Erciösités. Az erdészcttel Fiume területén csak a legújabb idben kezdtek tördni.

Midn ugyanis az anyaországban megalakultak a fölchnívelési és mez-
gazdasági bizottságok, azok példáján okulva, Fiume városának tanácsa is

megalakította a földmívelési és mezgazdasági bizottságot (Commissione

agraria).

A bizottság mködése eleinte nagyon nehéz volt, mert azt sem tudta,

mihez fogjon. Ha széjjel néztek a bizottsági tagok, nem láttak sem erdt,

sem mezt. Volt ugyan a város területén néhány völgyben és hegyoldalon

valami erdféle, de az mind magántulajdon lévén, melyben a parasztgazda

tetszése szerint inkább garázdálkodhatott, mint gazdálkodott, ebbe nem akar-

tak beleavatkozni, hanem várták a kínálkozó alkalmat. A város tulajdonát

képez erdrész pedig oly messze fekszik a várostól, hogy azt a bizottsági

tagok legnagyobb része nem is ösmerte.

így hát legels teendjük volt, a városnak arravaló utczáit és tereit

befásítani és egy népkertet létesíteni.

A 80-as évek elején aztán elkezdték a város kültelkeinek befásítását

is, a mihez késbb a kormánytól kapták az erdei csemetét (fekete fenyt).

A mimka azonban roppant nehezen ment, mert a város birtokában csak a

legkopárabb és legmeredekebb hegylejtok maradtak, amennyiben a lankásabb

és szebb fekvés s a mvelésre is alkalmasabb hegyoldalakat már jóval

régebben a parasztgazdák foglalták le.

Az is nehézzé tette a munkát, hogy a parasztgazdák sehogy sem
akarták megérteni, hogy a város határában lév talajnak k nem föltétlen

urai. És valahányszor kihirdettette a városi hatóság, hogy egyik vagy másik

terület mvelés alá vétetvén, bekeríttetik, ahová aztán se embernek, se állat-

nak belépni nem szabad : mindannyiszor tömegesen mentek a parasztgazdák

a városházára és fenyegetleg tiltakoztak a fásítás ellen.

Ily körülmények között a befásítás csak nagyon lassan haladhatott

elre s a kiültetett fácskák csak azóta élveznek nagyobb biztosságot, mióla

az aránylag csekély befásított területet egy erdész és két erdkerül rzi.

Ma már c tekintetben könnyebben megy a dolog, mert lassan-lassan

mégis bele kellett tördni(')k a. parasztgazdáknak az új ;íl lapotokba. Az id-
járás is nagyon mogneh(>zí1i a l)efásítás munk<íját, mert télen és tavasz

elején a nagy és gyakori szél, nyáron pedig a nagy hség miatt igen sok

csemete vesz ki. Most a befásítás ügye, úgy látszik, jobb jövnek néz elébe,

mert a kocin;íii\- szándékozik kezébe veinii a beíasílásl líz évre. Akkor aztán
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gyorsabban fog menni a munka és rövid idn Fiúméban is fogunk erdé-

szetrl beszélhetni.

Az erdöhiány az oka, hogy Fiume területén nagyobb vad nem tartózkodik vadászat,

nem lévén búvó helye
;
pedig az z a közeli horvát hegyekbl gyakran átvált, de

egy-két napi tartózkodás után ismét visszamegy régi helyére. Állandóan Fiume
területén csak a róka, a nyúl és a szirti fogoly (perdrix saxatilis) lakik-

A róka a Karszt üregeiben biztos búvóhelyet találván, nagyon szaporodik a

nyúl és szirti fogoly hátrányára. De e tekintetben is javulnak a viszonyok.

1888-ban vadásztársaság alakult, mely nagy buzgósággal irtja a rókát. Az
eredmény máris feltn, mert mig ezeltt napokig jái'hatott a vadász, amig

egy nyúlra bukkant: most már évenkint 30—iO nyulat lhet. A szirti fogoly

is szépen szaporodik az utóbbi idben, különösen mióta a vadászegylet hely-

hez köti, ellátván idrl-idn^ bséges eledellel. Szívesen tartózkodik Fiume

területén az erdei szalonka, mely kora szszel megérkezvén, nagyrészt az

egész telet itt tíilti. A tavaszkor érkez csoport már rr)vid(>líb idre szabja

itteni tartózkodását. A tavaszi és szi madárvomüás alkalmával megfordul

itt mindenféle költöz madár, de külíuKiseii nagy számmal a ragadozó

madarak.

iVlagyaiurszág Vármegyéi és Várusai : Fiume cs a magyar-horvát tengerpart. 36
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JÓZSEF CSÁSZ. ÉS KIR. FHERCZEG KÖZLÉSE.

luMEi kertem, melyben a most közlend nüvénylionositási kísérleteket

tettem, Fiume Belvedere nev magaslatának déli lejtjén fekszik,

30—75 méter magasságban a tenger szine fölött, a Quarnero

partjától légvonalban 700 méter távolságban, Karszt-mészkövön,

melynek hasadékaiban apró mészktörmelékkel bven kevert,

jól termo, szivós vörös agyag van beékelve. A lejt helyenkint

lépcszetesen van falazva és agyaggal feltöltve. A falazat nehéz

emberi munka által készült részben már elbbi tulajdonosa, Ciotta

János volt fiumei polgármester birtoklása idejében. Mintegy 30—35 évvel

ezeltt került Ciotta tulajdonába ; egy része szöll, más része zöldséges kert

volt 3 katasztrális hold terjedelemben. Ciotta nagyrészt lombvesztö fákkal

ültette be a kertet, több délszaki növény, mint Chamaerops excelsa. Cédrus,

Cupressus stb. kivételével. A lombvesztö fákat a kert átvétele után kiirtot-

tam s örökzöld délvidéki növényeket ültettem bele.

A 3Va hold kerthez nyugoti részén egy 4 katasztráhs hold telket vettem

egy házzal. Az egész kert most 9V2 katasztráhs hold. Nyugatról északnak

magas hegyek környezik. Északkeleten nyilik a Fiamara völg}'e^ mely a kert

északkeleti oldalában némi szabad járást enged a bórának. A bóra azonban

hideg létére sem igen hoz fagyot ers áramlása miatt. A tramontana (északi

szél), mely derekkel jár, a magas hegyek ótalma következtében a kertben

nem érezhet. Ha ilyenkor deres is a fü s egyes pocsolyán vékony jég-

hártya mutatkozik, 1 centiméternél mélyebben soha sem hatol a fagy s az

sem fordul el minden évben. A fagy alig tart néhány óráig. Kelet felé a

Velebit, dél felé Voglia és Cherso szigetek hegységei tartják föl a nagyobb

viharokat, de nagy távolságuk miatt az utóbbiak szabadon eresztik át a

meleg légáramlatot.

Kertem reggeltl estig a nap sugarainak van kitéve. A nap itt ers és

foiró. A tavasz gyakran már január közepén mutatkozik a mandolák virág-

jaival, de rendesen február második felében jelen meg. A kert fekvése, vala-

mint Fiume égalja a délvidéki növényzet meghonositására igen kedvez.

Tapasztalva azt, hogy harmincz évi átlag szerint Fiume közép évi h-
foka -|-14öC., a k()zép maximimi hfok -|-35-lC., január hó közép hfoka
-(-50C., mködésem alapjául -|-15oC. isothermát vettem föl; de sokkal

merészebben is vtUlalkoztam. A -\- 15" C. isoUierma keletrl nyugatnak menve
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íiz É. szélesség fokai szerint, Icövetkez országoknak és szélességi fokoknak

felel meg

:

J apánban . .

Kinában . . .

Perzsiában . .

Kis-Azsiában .

Törökországban
Olaszországban
Francziaországban
Spanyolországban

A D. szélesség fokainak megfelel
Uj-Zeelandban
Ausztráliában .

Dél-Amerikában

36" N.
34--370.

38--390.
40--420.
43--450.
450

44^-450.
43--44".

340 S.

34--330
40--300.

Agavé american;i. Bambusa Metakii. Phoenix canarieiisis.

Bambusa
falcata.

KÉSZLET JÓZSEF FÖHERCZEG KERTJÉBL.

Lehet különben olyanokat is honosítani, melyek sokkal melegebb égalj

alatt, de magas hegyeken fordulnak el.

Mieltt a kert elkészítéséhez fogtunk volna, 1882-ben Wauohnig Izidor

fmérnök számítási alapján, fölkerestem 17 méter mélységben egy szikla

alatti folyót s ezt egy 3 métermi szélességben repesztett kúttal tettem hozzá-

férhetvé. A kútra szivó- és nyomó-szivattyut állíttattam, melyet 8 lóerejü

gázmotor hajt. A szivattyú két nagy kifalazott víztartóba nyomja a vizet.

A víztartókból, melyek a kert legmagasabb pontjain állanak, vascshálózat

hordja szét a vizet természetes nyomással 32 hidránsba s igy a növények

nagyon jól öntözhetk, a mi íi forró és száraz Karszt-talajon fölötte szükséges.

A növények elhelyezése a sziklatalajon nagy nehézségekkel járt. Részint

falakat kellett építeni s azok mögé földet tölteni, részint a sziklában dina-

36*
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mittal kellett gödröket repeszteni, hogy a növények elhelyezhetk legyenek.

A különféle növények számára nagy mennyiségben hozattam Lopáczáról

csiraföldet s a lovranai gesztenyeerdböl gesztenyepudvát és földet. A ké-

nyesebb, melegebb vidékekrl való növényeket fképen falak, sziklák és magas
feny- meg babérbozótok mellé, egyáltalában olyan helyekre ültettem, melj'ek

a keleti és északi szelek árnyékában fekszenek s mel3'ekre a délutáni nap

egészen nyugtáig süthet, mert ezeken a helyeken mindig több fokkal a

fagypont fölött van a hmérséklet, akkor is, ha ez a szabad helyeken a

fagypont alá száll.

Onertus sulier. Oiioreus ilex.

^^^^H }- "Tj^iíi '
', ;.; *

, s'ji
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J^^/^ "c^^^^^^^^^^^^^^^^^l
Prurius lauroccrasus. Yucca recurvata. Thuja aurea. Evonimus japonica.

RÉSZLET JÓZSEF FüHERCZEG KERTJÉBL.

A honosított növények következk:

CONIFERAK.

Ahies : Észak-Amerikából: A. balsamea, A. bracteata (Kalifornia), A. Engel-
manni, A. lasiocarpa, A. nigra (a borás, hideg helyeken díszlik) ; Cephalouiábói

:

A. Cephalonica, A. Regináé Amaliae ; a Taurus hegységbl : A. Cilicia ; a Hiina-
layáról : A. Morinda, A. Spectabilis (Webbiana) ; az Atlasz-hegységbl : A. Numi-
dica ; Spanyolországból : A. Pinsapo ; Görögországból : A. Apollinis ; Krímbl

:

A. Nordmanniana ; Németországból : A. fastigiata (A. pectinata pyramidalis),
A. foliata ; Irlandból : A. Claubrasiliana.

Araucaria: A. Brasiliensis (eredeti magból), A. imbricata (Chilibl), A. Cun-
ninghami.

Cédrus. Afrikából, az Atlasz-hegységbl : C. Atlantica ; Ázsiából, nevezetesen
a Libanonról : C. Libani ; a Himalayaról : C. Deodara, C. argentea, C. robusta, C.

vertieillata glauca, C. viridis, C. crassifolia.

Cephalotaxus. Kínából : C. Foi'tunei femina, C. mascula ; Japánból : C.

tardiva.

Chamaecyparis Kanadából ; nevezetesen : Ch. Lawsoniana, Ch. plumosa aurea.

Cryptomeria. Japánból : C. elegáns, C. Jaj^onica.

Cupresms. A kinai tatárságból : C. funebris ; Perzsiából : C. horizontális

;
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Kelet-Indiából : C. Lusitauica ((ioa), C. religiosa, C. torulosa (Himalaya) ; Görög-
országból : C. pyramidalis, C. pendula ; Mexikóból : C. elegáns ; Kaliíorniából : C.

Goveniana, C. Lambertiana.
Pinus. Európából : P. austriaca, P. maritima, P. monticola, P. Mughus, P.

Pinea, P. sylvestris ; a Himalájáról : P. excelsa (Strobus) ; Szíriából : P. Halepen-
sis ; Kaliforniából : P. insignis ; Mexikóból : P. oocarpa.

Fodocarpus. Koreából : P. Koroiana ; Ausztráliából : P. spinulosa ; Afrikából,

a Jóremény fokáról : P. Thunbergii.

Prumnopytis. P. elegáns Chilibl.

Betinospora. R. Ellwangeriana, R. juniperoides, R. squarrosa (Japánból).

Sequoia (Wellingtonia). Eszak-Kalilorniából : S. gigantea, S. sempervirens.
Taxus. T. baccata, T. b. var. erecta, T. b. Hybernica (Irlandból).

Thuya. Th. Biota aurea (Kinából), Th. elegantissima, compacta, Th. orientális
;

Észak-Amerikából : Th. Ellwangeriana, Th. filicoides, Th. gigantea, Th. Warreana.
Torreya. Kaliforniából: T. Myristica ; Japánból: T. nucifera.

Agavé americana. Cupressus pyramidalio

RÉSZLET JÓZSEF FHERCEG KERTJÉBL.

PÁLMÁK.
Chamaerops. A Himalayáról : Ch. 'excelsa (a kertben magból szaporodik);

Kinából : Ch. Fprtunei ; Spanyolországból : Ch. humiUs.
Phoenix. Észak-Afrikából : Ph. dactyüfera (szabadban vetett magból) ; Dél-

Afrikából (Fokföld) Ph. tenuis.

Sabal. S. Adansonii (Florida).

CYCADEÁK.
Cycas revoluta Japánból.

YUCCÁK.
Yucca. Észak-Amerikából, Kaliforniából : Y. aleofolia, Y. fllamentosa (ílaccida)

;

Carolinából : Y. gloriosa, variegata, Y. recurvata ; Kanadából és Virginiából : Y.
longifolia ; Dél-Amerikából, Peruból : Y. quadricolor vera.

Bonapartea. B. gracilis Mexikóból.

DRACAENÁK.

Dracaena indivisa és D. ind. latifolia Uj-Seelandból.

AGAVÉK.
Agavé Americana, — variegata, A. filifera, A. Salmiana Mexikóból.
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GRAMINEÁK.

Bamhusa. Bambusa Fortiinei, B, Metakii, B. nigra Kinából.
Eiüalia. E. Zebriera Japánból.
Gynerium. G. argenteum, G. roseum Észak-Amerikából.

CACTEÁK ÉS OPUNTIÁK.

EcJtinocadus Mexikóból.
Cereus Peruvianus az Andokról Peruból.
Opuntia. 0. de cumaua, O. indica Dél-Amerikából; 0. leucotrieha, U. Rafmes-

qiiiana, O. setacea Mexikóból; O. vulg'aris (vadon) Dél-Európából.

PÁFRÁNYOK.
Adianfum capillus Veneris Dél-Európából.
Cyrtomium (Aspidium) falcalum Észak-Amerikából.
Onychium Jai^onicum Japánból.
Pteris. Pteris Cretica, P. albo-lineata Krétából; P. serrulata Kolet-Indiából.

Selaginella deuticulata Dél-Európából.

ÖRÖKZÖLD FÁK, CSERJÉK, ÉVEL(3 NÖVÉNYEK.

Ahelia. Abelia floribunda és rupestris Mexikóból.
Ahutilon striatum a Himalayáról.
Acncia. A. cultiformis, dealbata, Sophorae (longifolia) Ausztráliából.

Akebia quinata.

Arhiitus. A. Andrachne Nyug'ot-Ázsiából; A. Unedo, A. U. ílore rubu Dél-

Európából.
Ardisia Japonica Japánból.
Orontium Japonicum ugyanonnan.
Árum. A. augustifolium, A. Dracunculus, A. Italicum (vadon) Dél-Európá-

ból ; A. orientale Kis-Azsiából.

Aspidistra. A. elatior, A. lucida Japánból.
Aucnba. A. Hymalaiea maculata femina, A. Hymalaica robus masciila, A. sali-

cifolia femina a Himalayáról; A. Japonica picta femina Jajjánból.

Azalea. A. Indica és A. Pontica.

Azara micropbj-lla Chilibl.
Benthamia fragifera a Himalayáról.
Berheris raacrophylla ugyanonnan.
Buxus. B. arborescens - angustifolia — foliis variegatis Dél-Európából

;

B. Balearica a Baleárokról, B. Chiuensis Kinából.
Calla Aethiopica, a kerti kis tavakban, a Jóremény-fokáról.
Callistemon. C. lineáris, C. semperflorens Ausztráliából.

Camelia Japonica.
Casuarina equisetifolia, Uj-Seelandból.
Centaurea. Centaurea candidissima Siciliából ; C. maritima a déleurópai tenger-

partról ; C. Ragusina Ragusából.
Cerasus. 0. Caroliniana, Carolinából (E.-Amerika) ; C. Lusitíiniea, Pensil-

vaniából.

Ceratonia Siliqua Dalmácziából.
Cistus. C. salvifolius, C. creticus Dél-Eurójiából ; C. Monspeliensis Dél-Franczia-

országból.
Citrus trifoliata Japánból.
Choisya. Ch. ternata Mexikóból.
Cneorum tricoccum (Daphne Cr. foliis variegatis) Európából.
Coccoloba comjilexa Dél-Amerikából.
Cocculus (Sarcocon) (laurifolius) (Laurus trinervis) a Himalayáról.
Colletia. C. Pictoniensis, Pci^uból.

Correa álba Ausztráliából.

Cotoneaster. C. buxifolia Kelet-Indiából; C. thymií'olia a Himalayáról.
Crataegus. C. crenulata a Himalayáról ; C. glabra (Photinia serrulata); C. glanca

Japánból.
Cydamen. C. Persicum Perzsiából; C. varietatis div.

Dapjhne. D. Indica, D. odora a Himalayáról.
Eleagnus. E. reílexa, E. r. foliis variegatis Japánból.
Ephcdra. E. altissima Észak-Afrikából; E. distechya Dél-Euró])ából.
Erica. E. arborea Dél-Eurój^ából; E. lierbacea El. és Epacris varietates div.

Európából.
Escallonia. E. floribunda és E. macraiitha Uriiguayból.
Eucalyptus. E. globulus (magról), E. robusta, E. linifolia Ausztráliából.
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Evonynms. E. Chiuensis fimbriatus Chinából ; E. Japonica Japánból ; E. Japonica
f'ol. aureis marginatis, Conte Ludovigo, foliis variegatis, inacrophyllus, E. radicaiis

í'oliis roseo marginatis, Japánból.
Farfugium grandé (Ligularia (Kaerapferi) Japánból.
Ficus repens (stipularis), Hedera helyett a falak befuttatására, Kinából és

Japánból.

P^^

'9,^.:.

i-:}^\

^:ii^íí<v

Chamaerops excelsa. Cedrvis lihani.

KÉSZLET JÓZSEF FÖHERCZEQ KERTJÉBL.

Onereus ilex.

Garrya macrophylla, Mexikóból.
Oardenia. G. florida flore pleno Kinából; G. radicans Japánból.
Qriselina litoralis Dél-Európából.
Hedera. H. Canariensis Algériából az Atlasz-hegység'bl; H. Hybernica Irland-

ból ; H. Roegneriana.
Ilex. 1. Aquifolium, I. aqu. foliis variegatis Európából ; I. cornuta, Sang-hai-

ból, Kinából.
lUicium. I. anisatum, I. religiosum Japánból ; I. Floridanuni Nyugot-

Floridából.

Kalmia latifolia Carolinából.

Magyarország Vármegyéi és Városai: Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 37
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Lauriis. L. cainphora, L. giandiüosa Japánból : L. Iiidiea major Kelet-Indiá-
ból ; L. nobilis, L. ii. salicifolia, L. n. tomentosa Dél-Eui'ópából.

Ligiistrum. L. coriaceuni, L. Japonicum, L. ovalifolium Japánból.
Lonicera. L. brachypoda i'oliis aiireo reticulatis Japánból ; L. Sibirica (semper-

virens) Dél-Szibériából; L. sempervireus Carolinából és Mexikóból.
Magnólia. M. grandiflora, M. Oxoniensis flore pleno, M. ferrug'inea, az Észak-

amerikai Egyesült Államok délkeleti részébl; M. Galionensis Ausztrábából.
M/ihonia. M. aquifolium (Észak-Amerika); M. Beali Japánból és a Himalayá-

ról; M. Fortunei Kínából.
Mespilus Japonica Japánból. (Élvezhet gyümölcse júliusban érik.)

Myrsine Africana a Jóremény- fokáról.
Myrtus. M. communis flore pleno és M. latifolia Dél-Európából.
Neriiim. Dél-Európából ; Nerium üleander — flore pleno — flore albo.

Olea. O. Europaea, melyet Fiume körül általánosan tenyésztenek, 0. í'ragrans

Kinából és Japánból; O. Australis Ausztráliából.

Osmaiithus. O. aquifolium Japánból; 0. aqu. foliis variegatis.

Persea Caroliniana.

rhiUj/raea angustifolia Olaszországból.
Fistada vera (lentiscus) Dél-Európából.
Phormium tenax Uj-Seelandból.
Physiantlms albens Braziliából.

Pittosporum. P. Tobira Japánból ; P. Tobira foliis variegatis.

Phimbago. P. coerulea Peruból; P. Larpentae Észak-Kinából.
Pruiius. P. Laurocerasus Dél-Európából; P. Colchica a Feketetenger melll,

P. Laur. Lusitanica (Cerasus Lusitanicus) Pensilvániából.

Quercus. Qu dealbata, (— 3o hideg megcsipi leveleinek szélét; de a — 5o sem
ártott többet neki), Qu. Ilex Dél-Európából; Qu. laurifoha (imbricaria) Kaliforniá-

ból és Mexikóból; Qu. Suber Dél-Euiópából.
Raphi olepis R. Indica és ovala Kelet;Indiából.

Rhamnus laternus Dél-Európából és Észak-Afrikából.
Bhinospermum jasminoides Sanghaiból.
Pliododénáron. R. arboreum, R. Nepalense, R. suave, R. comet a Himalayáról.
Eodetia Amherstiana Kelet-Indiából.

Rosmarinus officinalis Dél-Európából.
Ruhus Australis Ausztráliából.

Ruscus R. aculeatus (vadon), R. hypoglossum Görögországból; R. racemosus.
Smilax. S. Neoseelandia Uj-Seelandból; S. aspera Dél-Európából (vadon.)

Stauntonia latifolia Kelet-Indiából.

Teucrium fruticans Spanyolországból.
Thea. Th. Bohea és Th. viridis.

Tussilago Japonica.
,

Verbéna citriodora (Lippia) Buenos-Ayresból.
Veronica imperialis Uj-Seelandból.
Vih'urnum. V. Japonicum Japánból; V. suspensum, V. Tinus (egész télen

virít) Dél-Európából.

LOMBHULLASZTO FAK ÉS CSERJÉIIV,

Ghjcine. Gl. Chinensís — flore pleno — flore albo, Gl. brachybotrys, G.

magnífica, G. macrobotrys Kínából.
Iponiea Mexieana (gumós futóka) Mexikóból.
Püiacia. P. Therebnitus (vadon) Déi-Eur'ópából.

Punica granatum (gyümölcse szeptemberben érik) Dél-Európából és Ázsiából.



A MAGYAR TENGERPART KÖZLEKEDÉSI VISZONYÁT.

r)NYVEs Kálmán koriVi^, n poitvázásokat leszámítva

seink alig közlekedtek a tengerpai'ttal.

A honfoglalás után a magyarok a Diuia-

Tisza rónáján csak lassan emc^lkednek a mveldés
tí'irténetében potaniikusnak (folyaminak), még ké-

sbben a thala1tik\isnak (tengei-inek) nevezeit kul-

túra fokára. Kíinyves Kálmán korában Dalmáczia

megszerzésével élénkebb érintkezésbe juliiak ugyan

az akkori közép-tengeri kultúrával és annak képviselivel, az olaszok-

kal; de ez a közép-tengeri kultúra nem hatja át az egész nemzetet s csak

igen csekély mértékben érezteti hatását a belfcildön. A ncMuzet élén álló

jelesebb Árpádház! királyok külíinben már akkor is felfogták a tengeri ha-

józás jelentségét. Még inkább érvényesült a földközi tenger felé való gravi-

tálás az e kultúrai köi' közzépponti talajából sarjadzott Anjou-ház uralkodása

idején. Nagy Lajos korában Magyarország birta Ragusát, Spalatót, Traut,

Sebenicot, Zárát és Zenget : egyszerre e hat pont fell áramolhatott a ten-

geren túlról jöv árúk és ismeretek tömege a Duna völgye felé.

De Nagy Lajos után nyomban beállott a visszaesés. Zsigmond elveszti

Dalmácziát, s a XV. században már csak a zengi kikíH mai'ad meg, mint

egyedüli érintkezési pont az általa közvetített kuh urával. A tíiríik becsapá-

sok végre a tengerrel való kíizlekedésnek ez egyedüli útját is elvágták.

Zeng városa, melyet a Frangepánok ui-alma idején a velenczeiek még srn
látogattak, kereskedelmi kikötbl kalóz-kikötvé lett, mely kultúrai szol-

gálatot többé nem tehetett. Éppen az újkor elején, mikor új világrészek tá-

rultak fel a kultúrának s azt a mai oczeanikus fokára emelték, Magyaror-

szág még a Földközi-tengerrel való összefüggését is elvesztette.

A törökök kizetése után a nemzet óriási kultúrai feladat eltt állott.

Még egyszer meg kellett tennie a már egyszer hátrahagyott utat a külön-

böz miveltségi fokozatokon keresztül. Leginkább a tenger felé volt nehéz

az áramlatot megindítani. Ott a természet oly hatahnas gátat emelt a köz-

lekedés elé, melynek eredményes leküzdésére az akkorinál jóval fejlettebb

kultúra kellett volna. A magyar tengerpart alakzata valóban a lehet leg-

kedveztlenebb. E partot a belföldtl egy 70—80 kilométer széles, víz-

választó vonalán közel 1000 méter magas, fölötte nehezen járható hegy-
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bástya falazza ol. Ez a Horvát-liburni Karszt, s annak fülytatásában a Nagy-
és Kis Kapella, a Velebit s a Dinári Alpok.

Utak a közép- p^ry egpyz küzépkoron át nem volt egyetlen l-ocsivcd járható út, mely a

Karszt és a Dinári-Alpok hegyrengetegén keresztül kapcsolatba li(jzta volna a

Fiúmétól Cattaroig terjed tengerpartot a Duna medenczéjével. Ez az álla-

pot az újkorban is fenmaradt még egészen a múlt századig. Mind ez idn
keresztül lovakból és öszvérekbl álló teherhordó IcaravánoTc szolgáltak köz-

vetítökül a szárazföldi és tengeri kereskedés közíitt. Keskeny hcfiiji ösvényei-

voltak azok a vékony erecskék, melyek úgy a hogy fenntartották az árúkerin-

gést Zágrábtól Modruson és a Vratnik-liágón át Zeng felé, az Unna völgyé-

bl a Zermagna és Kerka völgyébe Zára és Sebenico felé, a Verbász völ-

gyébl a Klisszai-hágon át Spalato és Trau felé, a Boszna és Narenta völ-

gyén át Ragusába.

Legtovább maradt fenn a kezdetleges állapot Dalmácziában, ahol szá-

zadunk elejéig egyetlen valódi országút sem épült. A magyar-horvát ten-

gerparton ez sállapot valamivel hamarább ért véget. Dalmáczia elveszte

után végleg ide tereldött Magyarország tengeri kereskedése. A XV. szá-

zadban különösen felvirágzott a zengi kiköt, melynek nrai, a Frangepánok,

gondosan ápolták a tengeri kereskedelmet; jelentékeny privileghmiokat biz-

tosítottak az ott megtelepült velenczei gyarmatnak, s a velenczei köztársa-

sággal a zengi kiköt érdekében formális kereskedelmi szerzdéseket kötöt-

tek. De 1480 után a törökök sürüen ismétld becsapásai és pusztításai

jelentékenyen megakasztották a Zengböl Modrus és Zágráb felé irányuló

árúforgalmat.

Mityás király Ez az ostromzár még Himyady Mátyás idejében kezddött. A nagy
*"'''^'

király az mindent átfogó merész terveiben a magyar tengerészet érdekei-

rl sem feledkezett meg. Ugy látszik, Dahnáczia visszaszerzésének tervével

is foglalkozott. Legalább a velenczeiek ezzel gyanúsították, midn Vegiia

szigetét Frangepán Jánostól elvette és hadai által megszállatta. Mivel azon-

ban Mátyás egész pohtikája inkább nyugat felé gravitált, uralkodása vége

felé elfordult e tervtl és a tovább nyugatra es Fiume és Trieszt felé ve-

tette tekintetét, mely kikötket több izben el is próbálta venni III. Frigyes-

tl. Az 1489-iki béketárgyalások alkalmával (a milanói udvar értesülése

szerint) arról volt szó, hogy Miksa, mihelyest a császári trónt elfoglalja, a

Mátyás által megszállva tartott osztrák tartományokért cserébe Magyarország-

nalc engedi át Fiume és Trieszt városokat. Az alku, mint Fraknói Vilmos irja

„Mátyás király'' ez. mvében (308., 878., 385. 1.) csak Frigyes császár makacs

ellenszegülésén múlt. Mátyás halála után azonban senki sem gondolt többé

az ország tengerészeti érdekeivel. A horvát Karszt úttalan volta és nehezen

járhatósága ezután jó ideig valóságos szerencséje volt a tengerparti városok-

nak, melyeknek épp e természetes bástya volt f védelmük a törökök támadásai

ellen. Zeng, Buecari, Portoré, Fiume ennek köszönhették megmaradásukat.

Utak építésére ekkor senki sem gondolt; hisz még a meglev ösvénj'cket

is inkább hozzáférhetetlenekké kellett volna tenni n tonik hadak és ostromló

sz(M'ek számára.

III. Károly. Ez az (luigyatott állapot megmaradt egészen III. Károly koráig.

volt az (>ls uralk(jdó, ki a. tengert visszaadta Magyarországnak.

Az gondoskodásának köszfuiik létrejöttük(>t a Triesztet és Fiumét a

belfölddel összekapcsoló míhddk. Fiumét a ti'ieszt-bécsi vonallal a laibach-

fiumei kiágazás kapcsolla össze. Ennek ;iz útnak építését 1717-b(Mi
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kezdették meg, s 1728-ban már át volt adva a forgalomnak. De
még ennél is tovább ment III. Károly. Belátta Fiume jövbeli rendeltetését,

mely már az ö felfogása szerint is abban állott, liogy különösen a magyar
termények kiviteli piaczává váljék. Megkezdette hát a nevét megíh-íikitö

mutat, a, Via Carolinát, mely Károlyvárosból kiindulva a horvát Karszton

át egyenes irányban Buccariba és Fiúméba vezet. Az építést 1726 kíirül

kezdették meg, de igen lassan haladhatott, mert az országút csak majdnem
félszázad múlva, 1771-ben — tehát már Mária Terézia alatt — adatott át a

forgalomnak.

Károly intézkedéseinek hatása rögtön észrevehetvé vált. Az út még el sem
készült volt teljesen, midn már megindult a magyar gabona kivitele Olasz-

és Spanyolország felé. Még jobban föllendült az export az országút elkészül-

tét követ években. 1772-töl 177r)-ig a magyar gabona Fiúmén keresztül

utat talált már Angiiába is.

A Carolina vagy Károlyút kiinduló pontja Károlyváros, melyet 1578-

Via Cui'olijia.

A KÁROLY-ÚT (viA CAROIJNa) EGYKORÚ TERVRAJZA. ^Az orsz. képtárból.)

ban Károly fherczeg igen szerencsés választással alapított a Karszt tövében

a Kulpa mellett, terjedelmes folyómedencze szélén, — mint véghelyet a

törökök ellen, kik ép a Kulpa mentét használták fel Krajna ellen intézett

portyázásaiknál.

Az út három szakaszra osztható. Els szakaszában Károlyvárosból

(112 m. tenger fölötti magasság) folyóvölgy felhasználása nélkül egyenes

nyugati irányban — mondhatni torony iránt — húzódik a Karszt menedékes,

dombos lejtjén fölfelé a faiparáról nevezetes VerbovsJco helységig, mely már
a Karsztplateau szélénél fekszik a Dobra folyó mellett (közel 400 m. magas-
ságban.) E szakaszában csak néhány jelentéktelen helységet érint. Második
szakaszában a Karsztplateau tetején halad át. Itt ismét nem használja fel a

kínálkozó Dobra-völgyet, hanem egyenes irányban meredek kapaszkodóval

törtet tovább Ravnagoráig a Viszoka-Kosza-hegy aljában. E különösen me-
redek útrészt azóta kényelmesebb vonallal pótolták. Innen a Cserna-Kos.m

lábánál elhúzódó völgyelésben déhiyugatnak fordul a 824 m. magasban
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fekv Merlcojjaíj hegységig, mely rövid ideig az elkubzutt Fraiige|níii birtu-

kolíból i776-ban a Karszt Icözepén alakított életképtelen Severinmegye

székhelye volt. Merkopaljtól folyvást délnyugati irányban halad Sungari

helységig (794 méter.) Itt északnyugatnak fordul, ersen emelkedve a víz-

választó felé. Slavica helységnél már 983 méter magasságot ér el. Ezután

már csak keveset emellcedik s a Sleme-alagutnál mintegy 1000 m.

magasban éri el a vízválasztót. (Ezt a szakaszt azóta fölcserélték egy kényel-

mesebb hágóúttal, mely 876 m. magasságban lép át a Sleme-hegyen.) Erre

következik a harmadik szakasz, a Liburni-Karszt hármas lépcszetén lefelé

a tengerpartig. Az út szédit meredekséggel esik Beloselo és Vrata helysé-

geken keresztül le Fuzsinéig (732 m.); azután ismét 913 méterig emelke-

dik a második Karszt-lépcs széléig (Brdoi-hágó) ; a honnan most már foly-

tonos meredek eséssel jut Zlobinon (782 m.) és Hreljinen át Buccari-ig, s

innen a Draga-völgyön s az utolsó Karszt-lépcsre vezet Sz.-Anna-hágón

Fiúméig.

1771-töl 1809-ig, tehát harmincznyolcz esztendn át ez volt az egye-

düH kocsiút, mely Magyarországot Fiúméval kapcsolatba hozta. De még ez

idn belül versenytársa támadt a Károlyvárosból Zengbe vezet József-útban

Via josephiiia. vagy Josephináhan, mely 1774-ben kezdetett s II. József császár alatt fejez-

tetett be, kirl nevét is vette. Ez út a régi katonai határrvidék érdekében

épült, s nagyjában azt az irányt követte, melyben a középkori ösvényút

haladt Zágrábtól Modruson át Zengbe.

A Károly-útnak megvolt az az elnye, hogy a lehet legrövidebb (csak

126 kilométer hosszú) összeköttetést hozta létre a Kulpa síksága s a tenger

között. Az akkori fejletlen technikára való tekintettel valóban csodálatra

méltó m, kivált ha tekintetbe veszszük, hogy nem volt egyetlen folyóvölgy

vagy természetes útirány, melyet felhasznált volna. Azonban épp e nehézsé-

gekre való tekintettel igen természetesnek találhatjuk, hogy már kevéssel

megnyitása után nem felelhetett meg a gyorsan növekv forgalom igényei-

nek. Az út föhibája éppen nagy rövidségébl és egyenes irányából szárma-

zott. Emellíedése helyenkint 1 lábnyi st IV2 lábnyi volt egy ölre, ami 166

st 2.50 0/00-nek felel meg. E miatt csak kisebb szekerek járhatták, melyek

két lóval legfölebb hat mázsányi terhet szállíthattak, s melyeket a meredek

lejtkön minduntalan fékezni kellett.

Ennek következtében a czélbavett kocsiforgalom nem igen tudott ki-

fejldni a Via Carolinán s túlnyomóan megmaradt rajta a teherhordó álla-

tok használata. Batthyányi Vincze gróf, ki a magyar tengerparton 1796-ban

tanúimányi utat tett, a Károly-úton csak elvétve látott néhány dohánynyal

rakott szekeret, melyek elé hitvány ökrök voltak fogva ; egyébkép csak te-

herhordó állatokkal találkozott, melyek sót és gabonát szállítottak. Feltnt

neki, hogy a közeh nagy horvát erdk fáját nem viszik a tengerpartra. Ez

iránti kérdezsködéseire azt a felvilágosítást nyerte, hogy a szekér ritka s a

fuvar túlságos drága.

Tcrvizcii kiiz- A Károly-út hiányossága annyival is inkább érezhetvé vált, mert 1779
"''*''• óta Fiume Magyarországhoz volt kapcsolva, s a város magyar kormányzói

— gróf Mailáth József, gróf Almássy Pál, gróf Szapáry Péter és különösen

Pászthory Sándor — szivükön viselték e kikíit kereskedelmi felvirágzását.

A József-féle reformok hatása alatt a franczia nemzetgazdasági tanok is

mind jobban kezdtek Magyarországon terjedni és sok gondolkozó fben
éi'dekldést keltettek különösen a tengeri kivitel kérdései iránt. Az 1790/91.

országgylés w közutakra is kiterjesztette figyelmét s e kérdés taniinányo-
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zására és megfelel javaslatok tételére országos küldöttséget nevezett ki. Ez

általános érdekldésrl tesz tanúságot gróf Batthyányi Yincze említett utazása,

ki a i)artvidéket els sorban éppen nemzetgazdasági szemjiontból tanulmá-

nyozta s tanulmánya eredményérl a k()zönségnek is beszámolt. Még inkább

a tenger felé terelték a közfigyelmet az 1792 óta folyó franczia háborúk,

melyek a tengeri exportnak igen nagy lendületet adtak. Már ]7íJ3-ban a

háború miatt Olaszországot és Spanyolországot teljesen Ausztriából és

Magyaroi'szágbül látták el gabonával. Kivált a nu'isodik koaliczió háborúja

alkalmával csak úgy özönlött a magyar gabona Fiume felé, mert az Olasz-

országban táborozó osztrák seregeket a tenger fell kellett élelmezni. Erre

vette útját nagy részben az a jelentékeny gabonamennyiség, melyet az

1796-iki magyar országgylés hadi segélyképen megszavazott. 1797. január

és február hóban Fiume, Buceari és Portoré kikötkbl Velenczébe s (ienuába

s innen tovább a harcztérre vitet(>tt mintesv 23,000 mér búza és 21,000

A LUJZA-UT A TEESATTO ALATT.

mér zab. (Fiumei korín, aktái az orsz. Itárban 1797: r)9—61., 231., 258., 379.,

449., 506. sz.) Kitnt tehát, hogy a Carolina elégtelen ily nagy mérték
forgalom lebonyoütására.

Már 1790 eltt fölmerült volt az az eszme, hogy a Kulpdt Károly-

várostól fölfelé egészen Kidpa-Bródifi hajózhatóvá tegyék s ezzel a tenger-

partot 50—60 kilóméterre megközelítsék. E tervet magáévá tette ugyanaz, a

magyar társadalom elkelségeibl alakult társaság, mely a Ferencz-csatornát

megásatta. A társaság tnagijar mérnöl-ök — a Kiss-testvérek — által meg is

kezdette a szabályozási munkálatokat, s egyi(l(>jleg Bród fell koesi-iUat is

építtetett a tengerpart felé egész Delniczén túlig, mely Fuzsine táján a

Károly-útba torkolt volna. Midn azonban már mintegy félmilliót belek(')l-

töttek e munkálatokba, mindjobban meggyzdtek arról, hogy e merész terv

csaknem legyzhetetlen nehézségekre talál a Kulpa medrének kedveztlen

alakulásában. E miatt értekezletet hívtak össze, melyre mint kiváló szak-

értt és helyismeröt meghívták báró Yulvasnonch Fülöp altábornagyot, azeltt
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a zengi határvidék épitési igazgatóját s a gyönyör vratniki hágóút meg-

építjét. E kiváló szakember kifejtette abbeli nézetét, hogy a Kulpa-csatorna
— ha óriási áldozatok árán létre is volna hozható — magában amúgy sem
felelne meg a rendes és biztos közlekedés czéljának, mert télen a fag}'^ miatt,

másszor a szárazság vagy más elemi csapások miatt nem volna hajózható,

s igy minden esetben párhuzamos kocsi-úttal volna legészitend. Amiért is

azt ajánlotta a társaságnak, hogy a szabályozási tervet elejtve, inkább a

Károly-útnál Mnyelmesebben járható országút építésével igyekezzék a kitzött

czélt elérni.

A társaság elfogadta ez érveket, s az új mút megépítésével magát
Vukassovichot bizta meg. Az altábornagy 1803-ban hozzá is fogott a mun-
kához, s az új utat hat év alatt már csaknem teljesen befejezte, midn az

1809-iki wagrami csatában halálos sebet kapott, melybe bele is halt.

Lujzaíit Az általa épitett Lujza-mút (mely nevét Mária Lujza királynétól,

Ferencz királynak 1808-ban elvett harmadik feleségétl kapta) valósággal

remek alkotás. Az egykorúak lelkesedve hasonlították a híres simploni és

mont-cenisi hágóútakhoz, melyek körülbelül ugyanazon idben épültek meg.

Napóleon parancsára; st azt találták, hogy a magyar karszti út ez alpesi

utakat kivált kényelmesebb voltánál fogva felül is múlja.

Viüvassovich az építésnél a következ elvek szigorú szemmeltartásával

járt el

:

1. Az út irányára nézve : hogy az lehet legegyenesebb legyen, de egyúttal
a lehet legalacsonyabb nyergeken vezessen át. A Lujza-út tényleg csak egy
méríölddel (7—8 kilométerrel) hosszabb, mint a meredek Károly-út.

2. Az emelkedésre nézve szabályiü állította fel, hogy az csak kevés helyen
érje el a 4"-et egy ölre (55%n). Az átlagos emelkedés azonban rendszerint csak
2— 3"-et tesz ki (28—40%o), st heiyenkint vannak egyes u. n. pihen szakaszok,
még csekélyebb vagy semmi emelkedéssel. Csakis a tenger felé néz meredek
karszt-lépcszeten, Fiume és Kamenjak között találni heiyenkint a é" maximumot
valamivel túllép emelkedéseket. Ennek következtében a Lujza-út fuvarozhatósága
sokkal elnyösebb, mint a Karolináé. Míg amott egy kétlovas szekér csak hat
mázsát, addig itt már 20—25 mázsát szállíthat végig az egész úton ; elfogatra
vagy fék alkalmazására sehol sincs szükség.

3. Irányadó szabály volt továbbá, hogy a hágóút kezdetétl egész a víz-

választó átmeneti pontjáig a már egyszer elért magasság lehetleg fel ne áldoztassék

;

a pálya egyenetlenségeit falazott töltések s az útban álló sziklákba repesztett át-

vágások egyenlítik ki.

4. A meredek falu töltéseken haladó szekerek biztosítása czéljából a mélység
felé harmadfél láb magas és másfél láb széles védfal épült, a víz lefolyására

szolgáló megszakításokkal, hol a falat ütköz kövek pótolják. Azonkívül az úttest

nem vízszintes, hanem a hegyoldal felé dl, mintegy 6" hajlással, mi által a hegy-
oldalról leomló esvíz is természetes lefolyást talál, a nélkül hogy az úttestet

rongálná vagy külön levezet csatornát tenne szükségessé. Az út aljában meg-
gyüleml víz levezetésére az út talapzatában csúcsosan boltozott, '6' magas és

ugyanoly széles kövezett alagcsatornák szolgálnak egymástól 50" távolságra.

5. Az út szélessége jelentékeny. Általában 8-22 m. (26), de a kanyarulatoknál
még jóval kiszélesedik: 11-4—15-2 m. (36—48'). Ennek következtében az úton
szálhtott 38—43 méter (20—25°) hosszú árboczfákkal is minden nehézség nélkül
lehet elkanyarodni.

Lágy talajon az úttest másfél láb magas, szárazon egymáshoz illesztett ter-

mésk rétegbl áll, melyet még egy 6" magas makadamizált kavicsréteg takar.

Kemény sziklatalajon az alsó réteg elmarad.
Az út minden mérföldje 16 szakaszra van osztva (á 250o) s minden szakasz

végén távolságjelz k van, melyen a távolságon kivül a tengerfölötti magasság
is be van vésve. Heiyenkint vendéglk, útkaparó házak és itató állomások is

épültek, vízvezetékekkel vagy esfogó ciszternákkal, melyek e víztelen vidéken
kiváló fontossággal bírnak.

Az út nagyszerségérl fogalmat adhat, hogy némely helyeken a hegyoldal-
hoz támaszkodó viaduktok 10—20 méter magas falazaton nyugoszuak. Igen érdekes
a gr()l)uiki mezrl kiemelked Kamenjak-hegyre vezet útrész, az u. n. kör, hol
az út majdnem teljes köralaku kanyarulattal emelkedik elbb egy 253 m. hosszú
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s 2í' m. mély bevágásban, majd a meredek hegyoldalra megy át s ott mintegy
lO méter magas és 145 méter hosszú viadukttal folytatódik, gyönyör kilátást

nyújtva az alatta elterül Grobniki síkra.

E remek út összes hossza 134 kilométer (70,741"). Károlyvároson kivül mint-

egy 120 méter magasságban kezddik a Károly-úttól jobbra, s ennek nyugati
irányától rögtön eltér, amennyiben tervezjének félreismerhetetlen szándéka az

volt, hogy az emelkedés folytonosságaiba való tekintetbl a sr lakosságú Kulpa-
völgy menedékes lejtjét felhasználja. Az út az e's emelkedés után az alsó Dobra
völgyéhez ér, melyen egy töltéssel s egy 40 méter hosszú híddal halad át, s a

túlsó parton Netreiity faluig ér (202 m. t. f. m.). Innen kis távolra már a Kulpához
jut, melyet jó darabon követ, lépten-nyomon érintvén a srn egymásra következ
folyómenti helyeket (Ladasics, Prilistije, Vukova Goi'ica, Bosanci, Zdihovo. Klanac.)

A RECSINA VÖLGYE A LUJZA-UTTAL.

Végs pontja a Kulpa mellett a magas parton épült Szeverin vára. Itt elhagyja a
Kulpa völgyét, s elbb Ny. majd D. irányban a fels Dobra felé tart. Ers emel-
kedéssel (3— 3'/2' ölonkint) eljut Verborsko helyiségig, hol a fels Dobránál a tulaj-

donkénéi Karsztplateau aljához ér s találkozik a Károly-úttal. Itt ér véget az út
els szakasza.

Most a Lujza-út rögtön újra elválik a Károly-úttól, Míg emez nyugat felé

egyenest neki vág' a Karsztplateau meredek lejtjének, a Ludovicea északnak
fordul, hogy a fels Dobra völgyét egy jó darabon felhasználja. így jut el, egész-
ben véve szelid emelkedéssel Cameral-Moraviczáig (412 m. t. f. m.). Iimen is még
a Dobrát követi fölfelé Tomity Seloiq s ezután még egy darabon e folyó forrásáig
a Karsztplateau tövében halad. E pontnál kezddik a tulajdonképi nehézség. A
Dobra-forrástól a teng-erpartig 40 kilométer szélességben nincs egyetlenegy fel-

használható hosszabb völgymélyedés. Szabálytalan rendetlenségben váltakozó
tölcsérmedenczék (dolinák) és szaggatott, sziklás hegyek nehezítek a munkát

:

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. íJ8
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lépten-nyomon szükség volt a mélyedéseken átvonuló töltésekre, a hegyoldalakon
haladó út alkalmazásara, s a gátkép emelked sziklák kirepesztésére.

A Dobra-forrástól az út Skrad helység felé kapaszkodik, mely már a Karszt-
jilateau tetején fekszik 647 m. magasságban, körülbelül fele úton Károlyváros és

Fiume között (74 kilométer). Az út innen szelíd hullámzással emelkedik a 775 m.
magasban fekv Zalesina faluig. E ponttól egy összeköt vonal ágazik el a Károly-
úthoz Ravnagoráig. Ezután egy ers kapaszkodó következik a Vodenjak oldalán
877 m. magasságig (462°), majd 3"-nyi eséssel leereszkedünk a teknben fekv
Delniczéig. E helyiségen túl végre egy kis folj'óvölgyre akad az út, melyet fel is

használ. Ez a Mrzla Vodica búvópatak, mely mellett Lökve helység fekszik. E
pataknak egyik ágát, a Velika-Vodát követi aztán az út Sleme faluig, hol már a
tengeri vízválasztó lábához ér. E vízválasztót a Rovno-Podolje-hkgón lépi át 929 m.
t. f. magasságban. E pontnál ér véget az út második emelked szakasza.

Következik a harmadik szakasz : a lejtút a Liburni Karszt lépcszetén egész
a tengerig. E feladat gyöyören van megoldva. Az út csekély ereszkedéssel jut

le. Jelenjéig (882 m.), honnan mellékágat bocsát Buccain felé, majd igen ers
eséssel az átlag 300 méter magas Grobniki mezre ér. Innen már könny
szerrel ereszkedik le Csavle és Svilno falvakon át a Recsina völg3fébe s ott csak-
hamar eléri egyik legnevezetesebb pontját, a Porta Hungaricát.

A Porta Hungarica (magyar kapu !) a tersattoi várhegy oldalából mintegy
15 ra. mélyen kirepesztett átvágás, melj'nek egyik oldalán meredeken emelkedik
a várhegy, a másikon a völgj' felett hatalmas sziklatuskó emelkedik : a kirepesz-
tett lejtnek elszakított része. E helyrl tnik szembe elször Fiume városa és kikö-
tje. A forradalom után a horvátok a nekik nem tetsz Porta Hungarica czímet
„báni kapura" változtatták ; táblát is illesztettek a völgy fölött emelked szikla-

tuskóba e felírással : „Banska vrata nu uspomenu Jelacsicsa bana 1848." A köz-
szokás azonban még mindig ragaszkodik az eredeti elnevezéshez.

A Lujza-út 1809-töl 1873-ig, tehát hatvannégy éven át fére volt a

Magyarország tengeri kivitelének. Megépítése után a kormány öO esztendre
átengedte az épít társaságnak, melynek joga volt útvámot szedni. Az 50
év elteltével a bevételi számadásokon alapuló kárpótlási összeg fejében az

útnak állami tnlajdonba kellett átmennie. Az állam azonban már elbb is

megválthatta, az építésre és fenntartásra fordított töke és kamatainak
megtérítése mellett.

Azonban még ugyanazon évben, melyben a Ludovicea elkészült, az

egész Karsztvidék s vele együtt a Lujza-út is franczia uralom alá jutott és

az illyr provincziák tartozéka lett, s a francziák kizetése után is megma-
radt az ú. n. Illyr-királySágban 1822-ig. Mindez id alatt nem tartozott a

magyar kormány rendelkezése alá s a közlekedés nem igen fejldött.

A visszakapcsolás után kezddik Széchenyi korszakalkotó fellépése s a
magyar közélet fölpezsdülése. Ez idben a kormány is behatóan kezdett a
tengeri kivitel kérdésével foglalkozni, mely most ismét közvetetlen hatás-
körébe esett. A nádor már 1828-ban kiküldte a tengerhez vezet folyami és

szárazföldi utak tainilmányozására EauchmiHler Ferencz tanácsos építési igaz-

gatót. E kiváló szakember 1828/9-ben Fiúméban volt s ott Majláth Antal
gróf kormányzóhelyettes támogatása mellett gondos vizsgálat alá vette a

tengeri kikötök forgalmi és mszaki állapotát, valamint a tengeri foi'galom

emelésére esetleg szükséges intézkedéseket, — tehát a kikötk jobb beren-
dezésén kívül különösen a tengerparthoz vezet utak javítását és czélszerbb
felhasználásának módozatait. Javaslataiban már ekkor figyelmeztet arra az ano-
máliára, hogy a Lujza-út jóformán kizárólag csak kiviteh'e szolgál, s a szeke-
rek a tengerrl üresen térnek vissza, míg Magyarország Trieszten ós Bécsen
át kai)ja a gyarmatárukat. Ennek még a nagy hátránya is van, hogy a,

Ludoviceán a fuvart tetemesen drágítja, mert a fuvaros nem számíthat visz-

szafeh'" új rakományra, s így kettsen számítja fel útját. Hátránya továbbá a
Lujza-úlnak, hogy igen sokba került, igiMi hosszú és néptelen vidéken visz

át, hol olcsó és jó fuvart nem lehet kapui. — Figyelm(>ztet azután az
Odcs.sa fell tciiyeget oi'osz vers(Miyi'e, m(>ly az orosz-tönik háború
befejeztével Jniinár igen kíinnyen kiszoríthatja a világpiaczról a drágán szál-

lított uiagyar gabonát.

Eniialt halározottan javasolja, hogy az állam haladéktalanul rdlfm



A magyar tengerpart közlekedési viszonyai. 299

magához a Liijrca-útat s törülje cl az útvámot, vagy legalább is elenyész mini-

mumra szállítsa le. Az útépít társaság ugyan máris tetemesen leszállította (átlag

felére) az engedélyezett vámot, de ez mind nem elég. Nem találja czélrave-

z(^tönek azt a tervet, hogy a költséges megváltás helyett kisebb költséggel

a Karolinát átépítsék s a vizi utakat megjavítsák, mert ez tetemes idvesz-

teséggel járna, melyet Odessa kíinnyen felhasználhatna arra, hogy Magyar-

ország piaczát végleg elhódítsa. Az olcsóbb és rcividebb Károly-útat külcin-

ben a megváltás után is fel lehetne használni a Ludovic(3a mellett, mint

kisegít vonalat, a kivitel számára. E végbl olyforma átalakítását ajánlja,

hogy a Kár, )lyvárostól a vízválasztóig terjed szai-caszában emelkedései a

meredekebb részeken enyhíttessenek, míg a tenger felé es lejtkön meg-
maradhatna eredeti rövidségében és meredekségében, st még jobban is

megvolna rövidíthet : a visszatérésre úgyis az enyhébb emelkedés Ludo-

viceát lehetne felhasználni, mely a bevitel czéljaira egyelre teljesen ele-

gend.
A Ludovicea megváltásának s külíiníisen az útvám (>líörlésének akkoi-

már széltében hangoztatott tervét úgy a triesztiek, mint a zengiek nagyon

ellenezték, s minden erejükbl igyekeztek is azt megakadályozni. N(>v(!zetc-

sen a határorvidéki kormány azt sürgette, hogy a Lujza-út megváltása he-

lyett a József-útat építsék át, a mit felényi költséggel (600,000 forinttal)

meg lehetne csinálni. A Rauchmüller-féle memorandum határozottan állást

foglal e törekvésekkel szemben ; kiemeli, hogy Miigyarországnak joga van

ki- és bevitelét a saját érdekei szerint irányítani. Ezért nem akarja a ki\'i-

telt a katonai kormínyzás alatt alatt i(!v nem magyar törvény aiati álló

határrvidék felé sem irányítani, mivel ott is megsznnék a magyar kor-

mány rendelkezési joga. Az örökös bórának kitett, csekély terjedelnu'í zengi

kikött különben sem találja alkalmasnak arra, hogy Magyarország kiviteli

kereskedésének kiinduló pontjává váljék.

Ajánlja továbbá a Lujza-út folytatását képez zágráb-varasd-veszprém-

fehérvár-budai vonalak, a Száván és Dráván átvezet hidak s a szava—kul-

pai vízi út kijavítását, — nemkülönben a fbb kiviteli utaknak egységes

központi vezetés és felügyelet alá helyezését.

A Lujza-út megváltása azonban tetemes kíiltséget, 1.200,000 iui'inlot,

igényelt. Ezekbl 500,000 frt azonnal, a fennmaradó 700,000 frt és kamata

öt évi részletben lett volna törlesztend. E kérdést azonban csakhainai' hát-

térbe szorította a vasúti Tcérdés.

Röviddel a Rauchmüller-féle memorandum benyújtása után (1831) sz-
nyegre került a fiumei vasút kérdése. Már az 1832/,;-iki országgylés foglal-

kozott vele. Az 1836: XXV. t.-czikk 13 vasútvonalat jelöl meg mint olya-

nokat, melyekre nézve az esetleges épít vállalatnak a kisajátítási jogot

megadja. Ez elsrend, föfontosságuaknak jelzett vonalak között m.ir ott

találjuk — igaz, csak utolsó helyen — a „Sziszektl a magyar tengeri rév-

partokig" terjed vonalat.

Még ugyanez évben (1836) megalakult Bécsben az els vasútépít vál-

lalat — élén báró Sina Györgygyei, — mely egyelre Bécsbl Gyrig akart

vasútat építeni, de már czélba vette e vonal kiágazását dél felé egész

Triesztig -- még pedig Mafjyarorszcujon Tceresztitl. Az 1839;40-iki országgy-

lés e tervhez elhamarkodva megadta a szentesítést azzal, hogy (az 1840 :XÍ.

t.-czikkel) a kisajátítási kedvezményt egy ..Bécsbl Triesztig Magyarorszá-

gon keresztül vezetend vasútvonalra is kiterjesztette." E vonal azonban —
Magyarország és Fiume szerencséjére — nem jött létre.

38*
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Az els magyar minisztérium megalakításával azonban Széchenyi vette

át a közlekedésügy vezetését s rögtön kész programmal állott el. E pro-

gramm alapján jött létre az 1848: XXX. t.-czikk : ez állapította meg az ál-

lam költségén építend hat országos érdek fvonalat, s ezek között külö-

nösen a huda-fiumei vonal építését .jdtöltés nélkül" megkezdendönek je-

löli ki. (A kijelölt irány: Buda—Fehérvár—Siófok—Balatonpart—Károly-

város—Fiume.)

A szabadságliarcz után az abszolút kormány vasúti politikája minden-

ben Bécs érdekeit szolgálta s a speciális magyar érdek vonalakat elejtette.

Már 18r)7-ben megnyílt a bécs-trieszti vasút, s 1861-ben az ehhez csatlakozó

buda-pragerhofi vonal, melylyel az összes magyar kivitel Fiúmétól Trieszt felé

tereldött. Hozzájárult ehhez a következ évben a sziszek—zágráb—stein-

brücki vonal forgalomba vétele, mely a közeli Szávavölgy kivitelét is Fiume
mögött elvezette a trieszti kikötbe. Ezek hatása alatt Fiume forgalma rög-

tön megcsappant néhány millióval. 1862-ben volt az összforgalom 13,058,356,

1863-ban 11.630,210, 1864-ben 10.890,522, 1865-benl0.993,337.

E ketts csapás úgy Magyarországon, mint a horvátoknál is párhiiza-

inos mozgahnat idézett el. Már az 1862-ik évben az Orsz. Gazdasági

Egyesület a magyarországi vasutak tárgyában emlékiratot adott ki, melyben

felpanaszolja, hogy „hazánk a tengerrel nem azon vonallal hozatott össze-

köttetésbe, melyet a nemzet áldozattal is késznek nyilatkozott létrehozni,

nem a legegyenesebb, legrövidebb úton, nem a magyar partvidéken.'' Hat

els rend fontosságú fvonal kiépítését sürgeti (a Széchenyi-féle tervezet

alapján) s ezek közt a pest-bécsi után mindjárt második helyen a budapest-

íiumeit, „melyen az ország nyers termékei a tengerre s így a világpiaczra

juthatnak.'' — Ugyanez idben Szohcsevics bán szintez ügyben értekezletet

tartott a horvát politikusokkal.

A ketts mozgalom eredménye az lett, hogy a horvátok 1863-ban en-

gedményt kaptak a zimony-fiumei vonalra, s ennek kiépítésére meg is nyer-

tek egy belga tkepénzesekbl álló társaságot ; Magyarországon pedig Tre-

fort Ágoston és báró Eötvös József kezdésére konzorczium alakúit az aLföld-

fimnei vasút építésére, mely 1865-ben engedélyt nyert egy eszek-sziszeTc-Mroly-

ráros-fiumei vonalra. Azonban az akkori osztrák kereskedelmi miniszter,

Kalchherg, elébb a két társaságot fuzionáltatta, aztán pedig azzal hiúsította

meg a tervet, hogy eltérbe tolta a Déli vasút jogát a mondott vonalakra

melyek traszirozása már megtörtént.

Károiyváros-fiu-
^^^^' 1867-iki kiogyczés végre e téren is megváltotta Magyarországot

mei vasút. Icalázü tehetetlenségébl. Az 1867-ben kinevezett els magyar közlekedési

miniszter, gr. Miké Imre a Széchenyi által tervezett budapest-fiumei vonalból

már készen s a Déli vasút kezén találta a budapest-zákányi és zágráb-károly-

városi vonalrészeket. A fiumeiek által sürgetett versenyvonal elejtésével

beérte a zákány-zágrábi szakasz közbeiktatásával s a károlyváros-fiumei vasút

hozzátoldásával. Ez államköltségen építend vasutakat különben az általa

kíizrebocsátott „Magyarország vasúti hiílózatának tervezetében'" már legels

luVlyrc tette. Az 1868 : XLIX. t.-cz. a miniszternek meg is adta a felhatal-

mazást a Várolyváros-fiumei vonalon idk()zben megkezdett munkálatoknak „az

átlaiiik'incstár terhére leend folytatására.'''

A Karszt t(^tején átvezet vasút szükségképen ugyanoly hátrányokkal

küzd, mint a régi országutak, melyek ngyane kietlen, hikatlan, hepehnpás

felföldíHi visznek át. Egyetlen-egy módja lett volna, (> bajokat alaposan

elkerülni: utánozni a Karsztvidék folyóit s mint k, a Karszt alatt hajni el.
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Ehhez azonban oly hosszú alagút kellett volna, amilyen ma még nincs

Európában. A vasút ez esetben a Kiüpa-völgye jobb partján haladt volna

fel csekély emelkedéssel egész a folyó eredetéig ; onnan délnek kanyarodva

még a Kulpába öml Knisisevica patak mellett hatolhatott volna fölfelé a

hasonló nev helységig, mintegy 400 méter magasságban. E pontnál vehette

volna kezdetét a körülbelül 16 kilométer hosszú alagút, mely csaknem víz-

szintes irányban haladva 377 méter magasságban ért volna véget a Grobniki

mez éjszaki peremén (a Kacsjah-Jarah nev völgyelés elején). A v(jnal

tovább fejldése e magasságból egészen a 7—8 kilométer légtávolra es
Fiúméig lett volna a feladat legnehezebb, de egyáltalán nem kivihetetlen

része. Ez a vonal azonban 1868-ban még túlmerésznek tetszhetett, noha

eszméje már akkor is felmerült. Akkor még csak a montceiiisi nehéz kivitel

alagút elriasztó példája volt ismeretes. Azóta kiépült már a lö km. hosszú

szentgotthárdi alagút 7 év alatt, a 10 kilométernyi arlberyi év alatt. Pedig

ezen alpesi alagutak jobbára kemény skzeten, gneisz-, gránit- és quarcziton

FIUME. A PÁLYAUDVAR AZ ELEVÁTORRAL.

visznek keresztül. Az eddig nyert tapasztalások szerint a karszti alagút a

puhább mészkben 4 esztend alatt b(! lett volna fejezhet.

A hosszú alagút jelentékeny többk<')ltséget okozott volna ugyan, de

másrészt tetemesen leszállította volna a személyzetre, kszénre és hómunkára

szükséges üzemkiadásokat. Azonkívül a távolságot is megrövidítette volna,

mert a tehervonatok oly gyorsan járhatnának rajta mint a mostanin a sze-

mélyvonatok.

Az 1864-ben alakúit engedményes társaság, meh'iiek élén a belga

Villermont gróf állott, egészen máskép tervezte a károlyváros-fiumei vonalat.

Ez körülbelül a mai vasút irányát követte volna Ogulinig, onnan azonban

(egy újabban épült országút irányát követve) Norinah vette volna útját s

innen a tengerpart mentén húzódva Portoré és Buccari érintésével jutott

volna Fiúméba. Annak idején e vonalnak igen sok pártolója volt, kivált mert

nem volt oly ers esése, mint a mostaninak (a maximum csak löo/oo)- Más
tekintetben azonban alig lett volna elnyösebb a mostaninál. Ez is csak a

zord és gyér népesség, hepehupás karsztplateaun haladt volna keresztül,

melyet csaknem ugyanoly magasságban lépett volna át, mint a jelenlegi,
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még pedig szintén a fölszinen, hosszabb vízválasztó alagút nélkül. Ezenkívül

még hosszabb utat tett volna a tenger felé es lejtön, hol a legnagyobb

bóraviharok dühöngenek s hol a hófúvások legjobban megakasztják a közle-

kedést.

Mil- közlekedési miniszter 1868-ban ezt a tervezetet is tanulmányoztatta,

de a szakértk nem találtak benne biztos alapot a munkálatok megkezdésére.

Erre egy új terv készítésével TJiommen mérnök államvasúti igazgató bízatott

meg, ki — mint a híres Brenner-vasút megépítje — akkor már elismert

tekintély volt a hegyi vasútépítés terén. Thommen eleinte szintén a Kulpa

völgyére gondolt, honnan aztán Merkopalj környékén egy hosszú alagúttal

akarta elkerülni a bórának kitett magas hegyi vidéket. Ettl a tervétl azon-

ban csakhamar elállott s a miniszter által 1868. végén összehívott szakérte-

kezleten már lényegében a mostani vasút tervét mutatta be, melyet el is

fogadtak. E vasút négy évig épült s 1873. október 23-án nyílt meg.

Ez a vasútvonal a három elbb leírt országútnak, a Josephína, Ludo-

vicea és Carolinának irányaiból van kombinálva s így egészben véve minde-

nütt járt úton halad. Tán azt lehetne mondani, hogy a Lujza-mút a maga
korában eredetibb, kiválóbb alkotás volt.

Az egész vonal négy részre osztható.

Els szakaszában teljesen összevág a Josephina els szakaszával. Károly-
városban a déli vasút által 1865-ben kiépített zágráb-károlyvárosi vasút végállo-

másához csatlakozik. A Kulpán 103 m. hosszú háromnyilású vashídon halad át.

Ezután a József-úttal párhuzamosan halad délnek a Mrezsnica völgyén fölfelé 7°/oo

emelkedéssel egészen Tounjig. hol a Mrezsnica a föld alól elbuvik. Itt egy 37

m magas, 64 m. széles hosszú háromnyilású híddal megy át a Globorriica szaka-
dékon. Ezután rövid ideig tartó hágóúttal a Mrezsnica fels szakaszához ér Skradnik
mellett, azon i)ont közelében, hol a Karszt-folyó a sziklába búvik. Itt elválik tle
a Josephina s délnek folytatja irányát Zeng felé. A vasút e helyen már a magas
hegység, a Karsztj)lateau peremét kéjDez Kapella lábához ért. Itt végzdik az els,
elhegységi szakasz.

A második szakasz Skradniktól Skradig terjed. A vasút itt a József-úttól

csaknem derékszögben kanyarodik el észak-nyugat felé, teljes hosszaságában fel-

használva azt a több mint 40 km.-re terjed hosszanti völgyet, melyet a Mrezsnica
s annak folytatásában a fels Dobra nyitnak meg az elhegység s a Karsztfensík
széle között. Elébb a Mrezsnica völgyén halad fölfelé Ostaria és Ótok helj'ségek

mellett; aztán egy 25 m. hosszú híddal átmegy egy karsztszakadékon s Ogulinhoz,

Fiume-Modrus megyének székhelyéhez ér. A Dobra éppen a város szélén tnik el,

hol egy barlangba torkollik. A vasút innen kezdve folyton a Dobra mellett halad
fölfelé észak-nyugatnak s több ízben átkel a folyón. (Ügulin és Gominje közt egy
28'6 m. hosszú Dobra-híd s egy 140 m. hosszú alagút; Cxomirjén túl még- négy
kisebb alagút s egy 29 m. hosszú Dobra-híd). Verhovsko állomásnál a vasút talál-

kozik a Carolinával és Ludoviceával ; rögtön ez utóbbihoz szegdik s ennek tár-

saságában folytatja irányát egyelre még a Dobrán fölfelé. A A'erbovskoi állomás
végén ismét egy apróbb alagút s aztán két Dobra-híd (24 és 26V2 m.), majd az
els bevágás (30 m. mélység). Ezután Cameral-Moravica állomás következik (412

m. t. f. m.).

Eddig' az egész pálya semnú különös nehézséggel nem találkozik. Folyton
hosszanti völgyben halad, mint annyi más felföldi vasútunk. Hasonló az út még
Moravicától egészen a Dobra forrásáig. Innen kezdve azonban ugyanazt a nehéz
feladatot kellett megoldani, melyet annak idején a Lujza-mút tervezje megöl
dott. A vasút ebben is járt nyomon halad, amennyiben teljesen a Lujza-út által

jelölt irányt követi egészen a jihiteau széléig.

A vonatok már Moravicán készülnek el a nehéz hegyi útra. Az állomásba
érkez tehervonatokat 2—3 részre osztják, mert innen túl már új, u. n. terhelési

szakasz kezddik. A vonatok sebessége is már tetemesen csökken. A hátralev
90 kilométernyi úthoz a személyvonatoknak 4, a tehervonatoknak 8 órára van
szükségük.

A vasút harmadik szakasza a Dobra-forrástól a Karsztplateaun halad végig
a vízválasztóig, melyet a Sleme-alagútban ér el 836 m. t. f. magasságg'al. Itt a
maximális emelkedés 16''/oo-ig' terjed, de meg van szakítva egy közel 10 kilomé-
ternyi vízirányos szakaszszal, a /{ujyak-alngúttól Delnicén túlig. Skradtól Lokvéig
a vasút szorosan alkalmazkodik a Lujza-úthoz; Lokvénál pedig átmegy a Carolina

f
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által jelölt irányba s követi a Sieme-alagútig, mclybeu a í'eusíki szakasz
végéhez ér.

E szakaszban van a legtöbb alagút: a Kapjak 1222 m., a Szusica 370 m., a
Risnjak 198 m., a Bucsovac 90 ni., a Slenie 335 m.

A Sleme-alagúttól kezddik a vonal legérdekesebb része a Liburni-Karszt
hármas lépcszetén lefelé egészen a tengerpartig. A vasút egy darabon még itt is

a Carolinát követi ers eséssel (25°/o.) a 728 m. magasban fekv Fuzsine helység'ig.

Itt azonban kénytelen az országúttól egy darabon eltérni, mert ez innen még
egyszer felhág 913 m. magasságig s így jut át a második karsztlépcsre. A vasút
azonban, hogy e nagy emelkedést elkerülje, a Licsanka búvópatak medeuczéjét
használja fel s 16°/|,„ emelkedéssel jut el az els lépcs ijereméhez, melyen az
554 m. hosszú Kobiljak-alagúttal búvik keresztül, a második Karszt lépcskezdetét
816 m. magasságban éri el a licsi állomásnál, az alagút túlsó végén.

Innen Fiume már csak 20 km.-nyi távolságra esik légvonalban; e szakaszt
azonban a lejt meredeksége miatt mesterségesen kellett megnyújtani hosszan
nyúló kanyarulatokkal 36 kilométerre, hogy az esés az. amúgy is elég nagy 25'Voo-et

FIUME. A VASUT A KÁLVARIAHEGY ALAGUTJA ELTT.

túl ne lépje. A pálya innen gyönyör kilátást nyújt a tengerre s hol hegyoldalak-
hoz támaszkodva, hol pedig mély átvágásokban és magas töltéseken haladva
ereszkedik a niejai és huccari-i kisebb alagutakon át (75 és 79 m.) Buccari állo-

másba. Ezzel elérte a legalsó alacsony karsztlépcs határát. Egy ideig a Caroliná-

val újra egyesülve az els és második lépcszetet elválasztó Draga-völgyet követi,

majd Szent Annánál mély hasadékkal átvágja az utolsó lépcszetet s Martinschir-

zánál a tengerparthoz ér. Ezután a tenger mellett halad; a Fiumárán 35 m. hosszú,
magas hídon jut át; befurakodik a fiumei Kalváriahegy oldalába s egy utolsó

447 m. hosszú alagúton keresztül éri el a fiumei állomást.

Az átvágások és töltések valóban kolosszális alkotások s kivált az utóbbiak az

egyiptomi piramisok tömegeire emlékeztethetnek. Maximális magasságuk, illetleg

mélységük 35—40 m. Az átvágások repesztésénél az aknák mellett tárnákat és

oldaltái'nákat alkalmaztak s a nyert anyagot felhasználták a töltésekre.

A vonal egész hosszúsága 177 km. (a Lujzánál 43, a Carolinánál 51 kilo-

méterrel hosszabb). Mérföldenkint kerekszám egy millióba, összesen 20 millió

forintnál többe került.

Megoldja-e ez a vasút azt a feladatot, hogy Magyaroszág kivitelének Aka.iaiyok.

és behozatalának akadálytalan forgalmat biztosítson nemcsak most, hanem
ezután várható fejldésében is ?
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Erre nézve már 1868-iki enquéte alkalmával is nyilvánultak kétségek a

fiumei tagok részérl. Aggodalomkeltnek találták különösen a tenger felé

es lejtn levonuló vonalrész meredekségét. (A trieszti vasút maximalis

emelkedése csak ÍQ°Uo-) Erre az ellenvetésre annak idején az volt a válasz,

hogy a vonal túlnyomóan úgyis csak a kivitelnek szolgál, s a vonatok

üresen kapaszkodnak fel Fiume fell ; a bevitel nekilendülése esetén az

emelkedés enyhíthet lesz a vonalrész átépítésével. Ennek szüksége azonban

eddig nem mutatkozott. A Fiúméból induló vonatok a kaptatót két loko-

motív alkalmazásával elég könnyen meggyzik.

Sokkal nagyobb bajnak bizonyult a hármas karsztlépcszeten gyakran

hetekig dühöng hóra, mely egy ízben az egész vonatot lefordította a töltésrl.

E bajon a bórának kitett töltéseken, mintegy két méter magas, úgynevezett

bóra-falakkal segítettek, melyek a szelet nem engedik a vaggonok alá

kerülni. Az oldalnyomásnak a kocsik saját súlyuknál fogva eléggé ellent

állanak. Lics állomás és Buccari között összesen mintegy hat kilométer

hosszú bórafalak épültek.

Eddig még le nem gyzött forgalmi nehézség a hófúvás, mely évrl-

évre 10—20 napon át teljesen megakasztja a közlekedést. A karsztplateaut

s annak lépcszeteit fed havat ugyanis a bóra nemcsak vízszintesen söpri

tovább, hanem alapjából felkavarja, sr gomolyokban kapja fel magával,

s teleszitálja vele mind a mélyedéseket, tehát az átvágásokat is. E baj

ellen az eddigi intézkedések (hófogó kerítések, hóekék, egész falvak kiren-

delése a hókotrásra) elégteleneknek bizonyultak. Most az átvágásokat

befödni készülnek, s ahol kell, oldalfalas ereszeket is fognak alkalmazni.

Déii-vasut. j^ Karszton kivl voltak még más természet tényezöli, melyek még a

vasút megépítése után is vissza igyekeztek tartani a magyar nemzetet az

oceanikus kultúrához vezet úton. A károlyváros-fiumei vasút magában még
nem vezetett czélhoz. A budapest-fiumei vasútvonalból a buda-zákányi és

zágráb-károlyvárosi szakaszokat valamint a sziszek-steinbrücki vonalat még
mindig a Déhvasúttársaság bírta, melynek minden érdekszála Trieszthez

volt kapcsolva. Noha a budapest-fiumei út 36 kilométerrel rövidebb volt

mint a trieszti ; noha Sziszektl Fiúméba 55, Eszéktl Fiúméba 63 kilo-

méter volt az útnyereség Trieszttel szemben : a Déhvasút mesterséges

tariffáival a trieszti utat tetemesen olcsóbbá tette.

^^Tu!ia'eJír*'
Végre a magyar állam 1880-ban magához váltotta a zákány-zágrábbi

vonalat s egyúttal egyezkedni próbált a Déli vasúttal. Ez azonban, minthogy

még mindig kezén tartotta a fontos buda-zákányi vonalat, legfölebb csak

arra az engedményre volt bírható, hogy a fiumei tariffát a triesztivel

egyenlsítse.

Erre az idközben megersödött magyar kormány elhatározta magát a

fiumeiek által már kezdettl fogva sürgetett versenyvonal létrehozására.

1881-ben megkezdette a budapest-pécsi (ill. dombóvári) vonalat. (1881 : XLVI.
t.-cz.) 1884-ben pedig államosította a zákány-báttaszéki és alföld-fiumei

vonalakat (1884 : XXX,XXXIX. t.-cz.) Ezzel megsznt a legnagyobb akadály.

Amit Bécs már 1857-ben megkapott — egy direkte a tengerhez vezet,

saját érdekeit szolgáló vasútvonalat — azt liarmincz évi késedelem után

valahára megkapta Magyarország fvárosa is.

A károlyváros-fimnei vasút megépítésének s a budapest-fiumei egész

vonal függetlenítésének hatását szembetnen mutatja a fiumei kiköt for-

gahnának emelkedése. 1862-ben (a buda-pragerhofi vonal megnyitása évében)

12.058,356 frt volt az összforgalom, 1865-ben (miután e vonal a keres-
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ködést Triesztbe terelte) 10.993,337 írtra hanyatlott, 1874-l)en (a károlyváros-

fiuinei vonal megnyitása után) 37.985,774 frtra, 1892-l)en (pár évvel a

budapest-fiumei versenyvonal létrejötte után) 92.744,810 frtra sz()kkent.

A károlyváros-fiumei vonal, mint említeti ük, 1873.október 23-án nyílt meg;
x4ltala a. kikfitö közvetlen összeköttetésbe lépvén az anyaországgal és a fvá-
rossal, a fiumei forgalom, mint arra már rámutattunk, oly gyors emelkedés-

nek indult, hogy az állomás és a területén épült raktái-ak csakhamar szknek
bizonyultak s új pályaudvarokat és raktárakat kellett építeni. Jelenleg négy,

részben elkülönített pályaudvar van Fiúméban, valamennyi a tenger mellett,

nevezetesen : a föjtálijaudrar a felvételi épülettel, raktárakkal, tárházakkal és

az elevátorral, mely pályaudvarba a Déli vasút vonala is beágazik; ettl

nyugatra a tenger partján a rendez

pdlijaudvar, végre a Delta-terület fara-

kodó helyén lev pályaudvar, melyet

a i'pályaudvari'al a városon átvezetett

kettsvágány kiit (issze.

A magyar államvasutak vonala

a Szusák utezái fölött jvén Buccari

fell, a Fiumara hídján át ér fiumei

területre. Alig hagyja el a hidal, a

Kálvária-hegybe vájt alagútba tér be.

A 417 méter hosszú alagútl)ól ki-

lépvén, egy mély l)evágással átszfdvén

a város több utczáját, a C/orsia

Deákon keresztül fut be végállomá-
sára. Minthogy azonban aDelta-kikfit
pályaudvarára a fpályaudvarból a

leglíibb fa- és dongasz:illítmáiiyt a

városon át kell külön vonatokon szál-

lítani s onnan az üres koesikat ismét
visszahozni a f])ályaudvarra : azt ter-

vezik, hogy atorlódi'is kikerülése végett

egy Huccarín alul (>lágazó szárnyvona-
lat építenek, mely a Tersalto-hegyben
fúrandó 1900 ra. hosszú alagúton át

közvetleiúil a Brajdieára, a farakodó

helyre vezetne. Ezzel a most szk és

forgalmában minduntalan háborított

pályaudvart hosszú idre alkalmassá
tennék a forgalom zavartalan le-

bonyolítására.

Báró Dániel Krn nnniszter és mellette Vörös László államtitkár érdeme-
ket szereztek maguknak a külíinböz nund<álatok elrendelésével és ezáltal

Fiume fejldésének teltételeit kiegészítették. Vörös I^ászló államtitkár már
negyed század óta mködik közlekedésügyünk terén és igy része volt nnnd-
azon munkálatokban, a melyek Fiume emelése érdekében végrehajtattak.

Kiváló szakértelme biztosítékot nyújt arra nézve, hogy Fiume közlekedési

ügyének e nagy lialadása már esak rövid id kérdése.

A pályaudvai'ral szoros kapcsolatban vannak a tái-házak. Kezdetben

csak egy szilárd szerkezet tárház állott ezen a területen, a I—VI. számú

egybeépített tárházak. Késbb a forgalom rohamos növekedtével a

Deák felé a \1I., VIII., IX., X., XI., XV., XVI., XIX. és XX.
fatárházakat építették, késbb ezek közül négyet az új építkezések

leromboltak. A Rudolf-molo végén emelték a X\^II. és X\^III. faraktárakat.

zV Mária Valéria-molotól nyugatra, a sínhálózat és a tengerpart közt épült

Magyarüiszág V'ármegyéi és Városai: l-'iume és a magyar-horvát tengerpart. o9

VÖRÖS LÁSZLÓ.

Corsia

számú

miatt

l'ályanclvarok.

Tiirliázak.
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az összefügg XXI-es XXII-es tárház. Mlakán a XII., XIII., XIV. és XXIII.

számú tárházak. A XIII. számú tárházban jelenleg az Ossoinack-cég hordó-

gyára van. Az I. és II. számú államvasuti tárházak,amelyek szilárd éplt-

mény, alápinczézett helyiségek, 528,000 forintba kerültek. 1890-ben a

Ferencz Salvator rakodó-parton, közvetlenül a tenger mellett nagyszabású

elevátort építtetett a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank. Az elevátor,

133,000 métermázsa gabonát fogadhat be ; villamos ervel mozgatott

emel, tisztító, szellztet, osztályozó gépekkel s önmköd mérlegekkel

van fölszerelve. Az épületnek a tenger fell lev oldalán az emel gépek

közvetlenül rakják át a hajókból vagy a hajókba az árúczikkeket.

Az összes tárházak, az elevátort is beleszámítva, 92,566 mégyszög-

méter rakodó-területtel 94,020 tonna, azaz 940,200 métermázsa befogadására

képesek.

A fiumei állomás teherforgahna, fbb tételeire osztva, az utolsó öt évben a

következ volt :

Haszonfa.

A m. állam- A déli

vasuton

:

vasúton összesen :

Búza. 1891
1892 — — —
1893 116.896 16.350 133.246

1894 61.732 6.957 68.689

1895 85.962 10.460 96.422

Árpa. 1891 — — —
1892 — — .

—

1893 329.258 176.652 505.910
1894 334.783 164.162 498.945
1895 37.481 56.534 94.015

Eijyébgahona. 1891 616.681 93.944 710.625
1892 618.365 92.730 710.395
1893 157.963 37.107 19Ó.070
1894 66.055 35.939 101.994
1895 56.422 16.658 73.080

Örleméni/. 1891 835.067 33.755 868.822
1892 720.372 24.045 744.417
1893 997.043 46.869 1,043.912
1894 964.016 65.076 1,029.092
1895 1,063.641 65.884 1,129.525

Hüvelyesek. 1891 208.928 44.705 253.633
1892 132 600 29.828 162.468
1893 251.891 93.352 345.243
1894 181.434 70.982 252.416
1895 149.601 47.362 193.963

Donga. 1891 770.446 20.606 791.082

1892 1,285.308 54.889 1,340.187

1893 1,039.721 247.775 1,287.476

1894 1,027.661 256.860 1,284.521

1895 575.357 246.243 821.600

Szén.

A ra. állam-
vasúton: ^^„ összesen:

1891 1,109,140
1892 1,051.345

1893 972.733

1894 1.072.313

1895 1,125.314

200,906 1,310.046
230.206 1,281.551

486.939 1,359.672

450.529 1,522.842
601.767 1,738.081

1891 69.910 66.483 136.393
1892 67.508 41.663 109.171

1893 98.816 49.462 148.278

1894 90.959 39.929 130.888

1895 22.610 41.679 64.289

I

I

Czukor. 1891 113.813 76.617 190.430
1892 107.583 72.890 1«0.473

1893 158.467 193.478 351.945
1894 198.872 105.457 304.329
1895 255.366 71.893 327.259

Cserié.

Vas.

1891 66.870 1.399 68,269
1892 61.889 21.664 83,553
1893 70.602 43.051 113,653
1894 83.064 40.223 123,827

1895 102.751 11.944 114,695

1891 7.582 14.097 21.679

1892 6.952 18.608 25.560

1893 12.544 23.392 35.936

1894 29.204 19.080 48.284

1895 19.946 17.227 37.178

Az egyes tételekbl látjuk, hogy az árpa és egyéb gabona behozatala

1895-ben az elbbi évekhez képest ersen csökkent, a mi átmeneti jelenség

a, rossz terméssel áll összefüggésben. Ezzel szemben az rlemények szál-

lított mennyisége folyton növekedett mind a két vasúton. Csökkent a donga-

szálhtás is ; de csak a magyar államvasutak on. A Déh vasút az utóbbi

iiárom évben megtartotta. 1892 után hirtelen felszökött kontingensének

arányát. Ersen emelkedett 1892-vel szemben a czukor és cserié is.

Az 5000 tonnánál kisebb mennyiség hozatalok közt találjuk 1895-

beii a következket : olajvetemény 2396, szilva 25,027, szesz 10,529, czemont
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36,459, ásványvíz 42,494, keményít 10,012, cellulózé 22,696, rongy 14,740

sör 25,240, dohány 7192 mm.
Ers hozatala volt az üres hordónak : 1894-ben 135,195, 1895-ben

143,934 mmázsa. Különféle, részletesen föl nem sorolható árúczikkekböl

266,954 mmázsa érkezett a fiumei pályaudvarba.

A míg egyes árúnemekben természet szerinti folytonos hullámzást

tapasztalunk, az összes forgalom folytonosan emelked irányról tesz tanúságot.

Összehasonlítva az utóbbi öt esztend adatait az 1887-iki hozatal adataival,

következ eredményre jutunk.

M. államvasuton : Déli vasúton : Mindössze

zatal (vasutonj 1887 3,557.187 772.836 4,330.023
1891 é,506.915 721.567 5,228.-482

1892 3,792.573 810.215 4602.788

1893 4.,561.827 1,721.569 6,283.396

1894 4,400.992 1,601.566 6,002.558

1895 3,734.963 1.591. 911 5,326.874

FIUME. FORGOHID A FIUMAR.\N.

A behozatal mennyisége tehát 1887-tI 1895-ig 996,851 inmázsával, vagyis

23Vo-kal emelkedett. Hogy azonban az emelkedés helyes arányát kapjulí,

szükséges az évcsoportok összehasonlítása. 1887-töl 1890-ig bezárólag 19

millió 753,416 métermázsa volt a vasúti behozatal, egy évre tehát 4.938,351-

mmázsa esik. 1891-töl 1895-igi öt év alatt a behozatal 27,443,098 mmázs^
volt, egy évre jut tehát 5.488,609 métermázsa ; az átlagos emelkedés a

legutóbbi pentádban évenkint 550,255 métermázsa.

A Déli vasúton érkezett szállítmányok mennyisége jóval nagyobb

arányban emelkedett, mini a magyar államvasutak hozatala, st az összes

mennyiség emelkedése majdnem egyedül a déli vasút javára esik, a mi

örvendetes bizonysága annak, hogy a korábbi években Triesztbe szálhtott

árúk jelentékeny részét immár Fiume kikötje vonta magához. A déli vasú-

ton az 1895-ben Fiúméba behozott 1.591,911 métermázsa szemben az 1887-iki

772.836 métérmázsával l067o emelkedést mutat, míg ugyanakkor a magyar

államvasutak hozatalának emelkedése ahg u^/o.

Az áruk közül az rleményeket túhiyomólag magyar, els sorban bu-

39*
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(hipcsti malmok adják föl Fiúméba. Az osztrák malmok közül csupán a

krajnai malmok osztoznak a versenyben. A búzát és árpát nagyrészt a

Dunántúl, különösen az árpát Fojérvármegye küldi. A nagyobb bnszonfa

a horvát-szlavón és a boszniai erdségekbl kerül ki, a frészelt Inikkdt^sz-

kát, pallót stb. Magyarország északkeleti megyéi, a puhafa-fürészárút Zó-
lyom, Turócz, Liptó vármegyék, Krajna és Stiria szállítják. A ezukrot ha-

zai gyárak adják föl Finméba, de az utóbbi években a kedvez fiume-

anconai tarifa következtében az osztrák és morva gyárak is srbben kezdik

f()lkeresni a fiumei kikött. A szenet a pécsi bányákból szállítják ; Ausz-
Iriából Ti'ifail szerepel nagyobb mennyiséggel. A vasat Salgó-Tarjánból,

Ózdról, Zólyom-Brézóról és Stiriából hozzák. A cserié kizárólag Horvát-

Szlavonországból való. Az ásványvíz legnagyobb része budai keservíz.

M. áliam- Déli M. állam- Déli

vasuton: vasúton :

összesen : vasuton : vasúton :

Összesen :

1891 li-2.484 170.001 313.184 \ 892 401.251 134.047 535.298
1892 128.374 74.993 213.016 1893 752.565 249.757 l,(X)2.3i2

18!)3 2 ií).663 55.215 361.799 1894 667.265 200.307 867.572
1894-

1895
206.619
263.829

65.283

90.608
328,195
396.553

1895 528.576 182.169 710.745

Orlemóny. 1891 19.556 33.396 52.952
1891 277.2.59 303.545 580.801- 1892 22.748 22.014 44.762
1892 356.756 312.013 668.71)9 1893 30.139 29.884 60.323
1893 374.884 405.194 405.194 1894 43.792 64.108 104.900
1894 323.989 .360.102 .360.102 1895 53.615 39.376 92.991

1895 279.192 355.953 355.953

Juta. 1891 43.490 43.118 8().608

1891 56.733 287 57.0()0 1892 40.591 49.185 89.776
1892 53.079 602 53.681 1893 36.835 94.867 131.702
1893 60.009 46 60.05(5 1894 47.867 125.726 173.591

1894 55.667 100 55.767 1895 -40.711 134.556 175.267
1895 133.688 608 134.296

Foszfát. 1893 7.915 116 8.031

1891 8.1.50 25.900 31.0,50 1894 101.663 8.355 110.018
1892 9.751 27.413 37.161 1895 169.812 6.968 176.780
1803 26.622 18.528 45.1,50

1894 1.38.752 19.804 218..5,56 Narancs és 1893 12.392 22 12.414

1895 J 63.644 99.339 262.983 czitrom. 1894
1895

63.072

72.879

522
1.083

63.594

73.962

liizs

Kolaj.

Só.

Vas.

Bor. 1891 162.312 77.794 240.086

Kl()iiféle áiiiczikket IHOö-ben 358,318 métemiázsát szállítottak el a

fiiunei állomásról. Ugyanott feladtak még kávét 13,832 métermázsát, 10,000

métermázsával kevesebbet, mint 1888-ben, de 12,700 métermázsával tíibbet,

mini 18ül-ben; keményítt 21,890 métermázsát, dohányt 39,203 métermázsál,

papirt 14,897 métermázsát, chili-salétromot 17,441 métermázsát, mely ái'ú-

czikk 1893 eltt egyáltalában nem foi-dult el Fiúméban.

Összehasonlítva az utóbbi öt évben a vasulon elszállított árúczikkek

mennyiségét az 1887-iki mennyiséggel, következ eredményre jutunk:

Kivitel (vasúton)

^1. államvasutdu : Di'li vasúton : Összesen

1887 638.082 529.839 1,167.921

1891 810.829 7S0.70r I,(i2 1.57.3

1892 1,1()3.146 7(5(J.8()2 1,924.008

1893 1,8(55.137 1.150.907 3,016.044

1891 1,854.515 1,206.813 3,0(;i.318

1895 1,957.062 1,209.743 3,166.805

A \asu1on elszállitotl ái'úczikkek mennyisége leliá! Iclcmcsuhl) uniin/lKoi

n()V(>kede11 a bebozoll árúczikkeknél, a mi arányban áll a kikölöi Ix'lioza-

taliud< a kivilellel szemben való nagy emelkedésével. Az 1887-iki 1.1()7,921

métermázsával szemben az 18!)r)-iki 3.1()(),80r) mélermázsa 1.998,884 mélrr-

mázsa vagyis 171"/,) emelkedés, a míg, mint láttuk, a vasiiti behozatal csak
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23o/„-kal emelkedett, itt azonban az (>melk(>dés nagyobb része a maaryar

államvasút javára esik ; a déli vasúton elszállított árúk mennyisége csak

öiJ/j-kal szaporodott.

A mint a fbb tételek kimutatásából is láttuk, Fiume feladási forgal-

mában legfontosalíbak a rizs, boi', juta, foszfátok, só, déli gyiimöles, nyers-

kávé, kolaj ; ez ulóbbi a fiumei kolajfinomító-gyár tei'mékekéjxMi. A kolaj-

ból Ausztria köiiilbcHil ugyanannyit vásárol, mint az aii>aoi'szág; a míg

lSÍJ.')-ben Magyarországba 319,000 métermázsa ment a két ^asuton, Ausztriába

310,000 métermázsát vittek. .

A bort, legnagyobb részt olasz bort, keverés czéljából leginkább Magyar-

országba viszik. De szállítanak Bécsbe és (íi'áczba is. A kávét Budapest és

Bécs hozatja. A jutát Újpest, Pozsony és az osztrák gyárak részére adják

föl. A cliili-salétrom és a foszfátok a budapesti mtrágya-gyárba küldetnek.

A sót Horvátország és Bosznia-Herczegovina vitetik. A déli gyümölcsöt a

szomszéd áll(iin:ísok csekély fogyasztásán ki\iil kizárólay a budapesti piacz

fogyasztja.

A fiumei állomás személyforgalma a ni. kir. államvasutak vonalán

1886. óta 189;"). végéig majdnem hétszeresére níivekedett. A míg ugyanis

1886-baii csak 12,08.3 utas indult el az államvasutak vonalán Fiúméból,

1895-ben 81,691 volt az elindult utasok száma, a mi öVöo/,, ein(dkedésnek

iV'lcI meg. A zónatarifa behozatalának hatása, a mi olcsóságával Fiumét a

magyar kíizönség szívesen keresett kiránduló helyévé avatta, nagyon ér(>z-

het a sz(>mélyforgalom ez emelkedésében. A luíg 1888-ban csak 11,479 volt

az elutazók száma, 1889-ben 28,081-re (a zónatarifa behozatalának csonka

évében), 1890-ben már r)7,362-i'e szítkkent. A foii>alom emelkedése ISSIi-iól

fogva kíivetkez volt

:

ISSG-han la.OS.'i iifas.

1887-bon 12,402

1888-b.in Il,-i7í) .,

1889-boii 28,081 ..

1890-l)(-ii 57,:l(i2

ISOl-luMi 71,08;! ..

1892-bon 7G,777

18!);i-ban 78,lf)() ..

1894-bon 79,i:iG ,.

189.")-bon 81,()91 ..



FÍUiME KÖZÍGAZGATASA,

Közsécfi beosztás.

" öziGAZGATÁsÁT Fíume szabad város és kerülete külön

alkotott s a m. kir. kormány által 1872-ljen jó-

váhagyott szabályzat értelmében intézi.

Fiume és kerülete áll a városból és három
alközségböl. ezek, (mint Fiume leírásában emhtettük : Plasse, Cosala, Drenova.

"Mindegyik alküzség több helységet foglal magában. A három alközségnek külön-

külön elöljárósága van, mely egy biróból és a községi kötelékbe tartozó hely-

ségek egy-egy küldöttjébl áll. A plassei elöljárósághoz a plassei biró mellé

Mlaka, S. Nicolo, Scurigne és Pehlin ; a cosalai biró mellé Santa-Caterina,

Rastocine, Pulaz és Cosala, a drenovai biró meUé Grohovo, Kablari, Podbreg

és Kucici helységek küldenek egy-egy tagot az elöljáróságba.

A három alközség 2—2 taggal vesz részt a városi képviseltestületben

(Rapresentanza), mely 56 választott tagból áll, ezek közül öO városi és 6

alközségi képvisel.

Képviseltestület. A képvlselöket hat évre választják. A képviseltestületet a kormány
bármikor feloszlathatja, de legkésbb négy hét alatt új választások Írandók
ki. Választható a község minden tagja, ha cselekv választási joggal bir,

életének 24-ik évet betöltötte s legalább két év óta állandóan Fiúméban
vagy kerületében le van telepedve. A választást a kormányzó tzi ki, i\

választás két bizottság eltt történik, nevezetesen az (>gyik bizottságol a

város, a másikát kerülete részére küldi ki az elzleg mködíitt kéjíviselö-

testülel. iV választási bizottság egy képviselbl és négy választóból áll. A
végbement választás után a kormányzó 8 napra hivja össze megalakulás
végett a képviseltestületet. A megalakult képviseltestület mindenekeltt
megválasztja elnökét, a ki a polgármester (podestá), s két alelnökét. A pol-

gármester választását ö felségének kell helybenhagynia. Ha ez nem történ-

nék meg, akkor 8 nap alatt új választást kell elrendelni. Az elnökség meg-
választásán minden képvisel tartozik jelen lenni ; a ki elfogadható igazolás

nélkül távol marad, az elveszti képviseli megbízását s abban a cziklusban nem
választható tf'ibbé. A polgármester és a két alelníik luegbizatása hat évr(>

szól ; de ez id lejártával újra megválasztható.
Ha a polgiirmester vagy annak helyettese a képviseltestület vala-

mel}' liatározalát az alkotmányba, a fennálló törvényekbe, az állam ér-

dekeibe vagy a város szabályzatába ütköznek tartja, joga és kötel(>ssége

végr(iaj1ását feUuggesztem' s a. kormányzó határozatát kikérni. A képvisel-
testület a kormányzó határozatát a minisztériumhoz fölebbezheti. Ha a pol-
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lyárrnnster a képviseltpstülct valam(>ly határnzat.át a város órdokcibe ütk(')-

ziick tartja, végreliajtását felfügg-eszthoti s H nap múlva új határozat-

hozatal végett a képviselütostlet elé terjeszti. Ha a közgylés megmarad
elbbi határozata mellett, akkor a polgármester tartozik e határozatot végre-

hajlai s errl a kormányzót tudósítani.

A mint látjuk, a polgármest(>rnek meglehets széles jogkör és tekin-

tély van a szabályzatban biztosítva. Az említett esetekben a kormányzó is

felt'iiggesztlKiti a képviseltestület határozatait. A kormányzónak jogában áll

megj(denni a képviseltestíil(>t ülésén s ott bármikor íelszólalhat, liivatalos

indítványokat terjeszthet el. A közgylés jegyzkönyvének másolatát

k()zölni kell vele.

A kí'izigazgatás végrehajtója a tanács, magistrato cívico, a poigjuniesler

közvetlen és felels vezetése alatt. A városi tanács hivatalnokainak mind-
azon, ininsítvénynyel kell birniok, meílyet az állami tisztviselktl megkíván-

l'iilsíiU'iiiestfr.

Tanács és tiszt-

viselk.

A, FIUMEI VÁROSHÁZA ÜLÉSTEKME.

nak. A tanács tagjai élethossziglan választatnak. A tanács hat szakosztály-

ban mkíklik.
1. A helsö tanács (magistrato interno), mely következkbl áll: l diii-

gente (igazgató), két assessor (tanácsos), két titkár, mint eladó (secretario

municipale) : 2 fogalmazó, forvos, városi ügyész, irodaigazgató, levéltáros,

jegyz.
2. Rendri osztály. Vezetjtí assessor (tanácsos) czimet visel ; mellette

vannak: a_fbiztos, vásárbiztos, rendrtiszt, rendr-ffelügyel, fogházfelügytd.
3. Építészeti osztály. Személyzete a következ : Igazgató, fmérnök, két

I. oszt. mérnök, egy elektrotechnikus mérnök, városi vízvezetéki mérnök,
egy Il-od oszt. mérnök, egy segéd, egy rajzoló.

4. Városi számvevség és pénztár. A számvevség személyzete : a szám-
vev, egy számtiszt, egy gyakornok. A pénztári hivatalé : a pénztáros, ellenr
és egy gyakornok.

5. Egészségügyi osztály. A következkbl áll : a forvos, két szegények
orvosa, egy rendrorvos, egy állatorvos, három városi bába, ügyviv, temet-
felügyel.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. <tO
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6. Városi adóhivatal. Tagjai: az adópénztáros, ellenr, irodatiszt, két
gyakornolí, egy adóvég roliajtó.

nizoitságok. A tanács a polgármester elnöklete alatt rendesen hetenkint egyszer,
jelenleg pénteken tart ülést. Mködésében a képviseltestület által kiküldött
állandó bizottságok támogatják. A legfontosabb bizottság, az állandó bi-

zottság (Delegazione mnnicipaíe) 10 rendes és 5 póttagból áll, a kik évenkint
újra választatnak. Elnöke a podestá. Hatásköre kiterjed a iiivatalnokok eljárása
elleni felszólalásokra, a városi ingatlanok vételi, eladási és csereügyeire, a pénz-
ügyi mveletek eszközlésére ; határoz a segélykérelmek, a 100 frtot meg nem
haladó javak eladása, a hivatalnokok ellegei s mindazon ügyek felett,

melyekkel a képviseltestület megbízza. Közvetlenül felügyel a tisztviselk
mködése fölött, ellenrzi a község pénztárait ; st hatásköre szélesebbé válik
az esetben, ha a községi képviseltestület fel van oszlatva, mert akkor ez
a bizottság intézkedik mind ama közigazgatási ügyekben, melyek elintézése
nem tr halasztást, csakhog\ végrehajtásuk eltt ki kell kérnie a kor-
mányzó helybenhagyását.

Az isJcolaszéh a városi iskolák
fölött gyakorol ffelügyeletet. Minden,
a községi iskolákra vonatkozó indít-

ván.^i: az iskolaszék terjeszt a városi

tanács elé. Áll egy elnökbl, egy al-

elnökbl és 8 tagból, a kik három
évre választatnak. Tanácskozó és sza-

vazó joggal részt vehetnek e bizott-

ságban : a r. kath. plébános és a vá-
rosi tanács iskolaügyi eladója.

A városi talcaréhpénztár és a vele

egybekötött zálogintézet (Monté di

Pietá) felügyelete egy 12 tagból álló

takarékpénztári bizottság dolga. Ez a

bizottság saját kebelébl választja

elnökét s az 5 tagú igazgatóságot,

mely maga részérl szintén elnököt
nevez ki. E bizottság szintén három
évenkint választatilc.

A jótékonysági bizottság a jóté-

konysági ügyeket, valamint az árva-

és szegényház ügyeit vezeti. Hét tag-

ból áll. Elnöke a podestá. Alelnökét
a bizottság saját kebelébl választja.

A városi plébános szavazó joggal szin-

tén részt vesz a bizottságban, mely
három évrl három évre választatik.

A városi hóvezetvám és a borfogyasztási adó ügyét egy három évenkint
újra választott bizottság ellenrzi.

A müszaJci és középitési bizottság szintén három évre választott 8 tagból

áll. Hatáskörét külön szabályzat állapítja meg. Feladata véleményes javas-

latokat tenni a városi építkezésekre és k(")zmunkákra vonatkozólag.

A városi kórházat (Ospedale civico di S. Spirito) külön bizottság kezeli,

mely három évre választott 3 tagból iill.

A közegészségi bizottság, mely a törvény rendelete alapján választatik,

hasonlóképen 3 évre, hét választott tagból és öt meghívott szakerböl, ösz-

szesen tehát 12 tagból áll.

A kijelöl bizottság, mely a tisztviselket kandidálja, hat tagból áll

;

elnöke a podestá.

Az igazoló bizottság hét tagból áll. Szintén három évrl három évre

választják.

A jogügyi bizottság, mely a képviseltestületnek minden jogügyletre

vonatkozólag jelentést tesz, a képviseltestület mindazon tagjaiból alakul, a

kik jogvégzett og3^énck.

A fegyelmi bizottság miudon esztendben újra választatik. Ez a városi

DR. MAYLENDER MIHÁLY.
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tisztviselk fegyelmi ügyeiben jár cl. Öt rendes és líét póttagból áll. A
városi ügyész hivatalból tagja a bizottságnak. A városi ügyészt akadályoz-

tatása esetén a képviseltestület egyik tagja helyettesíti.

A városi tisztviselk nijugJijalapja kezelését szintén külöJi bizottság

gyakorolja. E bizottság elnöke a tanács vezetje (a dirigente). A tanácsbeli

tisztviselk testülete, valamint a városi intézmények hivatalnoki kara 2—

2

tagot küldenek e bizottságba, melynek megbízatása szintén három évig tart.

A pénsügiji bizottság az elre nem látott kiadások fedezésére, a kölcsö-

nök felvételére tesz javaslatokat. Hét tagból áll, a kiket három évre vá-

lasztanak. A pénzügyi bizottságnak külön ügyrendje van.

A gazdasági bizottság a városi erdk, valamint a sétaterek és közkertek

lolött gyakorolja a felügyeletet s tesz a szükséghez mérten javaslatokat. Szin-

tén három évenkint választják.

A városi színház vezetését, szintársulatok szerzdtetését stb. külíhi

színházi bizottság intézi. A bizottság "> tagból áll, a kik közül kettt a

páholytulajdonosok és a földszinti támlásszékek bérli választanak.

A városi zevfhar (banda civica) fölcitt egy 3 tagn bizottság tai-tja a

felügyeletet.

A városi l-öngvtár és múzeum szintén külön 6 tagú bizottság felügyelete

alatt áll. E bizottság két csoportra oszlik s minden harmadik évben 3 tag-

új választás alá esik.

A világítási-bizottság a gázvilágitást ellenrzi. Három évre választott ">

tagból áll.

A város kegyurasága és kezelése alatt álló 9 nagyobb és kisebb
templom számára 2—2 tagból álló felüggelö bizottság van kirendelve.

A képvisel testület ezenkívül három évre két tagot küld az önkéuti^s

tzoltók egyesületének választmányába is.

Végül a törvény értelmében az országgylési képviseli választás ügyé-
ljen mköd hözponti választmáng 12 tagból áll. E bizottság elnöke a podestá.

A városi tisztviselk fizetése következleg van megállapítva

:

Tanácsi tisztviselk.

Tanácsi vezet (dirigente)

Tanácsosok (2)

Fogalmazók (2)

Tanácsi titkár

Városi ügyész
Irodaigazgató

Levéltáros
Jegyz

Bendri tisztviselk.

Vezet (rendrtanácsos)
Fbiztos (jogvégzett)

Vásárbiztos

Rendrtiszt
Rendörffelügyel
Rendrfelügyel
Fogház-felügyel

Számvevség és pénztár.

Pénztáros
Ellenr
Számvev
Számtiszt
(xyakornokok
Adópénztárnok
Ellenr
Adótiszt

Gyakornok

Adóvégrehajtó

2700 frt fizetés 800 frt lakbér
2160 ., 600 ..

1300 ., 400 ..

1520 „ 500 ., fi

790 „ 300 ..

1100 .. 400 ..

900 ., 350 ..

790 „ 300 .. "

2160 .. 600 ..

1600 .. 500 .,

990 .. 350 ..

990 ., 350 ..

950 .. 350 ..

680 .. 200 ..

540 ., (természetben)

1300 .. 400 ..

1000 .. 350 ..

1300 .. 400 ..

iOOO .. 350 ..

500 .,
—

1100 ., 400 ;'

900 „ 350 .,

680 ., 300 .,

820 .,
—

500 „ ..
—

605 „
—

Tisztviselk fize-

tése

40»
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Nyugdíjalap.

DR. QELLETICH MIKLÓS.

Városi liáztartás

A városi forvos 1600 frt fizetés

ós i")00 frt lakbért kap, a szegények
orvosai közül az egyik 680 frlot, a másik
600 irtot, a rendörorvos fíz(>téso 7ÍJ0 frt,

lakbél' 300 fi't, az állatorvos kap 680 frt

fizetést, 300 frtlakbérl. A bábák fizetése

172 frt ÖO kr.

A városi tisztviselknek kiilöu

nyugdíjalapjuTc van, melynek kezelése

egy a kormány által jóváhagyott kiilüii

szabályzat értelmében történik. A tiszt-

viselk kinevezésükkor fizetésüknek

127o-át fizetik be az alapra 24 havi rész-

letben, ezenkívül fizetésük 2o/o-át havi

járnlékképen. Elléptetés esetében a

fizetésemelés 10o/„-át kell az alap javára

befizetniök. A nyugdíjjogosultság a 10-ik

szolgálati év betöltésével kezddik. A
ki 10 évig szolgált, fizetésének 40o/o-át

kaphatja nyugdijuk Minden további esz-

tendvel 2V2*'''o-kal emelkedik a nyugdij azoknál a tisztviselknél, a kik egyetemi

tanulmányokat végeztek ; a többinek nyugdija fizetésüknek csak 2o/o-ával emel-

kedik évenkint, kivéve a tanítókat, a kiknek nyugdija évenkint 3%-kal emel-

kedik. A nyugdij (isszege semmi körülmények közt sem haladhatja meg a tény-

leges fizetés magasságát. A tényleges szolgálatban elhalt tisztvisel özvegye

férje fizetésének harmadrészét kapja nyugdijiü, de ez összeg nem emelkedhetik

öOO frt maximumiHi tuI. A törvényes gyermekek nevelési járulékképen (a

fiuk 20-ik, a leányok 18-ik évükig) elhalt atyjuk fizetésének o/o-át kapják,

ha anyjuk még életben van; ha azonban anyjuk meghalt, akkor lOo/o-ot;

a nevelési járulék azonban nem lehet több az els esetben 100, az utóbbi

esetben 200 frtnál.

A város vagyoni állapota kedveznek mondható. Cselekv vagyonának

értéke 5.169,200 forint, a teher 3.122,500 frt; a tiszta vagyon értéke tehát

2.040,800 frt az 1895. év végén. Az elbbi évhez képest a tiszta vagyon

5500 frttal szaporodott.

A vagyoni tételek közt az ingatlanok

3.752,800 frt értékkel szerepelnek, a mibl
2.393,400 frt volt gyümölcsöz, 102,000 frt évi

jövedelemmel. Pénztári készlet volt 173,500 frt;

a fölszerelések leltári értéke 183,600 frt, aktív

lke 991,800 frt, követelések 67,500 frt. Az
aktiv tkébl 736,300 frt gyümölcsöz. Ez kíivet-

kezleg oszlik meg: a takarék])énztár tartalék-

ala|)ja 666,200 forint, a zálogház vagyona 47,300

frt, az ipari czélokra rendelt alapok 22,900 frt.

A Icher három adósságtételbl áll ; a városi

takarékpénztár követelése 2.461,700 frt, a Pesti

magyar kereskedelmi banké (a vízvezetéki befek-

tetés) 588,100 fr-t; végül a, függ adósság

72,700 frt.

A város bíívételo és kiadása az 1895-iki

zárószámadás szerint következleg alakult

:

mohovich ernö.
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Bevétel: Rendes . . . Tr)8,0()tí írt 88 kr.

Rendkívüli . . 51,088 „ 84 „

Összesen 810,055 frt 72 kr.

Kiadás: Ren(íes . . . 657,195 frt 92 kr.

Hendkivüli . . 107,672 „ 09 „

764,868 frt 01 kr.

E szerint a bevételi többlet 45,187 írt 71 Itr.

A bevétel föl)]) tói elei ;i köve1k(>zk : \"ár()si béi'letek 20,r)00 frt, vásáfi

lielypénzek 14,200 írt, vágóhiddijak HöOO frt, Inis- és borfogyasztási adó
r)2r),000 Irt, az állami italmérési adóból, melyet a város bérel, 28,600 frl,

kövezetvám 1H,800 frt, vái-osi pótadó 31,000 frt, vizdij 07,500 frt, a városi

takarékpénztár ISOl-iki nyereségének fele 29,000 frt stb.

A Madás fbb tételei: Tisztviselk fizetése 66,000 frt, kezelési kíiltségiík

(bérletek, közvilágítás, öntiizés, kövezés stb.) 144,000 frt, rendrség 67,800

forint, vízvezeték 07,800 frt, közoktatási kiadások 80,500 frt, jótékonvsági
ügyek 37,100 frt, egyházi czélok 10,300 frt, kamatok 112,700 frt, törh'sztés

75,000 frt, nvugdijalapra 26,200 frt, városi szinház 15,400 fi-t, városi zenekar
6500 frt, uj építkezés 34,000 frt, csatoi'iiaépités 26,000 frt stb.

Állami adóban a fiumei lakosok összesein 308,436 frt 38 krt fizettek ;
•^*'''-

ebbl a váiosra 307,002 fit 50Va kr., az aiközségekre 91,343 frt 87V2 kr,

esik. 1885-ben az összes adó: 306,675 frt 86 kr. volt, tiz év alatt tehát

91,760 frt 42 krral, tehát majdnem hai-madrészév(>l emelkedett. A vái'osi

pótadó 10%, még p(>dig ')^/n általános pótadó, 50/0 i)edig az iskolai kiadások

fedezéséhez való hozzájárulás. Pótadó tekintíitében t(<hát Fiume más magyar-
országi városokhoz képest kedvez helyzetben van. A jjótadó (isszege 1895-

en 31,919 frt 93 kr volt.

A város kezelésében kíivetkez ahipok vannak : Nyugdíjalap 209,400 Aii.puk.

foi-int, konviktiisi alap ((isztiáid Íjakra) 78,100 frt, kói'házi czélokra i'endeh

alap 41,800 frt, tanulmányi alap (a St. Mto templom és a volt jezsuita

kollíígium, ma gimnázium fentartására) 81,400 frt, a vízvezeték után mai-adt

alap 54,100 frt, a csatornázás után mai-adt alap 1400 frt, utczaszabályozási

alap 61,800 frt, köv(>zési alaj) 2000 frt, az uj vágóhid építési ala])ja, 81,000

foi'int, temeti alap (ilOO frt.

Fiume polgármesterévé 1897. februárban, miután 1896. szén Ciotta

János lemondott, dr. Maijlender Mihály fiumei ügyvédet választották, kit

felsége 1897. márczius 10-én ersített meg.

Maylender Mihály 1863. szeptember U-én született Fiúméban. Atyja
szintén Maylender Mihály, tekintélyes keresked volt. A középiskolát Fiú-

méban elvégezvén, a kolozsvári egyetemre ment jogot hallgatni; az alaj)-

vizsgálatok letétele után pedig a budapesti egyetemen hallgatta a jog- és

államtiulományokat s leszolgálta a honvédségnél önkéntesi évét, mely után
tartalékos honvédhadnagygyá nevezték ki. 1888-ban lett jogi doktorrá s az-

után részint Bu(laj)esten, részint Bécsben és Fiúméban gyakornokoskodott.
Miután 1890-ben Budapesten letette az ügyvédi vizsgálatot, 1891. február-

ban Fiúméban megnyitotta ügyvédi irodáját s ugyanakkor a fiumei kir;il.yi

törvényszékhez magyar tolmácsnak nevezték ki. Még ugyanaz év szén
megválasztották a rappresentanza tagjává, de 1895-ben lemondott e megbíza-
tásról ; az 1897-iki kíizségi választások alkalmával azonban úji'a megválasztot-
ták a képviseltestiiletb(>, mely nagy t(")bbséggol t választotta ])olgármesteri-é.

A városi képviseltestület ahdnökei, kik a legutóbbi választás alkal-

mával újra hat évre megválasztattak : dr. (Mletieh Miklós és Mohorích Emd.
Gelletich Miklós 1840-ben született Fiúméban. Egyetemi tanulmányait

a bécsi egyetemen végezte, a hol 1865-ben jogi doktorátumot tett. Harmincz
év óta már tagja a városi képviseltestületnek, mely 1890-ben elször válasz-

totta els alelnr)kévé. Minthogy már az alkotmányos korszak elején meg-
lanult magyarid, a kormányzóság els éveiben miniszteri titkárrá nevezték ki,

ez állásáról 1877-ben, kir. közjegyzvé való kineveztetésekor lemondott.

1892-beii József fherczeg jogi tanácsosa czimet kapta, miután a Vörös-
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kereszt-egyesület érdekében tett fáradozásaiért, melynek titkára volt, már
elbb legfelsbb kitüntetésben részesült.

Mohovieh Emd, a III. oszt. vaskoronarend lovagja, a képviseltestület

másodajelnöke, 1838-ban született. Tulajdonosa az általa szerkesztett és 1868-

ban alapított Bilancia lapnak, és nyomdájának. 1863. május l-e óta

tagja, a képviseltestületnek, 1888. november 16. óta pedig ll-od alelnöke.

Több külföldi tudományos egyesületnek levelez vagy tiszteletbeli tagja.

A tanácsi tisztviselk 1897. elején következk : Tanácsi vezet Mücenich
Pét(M-, a Ferencz József rend lovagja; tanácsosok: dr. Lettis Ferencz báró,

Brdich Ern ; tanácsi titkár : dr. Folessi Ferencz, fogalmazók : gr. Domini
Leonárd és Derenzini József. Városi ügyész : dr. Bandich János, helyettes

dr. Bélien András. Forvos dr. Pillepich Ágost. Fmérnök és építészeti igaz-

gató : Wauchnig Izidor. Irodaigazgató : Supancich József. Számvev : Burg-
sfaller Károly. Pénztáros : Verneda Lajos. Ellenr : Stnqyjn Albert. Adópénz-
táros: Karletzhj Lajos. Ellenr: Descurich Lajos. (A rendörtanácsosi állás

üresedésben). Kendrffelügyel : Mitfrovich Gusztáv.

i
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z ALKOTMÁNY visszaállitásH utáji iiióíí' iirhány rvig' tartotl az a bizdiiy-

talan állapot, a melynek a magyar kormány gróf Zicliy Józsefnek

kir. kormányzóvá történt kinevezésével 187ü-beri véget vetett. Az
iij kormányzónak volt fentartva, hf)gy a horvát uralom idejé])öl feimiaradt intéz-

mények átalakitását végrehajtsa. Az ö inicziativájának tulajdonílandó az akkori

pénzügyminiszternek 1871. évi márczius hó 18-án 46477. sz. alatt kelt ren-

delete, melylyel Fiúméban magyar kinVIyi péuziigyigazgatóság állittatolt fd

és annak vezetésével maga a kormányzó bízatott meg. A fiuuKíi m. k. ])énz-

ügyigazgatóságnak a kormányzó volt tulaj donk(''peni fnöke egészen 188ü-ig

vagyis az 1889. XXVIII. t. ez. életbeléptetéséig.

A kormányzók azonban inkább csak de

jure, mint de facto voltak a pénzügyigazga-

tóságnak fnökei, mert azt tén}'leg mindig

egy pénzügyi tanácsos mint helyettes vezette.

1871-tI 1889-ig a három kormányzó, gróf

Zichy József, gróf Szápáry Géza és gróf Zichy

Ágost idejében négy pénzügyigazgató helyet-

tes váltotta fel egymást. Ezek voltak Ziir-

chaleg Antal, Brvsié Mátyás, di'. pávai Vájna

Albert és Szohovics Lajos.

Mieltt a pénzügyigazgatóságnak 1889-

ben történt újjászervezésére áttérnénk, meg-

emlitendnek tartjuk azt, hogy az i876-ban

felállitott és 1889-ben megsznt adófelügyeli

intézmény Fiúméban is életbe volt léptetve.

Felállítása alkalmával annak élére Brusic

Mátyás akkori pénzügyi titkárt helyezték. Ez

azonban nem foglalta el állását és igy helyébe

dr. pávai Vájna Albertet nevezték ki, a kit

ez állásban 1882. nyarán baranyanádasdi dr. Feichtinger Elek pénzügyi

fogalmazó, késbb pénzügyi titkár váltott fel.

A mint fentebb érintettük, a fiumei pénzügyigazgatóság 1889-ben ujjá-

szerveztetett és pénzügyigazgatóvá az addig a kormányzó mellett helyet-

tesként mködött S.íohoiics Lajos pénzügyi tanácsos, helyettessé pedig dr.

Feichtinger Elek pénzügyi titkár és adófelügyelö — a kinek mint ilyennek

hivatala a pénzügyigazgatóságba olvadt be — neveztetett ki. Szobovicsot a

pénzügyigazgatói állásban 1892-ben dr. Feichtinger Pjlek váltotta fel a ki

ez állásban jelenleg is mködik. Helyettese : Weinhardt Gusztáv p. ü. titkár.

Dr. FeicJitinger Elek született Esztergomban, 1854. évi juius hó 21-én, régi

DR. FEICHTINGER ELEK.
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nemesi családból, mely 1720-ban kapott czimerlevelet ; atyja di\ Feichtinger Sán-
dor, városi forvos és közkórházi igazgató pedigl887-ben baranya-nádasdi elnevet.
Iskolai tanulmányait részben szülvárosában, részben Budapesten végezte. Állami
szolgálatba 1876. június hó 24-én lépett, mint joggyakornok a budapesti kir. tör-

vényszéknél, de 1880-ban a pénzügyi közigazgatáshoz lépett át mint pénzügyi
fogalmazó s Fiúméba helyezték, a hol 1882. nyarán adófelügyelö, 1885-ben pénz-
ügyi titkár, 1889-ben pénzügyigazgatói helyettes, 1892-ben pénzügyi tanácsos-

l)énzügyi igazgató és 1895-ben ugyané minségben kir. tanácsos lett.

Feichtinger az irodalom terén is serényen munkálkodott, mint azt az iroda-

lomról szóló fejezetben tárgyaljuk. Müveit nemcsak magyar, hanem fkép olasz,

Iranczia és német nyelven irta és igy a hazai jognak a külföldön való ismer-
tetése körül is érdemeket szerzett. Nemzetgazdaság- és pénzügytanát a boszniai
és herczegovinai kereskedelmi iskolák számára szerb nyelvre is lefordították, st
Gonzales Revilla madridi egyetemi tanár spanyol nyelvre való lefordításáért is

megkereste. Mint a ..Société de législation comparée de Paris" tagja a társaság
1889. Bulletinjében Wlassics Gyula akkori' egyetemi tanár, jelenleg vallás- és köz-

K- J> mm mm JH i*-^^''!>

A VÁMPALOTA (dOGANa) FIÚMÉBAN.

oktatásügyi miniszter nnnakája nyomán részletesen ismertette a bnvádi perrend-

tartásról annak idején benyújtott törvényjavaslatot. Késbb maga a mondott franczia

jogtudományi társaság bízta t meg egy vitakérdésnek a magyar és az osztrák

közjog szempontjától való fejtegetésével. Ez az értekezése a társaság fennállásának

25 éves jubileuma alkalmával kiadott díszkötetben „A'o^e mr les poucoirfi ács

CInniihi-c.s luiiites eii Hoiu/i'ic et cn Autriche'' czím alatt megjelent 1889-ben.

Feíchtíngernek ,,í)lritto Mnritfiiiio" czímíí nagy munkáját mely 189;3-ban

jelent meg, a külföldi szakla[)ok igen elismerleg fogadták. Ugyancsak 1893-ban

az akkori igazságügyminisztor t bízta meg az osztrák tengeri magánjogi tíir-

vényjavaslatnak magyai' nyelvre való lefordításával.

Feichtinger mint pénzügyígazgató nemcsak a lakosság körében tudott

magának köztiszteletet és becsüíést kivívni, hanem a tisztviselk kíirében is köz-

szei'íítctnek örvend, akik 1895-ben, midn egyesületet alapítottak, t választották

meg elnökké.

F('icli1ing(!i' péiiziigyiguzgiilósiigáimk idösz.ika épjXMi összeesik a fiumri

sziibiidkikötö niegszüiitotóscvcl, az ciinck következtében iviidkivül inegsza-

!
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porodott kezelési munkával s egyúttal a hatái'vám bevételek óriási arányú

emelkedésével.

Ha visszatekintünk Fiume huszonötéves múltjára, a minden téren ki-

fejldött óriási arányú föllendülés illusztráezióját megtaláljuk az adók és

vámjövedelmek, valamint a bélyeg- és illetékbevételek nagy emelkedé-

sél)en is.

A fiumei adó-, vám- és illetékbevételek emelkedésérl világos képet

adhat az alábbi táblázat

:

É V
Egyenes

adó

Fog-yasztási

b a n

Határvámban
Bélyeg-

es illetékben
Összes bevétel

1872 135.826-21 5 618-58 111.908-05 36.518-36 289.871-20

1873 14094951 10.128-32 204..785-—
! 40.508 12 396.370-95

1874 149.26601 3.761-96 36,926-82 35 895-29
' 225.850-08

1875 18í.32rv43 5.,351-b9 34.256-60 43.563-17 267.-Í97-09

1S76 191.538-98 3.861-73 32.i-83.o9 76 44601 304.330-31

1877 2Í1. 699-09 4.231-83 34.312-01 88.149 97 368.392-90

1878 225.272-96 4 105 27 3'2.277-.'^9 30 726 60 1
292.382-22

1879 224 616 81 4 131-21- 68.2.50-79 108 74Í--88 405,743-72

1880 2:!2.920-63 1.6Í0()5 76.169-99 54.819 06 365.549-73

1881 247.462-79 351-31 522'632-45 58.56541 829.011-96

1882 249.32Í00 2.000 81 .í;117.712-22 61.865 96 1,430.902-99

1883 258.316-84 1.972-15 1,231.41.3-86 101.532-22 1,593 235-07

1884 302.791-75 1,274.095 01 1,473.752-34 ' 81.625-58 3,132.261-58

1885 314.314-661 1,213.53872 1,375.81957 53.42994 2,957.102-89

1886 323 282 38 2,884 551-16 48^.306-71 78.562-22. 3,774.702-47

1887 351.393-28 2,903.655-77 172.393-01 82.355-17 3,509.797-23

1888 381.518-50 2,834 421-50 159,517-60 87.-1-63-05 ;í,462.920-()5

1889 404.; 46-36 2,877.889-05 14(3.031-16 ' 95.(> 13-79 3,52 {-.413-36

1890 404.997-23 3,016.816-86 185.617 64 73.48'l-57 3,680.91 ü 30

1891 4O4.Í30-46 2,947.912-10 ' 1,428.885-72 76.005-10 4,857.233-38

1892 402.792 97 3,208.613-98 2,314.573-84 62.939-93 5,988 920-72

1893 408.4.50-Í4 3,331.8ü3-04 3,780.(:6186 82.800-41 7,603.775.75

1894 433.4.9-87 3,165.810-99 3,383.593. - 97.51571 7,080.329-57

1895 43S2Í8S5 3,062.017-62 3,7í-3.:'.17-87 93.049 27 7,:í:!6.633 61

1896 508.98011 2,723.40266 4,347,420 96
1

97.225 91 7,677.029 64

A vánijiivedelem tünteti föl a legnagyol)!) fokii emelkedést, a minek
egyik oka a már emiitett köi'ülmény% hogy a szabad-kikíU megsznt, más-

részt azonban kétségkívül a kiköti behozatal felszökk(més{\ A mig az

1882—1885-iki négy évet leszámítva, a vámjíivedelem csak a százczerek

körül forgott, 1891-b(!n túlhaladta a milliót 1872-tl fogva pedig mái'

4.347,420 frt 96 krra emelkedett; az 1891-iki ei'edménynyel szemben

160^0, az 1872-ikivel körülbelül .^80ÍP/o az emelkedés.

Az egyenes adók, fleg azonban a fogyasztási adók emelkedése is

szembetn, csak a legutóbbi tiz évben is. 1880 óta az egvenes adó 314,0ÜÜ
forintról r)08,000 frtra ; a fogyasztási adó 1,208,000 frtról l89r)-l)en 3,062,000
frtra (1896-ban azonban az elbbiével szemben 340,000 frttal csökkent)
emelkedett; tehát szintén tíibb mint lO"/,rkal, s ugyanakkor majdnem meg-
kétszerezdött a bélyeg- és illetékjövedelem összege is.

Megjegyzend, hogy a fentebbi kimutatásban nincsenek kitüntetve a
kissebb bevételek, a melyek összege az utolsó években körülbelül másfél
millióra tehet ; úgy hogy a kincstári bevételek fösszege 1896-ban meg-
haladta a kilencz millió forintot.

Magyarország Varmegyéi és Váru.íai ; Fiume és a iiiagyar-hoivát Uiij-'eriiurt. 41



A FIUMEI K(JRMANYZ()SAG ES A TENGERESZET!

HATÓSÁG.

EHETETLEN Ipvéii a megegjezés az 1868

:

XXX. t.-cz. megalkotása után is Fiume

kormányzatára nézve a regnikoláris

bizottságok között, mint Fium.e t()r-

ténetében megirtuk, 1870. július 29-éii

gr. Zichy József kinevezésével meg-
teremtették a provizóriumot, mely

mind máig fennáll Fiúméban. A pro-

TJ^ vizóriumot szabályozó királyi leirat

Kormányzó. szeriut a kormányzó, a kit a király

a magyar minisztérium elterjesztésére és a miniszterelnök ellenjegyzése

mellett nevez ki, „fiumei és magyar-horvát tengerparti királya "kormányzó"

czimet visel, a magyar-horvát tengermelléken a tengerészeti kormányzat

vezetje. Fiume városára nézve a kormányzó a magyar minisztérium köz-

vetítje, élén áll Fiume város és kerülete közigazgatásának, ily minségbeu
vív.eti a fiumei kíizségi képviseleti és országgylési választásokat.

A városi szabályzat szerint a kormányzó liivja össze a városi kép-

viselk megválasztására Fiume és kerületének aktiv választási joggal biró

polgárait ; veszi át a választási jegyzkönyveket, s összehívja 8 nap alatt

az új kéj)viselk közgylését, s ha nem választható egyén került a bizott-

ságba, beterjeszti megjegyzéseit a képviseltestületnek. A választások igazo-

lását a képviseltestlet köteles bejelenteni a kormányzónak, ugyancsak az

kezébe teszik le az igazolt képviselk a király iránti hségre, az alkot-

mány és a statútum tiszteletbeli tartására imepélyes fogadaiinukat. A kép-

viseltestület a koi'inányzó kíizvetítése útján levelez a miniszteriiiiuiual, noha

joga van kíizvetlenl a minisztériumhoz fordulnia. A képviseltestlet ha-

tározatait, ha az allcotmányba, a fennálló törvényekbe, az állami érdekekbe

vagy a városi szabályzatba ütköznének, a kormányzó felfgg(!sztheti ; ellen-
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b(ui cl képviseltestületnek joga van a felíüggesztés ellen a minisztériumhoz

fölebbezni. Ha ugyanilyen okok miatt a végrehajtást a polgármester füg-

geszti föl, tartozik a kormányzó határozatát kikérni. A kormányzónak jogá-

ban áll a képviseltestület üléseiben megjelenni s ott bármikor felszóllalni,

hivatalos indítványokat terjeszthet a közgylés elé, mely azokat az ügyrend-

tartás értelmében tárgyalás alá veszi. A közgylés jegyzökönyvét más(jlat-

ban hivatalosan közölni kell a kormányzóval.

A kormányzóság ftisztviseli

:

Lilienbergi br. Abele Rezs miniszteri tanácsos, gr. Wickenhurg István és dr.

Kankovszky Ferencz min. titkárok.

Abele Rezs báró 1851-ben született Sanokban, Galiciában, hol atyja cs. és

kir. rnagy (késbb ezredes) állomásozott. Régi német családból származik, mely
1495-ben nyert nemességet, 1673-ban báróságot és 1681-ben magyar indigenátust.

1861-ben a Tereziánumba lépett s 1863-ban udvari apróddá nevezték ki. Jogi
tanulmányait a bécsi és budapesti egyetemen végezte. A magyar állam szolgála-

ÜKüF WICKENBUKG ISTVÁN. liAUO ABELK KKZSO. DK. KANKOVSZKY FKIMONCZ.

tába 1875-ben lépett, midn a fiumei pénzügyi igazgatóságlioz fogalmazóvá nevez-
ték ki. 1882-ben lépett át a kormányzóságboz, nnnt miniszteri titkár. 1892-ben
min. osztálytanácsos lett, 1893-ban átvette a kormányzóság vezetését ; 1896-bau
miniszteri tanácsosi czimet és jelleget kapott. Batthyány Lajos gróf lemondása
után 1896. október 2-tól a kormányzó helyettese ln az összes ügyekben, úgy a

kormányzóságnál, mint a tengerészeti hatóságnál.
(xr. Wirkenhurg István 1859-ben született Aradon. Atyja magával vitte Mexi-

kóba, hol az az 1865. és 1866. években Miksa császár hadseregében ezredes volt.

1870-ben a bécsi Tereziánumba lépett, 1871-ben udvari apróddá neveztetett ki.

Jogi tanulmányait a bécsi és budapesti egyetemen vég'ezte. 1881-ben lépett állami

szolgálatba. A fiumei kormányzóságnál 1885 óta mködik. Dr. Kankovszky Ferencz
min. titkár, született 1858-ban Gyrött; itt, Pozsonyban és Budapesten végezte
tanulmányait s korán állami szolgálatba lépett. 1880-ban lépett állami szolgálatba
a pozsonyi pénzügyigazgatóságnál. 1882-ben Nyitrára pénzügyi fogalmazóvá nevez-
ték ki, 1889-ben a fiumei kir. pénzügyigazgatóságboz helyezték át. Ugyanaz évben
átlépett a kir. kormányzósághoz. 1894-ben min. segédtitkárrá, 1895. júniusban
min. titkárrá lépett el. Az irodalom terén is serény munkásságot fejtett ki.

A tengerészeti hatóság hivatalos czíme : „Magyar királyi tengerészeti

hatóság'". Hatásköre kiterjed a magyar korona országainak egész tenger-

partjára. Szolgálati, személyzeti és fegyelmi ügyekben közvetlenül a keres-

kedelemügyi m. kir. miniszter rendelkezése alatt áll. Alája vannak rendelve
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a m. kir. révhivatalok, i'óvkirentUiltségek, a martiiischizzai m. kir. tengeri

vesztegintézet, a fiumei tengerészeti akadémia.

A kereskedelemügyi m. kir. miniszter által 1892. február 7-én kiadott

utasítás a tengerészeti hatóság ügykörét és hivatását következkben

szállja meg.
ÜKykiirc. A teugerészetl hatóság, mint a kereskedelemügyi miniszternek tengeré-

szeti ügyekben végrehajtó kíizege, ellátja a tengei-észeti közigazgatás hatás-

körébe tartozó összes személyi, tengerészeti, hajózási, kereskedelmi, m-
szaki, tengerész-szakoktatási, tengeri egészségi, valamint tengeri veszteglési

ügyeket, nevezetesen

:

1. ellátja a tengerészeti közigazgatást a fennálló törvények, miniszteri

rendeletek és szabályok, valamint a jelen szolgálati utasítás1)an megálla])ított

részletes határozatok szem eltt tartása mellett;

2. intézi a tengerészeti hatóság és az alája ríMideh hivatalok, intézetek

stb. személyi és fegyelmi ügyeit, valamint ellátja azok dologi ügyeit;

3. felügyeletet és ellenrzést gyakorol az említett hivatalok, intézetek

stb. müködés(; felett;

4. ellenrzi az ügykörét érint törvényeknek, i-cndcleleknek és szabá-

lyoknak pontos meglartását, figyelemmel kiséii azoknak haliisát és ered-

ményeil és a tett tapasztalatokról a. kereskedelemügyi miniszternek jelen-

tést tesz;

. gondoskodik, illetleg javaslatot tesz a hazai tengerészet, a tengeri

kereskedelem és forgalom elmozdítására szolgáló intézményekrl és intéz-

kedésekrl. K végbl megfigyelni tartozik (>gy fell az ország tengerészeti,

tengeri hajózási, kei-eskedelmi, lialászati, hajóépítési és hajóbiztosítási viszo-

nyait, másfell a külállamoknak hasoidó viszonyait és azoknak hatását hazai

viszonyaink alakulására és fejldésére. KüIöikís figyelmet fordít az ezen

ügyek terén elforduló fontosabb jelenségekre és új gyakorlati találmányokra,

valamint a tengerész(>ti törvényhozásoki'a

;

6. figyelemmel kiséri a vasúti és tengeri fuvaixlíjak alakvásait, a

vámrendszer vagy egyes vámdíjtételek hatását, valamint a nemzetközi vám-,
kereskedelmi, hajózási és konzuli szerzdéseket;

.7. szabályozza a magyar korona országainak tengerpartja mentén zött
bel- és külföldi hajózást, és arra felügyel, kivéve a hadi tengerészet ügyeit;

8. felügyeletet gyakorol a magyar tengeri vitorla- és gzhajózás, külö-

nösen pedig az állami segélyezésben részesül tengeri hajózási vállalatok

mködése felett, melyeknek szerzdésszer szolgálatát ellenrzi, javaslatokat

tesz új rendes gzhajózási járatok bíírendezése és meglévk esetleges módo-
sítása iránt;

9. gondoskodik a tengei'i hajózás és forgalom érdekében szükséges
építkezések, és berendezések, i'igy mint a kikíitmedenezék, mólók, hullám-
gátak, rakodópartok, kiköthelyek, dokkok, hajógyárak, kiköti tárházak,

szabad rakodóterületek, utak és vágányok, fénytornyok, horgonyjelek, úszóm-
vek, emelgépek, hidraulikus felhuzógépek, egészségügyi- és veszteglési és a

tengerészeti szolgálatra rendelt egyéb épületek stb. s azok berendezésének és

világításának fentartásáról s ezen mvek ezélszei'ií kihasználásáról és kezelésérl,

indokolt javaslatot tesz a szükséges építkezések és berendezések létesítésére

s a kereskedelemügyi unniszternek erre vonatkozó rendeleteit végrehajtja;

10. intézi a közös fénytornyok ügyeit

;

11. gondoskodik a saját, valamint az alantas hivatalai kezelése alatt

álló úszómfivek fentartásáról, kezelésérl és kell használatáról

;

12. intézi a fiumei kolaj- és szabad kiköt (punto franc^o) különleges

ügyeit

;

13. közremködik a kincstár tulajdonát képez épületek és területek

iránt felmerül jogi kérdések, mint pl. a határszabályozások, telek kíinyvi

b(>kebelezés(?k, átiratások stb. elintézésében

;

14. a, tengerészeti szakoktatás felett felügyeletet gyakorol
;

lö. ellátja a kereskedelmi teng(>részetben létez össz(>s i-angfokozatok

és minsítések (ilnyerésére elirt vizsgálatokra és képesítésekre vonatkozó
ügyeket és ezen rangl'okítzatok adoinányozásiíl, ;i mennyiben ez batáskíU'ébe

tai'tozik ;
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16. iiyilváiilartja a inagyaf kereskedelmi tengerészet s/eiii(Myzetét ós tár-

gyalja a tengerészek szolgálati kí'myveire vonatkozó, továbbá az iiisóges,

szíikfitt vagy külföldön elhalt tcuigerészek ügyeit;

17. felügyel a tengeri hajóépítészetre, figyelemnicl kisóri az annak
l'ejlesztésére szolgáló eszkíizöket és elmozdítja a kéi)zet1 hajóépít mesterek
alkalmazását

;

18. a tengeri hajók köbözését az erre vonatkozó szabályok értelmében
foganatosíttatja ;

lí). a hosszújáratu és a nagyparthajózású hajók, továbbá a yachtok
lajstromait vezeti és ezek lajstromozási okmányait kiállítja, valamint a kis-

])arthiijózási hajók lajstromozása fölött felügyeletet gyakorol
;

20. ellenrzi és szükség szerint megvizsgálja a tengeri hajók szerke-

zetét és minségét, szabályszfM'ü h'lszerelését és legénységgel való ellátását,

\;ihiiuiii1 a hajógépeket és kaziinoka!
;

2i. ellátja a hajónaplókra és a liaj(')kalaiizolásra xoiiatkozó ügyeket;
22. intézi a kikíUi és konzuli liajóillelékekre Nonalkozó ügyeket ;

28. intézi a tengerészeti segélyala|)ok ügyeit ;

és halkereskedési'c

s azoK

2i. felügyel a tengeri hahíszatra, iialtenyésztésre

odik ;h>j lesztéséi-l gondi

HA.INAL ANTAlí. KKST KAl.MAN. NViiío <;aboj;

25. ellátja a tengeri egészségi és veszi ciglési ügyeket. -— Ide tartozik

nevezetesen :

A martinschizzai vesztegintézel ügyeinek intézése és nnndazon intéz-

mények létesítése és f(>jlesz1ése iránti gondoskodás, melyek a tengei'i eg(''sz-

ségügyi és veszteglési szolgálat elmozdítására szolg;ilnak.

A tengeri egészségügyj-e, veszteglésre és állategészségügyi-e vonatkozó
törvények, rendeletek és szabályok végrehajtását szemmel tartja és azoknak
kétes esetekben való alkalmazása lelett a fennálló törvények és sza])ályok

értelmében határoz.

Sürgs szükség esetében elrendeli az elvigyázati rendszabálj'okat vagy
a veszteglést az oly vidékekrl érkez hajók ellen, hol ragályos betegség
ütött ki és megállapitja a veszteglési határidt és egyéb veszteglési intézke-

déseket, a fennálló törvények és szabályok figyelcmbentai-tásával. Ebbeli
intézkedéseiben szükség szerint trieszti a cs. kir. tengerészeti hatósággal és a

politikai hatóságokkal egyetértleg jár el.

Egyébként pedig a kereskedelemügyi miniszter utasításai alapján végre-
hajtja azon intézkedéseket, melyeknek czélja a vészes vidékekrl érkez hajók,
személyeknek, állatoknak és termékeknek a magyar korona országainak kikö-

tibe való behozatalának korlátozása vagy egészen betiltása.
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A tongeregészségügyi szabályzatLan foglalt elvi határozatok alapján
szükség esetén az alantas hatóságok meghallgatása után dönt a magán felek

által azon egészségügyi eljárás ellen emelt panaszok felett, melyeket az alatta

álló közegek a hajókra, személyekre és árukra alkalmaztak ; másodfolyamo-
dásulag határoz a tengeregészségügyi szabályok ellen elkíivetett oly kihá-

gások felett, a melyekre nézve a révhivatalok elsöfolyamodásulag határoztak
és megindítja az illetékes bíróságnál az eljárást a tengercgcszségügyi szabá-
lyok elleni oly cselekményekre nézve, melyek büntettet, vétséget vagy kihá-
gást képeznek.

(xondoskodik a tengeri egészségi és veszteglésügy terén észlelt hiányok
mogszüntetésérl, a fennálló és czélszerütleneknek mutatkozó szabályzatok

és intézkedések javításáról vagy módosításáról ugy saját hatáskörében, mint
a megfelel javaslatok elterjesztése által;

26. elintézi a hajóttdajdonosok, hajóvezetk és tengerészek között a
tengeri utak alkalmával felmerül viszálykodásokra és az említett egyének
kötelezettségeire és kölcsönös igényeire, úgyszintén a hajókárokra és hajó-

törésekre vonatkozó ügyeket, a mennyiben azok a tengerészeti törvényeken
alapulnak és az illet esetekben való döntés nincs a bíróság illetékességének

fentartva ; továbbá intézi a hajótörések, valamint a magyar honpolgárok
hazaszállítása alkalmával felmerül költségek megállapítására, felosztására,

behajtására és elszámolására vonatkozó ügyeket;
27. a tengeri hajózás gj'^akorlására, továbbá a hajósoknak, mint olya-

noknak jogaira és kötelességeire vonatkozó törvények rendeletek és révren-

drségi szabályok alkalmazásáról gondoskodik és másodfolyamodásulag határoz

ezen törvények, szabályok és rendeletek megszegése eseteiben, a mennyiben
az elkövetett vétségek nem foglalják magukban a törvény oly áthágását,

mely a bíróságok illetékessége alá tartozik

;

28. elkészíti a magyar korona országai tengerpartjának általános és

részletes tengerészeti térképeit, azokat idnként helyesbíti, általában ellátja

a hidrográfiai ügyeket, különös figyelemmel a magyar korona országainak
tengerpartjára

;

29. közremködik a szakmáját érint kiállítási ügyekben

;

30. szakszeren feldolgozza az összes tengeri személy-, hajó- és áru-

forgalomra vonatkozó statisztikai anyagot és a tengerészeti hatóság hivatalos

közlönyének, a magyar tengerészeti évkönyvnek és az egyéb hivatalos

jelleg tengerészeti közleményeknek szerkesztéséibl gondoskodik
;

31. kezeli a tengerészeti hatóság könyvtárát és míizenmát

;

32. javaslatokat tesz a kereskedelemügyi miniszterhez elismerések

nyilvánítása, továbbá jutalmak, legfelsbb kitüntetések stb. adományozása
tekintetében a hajótulajdonosok, tengerészek és a tengerészet körében foglal-

kozó más egyének oly kitn és különösen figyelemreméltó cselekedetei

esetében, melyekkel a hazai kereskedelmi tengerészet és tengeri forgalom

körül érdemeket szereztek ; úgyszintén vezeti a tárgyalásokat az érdemesült

hajókapítányok számára adományozandó díszlobogó iránt

;

33. hivatva van új osztrák-magyar tengeri konzuli hivatalok felállítása,

betöltése és megszüntetése, azok szervezése, ügykezelése és személyzete

tekintetében, továbbá a magyar korona országainak tengeri kikötiben szerve-

zend külföldi hivatalok felállítása és az illet konzulok kinevezése ír;\nt

javaslatokat, illetleg véleményes jelentéseket tenni

;

34. évenkint részletesen indokolt javaslatot tesz a kereskedelemügyi
miníszter'i tárczának a tengerészeti hatóság üg\'k(")réro vonatkozó költségc^lö-

irányzatára nézve és elkészíti az állami zárszámadásnak a hatóság ügykörébe
tartozó részét, valamint annak indokolását.

35. ellátja a tengerészeti közigazgatás körében olfordidó összes mszaki
ügyeket, különösen a kiköti építkezések, berendezések és munkálatok körüli

mszaki teendket. Nevezetc^sen elkészíti az azokra vonatkozó terveket,

elirányzatokat és azok indokolásának tervezeteit, ellenrzi és vezeti a munká-
latok \égrehajtását, foganatosítja a liatásk()rébe tartozó felülvízsgálatokal,

a használatnak átadott mvek, berendezések és felszei'olések felett a mszaki
felgyfíletot gyakorolja s gondoskodik azoknak fenntartásáról és javitásái-ól

;

3(). végzi mindazon áHanii építkezési ügyeket, m(>ly('k a Fiume tei'ületén
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létez állami hivataloknál (a m. kir. államvasutak fiumei mszaki ügyei
kivételével) elfordulnak

;

37. kezeli a szentpétiu-fiiimoi állami uliiak Fiume loi'iilclén átvonuló
szakaszát és a Fiumárán lev közúti hidat.

A tengerészeti hatóságnak elnöke a fiumei és magyar-horvát tenger-

parti kormányzó, a ki ezen minségében a tengerészeti hatóságnak összes

ügyeit vezeti.

Az elníikhelyettes (iiiiiiiszteri tanácsos), azoukivül, hogy az ügyköi'ébe

utalt humdkct végzi, az (ilnököt távollétében vagy akadályoztatása esetén

helyettesíti. Az elnökliel3"ettest felsége nevezi ki.

A tengerészeti hatóság három ügyosztályból áll ; még pedig : a közigaz-

gatási, a lengerészeti és a mszaki ügyosztály])ól, UK^ly utóbbi két alosz-

tályi'a, oszlik. Ez ügvíjsztályok mellett van számvevség és segédhivatal.

A hatóság elnökhelyettese és vezetje Fest Káhnán min. oszt. tanácsos.

, Fest Kálmán — Szeiíesiiiegye volt alispánjának és a földniivelés-, ipar- és

kereskedelemügyi m. kir. miuiszt<>i'iuin els államtitkárának. Fest Imrének fia — szü-
letett Iglón, HzepesüKíiiyében, ]84-8-l)an. A középiskolákat Iglón, I)el)reczenl)en rs

Kézsjiiárkoii, jogi tanulmányait a buda])esti és bécsi egyetemeken végezte. Alhiin-

tszolgálatba 1871-ben lépett, midn is az akkori fiumei kormányzó, gróf Zichy .József

a m. k. tengerészeti hatósághoz fogalmazó gyakornokká nevezte ki. 1872-ben minisz-
teri fogahnozói minségben a földmivelés-, ipar- ós kereskedelemügyi m. k.

minisztenumhoz helyezték át, hol a vám- és tengerészeti osztályba osztatott be.

1878-ban Festet ismét a tengerészeti hatósághoz tették át miniszteri titkárnak.

1880-ban eladó lett s mint ilyen a közigazgatási osztály fnöke kivált a fiumei

forgalom elmozditása és a tengeri jogi kodifikáczió körül igen buzgó tevékeny-
séget fejtett ki. Baross kereskedelemügyi miniszter alatt a nün. osztálytanácsosi
czimmel és jelleggel felruháztatván, a tengerészeti hatóság fnöki állásának az 1895-ik
évben történt megüresedése alkalmával, gróf Batthyány Lajos íiumei kormányzó
javaslatára és br. Dániel Ern kereskedelemügjd m. k. miniszter elterjesztésére

felsége 1896 februárban valóságos miniszteri osztálytanácsossá neveztetett ki és

egyúttal a tengerészeti hatóságnál az elnökhelyettesi teendkkel bízatott meg.
Fest Kálmán a tengerészeti halászat emelésén is fáradozott s hogy e tekin-

tetben részletes tájékozást szerezzen, hosszabb tanulmányutat tett Olaszországban
és Francziaországban, azonkívül résztvett az 1885. évi országos kiállítás és az
ezredéves kiállítási tengerészeti részének rendezésében.

Hajnal Antal Budapesten 1860-ban végezte technikai tanulmányait, mire
Békés városa mérnökévé választotta. Ez állásáról azonban csakhamar lemondván,
mint magánmérnök vízszabályozási munkálatokat vezetett. 1867-ben lépett állami

szolgálatba. 1877-ben a fiumei kikötépítés vezetésével bízták meg, melynek már
e minisztériumban eladója volt. 1884-ben az tervét fogadták el a fiumei kiköt
kiegészítésére nézve s ezen az alapon folytatják ma is az építést. 1889-ben osztály-

tanácsosi czímet nyert. 1893-ban valóságos osztálytanácsossá neveztetett ki. ()

Felsége a Ferencz József-rend lovagkeresztjével tüntette ki.

A fiumei révkapítányság fnöke Nyírö Gábor révkapitány, kiváló szakember,
a ki nemcsak a gyakorlati tengerészet terén, de a tengerészeti irodalomban is derék
nevet vívott ki.

A tengerészeti hatóságnál miniszteri titkár Hoór Lajos, min. fi)gahnazó
hr. Wimiiiersperg Frigyes ; a mszaki osztályban az els alosztály vezetje Hajdú
Gyula, fmérnök Huszár József; mérnökök : Popp József, Macher Ern ; a második
alosztály vezetje Egan Lajos ; mérnökök : BurgstaUer Lajos, Janovits József. A
számvevség feje Jung Antal fszámvev. Irodaigazgató Grohetty Károly. Alrév-
kapitány Siszul György, beosztva doroszlai Deák Árpád kir. révbisztos.

vV
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A PORTOKÉI V1I>ÁGITÓ TORONY

A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART.

MAGYAR-HORVÁT tengGi'pai't, melv tengerészeti

ügyekben közvetlenül a fiumei magyar
királyi tengerészeti hatóság alá tartozik,

közigazgatási tekintetben azonban Hor-

vát-Szlavonország autonóm hatóságai alá

van rendelve, Fiúmétól, a Fiumara torkolatától délkeletnek Dalmáczia határáig a

Sz.-Magdolna öbölig (Carlopagotól 20 kmternyire) terjed, az É. szélesség

45" 19' és 440 21' közt. Nyugotra Vegha, Arbe és Pago szigetektl a Mor-

lák-csatorna választja el, (Canale della Morlacca), mely a fiumei öböllel a

szk Canale Maltempoval jut összeköttetésbe. Légvonalban körülbelül 12ö

kilométer a partvonal hosszúsága ; de a part szaggatottsága következtében

alakult öblösödésck nagy száma 190 kilométerre nyújtja meg e vonal hosz-

szúságát. Nagyobb öböl csak egy van az egész vonalon, nevezetesen a 4'/2

kilométer hosszú s átlag 1 kilométer széles Buccari-öböl. A többi mind
jelentéktelen terjedelm, de közülök nem egy sziklavájatba ékelve, íjord-

szíír képével festi hatást kelt. A buccariin kivül még tiz öbölben nagyobb

hajók befogadására alkalmas kiköt épült ; a legtöbbje vihar esetén ideig-

óráig menedéket nyújthat az apróbb hajóknak, némelyek állandó révhe-

lyéül szolgálnak a szigetekre átkel sajkáknak.

Tö])b mint kétszáz kisebb-nagyobb öböl csipkézi a partvonalat, tehát

majdnem két öböl jut minden kilométer hosszúságra. A Buccari-öblön kivül

érdemesebbek a megínnlítésre Fiúmétól délkeletnek haladva : a martinschizzai

(kiköt), zurkovoi, szorcsiczai, portorei (kiköt), havliscei, czirlcveniczai (kiköt),

szelczei (kiköt), novii (kiköt), zernovniczai, zengi (kik()t), a szentgyörgiji

(kikíil), a Valle Molini, dumbokai, kladai, grbaeskai, starigradi, drudicsi, a

stiniczai nagy öbíil (kikí'U), jahhmáczl (kik(i1), biii'uacsai, a vi'jiiijaki nagy
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öh] (Vranjak Vcli), a i'iizsiczi, ])riznai, car/ojinf/oi (kiköl) ; de ezek is inind

kis terjedelmek.
Az öblöknek s általában a j)art mentének vízmélysége nagyun különböz.

A sziklapadok és a Karszt számos vájatain meg szakadékain lehordott

törmelék és homok zátonyai mindimtalan zavarják egyenlet(^sségét. A mar-

tinschizzai öbölben o— 8, a zurkovoi eltt 1*.) méter, a kostrenai parton 21,

az urinji foknál 28, a szercsiczai foknál 38 méter; a Biiecari-öbölben 20

—

32, a Canale Maltempoban mindjárt a ])art mentén 40—60 méter, az Ertak-

foknál, a Maltempo kijáratánál 14 m., s így tovább változik 7.—21 méter

közt Czirkveniczáig, a hol egy hosszú homokzátony 1— 2 méternyire cst'ikkenti

a partmenti víz mélységét. Innen fokozatosan 5—8 méter r(í mélyedve halad

Szelczéig, melyen alul hirtelen esik egész 38—40 méterig. Mhiduntalan

változik a mélység Novin alul 12—25—44—21—19- 4Ü 30—l—23 méter

k(')zt. Szt.-Györgytöl (E. sz. 44" 56') a hol a parthoz közei még 32 métert

mutat a mérfonál, a czrnikai öbölig (E. szél. 44° 53') csak 7—15 méterig

terjed ; de nyomban 51 méterre sülyed a czrnikai öblön túl, st 57—59 métert

A MAGVAK-HORVAT TENGERPART TÉRKÉPE

is találunk Czrnika helységgel szímiben a meredek partfal alatt. Vi'iltakozó,

de 10-nél nagyobb, egész 40 méterig sülycd mélységet találunk tovább is,

csak Czesaricza és Carlopago közt (E. sz. 44° 34'—32') közt csökken megint
9—8— 1 méterre.

Az egész partvonalat a Liburni-Karszt és a Velebit meredek mészszikla-

falai szegik be, melyeket csak kevés helyen szakít meg egy-egy záporpatak

rövid völgyecskéje. Nagyobi) liarántvölgyeknek, melyek a tengerre torkol-

nak, a Recsina völgyén alul egyáltalában híjával van tengerpartunk. Neve-

zetesebb völgyek : a parttal párvonalas hosszanti Draga-völgy, a Recsina

és Buccari közt, a Vínodol, mely Portorén alul kezddve, Noviig vonul,

erdcskéível, kertjeivel, ültetvényeivel valóságos oázis a Karszt sziklasíva-

tagában. Az ellentétek bizarr hatása által szemkápráztató látvány, de nem-
sokára fárasztó és szinte elszomorító a fehér, szürke, néhol a vasoxidtól

pirókos szirtfalak vakító kopársága a tündökl kékség tengerár fölött. A
parton itt-ott egyes tonnárák, a hegyfokok íolíitt egy-egy tengeri madár
fészkeként néhány vöröstetejü fehér házból álió kis helységek elevenítik

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-hurvál k-ngerpart. 42
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meg a sziklák élettelenscgét ; apródad falvak, melyekben sanyarú életet él

a khöz ragadt nép, a sziklatörmeléken, cziklopszfalakkal körülkerített sze-

gény kertjében pár szál szöllöveszszöt, fügét vagy olajfát védve a tenyészetet

romboló bóra ell.

A hegyoldal lejtje még legszelídebb és legváltozatosabb a Fiúmétól

Noviig terjed szakaszon. Zengtl fogva egész Carlopagoig, illetleg a

magyar határig már majdnem szakadatlan, száz méter középmagasságú, de

kétszáz méterre is felnyúló, meredek sziklafalat képez. E hatalmas falvonal

tekintete annál nagyobbszer, mert fölötte, mintegy párkányos ormon gyors

emelkedéssel tornyosulnak a tengerparttól csak 9— 12 kilométernyi távolban

tehát úgyszólván szemünk eltt a Zengi-her/i/ség 1400 métert meghaladó,

Lukovótól kezdve a Velélni-hegység 1700 méterig ér magaslatai, csa,k 7 kilo-

méternyire a parttól az 1885 m. magas Marhov Kul% iig 9 kilonK'tei'i-e az

TERSATTO ÉS FIUME A XVII. SZAZADBAN.

1653 m. magas Pljesivicza, a Zavizansln Jcosa (1645 m.), mintegy 11 kilo-

méternyire a Mali Rainacz 1699, a Velilci Rainacs 1667, a Kulc 1650 méter

magasságban; csak 6 kilométernyire az 1638 méteres Ruzsanszlci vrh és az 1612

méteres Alancsics^ úgy hogy kilométerenkint majd 300 méterrel emelkedik

a földség magassága; nem fokozatos lejtsödéssel, hanem a hullámos fen-

sikokból merész feltornyosodással.

A dolináktól össze-vissza horpasztott, szakadékoktól hasogatott hegy-

ség, melyre oly kevés és nehéz ösvény vezet, elég biztos menedéket nyúj-

tott a törököktl fenyegetett lakosságnak, de elsegítette a világhoz oly

nehezen fér lakosság elvadulását is, a mi a XVI. és XVII. században a

rettegett uszkók kalózok rablókalandjaiban nyilvánult. A tengerpart

helyzete, a szfík csatorna, melyet a szigetek meglehetsen elrekesztenek a

nagy tengertl, a kikötkre kevéssé alkalmas szirtes part, melynek hozzá-

férhetségét idszakonkint a régi kor nehezen irányítható vitorlásaira nézve

leh(!tetlenné tette majd a bora, majd a scirocco, elég zav^artalan, független

életmódot biztosított a kalózoknak.

A természet állal lépten-nyomon küzdésre és ellenállásra kényszerített
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tengerparti horvát lakosság különben liarcziiis nép voH mindig. A Frangc-

pánok alatt, mint magyar alattvaló, gyakran küzdött együtt a magyarral

A tengerpart lakosságának története századokon át együtt is jár a magyar

nemzet történetével. A magyarok ellíMii gyülíilet nem is kapott itt addig

lábra, a míg mesterségesen be nem oltották, a minek legjobb lanusága az,

hogy az 1848-iki emlék és a mosterségc^s hangulatgerjeszlés daczára az új

alkotmányos korszak els napjaiban több tengerparti helység magyar lobogó

kitzésével ünnepelte a magyar szabadság ujravirradását. A legújabb id-

ben elhintett magyargylöl hangulat azonlian remélhetleg lassan-lassan

gyöngülni és enyészni fog, a mint a nép tapasztalni fogja, hogy a magyar

korona uralma alatt szabadon fejlesztheti kultúráját. Jelenleg azcmban a

magyarok iránti rokonszenvnek nagyrészt épp úgy romjait találjuk a magyar

királyságnak eme területén, a Frangepánok és Zrínyiek si fészkél)en, mint

romjait a történeti eseményeket és a, régi kultúrát elénk varázsló épü-

leteknek.

Frangepán Bertalan, n Frangepánok magyar ágának se már ll!)8-ban

FRANGEI'..\N-VAR PORTOKÉNÁL.

kapta III. Bélától Modrus vármegyét, a tcngerpai't vidékének nagy részét

adományul. Magtalarud halván el, 1209-ben testvérének fia, Jerindo kapta

Modrust II. Endrétl, késbb, 122,3-ban a Vinodolt is. A Frangepánok

meg is hálálták ez adományt; 1\'. Bélát k vitték \\íglia szigetére

az üldöz tatárok ell s 1246-ban k segítették gyzelemre Frigyes osztrák

berezeg ellenében, miért Frangepán Frigyes és Bertalan kiváltságaik meg-

ersítése mellett 1260-ban Zenget is adományul kapták tle. A tengermellék

mveldése nagyon sokat köszönhet a Frangepánoknak, a kiknek emléke

majd minden nevezetesebb helységben feltnik elttünk. Frangepán-birtok

volt Tersatto, Portoré, Növi, Czirkvenieza, Zeng. A Frangepánok birtoka révén

kerültek a szigetek is a magyar koronához, melyek azonban Velencze uralma

alá jutván, Velencze eleste után Magyarország történeti jogának semmibe-

vételével egyszeren Ausztriához csatoltattak.

1671-ben az utolsó Frangepán, Ferencz Kristóf a Wesselényi-féle össze-

esküvésben való részvétel miatt a bakó pallosa alatt elvérezvén, vele kihalt

a tersattói ág, de kihalt az a hatalmas törzs is, mely a magyarokkal való

testvéri és bajtársi érzést bölcs lélekkel és hatalmas karokkal fenntartotta. A
Vindolt és a többi Frangepán birtokot elkobozták, idegen kézre adták. A

4-2*
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Zongcn alul os területet meg teljesen ki is szakította az osztrák kormány

a magyar királyság t(!rületéböl, a nélkül hogy a vérveszteségtl alélt ma-

gyar nemzet ezt meggátolhatta volna. De csak Jiem is tiltakozott ellene, st
a magyar törvényhozás szívesen fogadta a török elleni védekezés okadatolá-

sával felállított katonai határrvidéket. A határrvidéket már 1577-hen Károly

föherezeg, Htiria és Karinthia parancsnoka kezdte szervezni a XVI. század

elején beköltözött nszkókokkal és a horvát törzslakosokkal ; a karlovitzi

hék(> után 1699-ben végleges szervezést nyert, határait azonban csak 1734-

ben állapította meg a III. Károly által kiküldött biztos, Hildburgshausen her-

ceg, amikor a határrség uj bels szervezeti szabályzatot is kapott. A végleges

hal árrendezés 1746-ban az emhtett biztos által történt. (Fr. J. Fras : Topo-

graplii(> (l(n' Karlsliidter Mililiii'grenze. Zágráb, ISSf).) E szerint a magyar

birodalomtól elszakítva, az

egyenesen Bécstl függ
katonai kormányzat alá

kerültek a tengei'parton

:

Zeng (csak 1777-ben, mikor

cserében a magyar szabad

királyi várossá tett Károly-

városért kebelezték a ha-

tárrvidékbe, de szabad ki-

kötvé tették) ; Szt. Gijörtjij

(San-Gioj'gio),Li<í;oro,ür/a(Za

(Dolnja-Klada), Sfarigrad,

.Tablanacz,Prizna, Czezarieza,

Carlopago. A katonai ha-

tárrvidék csak 1881-ben

sznt meg, midn a határ-

rvidéket az Adriai-ten-

gertl a Száva torkolatáig

Horvát-Szlavonországok

területébe kebelezték. Az
tagadhatatlan, hogy a ka-

tonai kormányzat legalább

a tengerparttal szomszédos

zord hegyvidékre áldásos

v(dt; a hosszú portyázó és

rablóliadjáratok alatt elvadult né])el ríMidhez és fegyelemhez szoktatta, kul-

túráját népiskolák, de felsbb fokú tanintézetek, plébániák alapítása által is

úgyszólván újjáteriMntette
; jó szekérutakat vágott a járhatatlan szurdokok

ösvényei helyén, melyeken azeltt csak teherhordó állatok közlekedhettek,

megnyitotta ezzel a bels hegyvidék eltt a tengert, s amennyire ennek

a kr)V(>s országnak ereje engedte, föllcndítette a kereskedést.

Horvát-Szlavonország uj területi lieosztása sz(>rint a tengerpart a Zeng

lolotf lev régi határrvidéki liatár])ontig Modrus-Fiume megyéhez, Zengtöl

a dalmát halárig Lika-Ki'bava megyéhez tartozik.

FIÍANGEPÁN GYÖRGY.

SZrSAK KS TEUSVTTO.

A Fiumara balpartján, a T(>rsatto-hegy és a tengerpart közt terül el

SzusiU; horvát város, a hová Fiúméból vashíd v(?zet át. Tei-sattoval egy
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politikai községet képez ; a horvát lvatalos liolységiiévtárban Trsaf na

Susaku néven szerepel. Községi kötelékébe tartozik még Podvezsicza, Braga

a Draga-völgyben ; Kosfrena 8v.-Lueija és Barbara a kostrenai parton. Ter-

sattoból mint anyaközségbl fejlödíitt; ma azonban Szusák a finmei kiköt

hatása és a helyszke miatt ideköltciz finmeiek által tekintélyes küls(\jn

várossá ntt. A várost tíibb új utcza vágja át, melyek közt a f-ntcza modeiii

iZL'SAK. A FUTCA.

háromemeletes házaival meglep haladás benyomását kelti. A Fiumara partját

hasonló díszes házsor szegi be, melynek élén, a hídfnél Baccich Heniik

szusáki polgármester háza emelkedik. A városka épületei közt kiválik az

1895-ben épült horvát gimnázinm, mely a Tersatto oldalában, a város házai

íVilött domináló magasságban áll. Több nj fiiunei ipartelep az alkalmas telek

hiánya miatt kénytelen volt szintén Szásákon helyet keresni.

Ezek közé tartozik a Barcich- és Simonich-lele brgyár, melyrl már
Fiume iparánál szóltunk ; a Pfau és társa cognacgyára, mely czég tulajdono-
sai a cs. és kir. udvari destilleuri czimet nyerték. A gyártelep a tenger kö-
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zelébcn nagy területen fekszik és számos épülístböl áll. E czóg gyártja az

Európa szerte ismertes Quarneró-brandit mint különlegességet. Számos kiálli-

son elsrend kitüntetést nyert és P]urópa majdnem minden nagy városában
van fióküzlete. Az 1874-iki fiumei dnlárünnep alkalmával e czég gyárának
egyik nagy helyiségében több száz dalárt vendégelt meg, mely alkalommal
József föherczeg és gróf Batthyány Lajos kormányzó is megtekintették a

gyárat. 1895 április havában Dániel Ern keresk. miniszter látogatta meg a
czég telepét. A czég gyártmányait az udvarhoz is szállítja. A nagy kiter-

jedés gyártelep mintaszeren van berendezve, a munkásoknak és munkás-
nknek egész tömegét foglalkoztatja.

A Fiumara hídjának szusáki fejétl vonul a Recsina völgyének a Lujza-

út, ugyancsak a hídftl balra, a Lujza-út szomszédságában kezddik az a

lépcss út, melyen a tersattoi búcsújáró templomhoz és a várba juthatunk.

Négy-négy lépcss szakaszokban haladunk fölfelé összesen mintegy
500 lépcsn. A feljárat oldalán, a kertek sövényének lombjaitól beárnyékolva,
kis oltárok állanak a Szz-Mária képével ; eltte többnyire az örök lámpa.

A mint fölebb és fölebb haladunk
a lépcskön, megnyílik elttünk
a legremekebb tájképek egyike :

balkézrl a Recsina völgye vakító

sziklafalaival, a tersattoi vár-

domb, árván lézeng egyes
tölgyfáival, terrasszos kertjeivel,

melyek alatt fehér kígyóként
kanyarog a Lujza-út, elhaladva
a papírgyár mellett, melynek
feltornyosuló épületei visszatük-
rözdnek a Recsina sötét vizé-

ben. Jobbról fokról fokra kibon-
takozik a tenger a gyéren álló fák
között ; míg fölérve arra a pontra,

a hol a Szusákról fölkanyarodó
kocsiút szeli a lépcsjáratot, az
egész fiumei öböl kitárul szemünk
eltt, Veglia szigettl Chersoig
és az isztriai fokig ; látjuk

Abbázia nyaralóit s mintegy
lábunk alatt Fiume városát és a
kikötket. Valamint magátFiume
városát legszebben a Kálvária-
hegyrl láthatjuk, á kikötk a
Tersatto derekáról nézve nyúj-
tanak legvilágosabb képet a tel-

jes áttekintést kivánó szemlé-
lnek.

A hegy tetején áll ii tersattoi híres kegyhely. Szz Máriának, a ten-

gerészek védanyjának (Madonna dcl Maré) temploma. A kéthajós templom
építési modora régi eredetre mutat, d(! alalga bizonyára változott az idk
folyamán (>szközölt javítások alatt, még pedig nem formai elnyére. A legenda

szerint ugyanazon a helyen épült ez a templom, a hol valaha rövid ideig

Szz Mária názár(>ti háza állott. E legenda varázsa hívja a Madonna oltárá-

hoz az útnak induló vagy a visszatért tengerészeket és itihon várakozó

családtagjaikat.

A veszedehímbl megmeiíekült hajók kajtányai fogadalmi képpel
rójják le csodálatos megszabadulásokért hálájukat.' E fogadalmi képek,
melyek rendesen a Inillámokkal küzd hajók másai, seregestül függnek már
a templom falain, s érdekes, bár mvészetileg nagyobbára- értéktelen gyj-
teményt képcíznek. .V romlással fenyegetett hajók' között íruír egy magyar
gzös, az Adriának „Rákóczi" hajója, is ott függ a fogadalmi képek sorában,

LÉPCSÜFELJÁRAT A TKKSATTON.
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annak emlékére, hogy néhány év^el ezeltt az angol vizeken csodálatos

módon menekült a végromlással fenyeget veszedelemtl.

Szz Mária názáreti házát a legenda szerint 1291. május 20-án

éjjel ide hozták az angyalok a szaraczénok elöl. .Több mint három
évig állott itt a ház, midn 1294. deczember 10-én éjjel nagy világosság

támadt s az angyalok hirtelen átvitték a házat a tengeren Ijorettoba, hol

ma is kegyeletes tisztelet tárgya. A tersattoiaknak igen nagy szomorúságot

okozott a házikó eltnése, miért is 11. Orbán pápa a Tersattobaii akkor már
letelepedett ferenczrendi barátoknak egy Mária-képet ajándékozott, melyet

a hagyomány szerint Lukács evangélista festett volna. Ez az a Mária-kép,

melynek hajlékául késbb a Frangepánok a mai templomot építették. 1709-ben

a pápa két aranykoronával ajándékozta meg a templomot, melyek egyike a

szz anya, a másik a kis Jézus fején van.

A templomban a Frangepán-esalád tersattoi ágának több tagja van
eltemetve. A Frangepánok si birtokosai voltak Tersattonak, melynek tulaj-

donában IV. Béla is megersítette ket; de a tersattoi ágat az 147Í-b(Mr meg-
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halt Frangepán Bertalantól származtatják. Kihalt a Bécsújhelyen kivégzett

Ferencz Kristófban.

A Frangepánok vára nem messze a templomtól, a Recsina völgyre

néz fokon épült; egyes ép részei, körfalai, bástyái, a míg festileg koro-

názzák a tengerre néz ormot, érdekes látni valót nyújtanak a történeti

emlékek kedvelinek és a tuiistáknak. Fei-encz Kristóf halálakor, konfiskálás

utján Tersatto visszaszállt a koronára, s nemsokára (>z is oszti'ák kézre

jutott, mint sok más magyar birtok, melynek tulajdonosai elestek, kivégeztettek,

vagy kénytelenek voltakidegen földre bujdosni. A vár jelenleg a Nugent grófoké.

Érdekes az udvara, szíigletto rnyaival és kerektoniyával, mely merészen áll rt a

szakadék fölött, benne csinos kis múzeum, melynek gyjteményei közt értékesek

az etruszk dombot'mvek és a római szobrok ; éi'dekes továbbá a vártemplom,
a Nugent-család mauzóleuma, az udvaron I. Napóleon egy chadaloszlopa,

tetején a franczia sassal, mely a marengoi gyzelem diadaloszlopa volt s a

Nugentek tulajdonába került. Mutatják a régi várbörtöníiket is, melyekben
a fiumeiekkel többször ujjat húzott tersattoi kapitányok rizték foglyaikat,

s melyrl, mint általában a régi várakról, azt tartják, hogy földalatti úton
a Recsina völgyével közlekedett.

A község házai a vár és a templom körül félkörben állanak, eg.ymástól

olajfás és szöUs kertektl elválasztva. A hegy keleti oldalán húzódik a
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szép zöld, termékeny Draga-völgy, melyet a vasútvonal vág hosszában,
hogy azután a tersattoi hegyet megkerülve^ Szásákon át Fiimiéba érjen. A
vasút vonalának két oldalán húzódik Drága helység egyetlen hosszú házsora.
Lakosai élénk összeköttetésben állanak Fiúméval, itt értékesítik kertjük
terményeit, maguk és családtagjaik a fiumei kikötben és a gyárakban
találnak állandó foglalkozást.

A tengerpart mentén, Szusák községi kötelékében találjuk a kis Martin-

schi^mt, a hasonló nev öböl mellett, egy forráspataktól öntözött szaka-

dék fölött. Közvetlenül az öböl fejénél van a vesztegl-intézet, mely-

nek berendezésérl a Fiume egészségügyét ismertet fejezet szólt. A kül-

világtól a természet által elzárt csöndes völgyszakadék alkalmas mélység
öblével mintegy predesztinálva van egy ilyen intézet helyének. Ujabb idben
szerencsére nem volt lakója ; utolján a kolerajárvány alkalmával használták

;

az ázsiai pestis elhnii óvóintézkedések azonban újra eltérbe hozták

jelentségét.

Martinschizzán túl egészen a buccarii öböl bejáratáig egyhangú, kopár

a tengerparton emelked aránylag alacsony hegysor ; maga a háttér a Draga-

völgyet kisér alig 300 méter-
•

. -> nyi magas, apró kúpokkal

hullámozott fenslk sem érde-

kesebb. A partvonalon van a

pár házból álló Zurkovo, hol

a fiumei kiköt építéséhez

szükséges kanyag egy részét

fejtik, fölebb Zuknicza, a

templommal bíró Kostrena Sv.

Lucija, Rozsmaniczi, Dujmicsi,

Maracsicsi apró helységek, vé-

gül Kostrena Sv. Bariara s

a hozzá tartozó Urinj, Szojcsi,

Marunics ; valamennyi Szusák

községi kötelékében.

A Szercsicza-fokhoz érve, szemben Portoréval, eljutottunk a Buccari-

öböl bejáratához. A kép egyszerre megváltozik. A vakító szürkés-fehér szik-

laszin uralkodó marad ugyan, de az öböl bizarr alakulata, a meredek lej-

tn zöldel kertek, a köztük vakmeren kanyargó, utak egyik részen Portoré

várkastélyának tcmiegépületével, a másik oldalon a remek fekvés kis

Buccari város : a természet és a uumkás emberi kéz hatalmas alkotásainak

egyesülése, megi-agado hatással van az emberi képzeletre.

. pnU'f '•-!

RIÍSZLET A SZLÖÁKl TENGEIU'AKTKÓL.

BUCCARI.

Portoré míillett elhajózva, a csak pár száz méter széles csatornaszájon

át bejutunk a hegyi t('>nak tetsz Buccari-öbölbe, melynek északi csúcsán

Buccari vagy horvátul Bcdar sz. kir. város fekszik. A régente jelents
kiköt, mely a magyar törvényhozásban gyakran szerepel, helyzeténél

fogva, nuíly miatt a vasút nem közelitheti meg közvetlenül, mert a

tenger felé hirtelen (;séssel lejt, 250 méter magas sziklaöv alatt fekszik,

sokat veszített és meglehetsen olsz(\gényedett, a miért könnyen magyaráz-
ható irigységgel nézi l^'iumc órii'isi fellendülését. A vitorlás hajózás hanyat-

lása egykoi' vin'igzó hajóiparát is tinikre t(>tt(>.
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j\ vániskii fólkorboii épüli az öl)()l liajlaia körül. Kél i-észböl áll : az

ó-városból, melynek házai amfitcatrálisan emelkednek egymás fölött, s a

tengerpart keskeny síkterületén alakult új városból. Lakosainak száma a

legutóbbi népszámlálás szerint 1950 volt. Buccariban van m. kir. révkapi-

tányság, kir. járásbíróság, vámház, posta- és távíró. Hat temploma közül

érdekes ftemploma, mely a XII. századból ered, de 1708-ban átalakították,

több megtekintésre méltó sírkövei; mint építészeti emlék érdekes a régi

Zrinyi-kastély, mely szintén a XII. századból ered s ma is lakható. A
Frangepánok egykori uralmának emlékét Buccariban egy várrom rzi.

TERSATTO

A buccariak horvátok. Szabadalmukat még a XV. században kaplak a

Frangepánoktól s azt I. Mátyás király 1479-ben megersítette.

Buccariban még a harminczas években is élénk kereskedelmi élet folyt.

A városban hajógyár is mködött. A Lujza-uton hozott árúk egy részét Bucca-
riba irányították s itt rakták hajóra. Kiviteli czikkei voltak a szarvasmarha,
búza, kukoricza, szén, épület- és tzifa, deszka. Állandó volt azonban a panasz,
hogy bora idején a vitorlások nem mehettek be az öbölbe, scirocconál

pedig nem birtak kijönni, mely körühnény még a gzösök forgahnát is

hátráltatja, s ezért Buccari nem nyerheti vissza régi jelentségét. A nagy
liajók az öböl mély vizében egészen közel állhattak a parthoz. Mai for-

galma csak a helyi kereskedést táplálja. A kiköti forgalom kimutatása is

bizonyítja, hogy rendszerint csak apró helyi hajók keresik föl. 189-ben
ugyanis következ volt a forgalom Buccariban :

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 43
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Portoré.

KrkczfU Indult

_
Torhclvc droscii Tri-lidvc í''n>scn

Hajó Tonnaliirlaloii) Hajó Tonnalai-taldiii Hajó Toiinatartaloiii Hajó Tonnatartaloin
(iözos ()2Ü IL',284 6 2:S(; 620 J 2,284 (i 236
Vitorlás 89 9S2 35 131!) 4S Jfil):! 10 223

A gzösök nagy száma csak viszonylagos ; a rendesen közleked kis
személyszállító gzösök megszabott idközökben ismétld járatai emelik a
számot. A bucc.irii kiköt forgalma tehát Akaiéban nagyon csekély, jóval
csekélyebb Portoréénál.

A buccari hajóállomány is csak romja a réginek. Van összesen 6
hosszújáratu vitorlás hajója 3112
tonnatartalommal, 61 fnyi legény-
séggel, 7 halászbárkája 22 legény-
nyel.

A Buccari-öböl déli csúcsán,
átellenben Buccarival fekszik Bakaracz
vagy Buccarizza, kis helység. Fölötte
alig 2 kilométernyire Hreljin község
szerteszét szórt házai lepik el a hegy-
oldalt, melynek egyik kiemelked kújp-

j;in látjuk a Frangepánok hreljini

várának romjait, melyek úgy a ten-
gerrl, mint a Hreljin fölött kanyargó
vasútról is szembeíitln láthatók.

Már a bejáratnál, a Szercsicza-
foknál szemünkbe ötlilc a Quarnero
egyik különlegessége, a tonnára,
vagyis a tinies létra, mely egyedül
vagy kettesével szabadon álló, 15—20
méter magas 30" szögben a tenger
felé hajló hágcsó, a melynek tetejében
kosárban ül a tinhal-lesö halász, hogy
a vándorhal érkezésekor jelt adjon
halásztársainak. A halászat ismerte-
tésénél bvebben lesz szó e pittoreszk

eszközrl, mely Portorétól fogva gyak-
ran elénk bukkan mind a horvát
tengerparton, mind a szigetek öblei-

FRANGEPÁN FERENCZ KRISTÓF. beil.

(Az utolsó Frangepán.)

r()RT()HK.

Fótion'' vagy Krajlericza a Buccai'i-r)1)()l bejárai áiiál elágazó kis keskeny

öböl körül épült városka, mely a magyac tengerészetben nevezetes múlttal

dicsekedhetik. Az öblöt bezáró partok egyik fokán a Punto d'Ostron

áll a portorei világító-torony, mely 12 tengeri mérföldre szórja állandó fényét,

minden hárf)m pei'cz után egy-egy villantással. A vái-oskának csak 1104

lakosa volt 1891-ben ; dt; községi kötelékébe tartozik még Bakaracz, Smrika,

Dol veliki. A Frangepánoknak itt is volt várkastélyuk, egy nagy négyszög-

letes, saroktornyos épület, mely a kiköt közelében elször vonja magára
figyelmünket s Portorének külsleg kiválóan jellemz építménye. Jelenleg a

jezsiúták kollégiuma van benn(>. Egy régibb kastély, melyhez a Szt.-Miklós

plébániatemph)m van építve, melyben 1827-ig a révkapitányság volt elhelyezve,

a városka egy másik nevezetessége. Egyéb megtekinteni való nincs is a kis

városban. A jezsuiták által birt kastélyt Novigradnak, azaz új várnak is nevezik.

A hagyomány szerint ennek kápohiájában tanácskoztak vohia a Wesselényi-

összeesküvésben részt vett Zrínyi Péter, Frangepán Forencz Kristóf és tár-

saik, mely (összeesküvés vérpadra, vitte a nevezetes csaiiid utolsó sarját. A

I
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hanninczíi.s években, Kuuclimüllcr tudósíü'is;i szcriiil (v. a várkastély a

shijeco-hctegek kórházának volt berendezve. Ez a rettenetes, undok betegség,

mely a magyar tengerparton a múlt század utolsó évtizedeiben terjedt el s

elször a közeli SJcrljevo helységben jelentkezett, a honnan nevét is vette, ma
már megsznt. Fiúméban is külön kórház volt e betegek számára, a kiknek

egyes áldozatait néhány évvel ezeltt még lehetett látni. A ragadós kór

által összeroncsolt arczu emberek undort keltettek mindenkiben s azért

mindenki kerülte ket, mint a bélpoklosokat. A szigorú elkülönítés végre

kiirtotta e csapást. A hagyomány szerint IV. Béla Portorében kelt át, mi-

dn Vegiia szigetére menekült a tatárok ell s ettl fogva hivták volna ezt

a kikött király kikötjének. Mások szerint már elbb Portus regius nevet

viselt. Igazi királyi kiköt akkor lett,

midn 172U-ben 11 1. Károly megláto-

gatta s kiépíttette. Ekkor kezddött

egy századra terjed virágkora.

Károly ugyanis, a ki Fiume fel-

virágoztatását, valamint az egész ten-

germellék életének ujjátercmtését in-

tézkedéseivel hathatósan elmozdítani

igyekezett. Portorét hadi kikötül sze-

melte ki. Terve azonban nem sikerül-

hetett, mert külömmen a vitorlás hajó-

zás korszakában a borajárta hely nem
lehetett alkalmas hadi kikötnek. A
negyvenes évekig fennmaradt az öböl

bejáratánál egy parti üteg, mint a

megkisérlett hadi kiköt maradványa.

Ivóvízben is nagy a hiány a városban,

az egész lakosság kénytelen volt

beérni az új várkastély udvarán lev
nagy cziszterna vizével.

Mindazáltal Portoré hajóépít-

ipara a jehm század közepéig ers lá-

bon állott és két hajógyára szép ered-

ménynyel dolgozott.

A hajóhad részére ágyunaszádo-

kat. Süt 1801-ben a keletindiai társa-

ság megrendelésére 1000 tonnás fre-

gattot is építettek itt. Megkezdték

egy dokk éjtését is, ez azonban félben maradt.

Portorénak ma kevés hajója van, ezek is többnyire csak kis vitorlások.

Volt ugyanis 1896 végén 3 hosszújáratú hajója 1792 tonnatartalommal, 36

legénynyel, 20 kis partjárású hajója 150 tonnatartalommal, 11 halászbárkája

41 legénynyel. A 34 hajó összes tonnatartalma nem több mint 19r)7, legény-

sége 134 f.

A hajóforgalom a legutóbbi kimutatás szerint következ :

FUANCKPÁN MIKLÓS SÍREMLÉKE TERSATTON.

Erkczott Indult
lorliolvo iiroson terhelve üresen

hajó tonnatartalom hajó tonnatartalom hajó tonnatartalom hajó tonnatart.

Gzös 2122 80785 2 40 2124 808,11 — —
Vitorlás 24 454 2Ü G8J 2.'! 7!)r> 24 428
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A gzösök aránylag nagy forgalma szintén onnan ered, hogy a magyar-
horvát gzhajózási társulat r3almáeziába és Zengbc men gzösei a legtölih

járatban Portorét érintik.

Portorétól délnek í'ordnlva a C-anale Maltempon keresztül a tengerpar-

tot Veglia szigetétl elválasztó Morlák-csatornába (Canale della Morlacca)

jutunk. A keskeny Maltempo-csatornát, a hol ersebh a tenger áramlata s

ers szélben nagy küzdelmük van a vitorlásoknak, még jobban összeszkíti

a San Marco scogiio, ez a sziklabércz, mely Vegha szigethez tartozik.

Kopár, hegyes orom, melynek szürke mészkpadjai közt sovány f terem.

E scoglion a velenczei uralom alatt erd is állott.

Egész Sv-Jakovig vagyis a percsini öbölig, mintegy hat kilométer hosz-

szúságban húzódik a Maltempo-csatorna, kopár szirtfalak közt, melyeken csak

itt-ott látunk apró zöld foltokat, a nagy fáradsággal kultivált karszti kerte-

ket. Ez utóbbi kis helységet elhagyva, egy kissé kiszélesedik a tenger, benn
vagyunk a Canale delía Morlaccában. Tekintete ennek a csatornának is egé-

I
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BUCCARI RÉGI TÉRKÉPE.

szen tószer, szemünk eltt véges-végig bezárt területnek látszik, jó messze

darabra nem szélesebb 4—5 kilométernél, csak Szelczen alul tágul ki 10—l
kilométernyire. Hogy az Adriai-tenger egyik részében hajózunk,^ azt a ten-

ger mély kék színe s a parton el-elöbukkanó tonnárák tudatják velünk.

Egész Czirkveniczáig tart a kevés változatosságot mutató partvidék, llt a

Vinodol-völgybl kiszakadó Dubracsina patak völgyének hajlata és szem-

ben Vegha földségének a dobrignoi öböl által való kikarajosodása egyszerre

kellemesen töri meg az eddigi partvonal egyhangúságát.

(Jzirkvenicza.

CZIRKVENIGZA.

Czirkvonicza két részbl áll, a kikötnél elterül városkából s az innen

alig tiz p(u-cznyire alapított fürdintézctböl. A városka építkezési jellege

tökél(ít(^s(Mi az, a mi a többi tengermelléki városkáé ; 1(")bb emelet(>s, magas,

keskeny házak. 460 háza vau; lakóinak száma 1891-ben 2635 volt; mint

j)olitikai ktizségnek Sveta-Jelenával 3837. Modnis-FiuuKí mogycn(>k novii

járásához tartozik. A lakosok mind horvátok, de igen sokan beszélnek
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olaszul. Egy részük tengerész és halász, más részük niint ügyes kmimkás
nagyon keresett; sokan még Amerikába is eljárnak dolgozni s keresetüket

kis vagyonkájuk szaporítására hazahozzák. Véglegesen kivándorló alig van

köztük ; a mint a külföldön egy kissé megszedték magukat, hazajönnek s

házat építenek maguknak. A legtöbb kertet is szerez, söt a szemben lev

Veglia szigeten is van kertjük, a hol fügét, olajat, szüöt termelnek.

Czirkveniczáról a XIV. században találunk hiteles följegyzéseket ; noha

a területén elfordult leletek arról tanúskodnak, hogy itt már a római ura-

lom idejében is lakott helynek kelUitt lenni(\ A Frangepánok birtoka

voh ez a helység is. A Frangepánok vára a Kotor-hegyen állott

;

ennek aljában épült Szent-Antal temploma egy kis faluval, melyre

RÉSZLET A TEKSATTOI VÁRBÓL A MARENGOI DSZLOi'l'AL.

átment a templom neve, a mennyiben templom horvátul crkev. Ebbl
lett Czrkvenicza, ma hivatalosan Czirkvejcza. Frangepán Miklós bán

1412-ben pálosokat telepített (Jzirkveniczába, hogy a vidéken a kultúrát

terjeszszék. A kolostor ma is áll ; József fölierczeg vette meg, a ki elbb

katonatiszti szanatóriumnak rendeztette be, legújabban azonban a László-

menedékház czéljaira ajánlotta föl, hogy e házban a szerencsétlen véget ért

László fölierczeg nevéaek emlékére oly szegény beteg gyermekeket ápoljanak,

kiknek csak a tengeri fürd adhatja vissza egészségüket. A kolostorban valaha

sok mkincs, különösen festmény volt ; de elkallódtak és csak egyetlenegyet,

mely a kolostornak a pálosok számára való átadását ábrázolja, menthet-

tek meg.

A fürdintézetet 1894-ben alapították, de mint fürdhelynek már 1887

óta kezdett terjedni a neve. 1893 nyarán már három fogadója volt a hely-

ségnek, melyekhez járult a fürdintézet elkel berendezés nag}" „József

fölierczeg" szállója 110 szobával, a tengeri fürd fölött emelked liegyol-

Történcte

Fürd.
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Éghajlat.

dalban. A fürd és a szállóház közt, a parthoz közel van a fürd-vendégl
pavillonja. A szállóhoz iijonan készült parkon át vezet a kígyós út, a

helységgel pedig fasorral szegett út köti össze. A hajón érkezk rendesen

a készen várakozó apró, ernys bárkákon teszik meg a rövid ideig tartó

kellemes utat.

Czirkveniczára, mint tengeri fürdnek és klimatikus gyógyhelynek
alkalmas helyre elször Frischauf János gráczi egyetemi tanár hívta föl

József fherczeg és a horvát kormány figyelmét. Elnyeit fleg József
fherczeg méltatta, a ki a katonatiszti szanatóriumot alapította s tevékeny
részt vett abban, hogy a fürd létrejöjjön ; felhívták rá a figyelmet még
Chyzer Kornél, Preysz Kornél, Horváth Géza, Marhisovszh/ Béla doktorok.

A fürdt 1894. június 24-én adták át a közönségnek.
A fürdnek elnye az a homokzátony, melyrl a tengerpart ismertetését

bevezet általános képben megemlékeztünk, mely tényleg az egyetlen pont a

magyar-horvát tengerparton, hol a tengeri fürdés czéljára alkalmas, fövény-
talajt, úgynevezett plaget találunk ; mert máshol mindenütt mély és sziklás.

Czirkvenícza éghajlata a legenyhébbnek mondható nemcsak a magyar-
horvát tengerparton, de még a (^)uanieroban is, a szigetek egyes vedelt öl)lei-

MARTINSCHIZZA.

nek éghajlatát leszámítva. A bora természetesen itt sem kerülhet ki, de
jóval gyöngébb, mint Fíiunéban, a Buccari-öbölben, vagy különösen Zeng-
ben. Az a hely, a hol a fürdointézet épült, a mögíitte emelked h(>gy által

eléggé meg van védve s ebben a tekintetben vetekedik Abbáziával. Meteoro-
lógiai megfigyel állomás csak 1891 óta van rendszeresítve, azért a légmér-
sékletekre nézve csak néhány esztend adatait bírjuk. Tjegmelegebb hónap
a jidíus és augusztus, 24—2!) C» középhmérséklettel. Leghidegebb a január,
melyben a legalacsonyabb hfok miiulazáital eddig csal; 4'2" voU, még pedig
1893-ban, ugyanakkor, midn szokatlanul ers tél uralkodott, st a Riviérán
is kemény hideg és havazás járt. Az enyhe idjárás következtében Czírkve-
niczában a pálma, oleander és a többi tropikus növény baj nélkül telelh(?t a
szabadban. Az évi közép hmérsékletet tekintve, Czirkvenícza Nizza és Abbá-
zia közt áll, az utóbbinál, a január liónapot leszámítva, melegebb.

A tengeri fürd elnye Czirkveniczán a már említett fövény, a plage,
melyhez foghatót az Adriában csak a velenczei Lídon találunk. E homok-
torlaszt a l)ubracsina patak rakta le évszázadok hordalékából. Az apály és

dagály okozta hullámverés, minthogy e jelenség különben sem nagy az
Adriai-tengerben, itt kevéssé érezht^lö, ellíMiben elég ers a tengernek Fiume
felé való ái'amlása (óránkínt egy tengeri mérföld), mely csöndes idben is

mozgalmassá teszi a tengert. A tenger közepes hfoka májusban 18o, június-
ban 22-5", júliusban 27-1". Es átlag 103 napon esik az esztendben, a csa-

padék meghaladja az 1000 millimétert.
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Czirkvenicza kör-

nyéke bövclkrdik
vonzó kiránduló pon-
tokban. A helység
mögött alig tíz percz-

nyire van a Kotor-

hegy, egy magánosan
emelked kúp, melyen
az els templom rom-
jai ma is láthatók. A
hegyrl szép kilátás

nyílik a Vinodol-völgy
fels részére. A Dub-
racsina partján a köz-

ség által ültetett ár-

nyas fasoron át húsz
perc alatt elérjük a

Máría-forrást,melynek
vizét 1890-ben leve-

zették a völgybe, hogy

KiráiuUilóhelyek.

BLICCAHI. A ZinXVI-KASTEI.V,

a lakossáool iss ívÓNÍzzcl lássák el.

Nem messze van Czii-kvcniczától a ;-58Ü méter magas Drenin-hegy ((íra-

dina vrh), melynek oldalai szépen mvelt keitekkel és házcsoportokkal már
fejlettebb kultúrát mutatnak. Innen úgyszólván végignézhetünk a Vinodol-

völgy legnagyobb részén, a Karszton oly gyéren elforduló sr erdkön,
az egymás hátiin sorakozó api-ó kíizségek jól mvelt kertjein és szllein.

Ezektl kapta a termékeny víilgy a borvölgy (\'ino-dol) nevet. Földerít
kép a szirttenger folytonos szürkeségében ez a, zöld sziget, mely sr ház-

csoportjaival olyan, mintlui nyaralótel(>p lenne. A hegy tetejérl szemünkbe
ötlik hatalmas kastélyromjával a történelmileg nevezetes Bribir, a Frangepá-
nok si fészke, elláthatunk a Quarnero nagy részére, az isztriai hegyekre,

valamint a Kapella-hegyláncz egyes magíisabb kúpjaira.

A czirkveniczai khíd mögött balra a J)ubr:icsina völgyén át a Vinodol-

völgybe kerülve, a hol a patak északnak fordul, egy hegyfokon szintén a

Frangepánok egyik várának romját pillantjuk meg. Nem messze a vái'tól egy
más híd vezet át a Dubi'acsinán. Ez a bejárata a Vinodol-völgynek. Mind-
járt mellette, jobbra-balra pompás tölgyerdö díszlik, mely a czirkveniczai

fürdvendégek legkellemesebb kirándidó pontjii, a hová nem rég egy villa-

mos vasutat is terveztek, de létre meg nem hozhatták. Innen háromnegyed
órányira van Grízsane, a Viuodol fhelye, melynek temploma, kaszinója,

több vendéglje s kitn forrása van. Grizsanenak alközségeivel együtt 4100
lakosa van.

Czirkvenicza

élénk összek()tte-

tést tart fenn az

át(>llenben lev
Vegliaszigettel, ne-

vezetesen a közeli

Dobrignovalés Ver-

benicoval, a hová
rendesen halász-

bárkában szoktak
átmenni. A csatorna

itt csak 5 kilométer
széles, a tengeri út

a dobrignói öböllel

együtt mindössze
csak 8 kilométer,

Verbenícóba sem
több 11 kilométer-

nél ; a többnyire
csöndes tengeren

CZIRKVENICZA. — A FKANGEPÁx-KASTÉLY. tehát bái'kán mín-

i I
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clen veszély nélkül s rövid iclö alatt át lehet kelni. Nincs is az egész
tengerparton amiyi kis bárka, mint Czirkveniczában. A tengeri hatóság
által megszámozott, úgynevezett élelmezési bárkák száma 153, holott az
egész tengerparton mindössze ál9 van ; tehát két harmadrészülc czirkvfmiezai
lakosoké. A legénység száma 303. Ezenkívül van 20 halászbárka 142 fnyi
legénységgel és 12 kispartjáratú hajó 127 tonnatartalommal, 31 legénynyel.
A hajók összes száma 185, a legénységé 476 ; Fiúmén kivül legtöbb az
összes magyar kikötök között.

Hajóforgalma is legélénk(>bb valamennyi magyar kiköt közt, feUihnulja
Zenget is. Az évi hajóforgalom a tengerészeti hatóság legutóbbi kimutatása
szerint volt:

Erkez(!tt

Terhelve
Hajó Tonnatait.

Gzös 897 52342
Vitorlás 452 7887

Üresen
Hajó Tonnatart.

461 24112
7 90

Indult
Teriielve

Hajó Tonnatart.

779 44342
19 273

Üresen
Hajó Tonnatart.

579 32112
443 7870

Mindössze érkezett 1817 hajó (1358 gzös) 104,431 tonnatartalommal,

PORTORÉ. A FRANGEPÁN-KASTÉLY. (jliZSUITA-KOLLK(ilUM.)

indult 1820 hajó (1358 gzös) 84,603 tonnatartalommal. Az üres gzösök
feltn száma oiman van, mert a személyszállító hajók (>gy része tei'h(!t

nem szállít.

SZELOZE.

Czirkveniczán túl a Vinodol-völgyet elfogja elttünk egy hegyláncz,

mely a Dreninben kulminál. Egész Szelczéig, iUetöleg Noviig ültetvények

kellemes, zöld foltjai tarkázzák a sziklás hegyoldalát.

Szelcze, a hasonnev öböl mellett igen csinos fekvés köz, Brdo

helységgel együtt 340 házból álló falu, 1445 lakossal, kikötvel. Közel esik

hozzá Bribir, a Vinodol-völgyben, a hová csinos kertek közt jó út vezet.

Lakói részint mezgazdasággal foglalkoznak, részint tengerészek, a kilc

Veglia szigetére vagy onnan szállítgatják a csere-árúczikkeket. Van 55 kis

bárkája 109 legénynyel s 8 kispartjáratú hajója 136 tonnatartalommal, 27

legénynyel. Kikötjének forgalma 1232 érkez, 1233 indiüó hajó, ezek közt

feltnen csekély vitorlás, mindössze 77. A gzösök forgalma általában a

magyar-horvát gzhajózási társaság helyi járatainak tulajdonítható.
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JSiuvi.
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Szelczctl 8 kilométíu'nyh'P akár a tengeren, akár az országúton Nori

városát, a járás székli(>lyét érjük, ott a hol Vinodol-víilgy, mely a Síiha

recsina patak harántvölgyén át közlekedik a tengerrel, véget ér. Éppen ezért

a Vinodol lakosaira nézve fontos hely. Lakosainak száma 3267. Van több

temploma és kápolnája; a politikai hatóságon kivül a járásbíróságnak is

székhelye. Csinosan épült város, melynek régi Frangepán-kastélya s az e

mollett álló templom érdemes a megtekintésre.

Növi a Frangepánok, de Magyarország történetében is végzetes sze- Tiirióuctc.

repet játszott. I. Mátyás alatt Frangepán Mártoné volt, a kinek testvére

János Vegliában uralkodott. Midn Márton halálos betegségbe esett, mieltt
még kilehelte volna lelkét, János megszállotta Novit és Bribirt. E miatt

Mátyás király Magyar Balázs vezérlete alatt hadat küldött Jánosra, a ki

Vegliát már Morosini Púi leiinyával való esküvjekor magvaszakadtának
esetére titkon Velenezének hagyta örökül. A szorongatott János V(>len-

fzét hívta segítségül. A signoría Vineiguerrát küldt(> a szigetre, a ki

POHTOItl?;. A RKÍJI KASTKI.V KS TKMI'I.DM.

Magyar . Balázs ellenébcm elfoglalta. Frangepán János évdíjat kapott a

köztársaságtól, Magyai'ország pedig végkép elvesztette Vegliát. 1280-ban

Noviban a Vinodol-völgy falvainak vénei gylést tartottak, melyen leírták

srégi törvényeiket és szokásaikat. Ez a vinodoli szabálygyjtemény. Zakón

Vinodolski, mely azeltt minden falunak nuígvolt kéziratban, ma azonban

csak egy példányt riz b(>lüle a zeng-modriisi káptalan.

Novinak van kis tengeri fürdje is, saját tengerészeié azonbnn luigyon

csekély, alig számbavehet. Nagyobb hajója egy sincs. Hajóforgalma körül-

belül 1300 érk(v> s ugyanannyi induló hajó ; nagyrészt személyszállító gzös-

Noviból több út vezet nemcsak a Vinodolba, han(!m a Kapella-hegy-

vidék belsejébe, valamint a tengerparton Zengbe. A tengeren közeledve az

egyenletes magasságú hegyhátak fölött mindjobban elénk tolulnak a zengi

hegység és a Velebit magas szíklateteí.

ZENG.

A Bocca di Segna, azaz Zengi-öbol medencéje körül, a Senjska drága

vagyis a zengi völgyszakadék torkolatában regényesen fekszik a Fiúméval

hajdan egy rangban állott szabad kiköt város : Zeng. A mikor Fimne még
nem tartozott Magyarországhoz, ez volt csekély tengeri exportjának köz-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-hovvál tengerpart. ü

Zeng.
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vetítje, a míg a török invázió el nem vágta az anyaországtól. Zengen felül

"kezddött a régi katonai határrvidék, melybe 1777-ben Zenget is, sza-

bad kikötvárosi jellegének fentartásával, bekebelezték. Ma Lika-Krbava-
megye területén fekv szabad királyi város, 500 házzal, 2800 lakossal. Szék-

helye a zeng-modrusi püspöknek és káptalannak, a járási hatóságnak, van
szemináriuma, fgimnáziuma, kereskedelmi és iparkamarája.

Kikötjét, mely két világító toronynyal és három mólóval bír, a

Lujza-út nagyesz tervezje, Vukassovich altábornagy építette. A bora azon-

ban itt borzasztó ervel szokott dühöngeni, úgy hogy a nagyobbszabású
kiköt építése úgyszólván kárbaveszett költség lenne, mert nem adhatna

biztos menedéket a hajóknak. A tengerparti közmondás is azt tartja a bóra-

mja rr .nrrTTfTfrr^r^,^

CZIRKVENICZA. A JOZSEF-KUHERCZEG SZALLU.

Nolinj.

ról : A Fiume la nasce, a Segna la fiorisce, a Trieste la eropa. A bora

Fiúméban szül(;tik, Zengben virágzik és Triesztben múlik ki.

A város jílege egészen olyan, mint bármely parti városé : egy nagyobb

tér körül csoportosuló keskeny görbe utezákból áll. A ftér keleti oldalán

áll a XIV. században épült régi kastély, melyben valaha Zeng fkapitányai

laktak ; közel ide a papnevel intézet ; a tér közepén a városi vízvezeték

kútja. Székesegyháza a Szz Mária tiszteletére a XIII. század eleje táján

épült. A foltár alatt több püspök sírja van ; az oltár mögött pedig XV. és

XVI. századbeli okiratokat tartalmazó leveles tár. Érdemes megnézni Szt.-

Ferencz templomát is, mely ir)58-ban épült román bazilika-modorban. Az
oltárokat szép márványszobrok, a templom falait zengi törzslakók nyugvó

helyét jelz feliratos sírkövek díszítik.

A várostól délre egy 60 méteres magaslaton egy régi vár áll. Ez a

Nehaj várkastély, melyet löB-ban négyszögben, négy, szintén négyszögletes

toronynyal Lenkovics Iván kapitány építtetett. Innen nyugatra a part fölötti
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kis magaslaton áll a Sz.-Mária-templüm, küzel hozzá a göwg nem egyesültek

temploma s a városi fürdház. Északra a belvárostól magas domboldalon

találjuk a Varos nev külvárost, mely nagyrészt kertekbl áll. E kertek

alatt, a zengi völgyszakadékban indul ki a József-út, mely csakhamar sr
kanyargással emelkedik föl a Zengi-hegye s a 698 méter magas Vratnik-

liágón vonul tovább észak felé, a Nagy- és Kis-Kapella közt Alodrusnak. A
Vratniki-ól pompás kilátást élvezhetünk egyrészrl a tengerre, másrészrl a

Kapella és a Velebit fenségesen zord hegyvidékének nagy területéní.

Zeng keletkezése a történeti mesék korába nyúUk vissza. Valósziii,

hogy legrégibb város a magyar tengerparton s az Adriai-tenger^ sziget(M-

nek benépesítésével egvidejüleg települt meg. Plinius is említi Heniát. A
IV. században már püspöksége is volt s Atilla hadai megostromolták a

várost. Bizonyosat csak a XIII. századtól fogva tudunk róla, a mikor a

Tiirtúnctc.

CZIUKVKMCZA. A KOTOÜIIEGY.

tatárok elpusztították, a kiknek kivonulása, után 1\'. Héla 12(i0-bau a

Frangepán testvéreiknek ajándékozta. A Frangepáiiok újra ioléj)ítették és

benépesítették. 1297-boii Frangepán Dusán a f(>renezeseknek kolostort épített

a falakon kívül. Ezt a kolostort Lenkovicii zengi kapitány lööíS-ban lerom-
boltatta s helyébe a Nehaj-erdöt emeltelte ; a ferenczeseknek j)edig a
városban épített uj kolostort ir).'')9-ben.

A város 1388-ban, 1458-ban és 1462-ben különb(')z kiváltságokat

kapott, melyeket 1473-ban Hunyadi Mátyás király megersített. Ugyan
1488-ban szabad királyi várossá emelte Zenget. Ekkor állott Zeng virágzása
korának deleljén ; sokkal néj^esebb volt mint ma s a tizenkét templom
emelte díszét. A város igazgatását a zengi gróf vagy kapitány, egy helyettese

és 3 rektor vezette, a kik közül az els a nemesek, a második a polgárok,

a harmadik a nép bírája volt. A bán a zengi fkapitány ezímét viselte. A
határrvidékbe történt bekeblezésekor Zeng fbírája ezímét a károlyvárosi

parancsnokoló tábornok kapta.

A zenglek vitézül védelmezték városukat, fleg a Modrusra csapott

törökök ellen. 1526-ban, 1532-ben, 1557-ben, 1569-ben, 1587-ben és 1592-ben
ismételten gyzedelmeskedtek rajtuk. Erejüket a XVI. század elején a beköl-
töz uszkókok növelték, a kik azonban rablófészekké tették Zenget ; mind
a mellett a török ellen folytatott bátor portyázásaikért és az ellenséges

u*
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Velence nyugt alán ílásáéj't a béosi császáii kormány jóakaró támogatásiiban

részesültek. Els zengi kapitányuk Ronnach volt 1540-ben.

Mint Fiume történetébl tudjuk, a rakonczátlan rabló népet csak a

madridi békeszerzdés követelménye értelmében 1618-ban törték meg az

uszkók családok széttelepítésevei. A zenglek azért nem kevésbbé vitézül

küzdöttek ezután is a törökök ellen. 1651-töl 1686-ig hatszor álltak velük

szemben. Ez utóbbi évben Likkánál és Gacskánál verték meg ket. 1702-ben
a franczia-osztrák háborúban egy franczia hajó ostromolta Zenget, de Vukas-
sovich Péter hsileg megvédelmezte.

A zengi püspökség srégi, már a IV. században állott. Az egye-

sített zeng-modrusi püspökség 1617-bl ered. Korbavia püspöke ugyanis
1459-ben a törökök ell Modrusba menekült. A terjeszked törökök miatt a

püspökség innen is kénytelen volt tovább vándorolni s a püspök 1593-ban
Noviba vonult a modrusi káptalannal együtt. 1607-ben újjáalakították a

püspökséget zeng-modrusi czímmel s ennek egyházmegyéjébe osztották Fiumét
is. A zeng-modrusi püspök egyúttal a magyar frendiháznak is tagja.

Zeng tengerészete ma még Portorét sem éri föl. Összesen 20 hajója

van 1155 tonnatartalommal, 89 fnyi legénységgel. Az évi összes hajófor-

galom alig fele Portorénak; 1700— 1800 induló és érkez hajó, melyek összes

tonnatartalma alig múlja felül a 100,000 tonnát.

SZKNT-íiYÜHGV.

Zengíui alul kezddik az a majdnem törellen voiuilú sziklafal, melylycl

a- Zcngi-hegy és a Velebit elhegysége a tenger fölött hirtíen megszakad.

Kgy kis városon kivül csupa apró, néhány házból álló helységeket látunk

egy-egy kis szakadékban, vagy egy öböl csekély t(;rj(^delmu hordalék-

földjén.

Szent-György vagy San-Giorgo, horvátul Sveti-Jaraj huszonhat alköz-

ségböl és pusztából álló község; a többi közt hozzá tartozik a tengerparton

mintegy 10 kilométerre lev Lukovo is. A rendkívül szétszórt községnek

olOO lakosa van. A falu m(;llett ("gj római vár maradványai láthatók;

határában különböz római eredet régiségeket találtak. Római feliratos

k van befalazva a plébánia-templomban is. Hajdan a pálosoknak kolos-

toruk volt itt. Van kikötje, melyben azonban évenkint összesen csak mint-

egy hatszáz hajó fordul meg ; többnyire a partjáró gzösök. Lukovoban

több görög ház romjai enyésznek ; maga a katholikus templom is görög ima-

ház volt hajdanában.

.JABLANÁCZ. .lal.lanácz.

Lukovón túl az els kis falu a tengerparton Ddiija-Klada, melynek uoinja wada.

(')ble bárka-révül használható. Ez már Jablanácz község kötelékébe tartozik.

Ugyancsak Jablanáczhoz tartozik Dolnji-Stariqrad, a hol szintén egy Fran-,>
,' ./ ,y / o,; Uülnji-M.arigi-ail.

gepán-vár és templom romjait láthatjuk. Temploma egészen a tengerpart

fölött áll. Stinicza, mely három helységbl és több pusztából álló falu, szintén '^^^^»<^'-3-

.Tablanácz községi kötelékében, 1032 lakossal bír. Krescimir horvát király

idejében itt megersített várkastély állott, melynek nyomait még most
is láthatni egy elpusztult város némi maradványával együtt. Stiniczában

kiköt is van, melyet azonban alig használ néhány vitorlás.

Jablanácz maga kis helység, alig 800 lakossal. Több útvonal találkozik

itt össze, melyek a Velebiten át a Likká völgyét kötik össze a tengerrel.

Kikötjének forgalma 360 hajó 20,000 t(mna tartalommal. Saját tengerészete

csekély, 2 halászbárka és 4 kis partjáratú hajó, 16 fnyi legénységgel. A
helység mellett az egykori Jablanicza vár romjait látjuk.
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Carlopnpu. PA K>L( )I'A( !( ).

A miigyar luili'u'lól csuk 20 kilométcrnyir(>, mci'odok licgyíahiktói elzárva,

egy kis öböl hajlatában fekszik Carlopago, (Karlopago) vagy horvátosan Kar-

lobago, egylcor Bag ; a magyar királyság legdélibb fekvés községe ; önálló

város, 661 lakossal. Hajdan Bagnak, Srissiának, Stripánalc hívták s a kor-

baviai grófoké volt. 1387-ben, 1432-ben, 14ol-ben különböz kiváltságokban

részesült, melyeket I. Mátyás király megersített. A város sok viszontag-

ságon ment keresztül. 1525-ben Ivifosztották a törökök, 1616-ban pedig a

velenczeiek. Ekkor 1683-ig romban hevert. 1714-ben ismét ostromot kellett

elszenvednie a franczia és spanyol hajóktól. III. Károly halála után vette föl

a Carlopago nevet. Mária Terézia 1757. augusztus 15-én külön szabályzatot

adott részére s 1760-ban megersítette elbbi kiváltságait. 1785-ben, úgymint
Zenget, szabad kikötvé nyilvánították. 1809-tl 1814-ig franczia birtok volt,

mint ilyent 1813-ban az angolok bombázták, kastélyát légberöpítették, levél-

tárát fölégették.

A városka a többi tengerparti városokkal együtt, fleg a vitorlás

hajózás hanyatlása miatt elvesztette régebbi jelentségét s még lakossága
is csökkent, úgy mint Zengé. 1835-ben Fras szerint 716 lakosa volt. Az
általános népességi gyarapodás szerint legalább is 1000 lakosának kellene

lennie s ma már a 700-at sem üti meg a népessége.

Carlopagónak van plébánia-temploma és kapuczinus-kolostora templom-
mal. A mostani plébánia-templom csak 1773-ban épült a régibb templom
anyagából, mely templomot 1714-ben a franczia és spanyol hajók ldözték
össze. A kapuczinusok temploma 1712-ben épült.

Carlopagónak lakosa volt a híres Messich Márton kath. pap, a ki

1713-ban halt meg itt. Messich, mint pap, csapatot szervezett s egyik leg-

félelmetesebb ellensége lett a töröknek ; különösen 1683-ban, mikor Thököly
Imre fölkelésekor a szövetséges török hadak Horvátországba is betörtek.

Messichet 1693-ban I. Lipót ezredessé nevezte ki ; de azért nem tette le

papi jellegét.

Carlopago hajdan élénk kiviteli kereskedést zött szarvasmarhával,
brrel, fával ; behozatala is elég jelentékeny volt ; behozott gyapjút, gabonát,

i'izst, déli gyümölcsöt. Kereskedelmének nagy hanyatlása daczára legtöbb

kis partjáratú hajóval rendelkezik a magyar-horvát tengerpart kiköti közt

;

van ugyanis 40 ilyfajta hajója. A hajóforgalom nagyon elmarad nem csak Zeng,
de a többi fels kiköt forgalma mögött is ; évente alig több 500 hajónál,

melyek legnagyobb kontingense a partjáró gzhajókból telik ki.

A MAl.riC.Ml'O-C^SATOKNA HIC.IAKATA.



FJUME ÉS A MAGYAR-HORVÁT TENGERPART
FÖLDTANI VISZONYAI.

jiuMK és a magyai'-lioi'vát lei ikerpárt kíu'iiyékét a Karszl -hegység

déli lejtje alkotja; azért lássuk elbb ennek függleges tagolt-

ságát, minthogy ez szorosan összefügg a Karszt lejtjének föld-

tani viszonyaival.

A Karszt déli lejtje lépcszetesen ereszkedik le a tenger felé. Lejtjén Kar«i lópcsi.

három fölépcszetet különböztetünk meg, a fels, a k(')zéps és az alsó

lépcszetet.

A fels lépcsözet lejtje a Karszt fensíkjával határos, igen meredek, ter-

rasszokban és kisebb, hiiUámzatos felület hegyekben folytatódik lefelé.

Ezeknek északi lejtjük mindig rövidebb, a déli ell(ml)en mindig hosszabb-

Az egyes terrassz-hegyek hosszúkás, kerülék alakú, kevésbbé mély völgyeket,

dolinákat zárnak maguk közé.

A l-özéps lépcsözet lejtje nem ereszkedik annyira, de hegyei annál vál-

tozatosabb alakulatot mutatnak ; hol csúcsokhoz, hol kúpokhoz, hol kupo-

lákhoz hasonlítanak, hol szaggatott és haránt hegylánczok által ker(>sztezett

hegyhátakat képeznek, közöttük pedig néhol tágasabb síkságok terülnek el,

fedve a hegyekrl leomlott és a víz által oda hordott kisebb-nagyobl) iöv-

melékkel, máshol a hegyek oldalai számtalan kisebb, de mély tölcsér-

alakú dolinákban futnak össze. — Egyszerre azonban ez a középs lejtzet

igen meredeken hanyatlik le az alsó lépcszet felé és ennek átellenes emel-

kedésével együtt egy hosszanti, a tengerparttal többé-kevésbbé párhuzamosan

haladó és Fiumétl Noviig elhúzódó, majdnem folytonos völgységet képez,

melynek részei : a fels Recsina-, a Drága- és a Vinodol-völgyek.

Az alsó léiK-sözet lejtje ezen hosszanti víilü'vbl 85—70 méternyire mere- '^"^**'"'l•

deken emelkedik fel, azután pedig lassan, (>gye)iletes(Mi lejtsödik a tenger

felé. Az alsó lejt nagyobbára egyenes, majdnem ferde sík, nagyobb emel-

kedések nélkül.

Ez alsó tengermelléki lépcszetet három haránt völgy, j(jbban mondva, "'"•»"' ^"'-v'i^

hegyszakadék szakítja meg, a mely harántvölgyek a hosszanti völgybl

indulnak ki és ezt a tengerparttal kötik össze. Ezek a harántvölgyek : az

alsó Recsina-völgy Fiinne mellett, mely a fels Recsina-völgybl indul ki

;

Martinschizza völgye, mely a Draga-völgybl vezet le a tenger felé

;

végre a Vinodolból kiinduló és Czirkvenicza mellett a tengerbe szakadó

Dubracsina völgye.

I. A FELS LÉPCSZET LEJTJE.
A TT- t f p '1 (> T - 1 ' <• 1 / /

Fels lépcszet

A Karszt határos íensikja es az ennek a tenger lele való loiytatasat küzeiei.

képez feh déli lejt a régibb liburni, vagyis triasz-mészlíhl van felé})ítv(>,
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mely sötétszürkeszin, tele van calcit-erekkel és repedéseiben mint mellék-
alkatrészt bséges okra-sárga agyagot tartalmaz.

Mieltt a lépcszetek részletes taglalásába bocsátkoznám, röviden
szemügyre veszem a tengerpart általános geológiai felépítését.

I. KRETA-KORSZAK ELTTI KÉPZDMÉNYEK.

Területünk legrégibb üledékes kzete azon homokk és conglomorát,
mely legnagyobb kiterjedésben a Kulpa forrásvidékén és a Velika voda
mentén található. Dr. Stache Guido*) az Osztrák-magyar Tengerpart kör-
nyékérl szóló klasszikus mvében Laibach vidékérl, — melynek homok-
köve azonos a tengerpart közelében lev homokkvel, — Crinoida, Productus
és Calamites maradványokat sorol fel, melyek alapján ezen rétegcsoportot
Carhon-Icorúnak állapította meg. A homokk vomatot agyag és márga
közbeékeldések tarkítják és ezen fekvetekben egyes vidékeken igen szép
fossziUákra lel a kutató geológus. így

:

Aviculopecten cfr. Hawni Gein.,

Chonetes mucronata M'Coy,
Bellerophon reticularis M'Coy,
Bellerophon aff. decussatus Flemm.,
Productus aíf. striatus.

Ezen vezérkövületekbl kétségtelenül kivilághk, hogy ez agyagrétegek
Carftow-korban rakódtak le. Ugy a homokk és conglomerát vonulatok,
valamint az agyag és márga fekvetek északnyugatról délkeletre csapnak. A
Velika voda Carbon-homokk területen folyik, Cornilug, Lökve és Fuzine a
homokkterület határát jelzik. Mrzla vochca helységtl egyrészt észak-
keletnek, másrészt délkeletnek vékony sávban carbonmészk vonulat
ékeldik a homokk-területbe, liatárukon vask-telepek találhatók.

A homokk-terület szélein, Crnilug, Zehn, Lökve közelében alsó trias

képzdmények bukkannak a felszínre, így : werfeni palák, dolomit, kagyló-
mész. Ez utóbbi barnásszürke mészk gyanánt jelentkezik, jellegzö kövületei

:

Naticella costata,

Trachyceras cassianum,
Trigonia costata,

GerviUia socialis.

Ezen alsó trias képzdmények közül legelterjedtebb a, dolomit, mely
liosszu sávokban ékeldik a fels trias mészk területébe. Északnyugatról
délkeletre húzódó irányban mérföldeken át követhetünk ily vonulatot a
Bisnjak tetrl (1528 m.) Lic város határáig, Crnilugtól délnyugatra a

Tisovao (1172 m.) tetig, Lokvetöl egyrészt nyugatra, másrészt délnyugatra,

Fuzine vidékéig. Mindezen képzdményeket hatalmas dolomit- és mészk-
terület vesz körül. A Kapella, Velebit hatalmas dolomit és mészk fensíkja

(feltérsége) uralkodólag fels trias korbeli képzdmény. Lnpozáns nagyságban
jelentkezik a rháti csoport két nevezetes képlete, a dachstein mészk és

dachstein dolomit is, melyek klasszikus i'étegzés padjai területünktl kissé

távolabb, Isonzó vidékén még hatalmasabb képzdményt alkotnak. Miként
kzettani tulajdonságaiból ismeretes, a dolomit a legkönnyebben málló kzetek
egyike. A leveg s az esvíz szénsava megtámadja, benne repedéseket
támaszt, üregek, szakadékok képzdnek tömegében, a behatoló víz folytonosan
rombolja falait, barlangokat váj benne. A barlangok beszakadása által

töbörök**) (dolinák), ravaszlyukak támadnak. A felszínen folyó vizek ezen
üregekben eltnnek, illetve a dolomit avagy mészk fekvjét (fekü) képez,
rendesen vízátnembocsátó rétegeken tovább folynak. Ezen földalatti folyások
apránkint kihordják a hegyek belsejét, mi által egyrészt beszakadásokat,
másrészt barlangokat hoznak létre, künn pechg merésznél merészebb hegy-
éleket, szakadékfalakat, horgos tetket formálnak.

I

*) Uebersicht der geologischen Verhaltnisse der Küsteuliiader vou Österreich-Ungarii.
Von Guido Stache. Wien 1889.

**) Dr. Czirbusz Géza Egyetemes Földrajzában a töbör elnevezést honosítja meg a
geográfiai szakirodalomban.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. xO
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íme a Karsztjelenség a dolomitos s mészköves területeken.

A fels trias mészkbl dr. Stache számos kövületet hoz fel, ezek
közül legjellemzbbek

:

Pecten Margharitae Hau.,

Avicula cfr. caudata Stopp.,

Chemnitzia subcoliminaris Münst.,
Pleurotomaria delicata Laube.
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A jura formátiót uralkodólag conglomerátok, eonglomerátos mészkövek
s brecciák képviselik. Impozáns vastagságban húzódnak a fels trias mészkfí
és dolomit terület délnyugati peremén északnyugat—délkeleti csapásban a
Trstenek (1243 m.) tettl egészen Lukovo vidékéig, elválasztván a régibb,

krétát megelz képzdményeket a fiatalabb, kréta és harmadkor lerakodá-
soktól. A jura breccia mészk vonulata Buccari és Portoré vidékén van
legközelebb a tengerparthoz, mintegy 2 km. távolságban. Legszélesebb a
vonulat Grobnicko síksága fölött és Kukuljanovótól keletre, mintegy 4 km.,
északnyugaton és délkeleten megkeskenyedve vész el a trias és kréta kép-
zdmények között. A jura korbeli conglomerátokból csak pár kövület keriilt

TRIASZMÉSZKÖ RÉTEGEINEK DÜLÉSE ÉS CSAPÁSA.

eddigelé napfényre, ezek sem vidékünkrl, hanem a Ternowai Erdbl,
melynek rétegei azonosak vidékünk jura korbeli rétegeivel.

n. KRÉTA ÉS HARMAD KORBELI KÉPZDMÉNYEK.

A Ternovai Erd juraképzdményeihez délrl krétakoru terület csat-

lakozik, mely Gradiska és Idria tájékától délkeletnek megszakíttatlarml

húzódik az Adria partján széles vonulatban, Trieszttl Albániáig. Az összes

A KRÉTAMÉSZ HORPADÁSAINAK VÖLGYMEDENCZÉI.

partmelléki szigeteket krétakoru mészk, dolomit s homokk alkotja. A
polai-félsziget irányában legszélesebb a vonulat, Fiuménél megkeskenyedik,
a kréta -vonulat itt csak a partszegélyre szorítkozik. A vonulat bámulatos
szabályos északnyugat—délkeleti irányát, mely a tengerfenéken is ugyan-
azon csapásban folytatódik, a felbukkanó szigetek jelzik az Adrián. A kréta

képzdmények uralkodóan mészkbl állaiiak. A mészk hatalmas padok-
ban, táblákban jelentkezik ; északnyugat -délkeleti csapásának mogfeUen
északkeleti, másrészt délnyugati dülést mutat. A geológiai fclépités ilyetén

mivolta mellett szükségszer azon szabályosság, mely a partvidék minden
öbUicskéjében, minden völgyelésében megnyilatkozik. i^]szaknyugat^délkeleti

másreszt éjszakkelet—délnyugati irányokban szeldolik egymást a partvidék
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völgyei. A Recina é.ny—d.k. hosszvölgyéböl Fiiune fölött derékszög alatt

fordiil rövid é.-k.—d.-ny. irányú keresztvölgyébe. Ugyanazon fvölgyben,
melyet a Recina elhagy, fekszik a Buccari öböl, a czirkvenicai patak. A
Karszt lejtjének jura-koru breecia mészktömegére a kréta-koru radiolit

mészk települ, egykorú conglomerátokkal s szürke márgapalákkal váltakozva.

Radiolites Imnbricalis d'Orb.,

Sphaerulites pensiona d'Arch.,

Requienia cfr. Delaruana d'Orb.

jellemzik ezen kezddményt, mely a Suhi vtli. (13.50) tettl a Maj (.577 m.)
keleti lejtjén át húzódik délkeletnek. Szorosan hozzácsatlakozik azon dolo-

mitos homokk vonulat is, mely szintén kréta-koru és a mely körülzárja a

Grobnicki diluvialis medenczét. A kréta-koru lerakodások közül legnagyobb
szerep jutott az u. n. Rudista breccia és márványnak, másként Hippurit-

Mpzödmény-nek. Hatalmas, tehénszarv alakú kagylók találhatók e mész-
kben, különösen gyakran fordul el a

Hippurites cornu vaccinum,
Hippurites sulcatus,

Hippurites organisans.

A fiumei partvidéket nagyobbrészt ezen hipurit mészk alkotja, a

Zidovje (660 m.), Luban (499 m.), Maj (577 m.). Drága fölött a Vetenicc
(368 m.) és Tocií (359 m.) hippurit mészkbl állanak.

Klana vidékérl a kréta mészk rétegeinek csapásával egyenközüen
völgyelés húzódik a Buccari öbölnek. Ezen hosszanti völgyben folyik a

Recina. Klanától éjszaknyugatnak kiszélesedik, délkeletnek összeszorul,

szélessége 1 és 2 km. között váltakozik. Ezen közbeékelt völgyelést fiatalabb

rétegek képezik, mint az övez kréta-mészk vonulatot, Stache ^jroíocéw vagy
liburni képzdménynek nevezi. Ott, hol a kréta-koru mészkvel érintkezik

ezen völgyelés, az u. n. Oosina rétegek találhatók, melyek a Protocen syste-

mának legrégibb tagjául tekinthetk, tehát a Középkor és a Harmadkor
határán állanak. A Cosina rétegek a Suhova tetn és Klana fölött a Dreno-
von találhatók, nem nyúlnak lejebb a Maj tetnél.

Magát a völgyelést Eocén képlet tölti ki és pedig

:

1. Alveohna és nummulit mészk,
2, homok, márga és quarz conglomerát.

Az els csoport képzdményei a meztelen, kopár kréta-mészkövek
lejtin fordulnak el, könnyen mállanak és így a vegetatió kifejldésére
alialmas termföldet nyújtanak. Ezen mészk nevét azon szépen megtartott
kövült alsórend állatoktól kapta, melyek roppant mennyiségben népesítették

az egykori Eocén tengert s melyek, különösen a nummulitek, hatalmasan
meghízva, szemmel látható nagyságot értek el, daczára, hogy ma él roko-
naik a legkisebb microscopicus lények. A tallér alakú nummulitek közül leg-

gyakoriabbak a következk :

Nummuhtes complata Lam.,
Nummuhtes perforata d'Orb.

Nummulites Lucasana Deft.

A második csoport képletei a fels eocén képzdmények közé számí-
tandók, melyeket Flysch homokk néven szokás összefoglalni. Oly tengerek
maradványai, melyek csekély mélységüek voltak, vagy földalati gátak rekesz-
tették el a nyílt tengertl, a benne él csuszó-mászó férgek nyomai az
iszapban fenmaradtak s az idk hosszú során át megkeményedett iszap ma
mint Hyeroglipha homokk ismeretes az egykori mocsaras tengerpartok helyén.
A homokk és márga képletek, melyeket Tassello közös néven neveznek,
igen könnyen mállanak s részint a Quarnero szürke, iszapos fenéktalaját
alkotják, részint a völgyeket töltik meg termtalajjal. Terra rossa a Karszt-
vidék sajátságos vörös szín agyagja, mely a mészk üregekben, repedések-
ben bségesen található.

A geológiai felépítést általánosságban tárgyalván, áttérek a lépcszetek
taglalására, mert a Negyedkori képzdmények, miután lényegesen úgy sem
szerepelnek a térszín fölépítésében s területünkön csupán a Grobnick meden-
czére szorítkoznak, a lépcszetek tárgyalása után is eléggé alkahnas módon
adhatók el.
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A fels lépcsözet lejtje a Karszt határos fensíkja. Tenger felé való foly-

tatása fels déli lejtnek nevezhet. Mint a geológiai felépítés tárgyalásában
láttuk, a következ képzdményekbl áll : Carbon homokk, mészk és palák
trias alsó dolomit, werfeni palák, kagyló mész, megaladus dolomit, fels trias

mészk V
;
jura korú mészk s breccia ; kréta korú dolomit, homokk, radio-

lit és rudista mészk. A fels lépcsözet lejtjét tehát paleozons és mesozoos
képzdmények építik fel.

A hözéps lépcsözet lejtje, melynek hegyei változatos alakúak, uralko-

dólag kréta korú mészkbl, a radiolit és rudista (hippurit) mészkbl ala-

kúit. E mészk sötét szürke szín, calcit erekkel ersen átsztt, a repedé-

sekben azonban nem tartalmaz annyi vasoxydos agyagföldet — terra rossa
— mint a trias mészk és dolomit. A nummulit mészk szintén részt vesz,

még mint hegyalkotó kzet, a középs lépcsözet lejtjének képezésében,
azonban inkább a völgyek oldalain található, de a hyeroglipha flysch már
csak az eredeti, tektonikai mélyedéseket tölti ki egykép, titokzatosan

kanyargó jegyekkel ékesített homokkövével s paláival.

III. AZ ALSÓ LÉPCSÖZET LEJTJE

Az alsó lépcsözet vagy tengerméllék lejtje szelíd, egyenletes lejt ; ugyan-
azon kzetekbl van felépítve, mint a középs lépcsözet lejtje. Tömegét a

fels, kevésbbé az alsó

krétamész alkotja, a tenger
felé pedig az elbbiekhez
kiékülve támaszkodnak a

nmnmiit-mész és a Tas-
sello (homokk, agyagpala
és márga) képzdményei.
Ezek sok helyen, különösen
a keleti tengercsatornákban,
egészen a tengerhez érnek,

st annak színe alá és a

fenékre folytatódnak an-
nyira, hogy az átellenes

Veglia-sziget partjain kiha-
tolnak.

A homokk sok helyen
kszénben gazdag, s e miatt

több ízben bányamívelésí
kísérleteket tettek, így a
Vínodol-völgyben Bribír

mellett és újabban a kö-
zéps Recsina-völgyben, a grobniki lejtn. De a bányászattal csakhamar
felhagytak, mert nem összefügg kiterjedt telepeket, csakis elszórt szén-
maradványokat találtak.

A Karszt fensíkja és annak déli lejtje tisztán neptuni képletekbl

van felépítve, azonban a nagyfokú rétegháborítások, melyekre a lejtn

minduntalan ráakadunk, els sorban vulkanikus mködésnek szüleményei.

Eruptív kzetet azonban eddig csak a fensíkon, Fuzsínetl nyugatra és a

Lepenícza-völgytl délre Fels-Benkovácz községig és azon túl augit-porphjT

kzet került napfényre, melyet dél felé, a Zlobin-völgyben egészen Brdo
községig ez eruptív kzet által átalakított és megolvasztott tarkacsíkú

agyagos és homokos kzetek kísérnek : alighanem triász-homokkövek.

Kemény zöld és vöröses szín porhyr-kzetek bven fordulnak el
Zeng környékén is a Vratnikvölgyben.

Láttuk, hogy a mészkhasadékokat kitölt agyag vastartalma tetemesen

nagy, miért is ebbl méltán szórványos límonítra lehetne következtetni.

EGY DOLINA FÜGGÉLYES ÁTMETSZETE.
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A Velebitben tömött, barnaszin limonit-vasércz csakugyan fordul el, piszo-

litikus limonitot a Karszt-lejtön tudtunkkal legutóbb a Zeng melletti Vratnik-

völgyben találtak és ugyan olyan piszolitikus limonitot bven talált Belár

archeológiai kirándulásai közben a Fiume tszomszédságában emelked
Batthyánij-hegyen.

Vájjon ez utóbbi lelhely a limonitnak els vagy másodlagos fekv-
helye-e, azt egyelre eldönteni bajos, mert míg a dús vastartalmú agyag, a

hasadékok, melyben találták, els fekvhelyre utalnak, a történelem inkább

a második fekvhely mellett szólt, a mennyiben a Batthyány-hegyen (elbb

Beleri vrh.) lakó Castellanik vasönt-kemenczéket állítottak volt fel, a

melyekben a Krajnából importált vasérczeket olvasztották és feldolgozták.

IV. DILUVIUM ES ALLUVIUM.

A Karszt sajátságos domborulatánál fogva, mely szerint mélyedései

nem összefügg hosszanti völgyek, hanem elszigetelt medenczék, a düuvium

is egészen helyi természet. Minden egyes medencze, melyet jelentékeny

magaslatok vesznek körül, saját diluviumával van feltöltve, melynek részeit

a medenczét, illetleg dolinát körülzáró hegylejtk törmelékei alkotják. Ilyen,

a medenczék alját feltölt másodlagos képletek : görgeteg, kavics, durva

kavics és homok, finomabb homok és agyagföld, mely régibb képletek

gyakran lazán függnek össze (laza, helyi conglomerat, breccia, homokk) és

keletkezésük meg elterjedésük hatalmas özönvizi áradásokban keresend.

Régi alluviáhs törmelék-kzetek is elfordulnak a Karszt fensíkján, a

fels és a középs lépcszetén, ellenben annak határán, továbbá az alsó

lépcszetén és a tengeröblökben inkább ujabbkori, most is képzd alluviiun-

képletek lerakodmányaival találkozunk.

Jelentékenyebb ilynem medenczék a következk : Beloselo völgye

és tle délre a Vrata völgye, melyeknek feneke kavicscsal és agyaggal van

feltöltve ; a licsi medencze, mely Fuzsinetöl délre terül el ; rajta átfolyik

a Licsanka folyó, mely a Kobiljak-hegy alján több ágra szakad és a sziklák-

ban eltnik. A medencze nyugati, Fuzsine felé néz oldalát homokk-dombok
határolják, míg a többi oldalról mészkhegyek övezik. Ennek megfelelleg

a medencze nyugati végén a törmelék-rétegek a dombokról lemosott és

összehordott homok- és agyagból állanak, a keleti oldalon ellenben köves,

földben szegény mészktörmelékek terülnek el.

A licsi síktól délre a Kobiljak-hegyen innen, két kisebb, hatalmas

özönvizi rétegekkel borított medencze terül el ; ezek a Lukovo és Okruglovo

medenczék.

A középs Karszt-lejtön elterül grobniki kövesmezö (Grobnicko Kameno
polje) a legnagyobb ilynem fensík. Nyugaton a Recsina-völgy felé alacsony

homokk-hegyek, északon és délen többé-kevésbbé gazdag agyagtartalmú

krétamészk hegyek, keleten az agyagban szegény triasz-mészhegyek hatá-

rolják. Ennek megfelelleg a síkon elterül düuvium képletei is különbözk

;

nyugaton homok, délen agyag, északon kevés agyaggal kevert durva homok
és kavics, keleten pedig durva homok, kavics, mészgörgetegek, általában

véve túlnyomóan köves, terméketlen, földes anyagban szegényes lerakod-

mányok terülnek el.

Kisebb, ilynem diluviális törmelék-képletekkel feltöltött medenczék:

Ravno-, Masevo- és Cernik-dohna.
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Az egyes dolinákban a diluvium rétegei fölött a jelenkori alluviális

rétegek terülnek el; kisebb görgetegek, homok és agyagos föld. Ugyan-
ilyen képletek töltik ki a völgyek alját, különösen a folyóvizek mentén. Ezen

képletek homokos részei felhalmozódnak a tengerben is, különösen a folyó-

vizek torkolatánál, mig az apró, parányi részecskékbl álló agyagföldet a

tenger áramlása magával ragadja és jókora távolságra viszi, sárgára festve

vizét. Ezt megfigyelhetjük a hosszabb ideig tartó eszések alkalmával a

íiiunei és czirkveniczai Reesina-patakoknál, kisebb mértékben Novijiál és

Zengnél.

Az aUuvium képzdését jiagyban elsegítik a „Tassello" képletek,

melyek könnyen elmállanak, elporlódnak és melyeket az esvíz a hegy-

lejtkrl lesodor és a völgyekben felhalmoz.

A Recsina-folyó medrének egyes helycin hatahnas alluviális ártereket

találunk, melyeket agyag, márga,

kavics és homok tölt ki. A legter-

jedelmesebb ilyen alluvium-síkság az

Orehovicza és Grohovo közötti tér-

ség, az úgynevezett Chiachich-telek.

Ilyen árterület a fiumei papír-

gyár környéke és a Scoglietto-sétány,

az Ilona-fürd környékén. Folytonos

deltaképzdést tapasztalunk a Recsina

torkolatánál, hol a homok lerakodása

oly nagyfokú, hogy a homokot a

szükséges építésekhez merítik és a

tengerészeti hatóság a folyó medrét

idrl-idre hatalmas kotrógépével

tisztíttatni és méljáttetni kénytelen.

Alluviális ártereket találunk a

czirkveniczai szorosban, Noviban, a

Vinodolban, a grobniki mezn átfolyó

Susica-patak mentén, a fels lejtn

Fuzsinén és Licsen a Licsanka-patak

áradási terményeit, Mrzla-Vodizcától

Lokvéig és a Smigari széles völgy-

ben.

Grohovo helységnél, még pedig mindig huzamos eszések után, az

es és a Recsina folyóvizének összegezett hatása hegycsuszamlásokban

nyilvánul, hol Grohovo felett a homokk-képleteken hatalmas krétamész-

rétegek nyugosznak. Ez utóbbiakat a megdagadt Recsina folyóvize nem
bántja, míg az alattuk elterül tasseUo-képleteket mindinkább alámossa.

Ehhez járul a víznek felszívódása, továbbá az esvíznek a repedéseken való

átszivárgása, végi'c a hegylejtknek meredek volta a patak medi-e felé és a

nagy súly, mely az alsó puhább, könnyebben enged rétegekre nehezedik.

1887. tavaszán történt az els csuszamlás, mely a kis falu mag3'ar

érzelm lakosaira nézve szerencsétlen végzetté vált. A hegycsiiszamlás már
évek óta készüldött és az akkori huzamos tavaszi eszések csak siettették.

Elször is a patak megáradt és alámosta a homokkövet, minek következ-

tében a fels rétegek nyomása érezhet lett. Az éveken át beszivárgó esvíz
a sziklahasadékokból az agyagot mosta és a krétamészkövet oldotta, mi
által iiz alsóbb rétegekben üregek támadtak, melyek a fels rétegek sülye-

tOlcséres vájat a karsztban.
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dését idézték elö. A hegy tövénél bekövetkezett sülyedés meglazította a

fels hegylejt rétegeit és minthogy a huzamos eszés következtében és az

esvíznek a csúszó alaphoz való behatolása által a súrlódás is ki volt zárva^

a mészk a folyó felé haladni kezdett és a hegy fels lejtjén leválván,

számos párhuzamos haránt repedést és barázdát vetett, mely repedéseknek

megfelelen Grohovo-helység alatt és annak környékén kidomborodások

kííletkeztek. Kétoldalt a lecsúszó tömegtl ferde irányú repedések és kiéke-

lések nmtatkoztak, mintegy partját képezvén a lefelé tíirekvö áramlásnak.

A csuszamlás nem volt rohamos, ezt igazolják a hosszabb idöközönkint

bfulül házak és a kidlt fák, melyek koronáikkal mind a hegylejt felé

hajoltak. A níuu nagyfokú hajlásnak és azon körülménynek, hogy az eszés

a dönt perczekb(;'n elállott és két napig száraz id tartott, köszönhet, hogy

a hegycsuszamlás is megakadt, a nagy sziklatömegek ellenállhatatlaniil a

Kecsinába nem zuhantak és annak ágyát kitöltve, nagyfokú áradást és

(>gyéb, ezzel jái-ó károkat nem okoztak.

V
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A VINODOL VÖLGY.

Azóta nem múlik (ü év a nélkül, hogy nagyobb eszéskor új, szercMi-

csére kisebb arányú hegycsuszamlás meg ne károsítaná a szegény grohovoi

lakosokat. A l'alu szánalmas képet nuitat, kevés már a ház, az is össze-vissza

repedezett.*)

TELEPÜLÉSI VISZONYOK.

A Karszt és déli lejtjének közetgerincze (triász- és krétamész) tenger- Kzetek

alatti üledékes képzdmény, jelenleg annak szintje fölé emelve. Az egész

képzdménynek ily magasra való emelésénél vulkanizmus is mködött közre.

*) Az egyedüli mód, melylj^el a további hegycsuszamlást meg'akadályozhatiiók, a
vízmentesítés. Hír szerint a mag^'ar kormány Batthj'ány Lajos gróf volt fiumei kormányzó
közbenjárására és dr. Sontag-li jeles geológusunk tanácsára a partnak ers kiépítését ter-

vezi és igen helyesen, a mennyiben ebben az esetben, a midn a folyó alámossa a hegy-
lejtt, egyedüli segítség a partnak ers kiépítése és így a hegylejtö megtámasztása. —
Másrészt a falucska elrongált házikói alig érnek valamit és a part kiépítésére szükséges
30 ezer forinton a lakosokat a volt Chiachich-telekre lehetne áttelepíteni és boldog, viruló

gyarmatot alapítani.

Magyarország Vármegyéi és Városai : FiurriC és a magyar-horvát tengerpart. 4:6

települése.
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A tenger fenekén ezek az üledékes kzetek vízszintesen ülepedtek le, de a

tengerbl kiemellcedvén, széttörettek, elmozdíttattak és ferde helyzetbe hozatva,

megdltek, hegylánczokat, hegyeket és a dülésnek megfelel lejtöket és völ-

gyeket alkotnak. A vízszintes rétegek megzavarását kétféle alakban, réteg-

behajlások és szakadások alakjában látjuk.

A rétegek csapásának és dülésének iránya sok helyen tisztán követ-

liet, másrészt nem egy helyen, daczára annak, hogy a kzet csupasz, annak
csapása és dülése nehezen vehet ki.

Láttuk, hogy a fels lépcszet triász-mészk rétegeinek dülése tisztán

déli irányú, mibl az következik, hogy ott a völgymélyedések nem réteg-

behajlások, hanem szakadások útján keletkeztek.

Dolinák.

KARSZTOMLÁS GROHOVONÁL. (ELBORÍTOTT UT.)

A középs és alsó krétamész rétegeinek dülése nemcsak déh, hanem
északi irányban is követhet, miután a nagyobb kiterjedés és kevésbbé

mély medenczékben a rétegek kanyarodnak; e szerint minden ilyen lapos

medencze nem egyéb, mint horpadási völgy, melyben esetleges helyi sza-

kadások, leválások és omlások is találhatók ; különösen meredek lejtökön,

hol a horpadás hajlási szöge nagyobb.

A kisebb terjedelm és mély tölcsérek (dolinák) meredek falu, élesszél,

tölcséralakú beszakadások, minthogy körülöttük az ket övez mészk réte-

geinek dülése nem változott. A tölcsérek feneke rendesen Id van töltve alul

nagyobb törmelékekkel, ezek felett az es által oda hordott agyagfölddel;

legtöbbnél vízben sincs hiány és így növényzetben is gazdagok.

A számtalan dolina között különösen emhtésre méltó a Buccari vasúti

állomástól nyugatra fekv PoniJcve-medencze, melynek kerülete 2"5 kilométer

és melynek fenekén épült a hasonnev falu. Feneke úgy, mint a legtöbbnél,
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hasadások által a Karszt barlang-rondszerével áll összeköttetésben. A dolinák

keletkezése újabb kelet. A Karszt és déü lejtjének hegyalakiása már
befejezdött s megkapta mai szilárdságát. A dolinák maguk tanujelei annak,

hogy itt a földrengés egymásután következ lökéseinek egész sora mködött,

mely mechanikai mködéseknek szüleményei a függleges beszakadások és

a tölcséralakú dolinák.

De míg a dohnak falait képez mészkövek egyenes vagy kagylós

törés felületet mutatnak és a hasadéklyukak, melyekbl a víz az agyagföld-

ereket kimosta, sohasem függnek össze : addig a karszti völgyek (vagy ter-

jedelmes medenczék) képzdésénél réteghajlásokat találunk, még pedig a

KARSZTOMLÁS A BATTHYÁNY-HEGY LEJTJÉN.

rétegek széthasadása nélkül. Itt tehát a földalatti erk inkább még lágy

rétegekre, ellenben a dolinák képzdésénél már is teljesen megszilárdult,

ellentálló, kemény rétegekre hatottak. Völgyképzdéskor a hegyek emelé-

sénél és a völgyek sülyedésénél a földalatti rázkódások, földrengések, két

egymást keresztez irányban mködtek : az ersebbek délrl északra növe-

ked ervel, a gyöngébbek nyugatról keletre. Az els rengési hullámirány

mködése által keletkezhettek a hoszanti völgyek (Recsina, Drága, Vinodol),

a második hullámirány eredményezhette a harántul húzódó hegygerinczeket

és a hegyektl körülzárt kerek vagy ováhs alakú völgymedenczéket.

Minthogy a Karsztban nincsenek tiajdonképeni völgyek, hosszú folyású Folyóvizek és

folyóvizek sincsenek. A fensíkon van a Mrzla-Vodica, a Licsanka-patak, mely

Fuzsinén át foly, innen a licsi medenczébe ér, annak déli határán azonban

46*

források.
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több ágra szakad és eltnik a magas Kobilják-hegy földalatti repedéseiben.

A fensík és a lejt a tetemes esmennyiség daczára is száraz, mert a leg-

több víz a medenczék és lejtk hasadékaiba szivárog és addig folytatja

lefelé földalatti útját, míg vízálló agyagpala vagy homokk-rétegek déli

irányba terehk és míg többnyire a tenger partján vagy a tenger színe alatt

eltör. A Bitoraj-hegységben a vízhiány akkora, hogy a lakosok az ú. n.

hólyukaMól; melyek nyáron is hóval vannak tele, szedik a szükséges vizet.

Érdekes a Sungari-völgység, melynek eszéskor kis hegyi patakja van és a

medencze legmélyebb helyén nem régen még hegyi tava is volt, mely ott

az állattenyésztést is lehetségessé tette, a míg pár évvel ezeltt a tó tükre

sülyedni kezdett és végre az egész tó a sziklarepedésekbe szivárgott.

A fels és középs Karszt-lejtnek állandó forrásai nincsenek, a lakosok

az csvizet ciszternákba fogják fel és az egyes pocsolyák vizével itatják

háziállataikat. Száraz, esnélküli nyáron nem egyszer történik meg, hogy
a pocsolyák és cziszternák kiszáradnak, a mikor azután a legszükségesebb

vízmennyiséget vagy Fiúméból, vagy a vasúti vágányok mentén elhelyezett

és Fuzsinébl kiindiüó államvasúti vízvezetékbl szálHtják a körülfekv

falvakba. Csak itt-ott, a hol a homokk-rétegek egy darabkája a felületre

kerül, bugyognak gyérviz források. Ezek közül legdúsabb a Lujza-út

melletti Kainenjak.-íovm&, metynek vizét nagy tartóba gyjtik és lovak

és szarvasmarhák itatására használják.

A középs és alsó lépcszet közötti hosszanti Recsina- és Vinodol-

völgyben folyik egy-egy patak, melyeknek egyike Fiimie, a másika Czirk-

venicza mellett ömlik a tengerbe. A' íiumei Recsina két mellékvizet vesz

fel : a balparton a Szusicza-patakot, mely a grobniki mezt öntözi, a jobb-

parton, Fiume közvetlen közelében : a Zvirt, mely a papírgyár mellett egy

mély tóból ered és állandóan annyira bviz, hogy azonnal malmot hajtott

;

jelenleg pedig egy része a fiimiei vízvezetéket táplálja.

A tengerpart közvetlen közelében hatalmas és állandó vízforrások

fakadnak, így a torpedogyárnál (Sotto ai Pioppi), a martinschizzai öbölben

és Buccariban, 3 forráspatak Noviban. A Zeng melletti záporpatakban csak

eszéskor van víz, nyáron ellenben száraz. A tengerpart közvetlen közelé-

ben parti források, a parthoz közel a tengerfenékrl, st a távoh nyílt

tenger számos helyén is tengeralatti édesvízi források bugyognak ki,

melyeknek jelenlétét részint a mozgó tengerfelület, részint a fénysugarak

törése azonnal elárulja. A martinschizzai tengeröböl vize a sok édesvízi

forrástól hideg, sótartalma kevés. Érdekes, hogy Martinschizzán akárhol

ásunk lyukat, tetszésünk szerint kaphatunk forrást.

Fiiune városa forrásokban gazdag. A város területén van a Via Collegio

mögötti patak, melynek egyik mellékforrása a m. kir. kereskedelmi iskola

és a m. k. állami fgimnázium épületeinek határszélén lévén, a lejebb fekv
gimnázium épületét egészségtelenné teszi. Források vannak : a Fiumara-

úton, az Ürményi-téren, a dom mellett, a Via del Municipion, Zichy-téren,

a Brajdan, a Deák-úton, a népkertben és Fonsalban a Sotto ai Pioppi. Ez
utóbbi forráspatak. A mondottak után látjuk, hogy az alsó lépcszeten a

forrásvizek közel a tengerparthoz, vagy a tenger fenekén bugyognak ki,

szóval ott, a hol a vízálló homokk- vagy agyagpala-rétegek a kréta-

mészk alul kinyúlnak.

Források hfoka. Ha a meguevezett vizek hmérsékletét összehasonlítjuk, a következ

eredményekre jutunk : A fensík és a fels lépcszet vizeinek hmérséklete
7.5—90 Q^ ^ j^i j^2 ottani magas régiók hmérsékletének felel meg; a
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Fuzsinén átfolyó Licsanka nyáron 20 C"-oi is elér. A középs lejt gyér

foi'fásainak hmérséklete különbfiz, legfontosabb a Kamenjak-forrás ; vizé-

nek hmérséklete nj'áron 12 C. Míg a fensík és fels lépcsözet vizeinek

hmérséklete ingadozó, és mig a középs lépcsözet gyér forrásainak hmér-
séklete kevésbbé változó, addig az alsó lejt és a tengerpart forrásvizeinek

hmérséklete télen-nyáron állandó, a homokkvi források kivételével, me-

lyekrl alább szóhmk. így pl. a Recsina hmérséklete télen 7*5 C, nyáron
9'5—10 C°. A Zvir és a fiumei, továbbá a Cantridában, Martinschizzán, Buc-

cariban és az egész tengerparton végig bugyogó források a legmelegebb

nyári napokon legfölebb 9 C-nyi vizet szolgáltatnak. Érdekes, hogy nyu-

gotra, Isztria felé, és keletre a határrvidék felé a tengerparti források

mindinkább magasabb és az évszakok szerint ingadozóbb (U—17 C) h-
mérséklettel birnak, jeléül annak, hogy eme vizek gyülhelye sokkal

alacsonyabb tájon keresend, mig tengerpartunk vizeinek gyülhelye a

Karszt fensikján, 1000—1300 méter magasságban van. Ilyen eredet

a Recsina is, mert az úgynevezett „Recsina forrása" nem más, mint

azon víztömegnek lefolyása, mely fensík és a fels Karszt-lépcszet csapa-

dékaiból összegylvén, különféle földalatti vándorlások után a felszínre j.
Hmérséklete a Karszt-fensík középévi hmérsékletének felel meg.

A Recsina forrás vize, még ha ers eszések voltak is az egész Karsz-

ton, úgyszintén a hóolvadás idején is tiszta. Csak a több napi sciroccós

es után látszik zavarosnak a benne lebeg mész- és agyagrészecskék miatt,

de ez is csak akkor, miután az es már eltnt. Ez a tünemény több föld-

alatti tisztitó-medencze létére mutat, mivel természetes átszrés a Karszt

belsejében lehetetlen.

„A vizdús évszakban, tavaszszal és öszszel egy széles vízár jön ki a

sziklakapu alacsony boltozata alatt ; nyáron a forrás gyakran egy csepp

vízzel sem bir . . . .
3—4 ölnyire (6—7 m.) a sziklakapmi alul egy csendes,

tiszta víztükör is látható, mely egy ékalakú sziklamedenczében fekve,

egy keskeny, továbbra nem látható hasadékban a hegy belsejébe húzódik"

— írja Lorenz. Ilyen tiszta viz, állandó hmérséklet hideg vízzel birnak a

többi felsorolt tengermelléki források is, és keletkezésük szintén a fensíkon

keresend. Mésztartalmú vizek ezek, melyek a homoki patakoktól tetemesen

különböznek. Ez utóbbiak ugyanis közvetlen esvízbl állanak, mely az egyes

medenczékben összegyl, homokk-képleteken és törmelékeken folyik át, és

innen valamely szoroson áttörve, patak, — vagy eszéskor záporpatak alakjá-

ban tovább ömlik. Útközben mindinkább megdagadva, magával ragadja az

útjába es törmelékeket, homokot, fövényt és agyagot.

A Recsina számtalan apró mellékfolyói mind ilyen es- vagy homok-
patakok, heves eszéskor záporpatakok, melyek közül legnagyobb a már
említett Szusicza patak. Ezek viszik közvetlenül a Recsinába és közvetve a

tengerbe a sok törmeléket, homokot, fövényt, iszapot és agyagot, melybl
évenként közel 450.000 métermázsa jut a tengerbe. Ezek a záporpatakok

okozzák nagy eszések alkalmával, vagy gyors hóolvadáskor a Recsinának
idnkinti áradásait és ezek torlaszolják el helyenkint medrét, összehalmozva

ágyában a magukkal sodort nagyobb görgetegeket.

^-^fe^.'



A TENGER TERMÉSZETI VISZONYAI A FIUMEI

ÖBÖLBEN.

Fiumei öböl

mélysége.

Tengerfenék.

^QUARNERo fizikaí viszonjait már a hatvanas években tanulmá-

nyozta alaposan és behatóan dr. Lorem, a kinek kutatásait

a késbbi tanuhnányozások csak kiegészítették, de meg nem
másították.

A Quarnero, illetleg ennek az a része, melyet fiumei

öbölnek hívunk, fenekét tekintve, kevéssé hullámos mélysík,

melyet a határoló isztriai, liburni Karszt s az ezek folytatásául tekinthet

szigeti hegységek amfitheatrumszerleg vesznek körül. Az általában lapos

fenékbl csak néhány sziklagerinc emelkedik ki, melyben kevés mélyebb

medence van. Az öböl közepes mélysége 40—80 méter ; csak igen kevés

helyen sülyed 100—120 méternyire.

A parti hegyek majd mindenütt meredeken merülnek a tengerbe. A
part szélétl be a tengerbe hatolva, három fokozatot különböztethetünk meg

:

egj keskeny, sekélyebb viz peremet, melyet csucskás kszirtek tömege

borít, néhol homok- vagy iszapréteg közé ékelve ; egj meredek sziklás

lejtt ; végre sík feneket, agyaggal, durva homokkal, törmelékkvel és kagyló-

töredékkel borítva.

A törmelékkzet közt, mely a lejtket s a fenék egy részét borítja,

leggyakoribbak a mogyoró- és galambtojás nagyságú görgetett mészkövek.

Az ökölnyi, gömbölyre vagy tojásdad formára súrolt kövek is elég gyakran

fordulnak el ; de már a 10—20 kilós, fejnagyságú töredékkövek nem csiszo-

lódnak gömbölyre, hanem soklapúak maradnak.

A karszti mészkövek a törmeléken és mészdarán kivül még elmáUauak

egy bizonyos fajta földnemmé is, mely, a min jellemz a tengerfenék föld-

jére nézve, olyan nagy fontosságú a mvelés szempontjából a szárazon. Ez
a sötétveres agyagföld, mely, a tömött kzeteken is erek és fészkek alak-

jában, nagy mennyiségben húzódik át. Az eszések és az ers hullámcsapá-

sok, melyek a kemény mészkzetet csak hosszú idn át támadják meg, az

agyagföldet folyton mossák ki belle s a lejtökrl a tengerbe sodorják, a hol

finomra mosott, lágytapintatú, nem idomítható vasvörös iszapot képez,

A közép kréta-képlet dolomitos homokkövei finom, szürkés-zöld homokká
hullanak szét, eredetileg finom agyagos, nem idomítható iszappal keverten,

mely a homoktól elválva, messzebb vonul be a tengerbe, és csak a nagyobb

mélységekben rakódik le. Minthogy a homokk nem bocsátja át a Karszt
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hasadékain leszivárgó vizeket, hanem fehartóztatva, források, patakok útján

juttatja fölszinre, eme folyó vizek által is sok íinomszem homok jut a

Quarneroba. A darás finom homok az egyetlen földnem, mely a Quarnero-

ban nagy terjedelm feneket alkot.

A nummulit-homokk sohasem mállik homokká, hanem nehéz, idomít-

ható agyagot vagy tályogot alkot, mely rendesen sárgás, a mélyebb fekv
helyeken kékes- vagy zöldes-szürke, gyakran különvált mésztartalmú fész-

kekkel beerezve. A tenger alatt agyagos pépet képez, melynek vízjárta

fels része rendesen híg és sárgás-szürke, alsóbb része már szívós, tiszta

szürke vagy kékes- és zöldes-szürke. A kissé durvább szemecskék s a

darabkákra szétesett mészerek egy része néha módosulatlanul megmarad s

az agyagos péppel srn folyó, vakolathoz hasonló keveréket képez.

A Karszt hasadékaiba beszivárgott csapadékvíz nagy része a tenger

tükre alatt tör el. A felületrl csak kevés víz jut egyenesen a tengerbe, a

Források.

..,^r^>^:

A CANAL MALTEMPO SAN-MARCOVAL.

levezet orek közt egyedül a Recsina-folyó hord jelentékenyebb vízmennyi-

séget. Ellenben b források nyílnak a mederben, melyek közül nem egy

közismeret. így Moschenizzénél a tenger fenekén tetemes édesvíz tör el,

mely száraz idben csak kevéssé különböztethet ugyan meg, de eszések
után oly bven és nagy ervel ömlik, hogy ötven méternyi átmérj terü-

leten a forgó víz miatt semmiféle csónakkal sem lehet átjutni. Az ikai

öbölben s másfelé is hasonló, bár kisebb erej forrásokat ismernek.

A Quarnero sajátszerségének egyik jellemz vonása a szokatlanul

nagy mennyiség édesvíz, mely a tenger alatt tör el s mint a hfokmérések
igazolják, okvetlenül magasabban fekv részekrl, tehát a Karszt vagy a

Velebit magaslatairól kell származnia. Eennek bizonyításaképen érdekes kísér-

leteket végzett dr. Lorenz a Cherso szigetén lev, alacsony fekvés Vrana-
tóban, melynek nincs sem beömlése, sem látható Idfolyása s melyet egy
alacsony dombsor választ el a tengertl, melynek színe fölött mintegy 12 m.
magasságban fekszik. A víznek, úgy mint a tenger alatt kibuggyanó forrá-

sok vízének, egy a tenger medre alatt elvonuló üregen át kell átfolynia,

mely üregnek szája a chersoi Vrana-tó medencéje.
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Tenger fajsúlya A Quamero vizt'iipk fajsúlva ol1, a IkiI édesvízzel közvetlenül nem
^^ ^° ^'

'""^' keveredett, átlag r023, ess idben kevesebb. A meleg és száraz idjárás

növeli a sótartalmat s ekképen a fajsúlyt is ; ess és hvös idjáráskor az

ellenkezt tapasztaljuk, úgy hogy hosszantartó scirocconál r023, sok es
után r021, ers bórakor 1*025 is volt a 14 R. hfokú víz fajsúlya a tett

észleletek és mérések szerint. De észleltek már 1'028 fajsúlyú vizet is. Ott,

a hol édesviz folyóoskák keverednek a tengerrel, a fajsúly leszáll 1'012-re is.

A fölszíni víz sótartalmát átlag S'lQ°'a-nak találták. A Földközi tenger

átlagos sótartalma B'78% ; az adriai tenger, illetleg a fiumei öböl vize

édesebb.

A fiumei öbölben 1876. október lo-én három ízben végzett megfigye-

lések alkalmával Luksoh a következ eredményre jutott:

Costelmuschiondl

A tenger színén volt ......
5 fonálra ( 9'48 m.) a vízszín alatt

10 „ (18-97 m.) „ „

20 „ (37-93 m.) „ „

31 „ (58-79 m.) „ „

Fajsúly Sótartalom

1-0273 3-67"/o

1-0276 3-680/0

1-0277 3-71''/o

1-0286 3-767o
1-0278 3-690/0

San-Marcotól Ítéletre

:

A tenger színén 1-0264 3-557o

10 fonálra (18-97 m.) 1*0277 3-71o/o

20 „ (37-93 m.) 1-0285 3-72Vo

32 „ (60.69 m.) 1-0291 3-77 Vo

Portorénéi

:

A tenger szmén 1-0233 3-16ö/„

10 fonáha (18-97 m.) 1-0279 3-727''

18 „ (34-15 m.) 1-0281 3-727o

28 „ (53-13 m.) 1-0290 3-767o.

A míg tehát a San-Marco scoglíónál és Castelmuschio mellett a Punta

Sottílenél végzett megfigyelések szerint a két hely vízének fajsúlya és sótar-

talma meglehetsen egyez, a Canal Alaltempoban Portorénéi eszközölt

megfigyelések szerint a felszínen jóval csekélyebb a sótartalom, a mit a

Biiccarínál beöml édesvizek hatásának kell tulajdonítani. A Fiumara édes

vizének hatása nyugot felé, az isztriai part mentén érvényesül, mint azt

többszörös megfigyelések bizonyították.

A fiumei kikötben 1877. juhus 3-án végzett megfigyelések pedig a

sótartalomra nézve következ eredményt adták

:

A felszínen 1 fonál (1-9Ü m.) b fmiál (9- íS ni.) 'io fonál (í3-tí3m.)

vízszin alatti mélységben

Id fajsúly sótartalom fajsiíly sótartalom fajsúly sótartalom fajsnly sótartalom

Reggel 8 ó. 1-0254 3-45 10206 300 10272 3()() 1-0285 3-73

„ 10 ó. 1-0250 3-47 l-()202 3-55 r0272 3-07 10290 3-73

D. n. 2 ó. 1-0258 3-51 1-0200 3-60 1-0272, ;i-06 1-0289 3-71

6 ó. 1-0242 3-26 1-0267 3-60 1-0275 3-68 10289 3-71

A vízszillén a sótartalom egy napi ingadozása azéi't mutat oly nagy

különbséget, mert idk(')zben ers es állott l)e ; a mint láthaló, az 1 fonálnyí
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mólysógbeii már nincs meg ez az ingadozás, a sótartalom itt is a mélységgel

arányosan nagyobbodik. Általában a felszinen a sótartalom ingadozása O'l'Vo

szokott lenni ; az öt fonálnyi mélységben már csak 0"04—O'OriO/o, míg a

fenéken alig 0"02, a mi oly csekély, hogy a megfigyelésnél eshet hibázás-

nak is betudhatjuk.

A Quarneróban a tiMiger legnagyobb sótarlalinál a fiunici öhölhoi, k()riil-

licliil 30 fonálnyi mélységben találták. A vízszíntl számítva igen gyorsan

emelkedik a sótartalom viszonyszáma a maxinnunig. A fenék felé ismét

csökken a sótartalom, a mi a tengeralatti édes fori'ásoktól eredhet, mint a

liogy a Fiumara vize befolyással van a tenger felszíni vize sótartalmának

csökkentésére. Nevezetesen a következ eredményeket találták

:

A Fiumara kifolyásánál a felszínen .S'770/o, 5 fonálnyira 3'770/ü, 10 fonáliiyira .'V8í)o/o Tcíi;;

A fiumei kikötben ., ..
3-71o/o, 5 ., 3-760/o, 10 ,, ;V840/o

A fiumei öböl közepén .. ,. 3-750/ü, 5 .. 3-770/o, 10 „ 3-840/o

Az Adriai-tenger vizének csodás szépség kék színe ismeretes. Akár

borús az ég, akár derült, alkonyatkor, világos nappal bármilyen minség

A TENGER PONTÉNÁL. (vEGLIA.)

tengerfenék fölött a 30—40 méternyi víz mindig teljesen kék. Mentl
kevésbbé kék az ég, annál inkább közcdedik itt a tenger színe az ultra-

marin-kékhez. Ez a tengervíznek sajátságos, nagyobb víztöm(>gektl fölfelé

szétszórt, színe. Világos nappal iid<ább indigó-kék, mint ulti'amarin a (^iiar-

iiero. Ha azonban a víz s(íkély, úgy hogy a felülrl jöv sugarak érhetik a

szürkés, sárgás vagy fehéres feneket, akkor a víz zíildes színt mutat, mert

a feliéi' napfénynek csak sárga sugai-ai hatnak !it nagyobb számmal a vizén,

a fenékre érve, visszaveretnek s a szétszórt kék sugarakkal zöld színt adnak-

Körülbelül 30 méter az a maximális mélység, melynél a fehér fenék vissza-

verheti a sárgás sugarakat és így a víznek zöld színt kölcsönöz. Ha azonban

a fenék nem tiszta fehér, hanem szürkés, akkor a z(')ld szín csak csekélyebb

mélységekig, 20—24 méterig uuitatkozik s e színnek egyéb változatai is el-

állanak ; a kékes-zöld szín teltebb, sötétebb, lö méternél már csak íivegzöld.

Ha a fenék be van nve tengeri fvel, vagy ha fekete iszap borítja, akkor

a víz olajz(")ld. A tulajdonképeni „tengerzökr" a csupasz sárgás vagy vöröses

agyagtalaj felett 10— Ití méternyi mélységnél látható, mint a dobrignoi öböl-

ben Vegiia szigetén.

Rlagyaioiszág Vármegyéi cs Várusui ; Fiume ós a magyar-horvát lLiig(Miiai't.
'4''
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A tenger színét azonban megváltoztathatják a belekerült finom, lebeg
anyagrészecskék. Ha ez az uszadék fehéres szín, akkor éppen olyan sze-

repet játszik, mintha leliér fenéid volna s a legmélyebb helyek fölött is

zöldnek mutatja a tengert. A fiumei (Uxdbe kés sztl egész tavaszig, a

nhkor nagy eszések uralkodnak, finom homokkport és vörös agyagföldet

sodornak le a Karsztról a záporpatakok. A Dalmáczia felül jöv áramlat

messze elhordja magával és szétteríti ezt a málladékot. Ennek következ-

tében 6—8 tengeri mérföldnyi távolságban is, a hol körülbelül 60—70 méter

mély a víz és szárazabb évszakokban indigo-szíid)en tündöklik, kora tavasz-

szal teljesen zöld, a nélkül hogy zavarosnak látszanék. Mentl átlátszóbb a

víz, annál kékebb a színe, s mentl k(>vésbbé átlátszó, annál iidvát)b válik

zíildre. A hullámvölgyekben jelentkez zöld szín úgy magyarázható, hogy

az ill(>t hulliínn-a következ hullám l'eliéi- tajtéka világos háttérül szolgál

A PKELUCCAI ÜBOL.

az eltte járó hullámnak s éppen azt itz optikai hatást teszi, mint a fehér

tengerfenék, miért is zöldnek látjiüv a bullámvölgyeket. A kék tengervíz

tehát mindig mélyebb helyet és tisztább vizet jelez; de a zöld sohasem

lesz kékké, a tiszta tengervíz tulaj donképen i színe a kék, a zöld szín ennek

csak módosulata.

HMiiiimzás. A hullámzás a Quarneróban, kivált magában a hmnei öbölben kevésbbc

ers és nem is oly gyakori, mint a nyilt Adrián. A napokig, st hetekig

tartó szélcsend a tél közepén s május és augusztus között meglehets nyu-

godt álla])otbini hagyja a tengert; ellenben kés szszel s a tél kezdetén

és végén támadt bora. és scirocco jelentékeny hullámzást idéznek el. I^og-

magasabbak a scirocco li'unasztotla hullámok, melyek a szabad kikötben
;•)—8Vi méter magasságig szoktak (>melk(Hlni; szél(\sségiik igen tetemes,

8-10 méter, hosszaságuk néha meghaladja a oO métei't.

A bói-!i ers hatású, liely(>nkint változó rohamaival rendelleuebb hulh'i-

ludkiil kavar lel. K hulh'unok nem oly gömbölydedek, mint a scirocco zte
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liulláiiiok ; fölül élesebbek, csúcsüSíibbak s a szertelen nagy nyomás miatt,

melyet a mindig ferde síkban jöv szél okoz^ alig magasabbak 2'2—2*5 méter-

nél. Legmagasabbak a bora által támasztott hullámok \\\glia keleti partja

k(")rül. Dél felé a szél erejével a hullámok magassága is gyorsan csökken.

Aíás fajta szelek, a viharok kivételével, sohasem idéznek el a (^^uar-

iieróban nagyobb hullámzásokat. Magasabbak és jellegzbbek azok a Juil-

lámok, melyek derült idben délutánonkint rendszeresen keletkeznek a

iiyugoti és északnyugoti viaeMral szél következtében. Nem ritka, hogy elérik

a scirocco-lmUámok magasságát, de napnyugta után rendesen elcsöndesed-

nek. A többi szelek csak 1—1'2 méter magas hullámokat keltenek; a dcl-

nyugoli libeccio alig egy harmad méternyit.

A TENGER ABÁZZIÁNÁL.

Mint minden szigettengeren, a (vMiiirnerón is a csatoi'iiák kr)zép\'(malát

kíivelik a szelek, még inkábl) a hullámok. E mialt egy és ugyanazon szél

mellett is a külöid3r)z csatornákban különbíiz irányt követnek a szelek.

Scirocco mellett a liárojn nagy csatornából (Moilacca, (v)uarnei'olo, F.u'asina)

jíiv hullámok (isszeér irány])an uieglelietös nngy szöglet alatt lalálkoziiak

a fiumei öbölben.

A tenger színe ahitt a. hullámok kí'izvetlen liatása csak a hulhun-
magasság feléig érezhet ; tehát legflebb két méternyire az a]nvlymagasság
alatt. A scirocco legefsebb dühöngése mellett is a 4-— ö méter mélységben
fekv ökölnyi kdai'abok bántatlanul maracbiak ; S métei' mélységben már
a kavicsot s a homokhalmokat sem mozdítja el a hullámzás. Ellenben ilt

is észlelhetni a hullámzajlás következtében beállott viztorlódást a szélnek
kitett szemközti partokon, míg a szél mentében fekv partszegélyen a víz-

47*



372 A tenger természeti viszonyai a flumei öbölben.

állás csökkenése tapasztalliató. A seiroccü annyira emeli a vízállást, liogy a

seirocco-apály gyakran magasabl) vízállást mutat, mint a bora-dagály. A
hullámzás következtében ieldagatlt AÍztömegnek a seiroceo után való vissza-

(unlése rendkívül szembeötl Fiúménál. Ilyenkor majduíMn órányi távolság-

ban láthatjuk a hullámzó víz által felkavart vörös agyagföldet, melyei a

visszaömlö víz magával ragad, s az a sokáig fönnlebeg finom iszap zöldre

változtatja az öböl vízének rendes kék színét.

Apály és dagály a Quarneróban naponkint eyy fordul elö ; s ebben a

lekíntetben megegyezik a (>)uarn(!róval az Adriai-tenger egész keleti rész(%

a dalmáczíai szigettenger, holott a nyugoti parton, st már Triesztnél két

dagály és apály áll be naponkint. A legmagasabb és legalacsonyabb víz-

állás órája nem szökik naponkint a hold legmagasabb állását követve elre,

hanem több héten át állandó marad s havonkint átlag két órával halad
elre, úgy hogy csak 12 hónap múlva tér vissza ugyanazon órára. P]kképen
a dagály és apály naponkinti beálh'isát minden évszakra állandóan meg-
lehetett határozni.

Az apály li;galucsonyal-'b pontja A dagály legniagasaljb pontja

Apály ós iiagály. Januárban Délután 2 órakor Regg-el i órakor.

Februárban ..... „ 1 ,. „2 „

Márcziusban Délben 12 „ Kjjel 12

Áprilisban Reggel 8 „ Este 10

Májusban .. 6 .. .. 8 ,.

Júniusban ,. 4 .. ,. 6 „

Júliusban .. 2 „ Délután 4

Augusztusban Éjjel 12 .. „ 2 „

Szeptemberben Este 9 „ Déleltt 11

Októberben „ 7 ,. Reggel 8

Novemberben Délután 5 ,. ,. ,.

Deczemberben
,, 4 ,. .. 5 „

A vízállás különbsége egy és ugyanazou apály és dagály közt rendes
idjárás mellett 0*—0*7 méter.

Az apály és dagály ideje beálltának változása nem lÜggiiet össze sem
a hold, sem a nap legmagasabb állásával. Az összes észleletek bizonyítják

ezt, nem tudván egyúttal határozottan megállapítani azt, hogy az egyszeri

dagály és apály eltérés vagy rendes állapot-e az Adrián s nem kell a két-

szer ijeálló vizszökkenést a kivételekhez sorolni. Az a két óra, melylyel az

apály és dagály havonkint korábban áll be, nem egyeztethet össze semmi-
féle csillagászati töi-vénynyel.

Ezen a rendes idkülönbségen kívül van más idszaki elhajlás is,

mely a tett megfigyelések szerint összefüggésben látszik lenni . a hold állá-

sávíil. A legmagasabb és legalacsonyabb tengerállás a rendes idnél 4—5
órával majd korábban, majd késbben áll be, még pedig holdtölte felé a

késbbi órához közeledik, újhold felé vagy a. rákövetkez negyednídc els
na])ján visszafelé megy. Holdtölte után a korábbi beállás rendszerint lassan-

kint, több napon át "következik be, újliold után pedig szökésszeren, úgy
hogy például egy napon a legmagasabb vízállás esti 7 órára, másnap már
délután 2 órára esik. E visszaszökés közben áll be a rendes 2 órai havi

elreszökés. Ez mgadozás mindenféle szélnél észlelhet, csak az igen (>rs

bora késlelteti körülbeliü egy órával.

A fiumei öbölnek, nem is az egész Quariierónak, vau még egy idszaki

módosulata. Nevezetesen február közepétl márczius közepéig némi csekély,

köridbelül 25 centiméternyi na.])onkin1i magasságkülíMibség figyelhel meg
az apály és dagály közt. Ugyanebben az idben a teuger fíilszíne is kis()l)

15—30 "centiméterrel, mint máskor, s ez a jelenség' augusztus végétl októ-

bérig megint ismétldik.

Az ui-alkodó szel(>k szintén l)efolyással vannak az apiUy- és dagály-

áramlatok i'a. A borino és az állandó északkeléi i szél síe11(>ti az ap;'dy beálltát

és késlelteti a végét, tehát a rákövetkez (lagiU\- kez(l(>1ét is, a szél erejéhez

inér1(!ii Va—2 órával. Izóránál tehát az apál\- hosszú, a dagály rt'n'idebb tar-

tamú ; e mellett az apály mélyebb, a dagály meg kevésbhé magas. Mentl
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larlósnlili n szól, annál íVlIünöbl) a tciigei- felszínónok aláhbszállása. Míy a

l)()iin() nem íajul borává, nioyniarad a mn,<>assáíikülönbsó,u('k naulcs naí^T-

sága, azaz öO—70 centiniótfM- ; de tartós bora mellett legl'lebb lö—16 cenii-

mótert emelkedik a tenger színe, s mindig közel van a zérus pontlioz.

A scirocco minden tekintetben a borinóval ellenkez hatást kelt. Siel-

leli 1—2 órával a dagály beálltát, meghosszabbítja tartamát s 15—45 centi-

méterrel emeli átlagos magasságát ; ellenben késlelteti, megrövidíti az apályt,

mely azonban ilyenkor szintén magasabb 15—30 centiméterrel a rendesnél.

Az apály és dagály scirocco melletti s rendes magassága közt tehát alig

van különbség. Ha a scirocco-idöre mindjárt borino következik vagy m(>g-

i'oi'dítva, akkor az idváltozás napján észlelt magasság- és mélységkülönbö-
zetek a lehet legnagyobbak, minthogy ebben az esetben 24 órában egy
soirooeo-dagály (legmagasabb) és egy borino-apály (legmélyebb) áll b(\

erezhet ezenkívül a (vHiarneróban az Adriai-tenger saját áramlása is. Ámniás.

Emiek az áramlásnak Firánya az Adriai-lengerben széjj idben az olasz

parton DIv irányú, a dalmát parton (dlenben P^Ny, a mi Fiúménál is meg-
iigyelhet, a hol az áramlás az isztriai partok felé tart, mozgása a lenge-

részek kifejezése szerint az óra mutatójának mozgásával ellentétes iráuNÚ.

Az édesvizek beönüése, az apály és dagály, fleg azonban az ers iA\

és KEK (bora) szelek észrevehet befolyással vannak az áramlások irányí-

tására, st ki is térítik.

A mi a víz hmérsékél illeti, a telt megfigyelések alapján a fiumei

öböl, a (^uarnero-volo és a zengi csatorna az alacsony hmérsékek igen érdekes
jelenségeit tüntetik fel. Különösen a fenekén észlelh(>tni a hmérsék jelentékeny
csökkenését, a mit a fenékíMi feltóduló forrásoknak tulajdonithatunk. A nyilt

tengeren liagusa (dtt például Luksch és Woltf 125 fonálnyira 13-l)o, Lissánál
()0 fonálnyira 14 fokot talállak, nug a fimnei (ibíilben ugyanaz idben ;>()

l'onálnyira 12 fokot, st ig(>n gyakran csak 11 fokot. Zengnél íi'7 lokdt.

Megjegyezzük, hogy mindenütt (\ és + fokokat értünk.

A hmérsék a fíilszinén a (le(-zeml)er márczius hóiiajxikbaii a legala-

csonyabb: 9-10". Ez csak igen csekély ingadozást szen\'ed. Áprilisban és

m;ijusban nagy ugrásokban 12" ('. fokon túl emelkedik egész 20''-ig a viz

hfoka. Június—szeptembei'ben mindig nagy a viz hfoka, állandóan 20"

fölött ;ill s fölemelkedik 24 h)kig. Október—novemberben mérsékelt szökésekkcd
híszáll a, legalacsonyabb hfokig.

20 méter mélységben a téli hmérsék 8—10" C, nyáron 20—22", (1(>

ezt a hmérséket nem tartja meg sokáig. Az szi és téli hmérsék ebben a

mélységben átlag -(- 10 (\ fokkal nyolcz lióna[)ig tart, két hónappal tovább,
mini a tenger fölszinén, három hónappal tovább, mint a levegben.

40 méter mélységben januáriusban kezddik a legalacsonyabb -|- 9"-ig

leszálló hmérséklet; júniusban gyorsan emelk(Hlik 13— 14"-ig, st szeptember
kíizepéig 10" C-\g is. Szeptend)er k(")zepén túl deczemberig lassú hvesztéssel
majdnem állandóan -f-

12'- marad.
A legmagasabb hmérsék átalában a fölszinén június végén, 20 méternyi

mélységben júliusban, 40 méternyire augusztus elején, 60 méternyire augusztus
k()ze[)én áll be, a legalacsonyabb a fölszinén januárban, 20—40 méterig
febiuárban, 60 méternyire márcziusban. A legmagasabb hfokok közt réteg

szerint 2" eltérést tapasztahndc, a legalacsonya))b hfokok kíizt azonban
nincs nagvobb különbség 0-02—0"o foknál.
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FIÚMÉNÁL KIFOGOTT CZÁPA.

HALÁSZAT A MAGYAR-HOKVAT TENCJERPARTON!

QUARNERo ós a ma^eTiT'-horvát tciigíU'part moiilrn (\o'ósz

Cai-lopagüig' húzódó Morlák-csatorna, ez a szivei (>lc

állal clziu-t tengerrész a halak niciiedékhelye és ivó-

fészko. Külüiiöscn áll ez a Malteinpo-csatoruára és aiuiak

(lél-íV'lé húzódó folytatására, ni(>ly halakhan igen gazdag, és a

hol a sziklás pai-tvonal állandó halain kivül nagy inoniiyiség-

htMi vannak még vándorhalak is,milyenek pl. a kis tkehal

(Gud'us miniitu.--, LJ, a nagy tkehal (Merlucius eneulentus, Riss.^, a

szkomhro [Scomher seomhnr, \j.) és a tinhal (Thynnus vulgáris, 0. Y.).

íCllenhen hiiinyzanak a (^)iiai'n(M-óban a nagy tengeri mélységekben és

nagy víznyomás alatt él luilak; hiányzanak továbbá a Mnraena helena.

L. foltos és csíkos tengeri angolna Vi'ilfajai, niely(>k tengerpartunkon csak

('arlo])agó1(')l délre mutatkoznak (Hagusában m;u' k(")zönségesek), és a

melyek, úgy látszik, m(deg(>bb éghajlalot kivannak, mivel egyéb életf()lté-

leleik, a sziklás és üreges teng(M'partok, náluid-c is megvamiak. De még a

kardhalat is (Xi/phias gladius, l^.), mely nyái-on a. messinai szoroson ;it nagy

mennyiségben keléi felé vándorol, kés szszel és tél el(\jén némely években

bven h)gják a (^)uarneróban, különíisen Poi'lorélxMi és Hnkkai'icziíban.

Az (>he1 csigák és kagylók a, jnagyar-horv;'n b'ngerpart meidén a

nag}' mélységek nnati, nem igen fordulnak el; azokat az i'dellenes szíge-
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1('ki(')l liozzi'ik Fiuiiic liiiliHiiczi'u'ii. Az osztriíia is csak l)iz()iiy(»s iiuMvsóííí,'

tf'iiyrszik : Iciijol)!) l)iz<tnyít(''k()k orro'n l)ój;'ik láiiczai. Ha czckf!! ikMiíihv óv

('l1('ll(''V('l kiliúzzák, látliiiljiik, hogy k(")i-iilh('lül oO jiirlcr mrlysóiiig lolc van-

nak odatapadt fejld, fiatal és öregebb oszti-igával, de ezen a in(Mységen

lúl az osztrigák hiányzanak. JSÍiníhogy a tengíu- a meredek pait nienlén

liii-telen mélyed, az osztrigák nem élhetnek meg a fenekén, jóllehet a magyar

tengerparton az osztriga életföltételét képez kevert viz (tengeiparti és tenger-

alatti édesvízi források) mindenütt megvan. Csak a szontgyörgyi üböllxm,

Zengtöl délkelet felé, van egy a tengerészeti hatóság által létesített osztriga-

telep, mely különösen Fest Kálmán min. osztálytanáesos gondos muid<.ás-

ságának köszöni létét és a mely, mióta az öblöt huUámtíirö gáttal elz;'u'ti'ik,

jövödelmezönek ígérkezik. Élhet rákjaink számosak; jó helyet találnak az

egyes fajok a sziklás, repedezett és alámosott tengei'pai't mély vizeil)en,

mások a nyilt öböl legmélyebb részeiben, mint a csemegerák (NcqjJirops iione-

(jicus, Leach.^. Gyorsan szaporodik el a nagy teiigeri pók is (Maja squinado.

Latr.^ és nálunk még kívánatos lenne nagvobl) szaporítása végett mentl
t(")bb terhes Jistény-

nek kivetése a ten-
'

gerbí?. A nagy ollóst

(Homariis vulgáris, M.
Edu.—astice^ és a

nagy csápos rákot (Pa-

linurus quadricornis,

Latr. ragosta) sziklás

teng(M'pai1niik men-

tén, küliinosen a ke-

vésbbé lakott helye-

ken, néha óriási, kö)-

zel 1 m. hosszú pél-

dányokban fogják. A
rövidl'ai'kú vagy ol-'

dalgó zacskós rákok

(Brachyura) a sziklák

között bujkálva nagy számmal éhiek, de ezeket az egy l'enéklakó l'ürtmnis

depurator, Leach. kivételével, nem halászszák. Fz utóbbit nagy mennyiség-

ben fogják kotróhálóval, kilóját 4—6 krajczáron árulják. (Cdsti'enai Iánk —
Frittole di Costrena.)*)

Az alsóbbrendi állatokat u. m. férgeket, tüskebi'üek(n, ürbelüeket sem

halászszák; tengerparti népünk kineveti az olaszt, aki pl. a tengeri sünt

is feltöri és petefészkeit kiszürcsíUi.

A Quarneróban a tengerfenék alkotása szerint megkülí'adxiztetheíünk :

a) Farti halakat (pescídi, grotta), a melyek a sziklás partmenti tengert

kedvelik és a legbecsesebb, legjobb halak (durlrínc^ok. fogas).

h) Bozóü halahat (pesci d'erha), a moszatokkal si'ün bentt teng(M-fenék

lakói (ajakosak, sügérek, tengeri ördög, haskorongok, kis czápaFajok, fiatal

árcsr csukák).

c) HomoJduhí halakat (pesei di ,r///íVr/a) a tíMigerfenék homokjában befura-

kodva lesik a zsákmányt (pl. csdlagrizsgúló. súrkányhal). Húsuk igen finom,

különösen a íélszegúszok a legfinomabb halfajok (lecélhal íigdrhat, roinl)).

d) A nagy tenger halait (pesci delValto maré), melyek messze a partoktól

a tenger mélvebb rétegeiben tartózkodnak (tökehalaink)-

(JUAKNEROI lIAI,ASZOK,

*) TgT hívja a fiumei nép ezt a lai)os, kerek rüvidfarkú rákfajt, iiiinllioií.v a kiizrli

Costrena falu fukar lakosai mohón eszik.
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(i) Kúhorló halaJcat (pesei vagahondi). Ezek idörl-idöic cllianyjúk ulciigíM'

lU'k távolabbi mély rótegíMt ós rajokban kíizelítik meg a pailokat (szardellák).

f) \'ihidorhalak(tl (pesclntigrator'O, melyek i-eiules évszakokban idök/izriklx'ii

k(>resik fel az öbbikel (Szkoynhey. Unhalfajok. kardlial. ef/i/nllalnlxni a s.íkoiidiei-

f'Hók). Végül

g) Vendégeket (osinli),w\iA\iAs. m(>gjele]iése esetleges, és sóba suics rendes
idüböz kr)tv(\ Ilyenek a 'í'«/y// czápák, a lohngó Jial. a holdhal. a fejsiphal. a

szkoniberfelékli(>z tartozó réikalaaz (Naucrates dnctor. Bl., l'anfano^ és mások.

A Quarneiíjban dívó lialászszerszámok a következk :

A) Hálók : a) Egyenes áUíto-liáló és a tinháló (toiiiiínn), h) kei'it-luilók,

c) vonó-zsákhálük, d) különleges-hálók.
B) Horgok : a) Egyszerek, h) összetettek.

C) Szigonyok:

D) Varsák.

E) Halászbárkák és ladikok.

HALÁSZTANYA A MAGYAR-HORVÁT PARTON.

Hálók.
HALOK.

A bálok legnagyobb részét halászaink maguk készítik és szerelik fel.

A hálók kenderfonálból, egyesek vagy a nagy hálók némely részei néha
lenfonálból vannak szve. Hogy tartósabbak legyenek, a halászok feny-
vagy tölgykéreg tannintartalmú kivonatával barnára f(^stik. A háló szemei-
nek (nyilasainak) átmérje külöjdjíiz hálónem(>knél különböz, és a mére-
teket centiméterekben fejezik ki.

A háló alsó szélén alkalmazott ólomsúlyok (hálókövek) a fenék felé

húzzák, míg ellenben a fels széléhez ersített nagy parafadarabok vagy
lemezek (melyeket a magyar halászok is párának hi\mak) a víz felszínén

lebegtetik. A hosszú kötelek, melyekkel a hálókat megkötni vagy vonni
szokták, vagy kenderkötelek, vagy pedig a sokkal olcsóbb fkötelek, melye-
ket a Sparlium juncemii nev ffibl sodornak.

Az egyenes állító- vagy függhálók, egyszeren kiterjesztett függhálók,
melyek n(ík egyik végét a parthoz, másikát egy üres, a tengeren úszó kis

hordóhoz ersítik, mely utóbbi kis horgony vagy (ígyszíMÜen szikladarab

által van a tengerfenékhez ersítve. Ezek a hálók hosszú fal gyanánt eresz-

kednek le a tengerbe és az a rendeltetésük, hogy a part mentén úszkáló

vagy vándorló halakai, feltartóztassák, megállítsák és megfogják. FiUdiiyelvek

közelében a pail kiszíigell pontjain vagy öblök eltt sülyesztík le az e

fajta hálókat. Eme hálók alkalmazása azon a tapasztalaton alapszik, hogy



Halászat a magyar-horvát tengerparton. 377

HALAK PIACZRA KKSZITESK.

Iial a n. legszkebb nyi-

Jásoii is i'itbúvik, lia orra

Illán indul, (le inilielyt

hátrál, niegakad úszó-

szárnyaiba- és kopoltyú-
r(Mljél)e. A hal ugyanis
könnyen befurakodik fe-

jével a háló sz(!mén, de
a mellúszók felíaríóztat-

Ják a továbblialadáshan,
a jni a halat víM'gdésre
kényszeríti ; miközben
szilványfedöivel bele-

akad a hálóba. — Ilyen

hálók a következk :

1. Az egyszer függ-
háló (a tengerparti elneve-
zése : paUmdara aemplice)

csak egy hálóból illetleg"

síklapból áU ; hossza kü-
lönböz, mélysége 2—3 méter, a szernek átmérje 15 nini. A legkülönbözbb kisebb
halakat fogják vele.

2. Az összetett függöháló, háronifalu palundara, hasonlít a tiszai kecsege háló-

hoz és három hálóból áll. A középs háló (az inlelés) — szemeinek átmérje
12 mm. — a két tükörháló közé van téve, a hol a szemek átmérje 7—8 cm.
Mélysége 2—3 m. Ez a háló leginkább . a morgóhalak, vagy Trigla-félék és a

sárkányhalak fogására szolgál, a melyek a tükörhálóba befurnkodván, abban
szilványfedikkel vagy mellúszószárnyaikkal megfogatnak.

3. A mozgó függöhúlót (palandara da tiro) öblök bejáratánál olykép használják,
hogy annak tengerfelli részét ladikkal vonják, miáltal a halakat a kisebli öblíiklic

teljesen bezárják.
4. A tinfogóJidló [tonnára) hasonlóképen ilyen mozgó liiguleiies állítóháló, a

melylyel a nagy testarányú tinhalakat (Tliynnus) fogják.

A tinhalak a nyári és szi hónapokban a Quarnero és a magyar-li(trvat

tengerparton, a szakadozott, sziklás, dl és mély viz partok hosszában nagv
rajokban jelennek meg; a parttól csekély távolságban vándorolnak és az útjukba
es mély öblökbe vonulnak ; ennek megfelelen a tinhálókat is az ölilökben
vetik ki.

A tinlogóluiló lulajdonképíMi iieni egyél), mint egy ói'i;isi fiiggöleges

állítóháló (palandara), azzal a kühinbséggel, hogy a parti'ól ikmu egész liosz-

sziíban vetik ki a uyilt tenger felé, hanem igenis a parttól kiindulva bizo-

nyos távolságra palandara módjára, a partvonalra merh^ges iránylian ki-

h'szítik ; ott azután egyszerre derékszögben hajlítják, úgy hogy a háló a

])ar11al majdnem egyenkfizííen halad tovább ad(hg a pontig, a hol eg,\- része

össze van göngvíilítve. A
háló ezen összegöngyrdílctt

végszéléhez vonókTitelet (al-

zana) kötnek, mely a par-
ton sz(Mnk(")zt lév czölöpöii

átfut és a halászkunyhóig
vezet. A partról rézsútosan

a tenger felé hajlik egy
körülbelül lö—20 m. magas
létra, a melynek tetején
egy halász áh lesben és

figyel, mikor közeledik és

fordul be a tinhalak raja

a hálóba. Ha a tenger nem
elég sima, idrl idre, hogy
lecsendesítse a hullám fo(í-

rokat és jobban a víz alá

láthasson, olajba mártolt
apró kavicsokat dob;il a

uuARNERói HALÁSZKUNYHÓ BELSEJE. tengerbe, a melvekrl az

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 48
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oliij a víz színére jut és a felületet elsimítja. Mihelyt a halak a liálú állal

körülzárt térbe érnek, az rszem jelt ad a kunyhóban várakozó halászoknak;
addig is pedig, mig a halászok odaérnek, a létra tetején készletben lév
köveket a háló nyilasa elé dobálja, a mivel a halakat a háló belsejébe tereli

és a netalán kifelé indulókat visszariasztja.

Az adott jelre a többi halászok a vonókötélnél fogva a hálónak össz(>-

göiigyölített részét is a part felé húzva, kiegyenesítik, miáltal a háló nyílá-

sát is merleges állítóháló zárja el, s a halak mintegy kalitkában meg-
rekednek. A hálót azután partra húzzák, s a bennszorult halakat csónakok
segélyével kiszedik. A háló egész hosszában körülbelül egy harmaddal ma-
gasabb a tenger mélységénél, miért is könnyen enged a nagy ervel beléje

ütd halaknak s mintegy zsákot képez körülöttük.
A háló fels szélét nagy parafadarabok tartják a víz színén ; alsó szélén

azonban nincsenek olyan ólomsúlyok, mint más hasonló hálókon.
A háló szemeinek nagysága nem mindenütt egyforma : a háló közepén a

PRELUCCAI TINFOGÓ HÁLÓ.

szemek 3 dm. szélesek, innen kiindulva jobbra-balra nagyobbodik a szemek szé-

lessége. A háló 120—300 m. hosszú és 20—50 m. magas, a szerint, a mint azt

10—30 vagy 35 méternyi mély vizben állítják fel. A tinhálók nagvságuk szerint

()00-2000 forintba keríiinek.

A többi állító hálók ára nagysága és szerkezete szerint 50—800 íVt közt
váltakozik; a hálószemek mé(etét a halfajok nagyságához mérten alkalmazzák;
igy például a vándoi" jjalnmida megfogására szánt tiikíir-háló szemeinek átmérje
20 cmt is tehet.

-1 l-erif Jinlókkal azon halfajokat fogjjík, ;i melyek nem magányosan,
de nagyobb i'ajokbnn társas életet élnek.

A magyai-li(»i'vát tengerpart iiicnb'n ii kcrit liál(')ka1 nem igen isme-

lik, mig ellenben az olasz ludászok eredményesen használják.

l'ilkábban látni halászainkn;il w. szallardUi n(>vü, vag^is az uí/niió függ-
Juílót, melyet a csevolók (Miu/il ceplKilns Cnr.) I'ogásái'a liaszuiílnak. .\ csc^volók

ugyanis, ba úszás közben valamely akadályra bukkannak, természet(>s íisz-

tünüknél fogva oldalt kivetik magukivt a vizbl, átugorják ;iz akadályt és

igy tovább folytatják utjokat. A halászok, lVlliaszn;il\án iigyes<'n e halak
szokását: (dször teljesen bekerítik a csevolók raj.ít, azután pedig a korben
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felállított függö-hálónak küls széléhez egy 2—3 m. széles ketts hálót
akasztanak, melyet a hálóhoz kötött megfelel számú nádpálczák vízszintes

helyzetben tartanak. E vízszintes ketts háló fels részének szemei nagyok,
az alsóé kicsinyek. (Az alsó hálót néha vászonnal pótolják.) A függleges
kerit-hálón átugró esevolók a vízszintes hálóra esnek és a nagy szemekbe
mintegv belehorgolódnak. Ezeknek a hálóknak hossza különböz lehet ; áruk
200—800 frt közt váltakozik.

A vonó-háló két szárnyból és egy zsákból (gyalom) áll. A szárnyhálók
szemei a zsák felé mindinkább szkebbek, és minthogy dülönégyszögalakúak,
vontatás közben minden rántásnál összébb-íisszébb szkülnek, olyannyira,

hogy a legkisebb halakat is vagy zsákmányul ejtik, vagy a sr szem
zsák felé terelik. Halászaink az e fajta beesukódó szem hálókat horvátul

migaviczánaJcj azaz 2>^slogó hálónaJc nevezik.

A szárnyak folytatásait hosszú kötelek képezik, a melyekkel a mesz-
sziro kivetett hálót vagy a partra, vagy a halászbárkába- húzzák. A halá-

szainknál divó, vontató hálók a kíiveí-

kezk

:

1. Tratta* oly vonóháló, melyet se-

kélyebb vízben, a part közelében ívben

kivetnek és azután lassan a part felé

húzzák, miközben a háló végei egymás-
hoz közelednek mindaddig, mig a háló

bezáródik.

A tratta nev hálók különbözk :

egkcizönségesebb a nagi/ ni/ári tratta,

mely szardellák és szkombrók fogására

szolgál. Hossza 120—200 m. ; a szemek
átmérje 2 cm.; ára üOO—800 frt.

; ; vm'^'^

^-fí^'^!^/''?!^*'^- f^

TARTANA.

A kis téli tratta (illír nyelven ghiravicza) a menola (ghira) rajok Ibo-ására
szolgál. Hossza 100-130 m.\ mélysége 8— 10 m., szemeinek átmérje \h min ára
100 150 frt.

.1 •,

A pisioj tratta (sciahacca vagy migavicza)** szemei akképen vannak kötve,
hogy csúcson álló romb-<ilakot mutatnak, és ha megrántják, becsukódnak.

Plossza 120—200 m., mélysége 30—35 m., nyitott szemeinek átmérié aliff 2
cm., ára 300 frt. '

'^

A íratták használata igen ártalmas a halászatra, mivel az e fajtii ha-
hókat mindig sekélyebb vízben, közel a parthoz vetilc ki, hol a halak vagv
ívnak, vagy az úszó petébl kikelt és a part mentén növeked fiatalok kó-
borolnak. E miatt sok kár esik a fiatal halállományban. Dicséretes tehát
kormányunk, küUhiösen a fiumei m. k. tengerészeti hatóságnak az a törek-
vése, hogy a tr'atta-háló szemei nagyságának minimumát meghatározza és
a pislogó hálónak használatát csak kivételes, a legközelebbi révhivatahüU
bejelentett esetekben engedi meg, midn például szardella és menula-rajok

* Magyarorszcág édes vizeiben a gyalom, A-ag-y tanvavctés.
** Migati illir ig-eszó : pisslogni.

48*
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jönnek n partra

"ott kevés iiagvobb
CTyakrau volluiik tamii,

Idfcilflt hal meilctí

liogv a tratták

ütt li(Mnzse"(>t1

t'ogas, branziii, az aranydurbiiics stb., melyek
keverék iJO ki-Jával keli el, a

szoknak, mind a közönséyiie

zsákjában megí'o-

a száinlaliui apró
lal-

montén nem lehet a halászatot ellenrizni. A

ilograminja iiziilan muit
mibl vajmi kevés hasznuk volt mind a halá-

Nagy baj azonban, hogy az egész tengerpart
t(!ngerészeti hatóságnak nincs

SK-T^^ij^iSP'^;'' ^ip^^fp^i^-^,

COCCHIA.

erre elég embere. A tengeren czirkáló pénzügyröket, a kiknek aránylag
kevés a teendjük, a pénzügyminiszter beleegyezésével mellékesen föl lehelne
használni az ellenrzésre és ilymódon a kárhoztatandó dinamittal való ha-
lászatnak is elejét vehetnék.

2. A kokkia (coccJiia) áll kúpalakú zsákból és az ennek folytatását képez
két szárayból, a mefveket vonókötelek segélyével két vitorlás lialászhajónak (ha-
ragozzi) szélraenti oldalához ersítenek meg olyképen, hogy a vonókötelek a hajó

EGYSZER PALANDARA.

hátsó részén egy kíitélgöcsön át lefutnak. A zsák nyilasa 1 — li'a ni. átmér v(!l

l)ir-, í'els szélét ])araí'adarabok tartják fenn, alsó szélét ólomsúlyok ós odakötött
kdarabok (hálókövek) a tenger fenekére húzzák le, minek következtében a zsák
szája nyitva marad.

A zsák hossza 7— 12 m. A kúp végén faabroncsot és alul két szánalaku
fadarabot alkalmaznak, a melyeknek az a rendeltetésük, hogy a zsák végét idi'ól

idre megenuíljék és meggátolják azt, hogy vontatás közben a tengerfenék szik-

láin fennakadjon. A zsák tulajdonképen három hálófalból áll, u. m. a bels zsák-
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liálóból, a melynek szemei a csúcs felé I1/2 cm. átmérjek, a száj felé azonban

nagyobbak ; a küls hálóból, a melynek szemei nagyobb átmérvel birnak ; az

alsó hálóból, mely a zsáknak csak alsó falát veszi körül és melynek szemei 8 cm
átmérjek.

A szárnyak mindegyikének hossza 8—12 méter, szemeik 8 cm. átmérjek.
A kokkia ára 100-150 frt.

3. A tartana hasonlít az elbbihez, csakliogy kisebl) náhVnál s a zsák alsó

hálój'ala ers, vast;ig fonadékból készült. A tartana vonó köteleit egy baragozzi

vitorláshoz ersitik, niég pedig a bái'ka orr- és farrudjához. Értéke csak 50— fiO li-t.

,4. l-(Mia és a tartava voiittiló hálókkal a (v'iiani(M-ól)aii a (Miioggia lagii-

PISLOGÓ HÁLÓ. (STIABACCA.)

iiákbeJi olasz halászok hahísznak mérsékelt és (u-ösobb szélben, felsöpörve

és í'elkotorva a tenger fenekét 8—60 ni. mélységig. A kokkia vontatásánál

a két vitorlás egyenl sebességgel és egymással egyenközüen halad.

A kokkiával és tartanával (M-edetileg Iszti'ia nyngoti partvidékének

lakosai zték a halászatot az osztrák parton. Késbb azonban kénytelenek

voltak a halászatnak ezt a módját átengedni a mértékletesebb élet és kü-

lönösen a tengerhez szokott chioggiai olasz halászoknak.

Minthogy a chioggiaiak a tenger fenekét különböz irányban feltúrják,

a halakat nyugtalanítják és soknak iki'áit (dpusztitják, halászatuknak (íz a

KOTKÓ HÁLÓ.

UH)dsz(>r(' igen nagy kárral jár. Szerencsére a legfontosabb és legértékesebb

halak ikrái vagy a'vizszinén, vagy a mélyebb vizrétegekben úszva lebegnek,

a. tíMigei-h'nckétl mindig távol. Igen helyesen intézk(^dett a magyar kor-

mány, midn egyetéi-tve Ausztriával megállapította, hogy a kokkiával való

halászat a paittól csakis bizonyos (2 kilométer) minhnális távolságban gya-

korolható. llycMikor ugyanis a mi sziklás tengerpartunk állandó halai, mint

a branzin, a' fogas és a számos fajta durbincs, állandóan a part mentén kó-

borol, az ikrákból kikeli fiatal nemzedék pedig szintén part mentén legel s

igy a cocchia nekik már nem árthat.

A velenczei köztársaság idejében és 1805 eltt Ausztriában is tiltva
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volt hálókat használni. Ez idtl kezdve azonban a halászat e nemét egy-

elre megtrték, nálunk 1867-tl kezdve pedig megengedték és szabályozták

oly értelemben, hogy a chiogiotta halászok a Quarneróban a baragozzikkal

való halászatokat csakis októbertói áprihsig gyakorolhatjiik, a mikor ugyanis

a kifejldött fiatal halnemzedék már a partok felé vonult, a csemegerákok
fiataljai is megnttek és a tkehalak a Quarnero mély rétegeiben tömött
rajokban ván(lori)lnak. Mindamellett hogy az imént leii't vonóhálók többé-

kevésbbé kotróluilók is, nem oly károsak, mint a kisszemü pislogó tratta-háló,

a melybl a legkisebb halacska sem szabaduUiat ki.

A különleges hálók a következk :

1. Abroncsos fenékliáló. A fenékhalak, rákok és kagylók halászatára való és

ncui egyéb egyszer 5— 10 m. hosszú zsáknál, a meljí^nek szája 1 m. átmérj
és 45'' alatt egymáshoz hajló vasfélkörhöz van ersítve. Hátsó végét kötéllel kötik

össze és felhúzás után kinyitják, hogy a zsákhálóba került állatokat könnyebben
kiszedhessék. Egy 50— 100 m. hosszú kötélnek egyik végét a csónakhoz, másikat
a A^asabroncshoz kötik, a hálót evezve vontatják és idrl idre felhúzzák.

2. A kaparó- és a kotróháló szintén zsákalakú. Az utóbbi a szájnyílásnál

alkalmazott vaslapok kíirül, a kaparóháló ellenben egész hosszában fogakkal van

BUKKARICZAI TJNFOGÓ HÁLÓ.

ellátva. A kotróhálóval az osztrigákat, a fekete bisszus kagylókat, egyáltalában a

talajhoz tapadt állatokat, a kaparóhálóval ellenben a talajhoz nem tapadó, Soleii,

Solecurtus, Pecten, Cardium, Venus stb. kagylókat és csioákat szedik föl. Értékk
5—10 írt.

'd. A pöndörös vagy rokolyaháló (rizzaio) esernyre emlékeztet vetháló, melyei
a pöndöríis halász a vesztegál ló halakra szokott kivetni és ilyenkor a háló esté-

ben, mint a kis leány rokolyája, szétterjed s egész lapjával a viz színére esik.

„A vízben a háló ina (széle) a sok ólomgolyó miatt hírtelen slyed alá s minthogy
a háló közepe követni nem bírja, elbb csészealakot, utóbb majdnem teljesen el-

zárt burkot alkot, a melybl a hal, mely mindig csak oldalt keresi a kibúvókat,
menekülni nem tud." *) Ekkor a halász meghúzza a kötelet, mely a háló inát

összefzvén, az elejtett halakat a hálóba mintegy beköti. A tengeri pöndörnek át-

mérje 3— 5 méter. Tengeri halászainknál a háló e neme kimulófélbcn van, az
isztriai partokon gyakoribb, ellenben Magyarország édes vizeiben nagyon hasz-
nálják. Értéke 8 Irt.

4. Emelöháló (saccoleva^ odega). vMkotó részei: egy 2 m. átmérj vasabroncs,
az ehhez ersített nem nagyon mély zsákháló, az abroncshoz egyenl távolban
kötött négy zsineg, a melyek felül összeérnek és kötélben folytatódnak ; a halász
ennél fogva húzza ki a csalétekül odadobott kenyér körül egybesereglctt sok apró
halat. Értéke 3—4 írt. Az emel-hálónak egyik változata, a hol a zsák nem háló-

ból, do gyér vászonból van varrva és a j^artok közelében az aprócska, 2 cm.

*) Heniumu Ottó : A magyar Iialászat kíinyvc. I. -iiití.
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liosszú u. n. százat egyszerre

víX'^y meztelen hal (pesce
mido ; cent' in bocca —
Latruncjus pellucidus) ezer'

meg' ezer egyénbl álló

r;ijaiiuik kiemelésére szol-

gai.

5. A meregetök (volegu)

kézi segédhálók, nagysá-
guk rendeltetésüknek
megfelelen különböz. A
halász sok hasznukat veszi

a tratta (gyalom) húzás-
nál, hogy a zsákból a

halakat kiszedhesse, ii

halak szállításánál, kieme-
lésénél stb.

A meritháló ré-

szei a villás szár (fa-ág),

az ennek folytatását ké-
pez abroncs és az ebhez
sjzájával oi'sített zsákbáló.

Értéke 1 írt. KECSEGE-HÁLÓ.

HORGOK.

A horgok cgysziM'ül)!), olcsóbb, do kevósbbó Jíivodclmcz hidászai i esz-

közök. Alkotó részeik : ii zsineg', a liorog, az ólomsúlyok és a csalólek. A
zsineg' vagy kendcrszálakból, vagy lószrbl, nagy ritkán selyemszálakból
van fonva, de alsó vége, <iz utolsó ólomnehezeken túl, okvetlenül a teljesen

átlátszó szintelen, üvegszálszerü, rugalmas, úgynevezett spanyol selyem-
szálakból áll ; ez utóbbira (H'ösítik a horgot. A szerint, a mint egy zsinegre

egy vagy több horgot alkalmaznak, (yíjszerii és üssictctt horgokat kíilrmb<)Z-

tetnek meg, melyeket körülbelül tizenhat-féle nagyságban használnak. Csal-

étekül kis halakat (sardellina), kis rákokat (Palaenon squilla Fábr.), a tenta-

halak karjait, a szkombro hal hasából vágott szeleteket (pancetta) és gy-
rs férgeket használnak.

lliirsrok.

Egyszer horgok.

1. A kasztos horog (togna, olv. : tónya) zsinegbl és az ahhoz ersített egy
horogból áll. hikább vasárnapi halászoknak való. Csak a nyári hónapokban,
holdas éjszakákon vetik ki a halászok a nyilt tengeren a szkombróra, szszel
meg a puha tkehalra.

2. Az úszó-horgot (Pannola) a halászok a csónak faránál dobják a vizbe. A
horogra l'elszúrt hosszúkás és rendesen fehérszín csalétek fpancetta, tentahal
karja, szükség esetén egy szelet vászondarabka) olyfornia mozdulatokat tesz,

mintha él szardella volna, miért is a halak utána ugranak és azt mohón bekapják.
Halászaink az elej-

tend halak nünsége
szerint a pannolának
több faját használják,
ilyenek : a branzin- és

a szkomhro-pannola. Az
els 25 méter hosszú,
18-szoros lószrbl font

zsineg, 20—20cm. távol-

ságban ólomnehezékek-
kel, végén 2 m. hosszú
spanyol selymen van
maga a horog. — A
szkombro - pannolának

szerkezete sokkal bo-
nyolultabb, a mennyi-
ben üt-hat 15 m. hosszú
zsinegbl áll, m elvek

TKATTA.
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közül kett, a (repülk,) csak a végén van egy ólomnehezekkel ellátva, inig a
többiek, a .sülyedk, kb. 60—70 apró, 5—5 cm.-es közökben alkalmazott ólomne-
hezékkel bírnak, és a tenger mélyebb rétegeiben lebegnek.

Összetett horgok.

Vannak sziklás tengerfenéken él, vagy a sziklák között bujkáló, Ízletesnél
Ízletesebb halak, a melyek(;t hálóval fogni nem lehet a nélkül, hogy e dráo-a.
szerszám tönkre ne menjen. Ilyen halak a kövi félszegúszók, a tengeri ángolnálí,
továbbá az arra úszkáló durbincs-félék stb. Ezeket a halakat összetett horgokkal
(parangali) halászszák. Ezek a közös, hosszú kötélbl és az ebbl egyenl közök-
ben elágazó és egy-egy horoggal eUátott számos zsinegbl állanak. Kövek,
parafák és úszótökök lebegtetik a horgot a kell mélységben. De van fenékhorog
is. Ennek közös kötele 400—500 m. hosszú és rajta 4 méternyi közökben 100— 125
zsinegen ugyanannyi horog van; míg a lebegö-hoiog közös kötele csak 200 m.
hosszú és 100 zsinegen lóg ugyanannyi horog 2 méternjú közökben. A kötél két
xégéhcz kötött hosszú zsineg el van látva kis jelz-lobogóval.

A fenékhorgok ismét többfélék : 1. A zsinegek fehérek (ángolna-félék és

m^'

CHIOGGIAI HALÁSZBÁRKÁK A FIUMEI ÖBÖLBEN.

félszegúszók fogására). 2. A zsinegek fekete lószrbl vannak fonva (a legbecse-
sebli partmenti sziklás tengerfenéken úszkáló halak, u. m. fogas és a durbincs-
félék halászatára). 3. A zsinegek helyett — nagy i'itkán — sárgai'éz huzalt alkal-
maznak (nagy halak fogására).

Az árcsrü csuka (Belne acus) fogására a vitorlás parangálát használják
A közös kötél egyik végét ugyanis a parthoz, másikat egy lebeg" deszkadarabijoz
ersítik

; a deszkán alkalmazott kis vitorla engedelmeskedik a partmenti szél-
l'u vallatnak és ezzel megfeszíti az összetett honig közös kötelét.

Hazánk édes vizeiben hasonló szerkezet horgot használnak és azt pör-
gettys horognak, a fkötelet ínnak nevezik.

szigonyok. SZIGONYOK.

A szigonyok ö-, 7-, 9-, 11- és 13 ágúak vagy fogúak. .Mennél több
ágii van a szigonynak, annál vékonyabb és finomabb sz(M-k(v,etn(>k a fogai.
A széles hátú, nagy halakat a halászok az (ígysz(M'(íl)b szigonyokkal, ellen-
ben az összenyomott, lapos test és kisebb halakat- a több ágú szigonvnyal
ejtik el.

A szigonyos a ladik orrán lesi a nagyobb partm(>nti halakat, a nvolcz-
karú pobpokat és a nagy ollós és csápos rákokat. Éjnek idején, midn a
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halak inozdiilatlanúl egy helyen nyugodtan vesztegelnek, és a ladik orrán

kifüggesztett reflektoros lámpa megvilágítja a partmenti vízrétegeket, a
szigonyos halászat igen jövedelmez lehet.

A szigonyok egyik sajátságos neme a dárda-szigony^ a delfiniera, melylyel a

delfineket és a kardhalakat, továbbá a tinfogó hálóba került nagyobb tinhalakat

és czápákat szokták elejteni. Ez egészen vasból való egyszer hajító-szigony.

Részei : a lándzsa alakú, 50 cm. hosszú vasrúd, mely hegyben végzdik, két

mozgó éles nyílszárny a lándzsahegy mellett. A rúdnak másik végéhez kötél van
kötve. Vetésközben a nyílzárnyak becsukódnak, a szigony hegye befúródik az

állat testébe, de a sebben, ha meghúzzák a szigonyt, kinyílik a két nyílszárny oly-

formán, hogy a szigonyt nem lehet kihúzni a nélkül, hogy a sebet föl ne téi^jék,

vagy rajta széles bemetszést ne kelljen tenni.

VARSÁK.

A varsák Jiádból vagy fzfavesszbl font kosár- vagy harangalakú
keh'pczék, mint a minket tiszai vagy balatoni halászaink is használnak.
Vannak egijhagijású és Jcéthafjijású varsáink, a szerint, mint egy- vagy két-

Varsák.

HALÁSZBÁRKÁK SCIROCCOBAN.

nyílásnak. Megkülönböztetünk a kosáralakii, ersebb fzfavesszkbl font
dalmát és harangalaku, gyöngébb, nádból font olasz varsál-at.

A varsákba, mieltt azokat lesülyesztenék, nehezékül egy-két kdarabot
tesznek és rothadásnak indult húst, vagy állati beleket, májat stb.

csaléteknek.

A halak, rákok, polipok, tentahalak könnyen bejutnak a varsába, a
mennyiben a száján alkalmazott és befelé forcUtott vesszk a legcsekélyebb
nyomásra kitágulnak ; de rugalmas voltuknál fogva azonnal visszaugranak
s a nyílást elzárják.

A varsákat leginkább estefelé szokták kivetni és másnap reggel föl-

szedni. A varsák fölszedése csónakról történik, még pecüg hosszú kötél és

ennek egyik végéhez kötött vasmacska alakú nagyobb horog segítségével.

Ha egy és ugyanazon helyen több varsát vetnek ki, ezeket vékonyabb
kötéllel egymáshoz kötik.

A varsákat sziklás partok közelében, moszatbozóttal bven bentt
talajra, vagy ilyenek közelében homokos tisztásra szokták kivetni. A var-
sákkal fogott halak mind élk és sértetlenek, a mi nagyon emeli becs-
értéküket.

HALÁSZBÁRKÁK ES LADIKOK.
Halászbárkák.

A Quarnero és a magyar-horvát tengerpart halászai, a szerint, a mint
a part közelében vagy távol a partoktól horgásznak, vagy pedig szigony-

Magyarorizág Vármegyei és Városai : Fiume és a migyar-horvát tengerpart. 49
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nyal és hálókkal halásznak, alakra és nagyságra nézve különböz hajókat
használnak.

A halászbárkák vagy fedettek, vagy fedetlenek, továbbá vagy vitor-

lásak, vagy vitorla nélküliek. Általában a következ használatban lév
halászbárkákat és ladikokat különböztethetünk meg

:

Zoppolo. Igen primitív ladik ez, a mely a balatoni halászoknál itt-ott divó
hödönös ladikra emlékeztet, a mennyiben egyszeren kivájt vagy kiégetett fatörzs,

mely ell és hátul csúcsban végzdik. Hogy magasabb legyen, oldalt deszkákat
szögeznek. Méretei : 4 m. hosszú, 1 méter széles. Közepén jobbra-balra egy hosszú
keresztrúd, az egijensúlyozö, nyúlik ki ; ennek mindakét végén vannak a hosszú
evezk befogadására szolgáló favillák. Értéke 50 frt. A mennyire primitív a szer-

kezete, annyira biztos a feldülés ellen, éppen az egyensúlyozó keresztrúd miatt.

A tinfogó telepek halászai a tinhalaknak a hálóból való kiemelésekor használják.

A szandalo kisebb fajta lapos fenek ladik, melyet csendes idben, közel a
partokhoz, horgászatnál használnak ; értéke csekély.

A barkina szintén kis ladik 2 evezvel, de a feneke hasas. Értéke 15 frt.

PRELUCCAI TONNARÁK.

A paszera 1 vagy 2 pár evezre berendezett nyitott ladik, a melynek
feneke hasas, mells vége hegyes, hátsó vége azonban egyenes síklap. Értéke 20 frt.

A gucczo már jókora ladik 2 vagy 4 evezvel és leszedhet vitorlával. Ell
és hátul hegyes ; hasas fenekérl egész hosszában a 10— 15^ cm. magas ^lécz

(colomba) ereszkedik le, mely megakadályozza felbillenését. Értéke 30—^O^fri.
Nyílt tengeren való horgászásnál, a szígonynyal való halászatnál, valamint kisebb
hálók kivetésénél és a varsák felszedésénél használják. Az ilynem nagyobb
5—8 m. hosszú és 1^/2—2 m. széles iromba külsej, 1—3 tonna tartalommal bíró

és a nagy tengeren is biztosan járó hajókat halászbárkáknak nevezik s a nagyobb
hálók kivetésénél és felhúzásánál használják. Értékük a kiviteli szerkezet és
nagyság szerint 70—150 frt közt ingadozik.

A nagy hálók továbbítására, de kivetésére és kiemelésére is teljesen

vagy legalább részben födött vitorlás bárkák szolgálnak, melyek következk

:

A gaeta, teljes fedélzettel ellátott és négy rekeszre osztott vitorlás, 4 hosszú
evezvel és egy árboczczal. Ez utóbbi a hajó orrától számítva a hosszúság l'a-án
van ersítve. Éli kifeszítik a háromszögletes kisebb hajó-oiTvitorlát (ílocco), az
árboczra felhúzzák a szintén háromszög alakú nag,yobb u. n. latin vitorlát (vela
latina). A bárka ell és hátul ersen keskenyed csúcsban végzdik. Hossza
3—G m., 2—4 tonnatai'talommal és 3—5 (oiiyi legénységgel. Értéke 70—200 fVt.
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A leuto hasonlít az elbbihez, de teljesea födött és orra 60—70 cm. hosszú
csrben végzdik ; 6—8 m. hosszú, 4—5 tonnatartalommal és 5—10 fnyi legény-
séggel, a mennyiben szélcsendben való továbbítására legalább 4 hosszú evez
szükséges. Szélben felhúzzák, illetve kifeszítik a latin vitorlát és a kisebb mells
hajóorr-vitorlát (flocco). Értéke 200—300 írt.

A hrazzera csak orrán és farán födött, ellenben a közepén nyitott halász-

bárka, leszerelhet ár-

boczczal és latin vitor-

lával; 10 m. hosszú,
2— 3 tonnatartalommal.
Értéke 300—400 frt.

Halászaink nem hasz-
nálják, ellenben az
isztriai partokon gya-
kori.

A hragozzo 10

—

12 m. hosszú és 3—4
m. széles, teljesen fedett

hajócska, 6—8 tonna-
tartalommal és 5 fnyi
'legénységgel. Hátul
majdnem félgömbalakú,
orrán ellenben befelé

nyomott, aczél hullám-
szelvel. Két árbocza
van, melyeknek elseje

a bárka hosszának szól, a; másika 1 4-ébül emelkedik ki. A hátulsó f-
árbocz ketts kötélzettel van a bárka széléhez ersítve és egyensúlyban tartva.
A fvitorla majdnem kétszer oly nagy, mint a mells. Jellemz' az aránylag széles
kormány, mely majdnem két méternyire nyúlik be a víz alá és vitorlázás közben
gyors fordulatokra képesíti a bragozzot. Érs szélben csak a fvitorlát használják,
st szükség esetén azt is mélyebbre bocsátják és alsó szélét rövidebbre kötik.
Értéke 400—1000 frt. Az olasz chioggiai halászok a kokkiaháló (cocchia) von-
tatására használják.

A tartana nagyobb, 16 m. hosszú hragozzo. Ezt is a chioggiai olasz halá-
szok használják és vele mérsékelt és ers szélben a tartana nev fenékhálót
vontatják.

Lássuk most már a Quarneroban

zött halászatnak, a különböz halfajok

fogásának módjait.

A szardella. Az Adriában és így

a Quarneroban nem fordul el az északi

tengerek heringje, de helyette áprihstöl

októberig megjelennek a szardella fajai-

nak rajai, a melyeknek halászata néha

igen bséges. A szardellafajok a téli

hónapokban a tenger mély rétegeit lak-

ják és tavaszszal, már márczius hó

közepe felé, egész kés szig nagy rajok-

ban jelennek meg ikráik lerakása végett

a felsbb rétegekben és a part közelében.

Különösen a mély öblöket keresik fel. A
halászok vonóhálóikat (tratta) ott vetik ki,

a hol a tengerfenék szirtmentes, homokos
vagy iszapos, hogy hálóik a fenékszirteken

kárt ne szenvedjenek. Mig Dalmácziában a szardellákat csakis a sötét éjsza-

kákon, tzfény mellett halászszák, addig a magyar-horvát tengerpart halászai

sötét és holdvilágos éjszakákon, st nappal is egyaránt fogják, mely czélra

rendesen a nagij nijári trattát használják, kivételesen hatósági engedélylyel,

un'dön a szardellák tíimött rajokban jelennek meg, a inslo<)ó hálót.

49*
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Egyes
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halászata.
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Minden vontatáshoz legkevesebb két halászbárka ós 10— IT) ember
szükséges. Az egyik nagyobb bárkában (leuto) fel van hahnozva a vonó-
háló, a másik kisebb bárka — nagyobb g\izzo — a háló és a part közti

közlekedésre szolgál. Minthogy a szardellák száraz idben a felsbb viz-

rétegekben, nedves és hideg idjáráskor ellenben a mélységben tartózkod-

nak, a halászok is ennek megfelelleg, majd kisebb, majd nagyobb kövek-
kel nehezítik meg a háló alsó szélét, hogy az kevésbbé vagy mélyebben
sülyedjen.

A háló kivetése következképen történik : A hálóval megterhelt nagyobb
bárkáról vasmacskát eresztenek le, azután a bárkával kieveznek, miközben
kivetik a háló egyik végét s nagy félkörben tovább eresztve, visszatérnek

a kivetett vasmacskához, melyhez
kötéllel hozzáerösitik a háló másik
végét.

Mieltt a kivetett hálót kifelé

kezdenék vonni, a halászok a háló
által képezett félkörön belül csal-

étket szórnak ki, a mely külön-

féle rövidfarkú rákok összezúzott

PÖNDÖRÖS HÁLÓ.

keverékébl áll. Ezután bizonyos
ideig türelmesen várnak, míg
nem veszik észre a hálón azt

a jellemz rezgést, a mely elá-

rulja, hogy a szardellák a hálóba
akadtak. Ekkor a halászok, egy-
kettnek kivételével, a part felé

eveznek és két csoportra oszolva
ritmikus tempókban húzni kez-

dik a háló két végéhez ersített köteleket, mialatt két társidi a nagyobb
bárka közepéhez ersítve a hálót, idrl idre megemeli annak zsákját.

A mint a háló végei a viz szinén megjelennek, a két csapat vonóhalász
egymáshoz közeledik, s így a háló két szárnya is jobban és jobban összeér.

A mikor már a két szárny is szárazon van, és a háló zsákja is meg-
telt a hemzseg szardellával, a halászok néhánya a víz szélére megy s

evezcsapásokkal visszariasztja a zsákból, illetleg a hálóból menekülni
akaró halakat. Midn végre a zsák is a szárazra került, a halászok lassan

kifordítják és a szemekben megakadt, valamint a zsákban megfogott
szardelíákat kosárra szedik. Az elejtett zsákmányt a halászok tömegíien
adják el, és a nyereségen akképen osztozkodnak, hogy a hálótulajdonos

nagyobb osztalékot, körülbelül egy tizedrészt kap.

A fiumei halpiaczon a szardellák ára a halászat bségéhez mérten inga-

dozásnak van kitéve. A halárusok a szardella kilóját néha 40 krjával

értékesítik, de nem egyszer, fleg meleg szi hónapokban 8, st 4 kraj-

czárjával is kénytelenek vesztegetni.

A szJcomhro (Scomber Scomber L.) olaszul : scombro, németül : Makrelle

— innen a „makárhal" germán-magyar elnevezés — legszebb és legízlete-

sebb tengeri halaink egyike. Alakja hosszúkás, hengeres, ell és hátul

csúcsban vékonyodó, s a tipikus halalaknak felel meg. Ennek a tulajdon-

ságának köszönheti, hogy bár nincs uszóhólyagja, a tenger színétl egész a

mély rétegeikig egyaránt ügyesen és sebesen iiszhat.

A szkombro-balak n tenger mélN'cbl) ívtegcinek lakói és csak íváskor
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jönnek a felsbb rétegekbe meg a víz színére. Ilyenkor seregestül vándorol-

nak a part felé, keresve a kisebb öblöket, st bejönnek a fiumei kikötbe

is. Ezért a nyári hónapokban telt bárkákkal hozzák a fimnei halcsarnokba

a szkombrot, s alig is látni ez idtájt egyéb halfajt. Voltak esetek rá, hogy

a fiumei halcsarnokba az egész partvidékrl és a szigetekrl annyi szkombrot

hoztak, hogy áruk kilogrammonkint j)ár nap alatt 1 írtról 6 krajczárra esett.

Ebben az idszakban a város szegénye-gazdagja szkombrot eszik, mert húsa

ilyenkor porhanyó, nedvdús és ízletes, ellenben télen száraz (stoppá) és

íztelen.

A szkombro-halászatnál helyenkint más-más halászati módszer dívik.

Fiume körül többnyire horoggal fogják. A csalétek rendesen egy kis szardella

vagy magából a szkombro hasából levágott brszelet (pancetta). A horgá-
szást, a halászatnak ezt a mulattató módját tengerpartunkon halászok és

dilettánsok nappal és holdvilágos éjjel cg^^aránt zik. Éjjel vagy estefelé

a halászat mindig dúsabb.

Az egyszer horgászás abból áll, hogy a halászó a csónakból egy
20—30 m. hosszú zsinórra kötött csaíéttíkkel és ólomnehezékkel ellátott

PANNULA.

egyszer kosztos horgot (togna) bocsát a mélységbe, s nyugodtan várja a

pedz halat, mely csakhamar fennakad.
A imnmda már valamivel bonyolódottabb szerkezet horogszerszám.

Míg egy ember a csónak orrán lassan evez, a másik egyszerre két pannulá-
nak különböz mélységekben lebeg horgait tartja ujjai között ; a szkombrók
ugrálva kapkodnak az úszó csalétek után, néha oly mohón, hogy a horgászó
ember alig gyzi ket elég gyorsan a horgokról leszedni.

A mesterségszer és dúsan jövedelmez szkombro-halászatot halászaink
csak sötét éjszaka gyakorolják.

A tratta-háló tulajdonosa a fhalászszal már a déleltti órákban meg-
beszéli a teendket, mire ez a többi halászokkal együtt megteszi a szükséges elö-

készületeket.Délután elkészülnek. Két bárkán mennek. A nagyobbikon van fel-

halmozva a háló, a kisebbiket tele rakják fenyfával és vasrácsot illesztenek

rája. Felhúzzák a vitorlákat, és a délutáni friss szelltl hajtva, elindulnak
a kitzött helyre. Leginkább valami völgykatlan vagy öböl felé tartanak, a
hol a tengerfenék iszapos, homokos vagy kavicsos, de mindenesetre szikla-

mentes. Mire oda érnek, este lesz. Vagy egy kilométernyi távolságban a
parttól a sr sötétségben nem lehet egyebet látni, csak a völgy túlsó fokán
halászó bárkák lángjait. A halászok bevonják a vitorlákat. A fhalász (illu-

mínatore) már tele rakta fával és szurokkal az oldalt kiálló vasrácsot ; meg-
gyújtja az egyik szálat, s pár perez alatt magasra lobban a láng, vörös
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fényével megvilágitja a völgy-
katlan meredek sziklafalait és a
halászok alakjait ; világossága
behatol a tenger mély rétegeibe is.

A föhalász egyenesen áll

a láng mellett ; nem szól semmit,
csak mozdulatait lesik társai s e

mozdulatokból megértilv, mit
kell tenniök. Lebocsátják a mély
hálót, melynek fels szélét

nagy parafák tartják a víz szinén.

Hosszú, magas hálófal ez, mely-
nek közepét — a zsák fölött —
a világító bárka farához ersítik,

két szárnyát pedig a másik két
bárkából idközben kiszállt "ha-

lászok hosszú köteleknél fogva
lassan, egyenletesen a part felé

húzzák.
A föhalász ezután a láng

mellett hasra fekszik és lesi a
halakat, melyek a felcsapó lán-

goktól vonzatva, csoportokban
úsznak a világító bárka felé. Ott
a háló feltartóztatja, a vörös
fény eUvábítja, elbvöli ket. Egy-

szerre élénk sürgés-forgás támad a hálófal körül. Ugrálnak, szökdelnek,
össze-vissza keverednek a fény övében ; egyes csoportok fölemelkednek a
mélységbl, mások lebocsátkoznak a sötét alsól)b rétegekbe ; keresztülszöknek
egymáson, tülekednek, tusa-

kodnak, hihetetlen gyorsaság-
gal, í^zkombrók százai, a kis

szardellák ezrei csillannak fel

;

eszeveszetten úszik itt egy
árcsör csuka, amott egy nagy
tengeri fogas, a hálófalhoz

lapul egy-egy aranydurbincs,

míg egy-egy branzino és cse-

volo, ez a hamis róka, a háló

fels széléhez úszik, átveti

HÉTÁGÚ SZIGONY.

vSSSSSSS

HORGOK.

magát rajta és kiszabadulva, a hálón túl vadászatra indul: bekapja a háló

szemei közül véletlenül kiszabaduló kis szardellákat.

A parton a két sor ember, a mint
a kötél két szárába kapaszkodva lassan,

ütemre hátrafelé lépdel, közelebb és kö-
zelebb jut egymáshoz.

A háló két szárnya már majdnem
párhuzamos irányban halad a part felé

;

a világító csónak sincsen messze a

parttól: viszi lassan elbbre az oda-

gyülekezett rengeteg sok halat ; már
már agyonnyomják egymást, st ki-

ugrálnak sokan a háló szélén ; tehát

:

„Szurkot a lángra!"

Még egyszer fellobban magasan a

halásztz ; egy pillanatra megvakítja a

halakat. A halászok már a zsák fenekét

is húzzák a partra. Ugyanakkor a parton

lobban fel a láng vörös fénye ; a halak

figyelme oda irányul és eszeveszetten

rohannak a part felé, jelentékenyen meg-KORONA-HOROG,
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könnyítve a halászok munkáját. Gyorsan szkebbre húzzák a háló zsákját,
a melybl a zajnak különös neme hangzik : mintha zápores zubogását, közbe-
közbe nagy sokaság el nem fojtható susogását hallanók.

A háló nemsokára egészen kinn van a parton ; nincs többé menekülés.
Az óriási haltömeget a kavicsra húzzák, a zsákot kinyitják ; készen állanak
már a kosarak, melyekbe a halakat külön fajok és különböz nagyság szerint
berakják, hogy azután korán reggel a piaczra vigyék.

A tinhal (Thynnus). A Quarnero északi és északkeleti partvidékének,

nemkülönben az egész magyar-horvát tengerpartnak legfontosabb hala.

Tavasszal és öszszel vándorol nyugotról keletre, nagy rajokban és a mély viz
partokat fölkeresve, behatol a szakadozott partvidék számos öblébe is.

A magyar-horvát tengerparton a fiumei m. kir. tengerészeti hatóságnál
bejelentve és engedélyezve 13 tinhalászó-telep (tonnára) mködik. E telepek
a következk: Szrsztice, Buccari, Bucearizza, Portoré, Dubno, S.-Giacomo,
Scogho S.-Antonio, Szeleze, Növi, Klenovica, Zrnovnice, S.-Giorgio Lukovo.

A telep fkezelöje maga a tulajdonos vagy a bérl. Ez fogadja a ha-
"

^
" il

ÖSSZETETT l'ENÉK IlUROOK.

FENÉK HOROG.

megkövetehk a bográcsba valót is. Ez utóbbi abból áll, hogy a tonnára
mögött, meghatározott távolságban nyári tratta (vonó) hálót vethetnek ki
és a vele kifogott hal az övék lehet.

Az emiitett telepeknél összesen 23 háló van kivetve ; kezelésüket közel
200 halász végzi. Leggazdagabb a tinhalászat Buccarizzában, a hol 4 darab
2000 frt érték tonnára van kivetve, melyek kezelésével mintegy 40 halász
foglalkozik.

A tinhalak vándorlásuk közben a kisebb halaknak, különösen szardel-
láknak és a szkombróknak rajait követik, hogy ez apróbb halakat felfalhassák

;

azért a tinhalászok nagy örömmel üdvözlik az apró halak els nagyobb
csapatát, régi tapasztalatból tudván, hogy ezt nemsokára tinhalraj követi.
A tonnára létrájának tetején állandóan fenn ül az rszem; gondosan vizs-
gálgatja az alatta elterül vizet és a tenger területét abban az irányban, a
honnan a tinhal jönni szokott. Halásztársai azalatt kivetik és kifeszítik a
tinfogó hálót s összegöngyöhtve annak egyik végét, kaput nyitnak a várva
várt vendégeknek; átviszik a partra a vonókötelet (alczana); rendbehozzák
a halászbárkákat és késeiket, a szigonyokat és a vaskampókat. Ideje is volt,
mert az rszem lekiált és jobb karját kinyújtva, a sík tenger felé mutat.
Fodros, nyugtalan, barázdált. Ott ugrálnak a viz színén a szardellák és
szkombrók, menekülnek a partok felé; a nagy tinhalak pedig méltósággal
lejtenek közöttük s vígan lakmároznak az él prédából. A szardellák lassan-
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Tinhalászat.

kint minden irányban el-el tünedeznek, a tinhalak sem üldözik ket, csak
elre úsznak, nyugotról keletnek, mindig közelebb és közelebb a part mentén
fohi;atják útjukat, megkerülik a kis kiszögell hegyfokot, bejutnak az öbölbe
és egyenesen a tinhálónak tartanak. Itt nyitva a kapu; bent van már az
egész raj ; az elsk már a hálófalba ütköznek és megriadva visszafordulnak.
A legutóbb érkezettek észreveszik a veszedelmet, visszafelé rohannak, de
az rszem már jelt adott és mig társai az alczana nev kötelet meghúzzák
és a háló összegöngyölített falát kiegyenesítik, az rszem maga köveket
dobálva a háló nyilasa felé, visszariasztja a netalán menekülni akaró tin-

halakat.

íme a háló zárva és az egész raj fogva van. A mi most következik,
azt leírni lehetetlen; a hálón belül a tenger háborogni kezd; a hálóba zárt
óriási halak neki mennek a hálófahiak, de ez csak pillanatra enged, utóbb
zsákot képez a tin körül s beszorítja egészen. A megijedt halak eszeve-
szetten ugrálnak összevissza, s mig a halászok a partra húzzák a hálót,

egy-egy erösebb tinhal hatalmas farkcsapással veti ki magát a partra, de
készen várja a halász kése vagy szigonya, a vér kifakad nagy testébl és
pirosra festi a kavicsot.

A hálót összehúzták már; a benrekedt halak egymáshoz szorulnak és

kidugják aczélkék fejeiket. A halászok ladikokba ülnek és vaskampóikkal

a tinhalak kopoltyúfedi alá

nyúlva, egyenkint kiemelik a

vízbl s a partra viszik a zsák-

mányt, a hol éles hasító késeik-

kel minden egyes halnak hasát

felvágják, kiszedik a beleit és

kopoltyuit.

A nagymennyiség tinhalat

kisebb vitorlás bárkákon azonnal
Fiimiéba szállítják, innen pedig
a fölösleget kisebb gzösökkel
Velenczébe, Pólába, Triesztbe
viszik. A tonnára tulajdonosa
arra az esetre, ha a tengeren
való gyors száUítás lehetetlen

vohia, a tinhalszáhításra beren-
dezett könny kocsilcat tart, me-
lyeken gyakori lóváltással a tin-

halat Triesztbe viteti.

A tinhalak (Thynnus) a Szkoinbro-íelék (Scomberidae) családjához tartoznak,
és nem is egyebek mint óriási szkombrók. Igen apró pikkelyekkel fedett testük
hengeres, kissé összenyomott. Az oldalvonal a fark felé léczalakban kiemelkedik.
A fejcsontok és a kopoltyúfedk simák. A hátsörény- és a hassörényuszók a fark
felé apró uszócskák alakjában folytatódnak. A kormányúszó nag}^ és széles. A
legfontosabb fajok : a nagy tinhal (Thynnus vulgáris C. V.), a kis tinhal vagy tonina

{Th. tunnina C. V.) és a palamida vagy harávtcsfkolt tivhal ['111. sardiis Bisso, vagy
Pelamys sarda BL).

A tinhal partjainkon nagy rajokban egyszerre jeleiúk meg, és ngyanígy
egyszerre tíinik el, hogy a nagy tengerek mélyebb vizeiben teleljen át. A meleg
hónapokban azonban, midn az ivás ideje bekövetkezik, újra a fels vízrétegekbe
és a pai'tok felé vándorol. A tapasztalat legalább ezt látszik bizonyítani, mint-
hogy nyáron mind a hím termékenyít teje, nnd a nstény ikrája érett. Vájjon
az Atlanti-oczeáubül jön-e a tinhal, vagy pedig a Földközi-tenger a hazája, azt

eddig nem lehetett biztosan eldönteni ; de az bizonyos, hog^^ az Atlanti-oczeán
partjain ritkábban jelen meg, míg ellenben a Földközi-tenger nyugoti meden-
czéjében minden tavaszszal feltnik. Innentl fogva vándorlása útját egészen
határozottan ismerjük.

A Földközi-tenger északi partjainak, nemkülönben Korzika és Szardínia
mentén nyugatról keletre vándoroLnak ; majd megkerülve az Appenini félszigetet

az adriai tengerbe jutnak ; innen behatobiak a Quarneróba s útjukat a magyar-
horvát tengerpart mentén folytatva s keletrl nyugatnak a nyílt tengert átszelve,

BRAGOZZO.
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ismét visszafordulnak, elbb Olaszország déli partjai, azután Afrika északi part-

vidéke mentén.

Minthogy szakadozott, meredek tengerpartunk bvelkedik mély viz öblök-
ben, azért itt a tinhalászat is igen jövedelmez. Néha egy húzásra 10—20 ezer
kilogramm halat fognak ; az egyes halak súlya 8— 10—20 kilogramm, de fognak
ennél nagyobb példányokat is. 1896. augusztus havában 200 klgr. súlyú tinhalat

fogtak, de a legnagyobb példányt, a melyre az él halászok emlékeznek, 1878-ban
fogták ; 400 kilogrammot nyomott.

Az egyszerre fogott tinhalak mennyisége is változik, átlag véve körülbelül
80 darab 10—15 klgr. súlyú halat fognak. Az eddig feljegyzett húzások leggaz-
dagabbika ugyancsak 1878-ban volt, a midn 4500 darab, átlag 8 klgr. súlyú halat
fogtak, úgy, hogy akkor az egyszerre elejtett halak mennyiségének összes súlya
30 ezer kilogrammra rúgott. Ilyen gazdag húzás a ritkább esetek közé tartozik

ugyan, mind amellett az átlagos évi eredményt kedveztlenebb körülmények közt
is 130—150 ezer kilóra lehet becsülni, a mi, a tinhal kilóját átlag a minimális 40
kr. árban számítva, évi 50—60 ezer forint értéknek felel meg.

CZÁPAFOGAS. Czápafogás

1867. óla az Adriába ós innen a (^uarneróba a tinhalat üldözví! be-

vándorolt az emberev czápa (Carcharodon Rondeletü M. H.). Minden évben,

a nyári liónapokban több példányt látnak Ixílöle feltnni az öbí')! északi

TARTANA. nUAGAONA.

részében, nem messze a parttól, és évente fognak 1--3 példányt. 1898-ban

15 czápát figyeltek meg a Quarneróban, a melyek közül ötöt íogtak meg
a különböz tinfogó-liálók. Egynek a hossza volt 7 méter. 1894-ben történt,

hogy egy 5 méter hosszú czápa egy nyári délután, a mikor Abbáziában a

fürdvendégek a tengerben hibiczkoltak, az nszodát (')vez sodronyháló

mentén úszkált.

A C/harcharodon párosával él, hím és nstény. Az utóbbi nyái-on

eleveneket szül. Egy nstény méhében l fiatalt találtak. Télen délfelé, a

melegebb tengerekb(! vándoi-ol. Ei'dekes, hogy ha megfogják a nstényt, a

hím nem távozik el arról a helyrl, tehát rendesen nemsokára azt is zsák-

mányul ejtik, ellenben ha a hímet megfogják, a nstény hátat fordít a

végzetes helynek és elmenekül. Így például : az 1890. év szept. 2-án fogtak

Portoréval szf^nben, a szrszticzei tonnarában egy hímet*), és szeptember

3-án d. u. 4 órakor o sorok irója látta a pecsinei parttól 8—10 m. távolban

Fiume felé úszni a nstény szörnyeteget.

A fiumei m. kir. tengerészeti hatóság díjakat tz ki, melyeket a czápát elejtett

tinhalászok kapnak. Ha a czápa legalább 4 m. hosszú, a halászok 100 frt jutal-

mat kapnak; ha a czápa 1—4 m. nagyságú, 30 forintot; ha egy méternél rövi-

debb 20 fi'tot.

*) Az 1896. ezredéves kiállítás kereskedelmi tengerészeti pavillonjában a m. kir. ten-

gerészeti hatóság kiáUította.

Mgayaroiszág Városai & Váimegyéi : Fiume és a niagyar-lioivát tciigeipart. 50



894 Halászat a, magyar-horvát tengerparton.

ISZTRIAI BliAZZEUA.

Ha a halászok külön hajtóhalászatot rendeznek abból a czélból, hogy a 4
méteren túl hosszú czápát elejtsék, 500 frt jutalomban, ellenben ha a czápa kisebb,
100 frtnyi jutalomban részesülnek. A tonnárába került és elejtett czápát a halászok
Fiúméba hozzák, hol azután a tengerészeti hatóságnak bemutatják, s egy-két
napig' a nézközönség számára csekély belépti díj mellett kiállítják és végre
fogait kiszedik és eladják, a mi újra legalább 200 frtot hoz nekik. Igaz, hogy a

czápák néha nagyon megrongálják a tinhálót olyannyira, hogy a kár 30—501'rtra

i'úg, és ezért méltányos, hogy jutalomban és némi kártérítésben részesüljenek.

Az emberevö-czápát, a mint tengerünkben meg-
jelenik, azonnal üldözbe kellene venni, nemcsak
azért, mert az emberekre is veszélyes, de azért is,

mert a halállományban nagy pusztítást mvel. Sajnos,
halászaink ezt a jutalom daczára sem teszik, st van-
nak esetek, hogy a tinhálóba került szörnyeteget is,

hogy a hálót fogaival nagyon össze ne tépje, és így a
tinhalászatot egy-két napra megakaszsza, szökni

engedik.

A durbincsok (Sparini) a sziklás dl-
i vT" partok táján laknak ; nappal barangolva ke-

resik eledelüket, éjjel elfeküsznek. Testük

magas és összenyomott, pikkelyeik nagyok

;

állkapcsaik fogakkal vannak ellátva, szájpad-

lásuk ellenben sima. Hátsörényük mells része kemény, tüskés, hátsórésze

puha, sugaras ; az els tüske, a bognár, a legvastagabb. Növényekkel (Charax),

mások kagylókkal és rákokkal táplálkoznak, a melyeknek héját ers záp-

fogaikkal törik fel (Sargus). Húsuk finom és Ízletes, miért is igen keresett

halak ; kilójuk 1—1 V2 forint.

Minthogy ez áUandó halaink magános életet éhiek és rajokban nem
barangohiak : nem is fogják ket annyira hálóval, mint mkább horoggal,

vagy pedig éjnek idején szigonynyal.

Meleg nyári éjszakán a halászok könnyebb ladikokba ühiek és lassan

a természetes sziklás partok felé kieveznek. A ladik megáll, a hajó orrán

lév halász meggyújtja az ers világító reflektorral ellátott petróleum-lámpát
és azt a ladikról kinyúló póznára akasztva, kézre fogja a hosszú (5—6 m.)
nyel szigonyt. A ladik orrára lép és vizsgálgatja a lámpafény által meg-
világított tengerfenéket. Müy bvös, mily titokzatos kép tárul ki eltte ! Az
éjjelezö pohpok máris vadászatra indulnak ; amott nyújtogatják nyolcz szivókás

karjaikat, egy nagy csápos rák falatozik, de oUós társa megirígyli tle a
falatot, tusára kél vele, ám de a lámpa fényétl megijedve ers farkütésekkel

visszafelé úszik, menedéket keresve a sziklás part odvaiban'. ViUámként
csap le a szigony és kirántja egyiküket. A közben a kormányon ül halász

lassan evez, de akképen, hogy az evezket a víz-

bl ki sem emeli, úgy, hogy a ladik nesztelenül, ^./
minden hullámverés nélkül siklik tova. Hirtelen

a szigonyos jelt ad; az evez abbahagyja munká-
ját és a ladik megállapodik. Ott vesztegel mozdu-
latlanul több arany durbincs. A küericz fogú szi-

gony lesuhint és elejti a legnagyobbat. így
megyén ez tovább egész éjjel és mieltt w^r^m.

pitymallanék, a kosarak tele vannak a dur- "-=3^

bincsok különböz nemeivel és fajaival, ott

látjuk a gyürüs, harántcsíkolt és fekete brazzera

fej durbincsokat, a szalpa-halakat ; ott van
azonkívül több csápos és oUós rák, tengeri ángolna,söt még egynéhány ten-

geri fogas (Dentex) és a halak királya: a branzin.

A tengeri sügér-féleknek legfontosabb hala a branzin (Labrax lupus).

Húsa rendkívül finom és lágy, miért is a halpiaczon sokszor 2 Írtjával

árulják kilóját. Magányos életet él és közel a partokhoz, kevésbbé mély

vízben barangol. Igen falánk, és azért egyaránt eszik kis halakat, rákokat,

M
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férgeket, st a csatornák ürülékeit is. Ezért gyakran a folyókba is behatol,

minthogy sós és édes vízben egyaránt meg tud élni. A mesterséges hal-

tenyészt öblökbe jutva, a fiatal halivadékban nagy károkat okoz. Horogra

fogják, vagy szigonynyal ejtik el. A hálóba leginkább csak a fiatal 25 cm.

hosszú branzinok kerülnek, a nagyobbak csak véletlenül.

A branzin-horgászás leginkább estefelé kezddik és éjfélig tart. Köunyii
ladikban egy halász lassan evez, a kormányon ül másik halász pedig kevés
ólomsúlylyal ellátott egy vagy két hosszú horgot bocsát le a vizbe olyformán,
mint a szkombro-horgászásnál. A horogra ersített csalétek akármilyen lehet, csak
fehér szín, t. i. jól látható legyen. E czélra a macskaczápa brébl kis szardella

alakú szeleteket metszenek ki.

A halászat vagy magában a kikötben, vagy partok mentén, de mindig nem
mély vízben történik. A horogra akadt branzint elször rövid ideig ki kell „fárasz-

tani" és csak azután a vizbl kiemelni.

A szigonyos éjjel, lámpafény mellett ejti el a megfeküdt branzint. Gyakran
fognak olyan példányokat, a melyek 10^15 kilogrammot nyomnak. Az olasz

közmondás szerint a branzín halála a forró viz (La morte del,branzino é l'a lesso),

a mi körülbelül azt jelenti g'asztrikus nyelven, hogy ftten (halmártással) legíz-

letesebb.

A régi rómaiak is nagyra becsülték a branzint és Pliaius szerint a „laiieus

lupus" nem hiányzott a lauta mensa asztaláról. A régiek a branzint a tengei'ben

és a Tiberís folyóban halászták, a hová legelészni felúszott.

Nem kevésbbé keresett halak a piros sügérek

(MuUus barbatus — L.barbone és M. surmu-
letus L. •— tria). Szinük piros és hogy még
élénkebb legyen, a halelárusitók leszedik róluk
az aránylag nagy halpénzeket.

A nyilt tengerben, valamint a partok
közelében egyaránt élhetnek,

miért is különböz módon var-

sákba vagy horogra fogják é.^

vonó-hálókkal, különösen kok-
kiával halászszák. Különösen ez

utóbbival pusztítják olyannyira,

hogy a fiatalok 7—8 cm.-néí
hosszabbra nem is növekedhet-
nek, holott biztos adatok alapján

V2—1 kilogrammnyira is meg-
nnek.

A „Mullus" már a régi római-
aknál is jó hírnévnek örvendett,

természetesen a nagyobbak igen drágán keltek el. (Laudas trilibrem MuUum, —
Horat. Sat. II 2. 33.) Plínius (IX. c. 17.) elbeszéli, hogy Asinius Celer egy nagy
piros sügérért 8000 nummust fizetett. P. Octavius egy áfa fontos példányért 5000
sestercet, azaz 500 frtot adott. (Seneca epist. 95.)

A szTcampi (Nephrops norvegicus L. — scampo) a legízletesebb, legdrá-

gább és legkeresettebb rákok egyike, miért is bátran csemeyéráknak nevez-

hetjük. Nagyobb mennyiségben, eddigi ismereteink szerint, csakis a norvég

Fjordokban és a Qiiarneróban fordul el. A hosszúfarkú, tizlábú rákokhoz

tartozik és elevenen, valamint megfzéskor is halavány rózsaszín, testének

hossza 30—35 cm.

Ugy látszik, csak az elzárt öblökben él, csendes és édessel kevert víz-

ben, egyenletes, nem sziklás tengerfenéken. Az édes vizet a norvég Fjordok-

ban a beléjük szakadó folyóktól és patakoktól, Quarnerónkban pedig a számos

tengeralatti édesvízi forrástól kapja.

Minthogy a partoktól messzebb, nagyobb, 80 m. mélységben tartózkodik,

a chioggiabeh olasz halászok a kokkíával halászszák.

A csemegerákokat néha nagy mennyiségben fogják és olyankor a halászok

gyors bragozzóikkal nemcsak a fiumei halpiaczra, hanem más tengerparti váro-

50*
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sokba, st mérsékelt bóra szél (borino) mellett Triesztbe és Velenczébe is viszik.

De vamiak esetek, a midn vagy az egyszerre támadt ers bora-szél vagy a
scirokko a halászokat Fiume felé kényszeríti és olyankor a halpiaoz tele van cse-
megerákkal ; szállítják postával, vasúton, ládákba, jég közé csomagolva, de csakis
a rákok farkát, mint a legízletesebb falatot. A halcsarnokban a csemegerákok ára
60 krtól 3 frt között ingadozik. Legmagasabb az áruk a karácsonyi ünnepek
eltti napokon.

A csemegerákok tavaszszal ívnak ; azért a magyar tengerészeti hatóság
helyesen intézkedett, a mikor ezen rákok halászatát a magyar-horvát tengerpartok
mentén áprilistól október elsejéig, a növendék csemegerákok fejldése idején át

megtiltotta. Érdekes, hogy ezek a rákok holdtöltekor sokat vesztenek súlyukból,
küls vázuk áttetsz, belül üres; holdfogyáskor azonban ismét meghúsosodnak.

Áttérünk ezután a piihányok fogásának ismertetésére.
F.iiiányok. ^ 2^olipok (Octopus vulgarís és Eledone moschata-folpo) ; e legnagyobb

fejlábúak a nappalt sziklaodvaikban töltik, éjjel azonban elhagyják azokat
és vadászatra indulnak. Ilyenkor lámpa- vagy fáklyavilágltásnál ladikból
szigonynyal ejtik el, nappal pedig a sziklaüregek mentén póznára kötött
fehér posztódarabot mozgatnak és ezzel csalva ki a polipokat rejtekhelyük-
bl, szigonynyal vagy pedig ólomdarabhoz ersített hármas (háromágú)
horoggal fogják.

A IfcdmároTíat (Loligo vulgáris, Calamaro), a melyek tengeri füvei vagy
algákkal srn bentt területeken laknak,, vagy vonó hálóval, vagy korán
reggel és estefelé a koronahoroggal fogják. ÁH pedig ez vagy 1 cm. átmérig
öntött ólomdarabból, a melybi közben kis, fölfelé néz aczélhorgoknak egész
koronája áll ki ; az egész szerkezet faggyúrétegbe van beágyalva. A mint
a halász ladikjából a koronát leereszti, a kalmár mohón utána kap és a

horgokon fennakad.
A korona helyett

gyakran nagyobb hor-

got hasznáhiak, a
melyre Idsebb tke-
halat tznek föl, a
kalmárok kedvencz
eledelét. A kahnár a

zoppoi.o (hosszmetszet.) tkehalat karjaival át-

ölelve hozzá simul,
mh-e a halász vágó horogjáiiak segélyével kiemeli.

A tentahal (Sepia officinalis, Se/pia) sziklás partokon, de még inkább a
partok közelében elterül homokos vagy agyagos tengerfenéken tartózkodik
és éppen azért csendes idben szigonynyal vagy kotróhálóval könnyen ki-

emelhet. Mélyebb tengerben vagy hullámos felszínnél az ilyen területekre

vesszbl vagy nádból font varsákat dobnak, melyeket zöld gályákkal és

bozóttal béllelnek ki, a mi magához csalogatja a tentahalat, mely csak-
hamar bebúvik a varsába. A varsákat délután sülyesztik le és másnap korán
reggel szedik ki.

A halászatnak ez a ncmtí különösen nyáron jár eri'dménynyol, a mikor
a, tentahalak azért is sietrudc a zíUd galyak felé, hogy petéiket lerakhassák.
A sziklák között él tentahalakat, éppen úgy mint a polipokat, feliéi' posztó-

val is kicsalhatják; ilyenkor szígonynyal ejtik el.

A varsákat ezenfelül jó eredménynycl használják a sziklás part mentén
tartózkodó halak (durbincsok, fogasok), továbbá a partmentí fenékhalak
(sárkányfej halak, Scarpaena), nemlíülönben a nagy ollós és csápos rákok
(Homarus, Palinurns) fogására is, csakhogy ilyenkor a varsákba csalétket

tesznek be, mint rothadásnak indult húst vagy romlott halat, állatok

beleit stb.

A kagi/lókat sekély vízben kézz(>l, az alsó héjukkal odatapadt oszlri-

gákat feszítvas segélyéví, mélyebb viz osztriga-telepekíMi kotró hálóval,

a talajhoz nem tapadó kagylókat, u. m. a hüvídykagyiókat (Solen, Sole-
curtns) a féss kagylókat (Pecten), a szívkagylókat (Cardiiim), a Venus-
kagylókat, a sima kagylókat (Cytherea chione) stb. kai)aróhálóval szokták
kiemelni. A kotróhálónak alsó vaslapja, a kaparóhálóé ellenben egész hosz-

szában éles fogakkal van ellátva.
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A cKÍgáhil (^fj'vszci'ü iiici'eM'ctn liáinval szedik ki.

A lüsl-ehöri'ielc közül ogycdül a sünt fogják (Echiims csciilciitus). Ezek a

gömbalakú, köröskörül tüskékkel biró állatok partmenti sziklákon vagy a
dl sziklás partokon tanyáznak. A vízszinhez közel lévket egyszeren
kézzel szedik ki, a mélyebb vizrétegben tanyázókat hosszú póznára ersített

kétágú villával, melynek fogai derékszög alatt meg vannak hajlítva, vagy
pedig póznára ersített vasszöggel a sziklafalról leszakítják és az alájuk

tartott mereget hálóba hnllatják.

Tudjuk, hogy a haJ, attól a percztöl kezdve, a mint az ikrából kikel,

folytonos veszélynek van kitéve. Els sorban kedvcncz eledele a nagyobb

halaknak. A mint a halaeska leúszik a bozót, közé, várva várja ott a számos

fajta rövid farkú rák, melyek hátukat moszattal t(!lerakva, vagy a Subcritcs

domuncula nev szivacscsal elfödve, leselkednek reá. A sziklákhoz tapadt

szép actiniák, mint valami kinyílt virágok csábítják a halacskát maguk felé,

de a mint ez megközehti karjaik egyikét, a csalánszervek megzsibbasztják

gyönge testét, és a számtalan kar átöleli, föléje zárul és a szájnyílásba

tolja. A halacskát szájában, kopoltyúín számtalan apró élsdi rák vagy féreg

kínozza, ngy hogy néha elpusztul belé.

Számtalan hal a tenger fenekén tartózkodó kisebb czápafajok gyom-
rában, nemkülönben a „halászó ördög"

széles szájában leli sírját. Rend-

kívül nagy pusztítást tesznek a

halakban a delfinek, melyek csakis

él halakkal táplálkoznak, a melyekre

ezért irgalom nélkül nem csak szi-

gonynyal, de lfegyverekkel is kel-

lene vadászni, a mint azt pld. Ragusa
környékén tették, melyet azóta a

delfinek kerülnek is. Továbbá ész-

szerütlen eljárás a halászok részérl,

hogy az ezer meg ezer tüskebrüt

különösen a sünöket, mcílyeket hálóik-

kal fognak, újra visszadobják a ten-

gerbe : pedig ezeket pusztítani kellene, mert az ikrákban, továbbá a fiatal hal-

állományban, de még inkább az osztrigákban és egyéb kagylókban nagy
károkat tesznek.

A nagyobb halaknak irgalmatlan pusztítói a nagyobb fajta czápák;
ilyenek : a 3 m. hosszú hilca czápa (Notidanus griseus L. — pesce manzo,) az
ugyanolyan hosszú lobogó farhu czápa (Alopias vídpes L. — pesce bandiera),
a 2 m. hosszú kék czápa (Frionodon glaucuf L. — canazzurro), a 3 m. hosszú
orrmángos czápa (Oxyrrhína Spallanzanii Raf. — cagnia), de leginkább a 7
méter hosszú emberev czápa (Carcharodon Bondeletii M. H. — pesce cane),
a melyrl föntebb szóltunk.

De legnagyobb pusztítója a halnak maga az ember, mert nem gon-
dolva a jövre, tönkreteszi a fiatal halállományt, a nélkül hogy annak pót-
lására gondolna.

Vannak azonban tengerpartunk némely homokos öbleiben apró 2—

3

cm. hosszú halacskák, a melyek tavaszszal igen sr rajokban jelennek meg.
Ez az úgynevezett mezítelen hal (Latrunculus pellucidus), nem is n hosz-
szabbra ; azért ezeknek halászata megengedhet. Halászaink igen sr, tüllforma
hálókkal (emel háló; — saccoleva, odega) emehk ki a mezítelen halakat,
de gyakran visszaélnek az engedélylyel, a mennyiben más fajta apró halacs-
kát is kevernek közéjük. Inyencz emberek az ilyen halakat olajban kisütve
nagyon szeretik és kanállal eszik, miért is a nt^p „százat egyszerre'' balnak
{cenlinbocca) nevezte el.

HALASZ-ZOPPOLO.

Halászat

ellenségei.



r,<^8 Halászat a magyar-horvát tengerparton.

Még súlyosabb a vétség, ha a halászok a fiatal halnemzedéket (novel-
lámé) mesterségszcrüen halászszák abból a fzélból, hogy az egész hal-

tömeget a halvivarium(jkba és tenyésztkbe elszállítsák, haleleségek gyanánt.
Útközben néha az egész szállítmány elromhk és akkor se pénz se posztó.

Ezt a rabló módot csak az idegen halászok zik ; a magyar-horvát tenger-
parti halászok, dicséretükre legyen mondva, nem.

A vizeknek és a halaknak mérgezését halászaink nem ismerik, pedig
pl. az osztrák partokon nagyon jól ismerik a tengerparti farkastej (Euphorbia
Wulfeni) nedvének mérges hatását ; itt-ott egy lelkiismeretlen clilettáns bele

szórja a tengerbe a Menispermum cucculus (coccoli) mérges magvait, amitl
a halak megdagadnak és a felszínre kerülnek. Ezt sem teszik a mi tenger-
partunkon.

Annál nagyobb a pusztítás, amit a dinamittal visznek végbe. Igaz ugyan,
hogy nem a halászok maguk, hanem inkább lelkiismeretlen naplopók, kbánya-
munkások, isztriai szerencse-halászok és isztriai brazzera-vítorlások legény-
sége, kik a kbányákban fejtett köveket a fiumei kiköt építéséhez szállítják.

A pusztítás pedig rendkívül ers, mert nemcsak hogy a nagy, pillanatnyi

víznyomás miatt számtalan hal kerül élettelenül felszínre, hanem a feneket
ott, a hol dinamit pusztított, semminem tengeri áUat nem közelíti meg

HALÁSZOK ABÁZZIÁNÁL.

többé
;
puszta marad az évek hosszú során át. A törvény szigora több napi

börtönnel sújtja a dínamítost, de az ilyenforma elzüllött egyén ezzel vajmi
keveset tördik és mihelyt kiszabadul, megint csak dinamitot szerez és foly-

tatja kárttev mesterségét.

A legnagyobb baj az, hogy a halpíaczon a dinamittal elejtett halakat
biztosan megismerni nem lehet, mert alakjuk nem változik el, szemük
kiáltóbb ugyan, de azt gyakran más módon, különösen éjnek idején elejtett

halakon is észlelhetni; a dinamit következtében kimúlt halnak kopoltyúi

halaványabbak, de a kevésbbé friss halak kopoltyúi sem élénk pirosak. A
szerencse-halászok azonkívül még azzal a fortélylyal is élnek, hogy a dina-

mittal megölt halakat szígonynyal átdöfik, hogy az a látszatja legyen,

mintha éjnek idején szigonynyal ejtették volna el.*)

*) Errl 1895. nyarán, a mikor az ezredéves kiállitásra halakat j)rc'i)arált o sorok ir()ja,

saját szemeivel gyzdött meg'. Három isztriai szerencse-halász kötött ki a Villa Formaliua
eltt, (így nevezték el a tengerparton fekv laboratóriumát) és szép nagy lialpéldáiiyokat

kináit. A halak mind meg voltak sértve szigonynyal, azért n(!m használhatta ket. Másnap
sértetlen halakat hoztak; ebbl egynéhányat eladtak ])i'(í])arálásra, a többit a liumei hal-

csarnokba vilték, (le ott tiiár szigonyriyal átszúrva árullak.
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Az 1894—5. évben a fiumei halcsarnokban forgalomba jött tengeri álla-

tok következk voltak :

Az e 1 á r u s i t t t t e 11 g e r i állatok
tudományos neve helyi népies elnevezése magyar neve

Acanthias vulgáris Asial tövises czápa
Alosa papaiina sardellina, papaiina, kis szardella

Alósa sardina sardolla szardina

Alosa vulgáris chieppa adriai hering
Ang'uilla vulgai'is anguilla, l)isatto közönséges angolna
Argentína s[iliyraona argentin tengeri pisztráng-

Arnoglossus sj>. zanchetta csupasz nyclvlial

Atlierjna hepsctus anguella kalász

Belne acus angusigola árcsrii csuka
Blennius sp. bavose nyálkás czompók
Box booi^s bobba hosszú durbincs
Box salpa salpa aranysávos durbincs
Cantharus orbicularis contra kékfej ü durbincs
Cepola rubescens cordella rossa piros szalag

Charax puntazzo spizzo nyultajku durbincs
Clii'ysophris aurata oroda arany durbincs
Conger vulgáris grongo tengeri angolna
Dentex vulgáris dentale tengeri Fogas

Engraulis cncrasicholus alice, sucinga anchovis szai-dolla

dadus minutus pcsco molo lágy tkehal
Gadus tricirratus sorcio Ijajuszos tkehal
üaleus canis can grigio nagy kutya cziipn

Gobius sp. guatti haskorongok
Labrax lupus branzino branzin, tengeri süll
Labrus sp. papagá vastagajkuak

Lichia amia lizza lapos szkombro
Lophius piscatorius et budeg. rospo, rana, pescatrice halászó ördögök
Maena gracilis agone vékony menola
Maena vulgáris menola köz. menola
Merlucius esculontus merhizzo, asinello nagyobb tkehal
Mugil cephalus et sp. cevolo volpina csévolók

MuUus barbatus barbone piros sügér
Mustelus plebejus can bianco kutya czápa
Myliobatis arpiela Colombo galamb-rája

Oblata molanura occiada nagyszemü durbincs
Pagellus crythrinus arhoro ribou rózsaszín durbincs
Pelamy.s sarda palamida harántcsíkolt tin

Platessa ])asser passera levélhal

Raja clavata rasa tüskés rája

Rhombus laevis sfaza sima rombhal
Rhombus maximus rombo tüskés rombhal
Sargus sp. sparetti kisebb durbincs fajok

Scomber colias lanzarda foltos szkombro lándzsahal
Scomber scomber scombro csíkos szkombro
Scorpaena sp. scarpene sárkányfejek
Scyllium caniciila pesce gatto macska-czápa
Solea vulgáris s foglia nyelvhal
Squatina angelus squaena tengeri angyal
Tliunus vulgáris tonno tinhal

Tracbinus draco ragno mérges sárkány
Trachurus traohurus suro lágy-szkombro
Trigla sp. anzolettc morgó halak
Trygon pastinacoa stramazzo óriásrája vánkos
Uranoscopus scaber bocca in cao csillagvizsgáló

Xyphias gladius pesce spada kardhal
Zeus faber san Piero Sz.-Péter hala
Homarus vulgáris astice nagy ollós-rák

Nephrops norvegicus scampi csemege rák
Palinurus vulgáris ragosta' squijla nagy csái^os rák
Portunus depurator masinette táska-rák
Loligo vulgáris calamaro kalmár
Octopus vulgáris folpo nyolczkaru polij)

tSepia officinalis Sepia nagy tentahal
Sepiola Rondeletfi sepolina kis tentalial

Latrunculus sp. pesse nudo, cenlaiu bocca
j

Delfin.
.
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E<jij évi tengeri hidászat áUwjos iiicivnjixryc.
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2820
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75
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45

37

15

97800

23700
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11650

2350
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18300
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560
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85
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***•!

25

147

14

8

49

12

50

20

48

10

11

21

2

1

6

2

4

1
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2500

1240

4300

320

50

1000

800

200

50

6

4
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121

9

5

6

10

5

2400
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10360

1280

1800

815
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490

3

4

1

1

2

3

3000

4000

700

1000

2000

6000

135

620

147

40

31

243

1

Összesen
j

5421 165080 4i2 106 14110 193 25645 14 16700 1217

*) Ebbl a clüoggiaiak 1315 mmázsát fogtak. Fiúméban aUg van lialász, a ki ipar-

szerüleg zné a halászatot, inkább halelárusítók, a kik az olasz halászoktól és a többi ke-

rület belföldi halászaitól összevásárolják a fogott halakat.

**) Ezeken kivül még 210 chioggiai.

***) Olasz halászoknak az öblökben és csatornákban bragozzo vitorlás hajóikkal halászni

tilos ; e szerint csak a Quarnero jön tekintetbe. A tonnárák tulajdonosai felfogadnak más
kerületbeli halászokat is ; ezek a belföldi halászok számát feltüntet rovatban nincsenek

fölvéve.
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A KARSZT-LEJTO ES A TENGERPART ÁLLATVILÁGA.

ii \ idt'kiii'k t'auiiája ívszhcn iiiediteiTÚii, a mcjiiiyibeii i11

liazánk állataitól külöiilxizf) állatfajok élnek, részben pedig közép-

eiiró])ai, mert olyan állatokban is bvelkedik, melyek hazánk

belsejében is otthonosak.

Érdekes annak megfiiíyélése, hogy az állatok miképeii alkal-

mazkodnak a délibb lejt sziklás talajához, a mennyiben erdei

állatok faodvak vagy ön ásta fíildüregek hely(>tt természetes sziklaüregekben,

köhahnazok által alkotott üregekben és sziklahasadékokban ütik fel tanyá-

jnkat, mint a vadmacska, borz, menyétek, nyúl, esnvik slb.

Emlsök.

Az emlsök, mind a vad, mind a házi endfís állatok az erdséggel borí-

tott fensíkon és a fels lejtn, továbbá a termékeny völgyekben számosabbak

és nagyobbak. (Egyes emlsökre és madarakra nézve, a részletes adatokat ezen

sorok Írója különösen Mozog István tanár, neves vadász szives közlésének

köszöni.)

A denevérek közül leggyakoi'ibb a Vcsjierugo soretinus K. és Bl., —
V. Kuhlii Natt., •— Vesj^jertilio tnurinus Schr. ; kevésbbé gyakori a PIpcuIus

auritus Blas. és a Bhinoíopkus Híppossideros Blas.

liovarevJc : A vakondok — Talpa europaca L., a sündisznó — Erinaccus
europiaeus L., a cziczkányok : Sorcx vulgáris L., S. fodiens Blas.

Ragadozók : A róka — Canis vulpes L., mindenütt gyakori ; a farkas —
C. Lupus L., télen a Padezse erdbl lehúzódik egészen a grobniki mezre.
— A vadmacska Felis catus L., erdkben és sziklás helyeken egyaránt,

Fiume közvetlen környékén is sziklaodukban tanyázik. — Menyétek közül
gyakori a Mustela Martes Briss., M. Foin.a Briss., —• 31. putorius K. és BL,
M. vidgaris K. és Bl. Szigorúbb télen a vadászok Portoré környékén látták

a czobolyt a M. zibellina és két izben a hermelint M. Erminea Schr.

A barna medve — Ursus ardos L. — két válfaja, a fels erdségekben
a kis termet, a közép- és az alsó lejtön a nagy medve ; ez utóbbit g3\akrabban
látni a Klana-erdben, Kamenjakon és a Trstenik-hegyen.

A borz mindenütt gyakori, közel Fiúméhoz már a Batthyány-hegj'en
is. Portoré környékén stb., a sziklahasadékokban üti fel tanyáját, Idásva
bellük a vörös agyagföldet.

A rágcsálók közül mindenütt gyakori az egér —• Ilus musculus L., —
a Idsebb patkány —- M. rattus L., mely a csatornákban bujdosik, — a

nagyobb vándorpatkámj — M. decumanus Pali. valódi csapása a fiumei raMá-
rahiah és a hajóknak. — A Recsina-völgyben némely helyen gyakori a

poczok : Arvicola arvalis Bl. és A. amphíbius Bl. A fels erds talajon él a

MagyaiToszág Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 51
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mezei nyúl — Le^us timidus L., a köves mezkön pedig ennek egy válto-
zata, a mennyiben feltnen nagy a feje és a melyet nagyfej hegyi nyúl-
nak : L. timidus var. macrocephalus nevezhetünk. Ez utóbbinak húsa sokkal
Ízletesebb.

A mókusfelék közül az erdkben gyakoriak : a mókus — Sciurus vulgáris

L., a mogyoró-pele Myoxus aveUanarius L. — és az erdei pele M. glis L.,

mel}' utóbbit a hegyi lakók „jw/t" néven ismerik és télen, szükség esetén,
az odvas fákból kiszedik, kályha mellett téli álmából felébresztik s azután
megsütik.

Ugyancsak az erdvel borított helyeken gyakori az z — Cervus ccqjreolus

L., a szarvas ellenben Fiume körnj^ékén nem fordul el.

Házi állatok közül említendk : a kis termet, de biztos lépés lovak,

ellenben az egykor gyakori szamarakat és öszvéreket nem látni többé. —
A közép és alsó lejtn legelnek az apró termet tehenek és a juhok, mely-

utóbbiak lassankint hozzászoknak a sziklás, hegyi otthonukhoz, míg meg-
honosodásuk kezdetén gyakran eltörték lábaikat. — A kecskéket a horvát

kormány körülbelül tíz évvel ezeltt irgalom nélkül kipusztíttatta, minthogy

a fiatal facsemetéket leették és minden befásítási kísérletet meghiúsítottak.

Egyes jobbmódú gazdák inkább saját házi használatukra, mint eladás czél-

jából, sertéseket is tenyésztenek.

Madarak.

A Karszt déli lejtjén és a tengerpart mentén elforduló madarakat

állandó, átvonuló és tengeri madaralc csoportjára oszljií.

Állandó madaralc azok, melyek e vidéken vagy fészkehiek, vagy huza-

mos ideig tartózkodnak. Ezek a következk

:

Ragadozók : Fakó kesely {Gyps fulvus Gm.) ; megfigyelték Cherso-
szigetén, a „Diruppo di Smergo" hasadék tájékán, továbbá Zengtl délre

egy szamárdögön látták lakmározni. Az 1897. évi január és február hónapok-
ban Fülöp orleansi berezeg Fiúméban való tartózkodása alatt a Szt.

György felé lehúzódó csatornában és a sziget partjain a számos tengeri ma-
dár között 7 darab óriási példány fakó keselyt ltt.— A vércsék fajai (Cer-

chneis, Erythojms, Hyiwtriorchis) .
— Az ölyüded sólyom (Falco subhuteo L.).

Héja (Astur palumbarius L.). — Karvaly (Accipiter nisus L.). — Réti sas

{Haliaetus albicilla L.)aquila di maré, Cherso-szigetén és az átellenes horvát

partokon és szigeteken. — Nagy suholy {Buho maximus Gibb.). — Csuvik
(Athene noetua Retz.). — Erdei bagoly (Syrmium aluco L.). — Lángbagoh^
(*S'. flammea L.).

Kúszóh: HarTcályoh a fensík nagy erdeiben gyakoriak, Fiume területén

azonban csak a Picus medius L., a P. minor L. és a Picoides tridadylus L.

fordul el.
Búbos banka {Ufupa epops L.) gyakori. Lappantyú {Caprimidgus euro-

paeus L.)., havasi fölleng (Cypselus melba L.), rondone di maré, kfali föl-

leng (G. apus L.). Jégmadár {Alcedo ispida L.), a melyet a tengerparti nép
„Martin pescatore"-nak hív, a tengerparton télen gyakrabban látható. Kakuk
{Cuadus canorus L.) gyakori.

Éneldk : Füstös fecske (Hirundo rustica L.), házi fecske (H. urbica L.).

Holló (Corvus corax L.), a tengerparton függleges sziklafalakba építi

fészkét, onnan halászatra rándul ki és tengeri madár módjára folytatja élet-

módját.
Szarka {Pica caudata Boie), elég gyakori.

Cserszajkó (Garrulus glaudarius L.), bven.
Mogyorótör (Nucifraga caryocatactes L.), mindenütt gyakori.

A gébicsek (Lanius, Linné), összes fajai úgy a lejtn, mint Fiume terü-

letén gyakoriak.

A gyászos czinke {Poenle Ivgubris Natt.), a szén- és a kék czinke (Parus

maiorh., P. coeruleus L.), a téli hónapokban bven fordulnak el.
Hipolais oUvetorum Str., ,,il beccafico" Fiume területén a kertekben, szl-

lkben, olajfaberkekben gyakori.
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A nádi zenér (Locustella luscinioides Sav.), a grobniki tó és egyéb
pocsogó környékén tartózkodik.

Melizophilus provinciális Gm., tengerparti ligetekben (olasz zenér).

Pyrophthalma melanocephala Gm., mint az elbbi.

Barátka zenér {Si/lvia atriccqnlla L.) és a kerti zenér {S. hortensis aucto-

rum), mindenütt.
Fekete rigó (Merula vulgáris Leach), az erdkben.
Fenyves rigó és léprigó (Tiirdus inlaris L.), egész télen át bven és T.

viscivorus L., télen-nyáron gyakori.

Kék rigó {Monticola cyanea L.) ,,'passera solitaria" a Recsina-völgyben,

Martinschizzán közönséges ; faodukban vagy sziklahasadékokban és üregek-
ben fészkel.

Szirti rigó (M. saxatilis) szintén állandó madár ; a sziklahasadékokban
fészkel ; Martinschizzán láttuk.

Saxicola oenanthe L., a nép „culbianco"-ja, Fiume területén, S. Gatt(!riiia-

tól kezdve fölfelé az egyik szikláról a másikra repdes.

Troglodytes parvulus Koch., khahnazok között bujkál.

A pintyek (Fringilla L.), legnagyobb része télen-nyáron gyakran lát-

ható, kevés faj kivét(>lévol, a melyek télen dél felé vándorolnak.

A tengerpai'ti kenderike (Linaiia rufescens Schl. és Bp.), némely évek-

ben gyakori, st nyáron át fészkel, míg ellenlien más években elvonul errl
a vidékrl. A kisebb énekl madarak itt tartózkodásának viszonyai és körül-

ményei azonban még alapos megfigyelést és tanulmányozást kíivetelnek.

Galanihol- : Szirti galamb (Colnmha liria L.), ameredek tíMigerpart szikbi-

liasadékaihan és odúiban fészkel. ( liegkrizelehl) Fiúméhoz : a tnartiiischizzai

öl)öl nyugati (oldalán.)

Örvös galamb (C. paliimhas L.), a lejtn kevésbbé gyakori.

Gerlicze (Turtur auritus Ray.), Maxer fiumei vadász állítása szerint

Cherso-szigetén vadon él.

Tyúkok: Süket fajd. {Tctiao iiroi/allns L.), Khuia, [*adezsa, Zgornisko
erdeiben, Trstenik-hogyíni.

Szirti fogoly (Perdix saxatilis M. és W.).

Ez a Karsztra jellemz, gyakori madár Fiume környékén már-már

kivesz félben volt, azonban a fiumei vadász-egylet lenyésztést^ folytán már

annyira megszaporodott, hogy a város fíilötti S. Gatterinától és a |)a])irgyár

mögötti hegyektl kezdví! egész a grobniki mezn tiig gyakori lett ; közíin-

séges Buccari körül is, Zeng környékén stb., valamint az osztrák lejtn.

A gázlók a Karszt-vidéken csakis szszel és tavaszszal láthatók, a, mikor
átvonulnak és csak kevesen maradnak meg egész télen át; ilyenek: Haema-
topus ostralegus L., melyet a tengerparti nép „beccaccia di mai'e" tengeri

szalonka néven ismer ; Martinschizzán, Zurkovón, Czirkveniczábaii télen tö])b-

ször láttuk, st e sorok irója, él példányokat is kapott.

Bibicz (Vanellus eristatus L.), a tengerparton elég gyakori.

Szárcsa {Ftilica atra L.), a grobniki tóban és sekély tengeröbhikben is

egész télen át tartózkodik.

Erdei szalonka (Scolopax rusticola L.), októberbim az els nagyobb bóra
széllel érkezik meg és állandó egész márcziusig. Ffészkei a lopáczai nedves
erdk és más völgymedenczék.

A kis gyepi szalonka (GalUnago gallinidla L.), Mozog tanár állítása sze-

rint május és június hónapokban a klanai fensík rétségén végig csörgedez
ér mentén tartózkodik.

Az úszók legnagyobb része csak átvonul e vidéken, a közönséges
vadrucza kivételével, mely pl. a grobniki tóban és a vidék egyéb kisebb
pocsogóiban nyáron át is taláUiató.

Számos úszómadár pedig közvetlen a tenger mellett tartózkodik vagy
állandóan, vagy csak télen át; ezek a tulajdonképeni tengeri madarak.

Tengeri madarak. Az úszók e vidéken, a hol nagyobb kiterjedés tavak

és lápok nincsenek, kevés számmal tartózkodnak; a belföldi úszómadarak

csak szszel és tavaszszal fordulnak meg, midn délnek és visszafelé

51*
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ál vonul Iliik. A teuí^erliez csak kevesen tudnak alkalmazkodni. Az állandó úszó-

madarak legtöbbje éppen ezért tulajdonképen mind tengeri madár. Tenge-

rünkben és csatornáiban az elhagyott partokon és szigeteken a következ
fajok fordulnak elö

:

Sirályok : Larus canus L. és L. argentatus var. Michahellesi Brüch., gya-
koriak egész éven át. — L. marinus L., — L. ridihundus L., — L. melano-
eepluÜKs Natt. és L. minutus Pali., ritkábbak.

Rissa tridadyla L., nem gyakori.

Lestris catarrhactes L. és L. j^f^rasitica L., nem gyakoriak és itt leg-

inkább a téli hónapokban tartózkodnak.

Sterna fluviatilis Naum., — S. mimda L., gyakoriabbak és fészket raknak,
ellenben a S. nigra - Hydrochelidon nigra Boie., ritkább és nem fészkel.

Búvárok : Mergus merganser L., — M. serrator L., — M. albellus L.,

elég gyakoriak. Az apró vöcsök, tufí'ettino {PodÁceps minor L.), télen gya-
koribb.

Carbo cormoramis M. és W. (marangone) és C. pi/gmaeus Pali., gya-
koriak.

Phalacrocorax graculus. Leach. — Bóbitás kormoránt, Fülöp orleansi ber-
ezeg 1897, január 27-én és 30-án egy-egy példányt ltt.

Colymbus septentrionalis L., különösen fiatalok, fleg télen elég gyako-
riak. (1896. márczius 2r)-én Matisz tanár két szép példányt kapott a közeli

horvát tengerpartról.)

C. glaciális L., ritkább, fiatalokat csak a téli hónapokban láthatni.

Fülöp orleansi hercze mind két fajból többet ltt.

Vonuló madaraTc. Amadárvonulás a magyar-horvát tengerpart végén nehezen

figyelhet meg. A tengerészeti hatósággal egyetértve történtek lépések a végbl,

hogy a partmenti világító tornyok rei a nekik évenként kétszer beküldött és az

szi és tavaszi madárvonulásra vonatkozó íveket kitöltsék. Engedelmeskedtek

is a felsbb hatóság rendeletének ; de kitnt, hogy az íveket egj és ugyan-

azon kézírással töltötték ki, hogy az rök alig tudnak írni, annál kevesebb

természetrajzi ismeretük van ; az ívek statisztikájának bemondása tehát csak

találomra történt. — Az ellenrzés nehéz és költséges, mert a „magyar-

horvát" tengeri hajózási társulat menetrendje olyan, hogy ugyan az nap

Fiúméba visszatérni nem lehet és Abbázia kivételével, mindenütt meg kell

hálni.

Mindazáltal az észlelt megfigyelések alapján biztosan mondható, hogy
tengerpart e a madárvonulásnak nem fútja, hanem csak a Balkán-fél-

szigeten, másrészt az Apennin-félszigeten át men firánynak elágazása, a

mely éppen Fiume környékén néptelen. Csak egy példát hozunk fel: a

fogoly és a fürj Fiume területén nem vonul át, az osztrák területen már
átvonul, és nyugatnak, tehát Olaszországnak tart; Zengnél a fogoly már
srn vonul át Bosznián keresztül ; Spalatóban tavaszszal és szszel a fürjek

már az étlapokon szerepelnek „Quaglie con polenta".

Az e vidéken átvonuló madarak a kisebb rovarev éneklk, a vad-
galamb (Cohunba oenas L.), továbbá a gázlók, melyek közül gj'akoriak

:

Szürke daru (Grus cinereus Bechst.), — gólya (Ciconia álba Bechst.)
kevés, — szürke gém (Ardea cinerea) kevés, — vörös gém (A. purpurea L.)

gyakori, — kis kócsag (A. garzetta L.) kevés, — nagy kócsag (A. ergretta

Bechst.) elvétve, — üstökös gém (A. ralloides Scop.) gyakrabban, — dobos
gém (Botaurus stellaris L.) gyakran, — vízi tyúk (Rallus aquaticus L.)
gyakori, — zöldlábú tyúk (Gallinulla chloropus L.) sokáig itt marad. —
Numenius arquatus Cuv., Dubnón kettt lttek.

A szalonkák fajai. A tengerparton sürgöldnek : Totanus calidris L., —
T. hypoleucus L., —• T. fuscus L.

Tengeri bibicz {Tringa maritima Brün.), Ortygometra minuta K. és BL,
0. porzana Steph.



\

\

I

A karszt-lejtö és a tengerpart állatvilága. 405

Flamingó {PJioenicopterus antiquorum Temm.), állítólag két ízben, igen

kemény télen észlelték, de megjelenését mindazáltal kétségbe vonjuk.

Úszók közül vonubiak a kíivetkezk : Szürke lúd (Anser cinereus Meyer)

nagy számmal, — örvös lúd {A. torquatiis Bech.) elég nagy számmal, —
mezei lúd (A. arvensis Naum.) kevés, — kanálos rucza {Siiatula chjpeata L.)

kevés. A többi ruczafajok mind kisebb-nagyobb számban, u. m. : Anas boschas

L., — A. acuta h., — A. strepera L., — A. querquedula h., — .4.

crecca L., — A. penelope L , — Fuligula ferina h., — F. marila L., — F. eri-

stata Leach. — Továbbá a gyászos rucza (Oidemia nigra L.).

Kétéletüek. Hüllk.

A fiumei m. kir. állami fgymnázium természetrajzi gyjteménye alapjiin

következket ismerjük

:

Békák : Leveli béka : Hyla arhorea L. Ehet béka : Rana esculenta L., a

fensík és a lejt vizeiben. — Gyepi békák : Rana temporaria L., — R. arvalis

L., — R. agilis Thomas, a réteken.

Vizi varangy: Pelobates fuscus Wagl., a grobniki, szkurinyei tóban és

egyéb pocsogókban.
Szürke varangyos béka : Biofo vulgáris Laur.

Zöld varangy : B. viridis Laur.

Szalamandrák: Salamandra maculosa Laur., mindenütt, különíisen a

lopaczai nedves erdkben. — Molge eristata Laur. — Molge vulgáris L. —
Molge alpestris Laur.

Teknsök. A görög tekns: Testudo graeca L., tengerpartunkon még
nem fordul el vadon, azonban kertekben szelídítve tartják és szaporítják.

Oyikok : Hemidactylus verrucidatus Cuv., Fiume, némely régi, Andrássy-

utczai háznak padlásán. — Notopholis nigropunctata Gen. — Lacerta viridis

Daud., réteken gyakori, valamint L. viridis var. mento-coerulea Daud. is. —
Podacris muralis Wagl., a legközönségesebb. — P. oxycephala Schl., gyakori.

— Pseudopus apus L., Fiume környékén, Ugetekben, kertekben gyakori. —
Anguis fragilis L. Idem var. lineata L., mindenütt gyakoriak.

Kigy'ók : Vizi sikló. Tropidonotus natrix Wagl. — Fekete sikló : T. n. var.

minax Wagl. — Koczkás sikló : T. tessellatus Wagl. — Sárga sikló : Coluher

flavescens Scop. — Nagy sikló : C. quadrilineatus Latr., 2 m. hosszúra n. —
C. Aesculapii Hst. — Coronella laevis Laur. — Calopeltis leopardina Schreib.

— Periops hippocrepis Wagl. — Zamesis viridiflaviis Lacép. — Tarhophis vivax

Schr. — Vipera herus L., a Karszt-lejtön. — Vipera ammodytes Latr., az alsó

völgymedenczékben.

Halak

:

A Recsina-folyó és a Zvir-forrás pisztrángokban (Trutta fario L.),

gazdag; kár, hogy a tudatlan hegyi lakók mészszel mérgezik ket és

hulláikat néha tömegesen kifogva, besózzák. Az ellenrzés bajos, minthogy
a Recsina-folyó partterülete részint Fiúméhoz, részint Horvátországhoz, rész-

ben pedig Ausztriához tartozik.

ROVAROK.

Fiume környékének rovarvilága behatóan át van kutatva ; de részletes

felvilágosítást keveset kapunk e kutatásokból, mert az illet búvárok Fiume
környékének rovarvílágát az isztriai, illiríai és horvátországi rovarvilággal

összefüggésben tárgyalták. így tehát csak a legjellemzbbeket sorolhatjuk

föl, a Coleopterák kivételével, melyekbl gazdag gyjteményünk van, melye-
ket különös figyelemmel épen Fiume környékérl éveken át gyjtött
Padewieth M. zengi tanár ; nemkülönben a néhai Hoff'mann A. fiumei tér-

parancsnok ; továbbá az orthopterákat dr. Krauss-Tühingen Hermann ; a

környékbeh hemipterákról pedig dr. Horváth Géza és Korlevic A. tanár írtak

tanulmányokat.
A Karszt-zónában, a zsályától, szederfajoktól, borókától és vadrózsától

bentt helyeken igen gazdag rovarfaunára találunk ; az itteni környék karak-
terizáló fajait ebben az övben találjuk ; nevezetesen a Saga serratat, a

Mantis relígiosat, a rubus- és rózsabokrokon a Bacillus Rossíit stb. Ha ki-

nyitja sárga virágát a Paliurus, csak úgy rajzanak a dipterák, hymcno-
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pternk rs coleopterák ; öszszp] minden bokor zizegve árulja el a nagvmeny-
nyiségü orthopterákat. De a ritkás juharos és tölgyes erdörészletekben is

gazdag rovaréletet találunk. Ezt a rovarvilág második zónájának, az erds-
zónának vehetjük. A harmadik zónát a l-ertek képezik ; a negyediket pechg
a tengerpart és legközvetlenebb környezete. Itt találjuk a sót kedvel rova-
rokat ; nagymennyiségben a Scarites laevigatust, Aristus clypeatust ; a Tripis
spinosan keringznek a legnagyobb hymenopterák, a sárga és vörös foltos

sötétkék test óriás Scolia haemorroidalis, kisebb rokonával, a táviró-osz-
lopokat rongáló Xylocopa violaceával.

Senki sem liinné, hogy Fiume környéke nemcsak rovarfajokban, de
egyebekben is min gazdag. A gyjtt tavasszal és szszel kecsegteti a
legdúsabb zsákmány ; a forró nyár szegényebb rovarokban, mint gyakran
az enyhébb tél. Mert a tengerparton nem szünetel télen sem a rovarok
élete, csakis egy ersebb bóra alkalmával tnik el szemünk ell a rovar-
világ, mintha egyszerre megsemmisült volna. St egyes Tipulidák még a
leghidegebb napokban is vidáman rajzanak ; a Bacillus Rossii, több sáska-

faj karácsonykor is élénken szök-
décsel a szabadban.

A Fiume környékbeh rovarok

közt sok északi fajt találimk, legna-

gyobb részük azonban a mediterrán-

faunához tartozik, köztük ismét igen

sok dalmáciai fajta. A mediterrán-

fauna itt érintkezik egyrészt a

középeurópaival, másrészt a balkáni

faunával s ez teszi oly érdekessé

és váhozatossá Fiume faunáját.

Az alább felsorolt Coleopterák

jegyzékébe csak azokat vettük föl,

melyek közönségesen másutt nem
fordulnak el. Igv az ismertebb

>l^UATl.\A AMiKI.IS. TKN(iKi;i AMiVAI,
északi fajok, melyek itt még el-

fordulnak, nincsenek fölvéve.

Coleoptera.

Cicindelidae. Cicindela campestris L., C. silvicola Latr., C. hybrida L., C. v.

riparia Latr., C. memoralis Oliv., C. germauica L.

Carabidae. Calosoma inquisitor L., C. sycophanta L., C. auropunctatum ÍIl)st.

— Procerus gigás Creutz. Erdkben, Monté Maggiorén is, valamint a tengerparti

szlkben, hová csigákat vadászni jár. Procrustes coriaceus L., var.' angustieoUis
Mot, var. spretus Dej. — Carabus caelatus v. Schreiberi Kr., C. croaticus Dej., C,

violacaeus var. Germari Stnu., C. intricatus var, liburnicus Hry., C. Creutzeri F.,

C. irregnlaris Fbr. var. bucephalus Kr., C. catenatus Paur. Mezkön, réteken és

szlkben gyakori., var. alternatns Hry., var. Herbsti Dej., vai'. Korlevici HolTni.

Szép bíborpiros vagy ai'anyos szinü, keskeny termet váfaj. C. montivagus var.

velepiticus Hmpe., C. hortensis L., C. convexus F. var. dilatatus Dej. —
Cychrus C. rostratus v. elongatus Hp., C. attenuatus F. (ab. carniolicus Motsch.)
Leistus spinibarbis F., L. fulvibarbis Dej., L. ferrugineus L., L. ruffescens F., L.

piceus Fr. — Nebria picicornis F., N. Jockischi St., N. Dahli St., N. brevicollis

F. — Notiophilus aquaticus L., N. palustris Dft., N. ruRpes Curt, N. biguttatus

F. N. substriatus Wtr. — Elaphrus riparius L. Növi. — Lorocera pilicornis F. —
Scarites laevigatus F. — Dyschirius thoracicus Ros., D. nitiolus Seb., D.
saUnus Sch., D. alneus Dej., D. globosus Hb. — Clivina coliaris Hbst. — Tachypus
caraboides Schrk., T. Rossii Sch., T. flavipes L. — Bembidion pygmaeum F., B.,

lampros Hbst., B. punctuhitum Dsp., B. Küsteri Sch., B. bipunctatum L. , B.
dentelum Thu., B. varium Oliv., B. adustum Sch., B. fasciolatum Dst., B. tibiale

Dst., B. eques St., B. Andreáé F., B. Steiubühleri Gngl., B. normannum Dej.

B. quadriguttatum F.,B.quadripustulatum Sérv., B. quadrimaculatum L., B. tenelluni

Er. B. vicinum Luc, B. lunulatum Fourc. — Tacliys haemorrhoidalis Dej,, T.

bistriatus Dst., T. scutellaris St. — Thalassophilus longicornis Strm. — Trechus
quadristriatus Schr., Tr. palpalis Dej., Tr. subnotatus Dej., Tr. croaticus Dej. —
Pogonus luridiponuis (ierm., P. gilvipes Dej., P. littoralis Dst. — Patrobus
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atrorufus Str. — Platynus ruficornis Goez., P. sexpunctatus L., P. viridicupreus
Goez., P. MüUeri Hrb., P. versutus St., P. vid v. moestus Dst., P. dorsalis Pont.
— Olisthopus Sturmi Dst. — Calathus glabricollis Dej., C. fuscipes Goez., C. v.

punctipennis Germ., C. erratus Sahlb., C. fuscus F., C. melanocephalus L., C.

nioUis Marsch. — Laemosthenus janthinus., L. elongatus Dej. — Sphodrus
leucophthalmus L. — Lagarus vernalis Panz. — Poecilus Koyi Germ., P. marginális
Dej., P. lepidus Leske., P. eupreus L. — Pterostichus inaequalis Marsch , P.

oblongopunctatus F., P. vulgáris L., P. subsinuatus Dej., P. brevis Dft., Pt.

melas Creutz., P. giegleri Dft., P. metallicus F. — Abax ater Vili., A. ovális Dít.,

A. carinatus Dft. — Myas chalybaeus Pali. — Molops striolata F., M. austriaca
Gngl. — Amara fulvipes Sérv., A. rufipes Dej., A. tricuspidata Dej., A. similata

GylL, A. ovata F., A. aenea Deg. — Zabrus incrassatus Germ. — Acinopus
picipes Oliv. — Aristus clypeatus Rossi. — Ditomus calydonius Rossi., D.
tricuspidatus F. — Ophonus ditomoides Dej., O. sabul. v. columbinus Dej., 0.

CASTUA.

diffinis V. rotundicollis Fairm., 0. azurevis F., 0. maculicornis var. complanatus
Dej.. O. mendax Rossi. — Harpalus eupreus Dej. — Dichirotrichus obsoletus Dej.
— Bradycellus harpalinus Dej. — Stenolophus v. abdominalis Géné., St. discopliorus

Fisch., St. marginatus Dej. — Acupalpus elegáns Dej., A. dorsalis F. var. A.
meridianus L. — Badister peltatus Panz. — Licinus silphoides Rossi, L. granulatus
Dej., L. depressus Payk., L. Hoffmannseggi Panz. - Chlaenius festivus F., Ch.
circumscriptus Duft. — Chlaenites spoliatus Rossi — Callistus lunatus F. —
Lebia lulvicollis F., L. pubipennis Dft. — Lyonychus quadrillum Dft., L. Sturmi
Géné. — Metabletus obscuroguttatus Dft. — Blechrus glabratus Dft. — Dromius
quadrinotatus Panz. — Demetrias imperialis Germ. — Cymindis axillaris F. var.,

C. coadunata Dej., C. variolosa F. — Drypta dentata Rossi. — Brachynus
exhalans Rossi., Br. explodens Dft. — Aptinus lombarda Iliig. —

Dytiscidae. Deronectes luctuosus Aubé. — Agabus uitidus F. Rantus bistriatus.

Er. Acilius sulcatus L. Dytiscus marginalis L. Cybister lateri marginális. Deg.
Gyrinidae. Gyrinus mergus Ahr. — G. urinator 111.
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Htjdropilidae. Hydrous piceus L. — Ilydrophilus caraboides L. — Laccobius

scutellaris Motsch. — Holophorus strigifrons Thoms. — Hydrochus ílavipennis

Küst. — Ochthebius adinaticus Reitt , 0. Steinbühleri Reitt. O. marinus Payk.

Parnidae. Elmis rufiventris Kuw. — Lareynia Megerlei Dft. — Riolus cup-

reus MüU. R. sodalis Er., R subviolaceus Mülí. — Dryops substriatus MüU. —
Parnus obscurus Dft.

Staphylinidae. Phloeopora angustiformis Bandi — Bessopora íiliformis Redt. —
Myrmidonia humeralis Grav. — M. Hampei Kr. — Taxicera polita Rosch. —
Atheta spelaea Er. A. vilis Er. — Leptusa Ludyi Epp., L. Reitteri Epp. — Bryo-

charis multipunctata Hmpe. — x\strapaeus ulmi Ross. — Velleius dilatatus F. Vén
tölgyfákon, a Vespa crabro L. fészkeiben (Fiume, Cantrida): — Quedius fulgidus

F. — Raphirus virgulatus Er. — Etnus hirtus L. — Creophilus maxillosus L. —
Lei'stotrophus nebulosus F. — Staphylinus fossor Soop. — Ocypus olens MüU. —
0. fulvipennis Er. — Philonthus cyanipennis F. — Xantolinus decorus Er. —
Dolicaon illyricus Er. — Glyptomerus cavicola Mull. — Lathrobium elegantulum

Kr. — Stilicus angustatus Fourc. — Sunius cribrellus Bandi. — Oxytelus tetra-

toma Czwal. — Bledius tricornis Hbst. — Trogophloeus riparius Lac. — Compso-
ehilus Heydeni Epp. — Acrognatus mandibularis Gyll. — Authophagus bicornis

Block — Amphichroum canaliculatum Er. — Xylodromus testaceus Er. — Oma-
lium melanocephalum F. — Antkobium longipemre Er.

Pselaphidae. Trimium latiusculum Rttr., Tr. brevicorne Reich. — Euplectus

nanus Reich. — Batrisus venustus Reich. — Bryaxis fossulata Reich. — B. nigri-

ventris Schni. — Bythinus crassicornis Ivíotsch., B. bulbifer Er., B. Curtisi Denug.

B. puncticoUis Denug. — Tychus niger Payk. — Pselaphus Stussineri Saulcy. —
Ctenistes palpalis Reich.

Clavigeridae. Claviger testaceus Preyssb., C. nitidus Hmpe.
Scydmaenídae. Euthia scydmaenides Steph. Cephennium carnicum Reitt. —

Neuraphes elegantulus Mull. — Crytoscydmus scutellaris MüU. C. coUaris MülL, —
C. pusillus MülL, Euconnus denticornis Mull. E. pubicoUis MüU. — Mastigus dal-

raatinus Heyd.
^iZp/íidae. BathysciacroaticaMüU.B.,FreyeriMüU. — Choleva angustata F. --

Nargus velox Spence. — Catops picipes F., C. fuscus Panz. — Ptomaphagus seri-

catus Chaud. — Silpha lunata F. — Ablattaria v. gibba Brull. — Necrophihis sub-

terraneus Dahl. — Agyrtes castaneus Fröl.

Anisotomidae. Colenis immunda Strm. — Liodes cinnamomea Panz. — Aga-

thidium laevigatum Er.

Corylophidae. Arthrolips piceus Com. — Sericoderus Revelierei Rttr. —
Corylophus cassidoides Mrsch.

Erotylidae. Engis bipustulata Thunb. — Triplax acnea Schall. ,
T. ruíipes F.,

T. bicolor Gyll. — Aulacochilus violaceus Germ.
Nitidulidae. Heterhelus solani Heer. — Brachypterus gravidus Hlig. —_ Car-

pophilus rubripennis Heer. — Epurea decemguttata F., E. obsoleta F. — Nitidula

camaria Schall. — Omosita depressa L., 0. colon L. — Soronia punctatissima lU. —
Amphotis marginata F. — Ipidia 4-notata F. — Pria paUidula Er., Cyllodes ater

Hbst. — Cryptarcha strigata F. — Rhizophaqus ferrugineus Payk.
Trogositidae. Nemosoma elongatum L. — Trogosita coerulea 01.. — Calitys

scabra Thunb. — Ostoma grossum L. — Thymalus limbatus F.

Colydiidae. Diosderma subterranea Er. — Coxilus pictus St. — Langelandia

anophthaima Aub. — Endophloeus spinulosus Latr. — Colydium elongatum F. —
Aulonium ruficorne Oliv. — Cerylon histeroides F.

Cucujidae. Prostomis mandibularis F. — Cucujus cinnabarinus Scop. —
Pediacus depressus Hrbst. — Laemophlaeus pusillus Schb., L. jiniperi Grouv. —
Hyliota planata L. — Silvanus bicornis Er.

Dermesüdae. Dermestes Frischi Kug., D. undulatus Brahm., D. lardarius L.

Attagenus piceus Oliv. — Anthrenus pimpinellae F., A. verbasci L.
Cistelidae. Curimus hispidus Er. — Seminolus gigás F. S. luniger Germ-

— Pedilophorus auratus Duft. — Pelochares versicolor Waltl.
Histeridae. Platysoma elongatum Oliv. — Hister major L. H. inaequalis Oliv.

H. 4-maculatus L. H. graecus BruUé. H. sepulchralis Er. — Saprinus semipunc-
tatus F. S. virescens Payk. — Onthophilus afí'iuis Forst. — Acritus nigricornis
Hoffm.

Platyceridae. Lucanus cervus L. — Dorcus parallelopipedus L. — Systeno-
cerus caraboides L. — Ceruchus chrysonielinus Hochw. — Sinodendron cylindri-

cum L.

Scarahacidae. Scaraus sacer L. S. variolozus F — Sisyphus Schaefferi L. —
Gymnopl eurus pilularius L. G. Sturmi. — Coj^ris lunaris L. — Aphodius scrutator

Er. A. rufus MoU. A. immundus Crentz. A. computus Crentz. A. thermicola Er.
— Aegialia areuaria F. — Trox perlatus Goeze. — Odoutaeus armiger Scop.
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— Geotrupes vernalis L. — Pentodon idióta Hrbst. P. punctatus Vili. — Oryctes
grypus 111. — Rhizotrogus aepuiuoctialis Hrbst. Kh. lautiuscuius Schf. Rh. solst. v.

Falleni Gyll. Rh. assimilis Hrbst. — Haplidia transversa F. — Polyphylla í'uUo L.
— Homaloplia margiuata Fisol. — Anomala aurata F. A. vitis F. — Anisoplia
Erichsoni Reitt., A. bromicola Germ., A. cyathigera Scop. — Hoplia farinosa L. —
Epicometís squalida Scop. — Leucocelis funesta Poda., L. oinctella Schm. — Cetonia
aurata L., C. v. piligera Muls., C. v. luciduia Fieb. — Potosia marmorata F., P.

speciopissima Scop., P. affinis And., P. íloricola Hbst., P. v. obscura And., P. rnetallica

B^br., P. V. Fieberi Kr., P. angustata Germ., P. v. coerulescens Sch., P. v. purpuras-
cens Rttr. — Valgus hemipterus L. — Osmoderma eremita Scop. — Guoriinus
nobilis L., G. variábilis L. — Trichius gallicus Heer.

Buprestidae. Chalcophora Mariana Lap. — Aurigena lugubris F. — Capnodis
tenebrionis L., C. tenebricosa Hrbst. — Dicerca aenea L., D. berolineusis Hrbst. —
D. V. obscura Schil. — Poecilonota variolosa Payk., P. rutilans F. — Buprestis
rustica L., B. haemorrhoidalis Hrbst., B. cupressi Germ. Igen nagy példányokban,
redukált, apró, sárga foltokkal. — Eurythyrea austriaca L. — Melanophila decastigma
F. — Anthasia Croesus Vili. A lucenssel együtt a csipkerózsán és Matricarián. A.
cichorii Oiiv., A. millefolii F., A. umbellatarum F., A. manca L., A. lucens Küst.,

A. f'ulgurans Schr., A. grammica Lap., A. nitidula L.jdi var., A. morio F., A. sep.

V. istriana Roscli., A. quadripunctata L. — Ptosima 11-maculata Ibst. d. var. —

A SAN-MAHCO SZHÍT.

Aemacodera degener. Sco|)., A. pilosellae Bon., A. bipunctata Oliv., A. ílavofasciata

Pill. — Sphenoptera gemellata Muncli., S. lapidaria BruU. — Chrysobothrys
chrysostigma L., Ch. affinis F. — Coraebus undatus F., C. rabi L., C. elatus F.
— Agrilus sexguttatus Hrbst., A. biguttatus F., A. siuuatus Oliv., A. derasofascia-
tus Lae. Minthogy a szöllot rongálja, igen kártékony. — Cylindromorphus
fllum Cyil.

Eucnemidae. Throscus carinifrons Bond. — Drapetes biguttatus Pill. —
Melasis buprestoides L. — Tharops mehisoides Lap. — Eucnemis capucina Ahr.

Elateridae Adelocera punctata Hrbst., A. fasciata L., A. quercea Hrbst. —
Archontasm urinus L. — Drasterius bimaculatus Rossi. — Elater cinnabarinus Esch.,

E. praeustu s F., E. elongatulus F., E. siuuatus Germ. — Athous rhonibaeus Oliv.,

A. longicoUis Oliv., A. undulatus Deg., A. cavus Germ. — Dima elateroides Chrp.
— Steatoderus ferrugineus L. — Agriotes Laichartingi Grdl. A. turcicus Cand.
A. infuscatus Desbr.

Cantharidae. Lampyris Zenkeri Germ. — Luciola italica v. illyrica Küst. —
Rhagonycha signata Germ. — Malthinus fasciatus Oliv. — Malthodes montanus
Kies. — Drilus concolor Ahr. — Attalus dalmatinus Er. — Malachius marginellus
01. — M. spinipemnis Germ. — Henioopus pilotus Scop. — Dasytes tardus Schf. —
Dolichosoma simile BruU. — Danacaea serbica Kies.

Cleridae. Tillus elongatus L. — Opilio domesticus Sturui. — Clerus 4 macu-
latus Schall. — Trichodes favarius. 111. — Necrobia Konowi Hoffm. — Lymexylon
navale L.

Bruchidae. Gibbium psylloides Czemp. — Niptus hololeucus Fald. — Bruchus
brumeus Dft., B. basicornis Rttr.
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Byrrhidae. Gastrallus laevig-atus Oliv. — Xestobium rufovillosuin Deg. —
Ochina hederae Mull.

Bostryrhidae. Sinoxylon bispinosuni Oliv., S. sexdentatum. Oliv. — Xylopertha
trispinosa Oliv.

Ciidae. Xylographus bostrychoides Dof. — Cis Jacquemarti Mell. — Octo-
ternnus glabriculus Gyll.

Tenebrionidae. Stenosis angustata Hrbst. — Gnaptor spinimanus Pali. — Blaps
gigás L. — Asida fascicularis Germ. — Dendarus lugens Muls., D. emarginatus
Germ. — Opatrum verrcosum Germ. — Trachyscelis aphodioides Latz. —
Hoplocephala haemorrhoidalis P. — Scaphidema metallica F. — Echocerus cor-

nutus F. — Uloma culinaris L. — Menphilus cylindricus Hrbst. — Laena vieii-

nensis Sturm, — Acanthopus caraboides Pet. — Helops Rossii Germ., H. quisquilius

F., H. lanipes L., H. incurvus Küst.. H. exaratus Germ.
Alleculidae. Upinella aterrima Küst. — Eryx laevis Küst. — Gonodera

ceramboides L. — Podonta dalmatina Bandi.

Melandryidae. Tetratoraa ancora P. — Hallomenus binotatus Quens. — Dircaea
australis Fairon. — Xylita Parreyssi Muls. — Serroj^alpus barbatus Schall. —
Hypulus quercinus Quens. — Melandrya v. Goryi Lap.

Mordellidae. Tomoxia biguttata Gyll. — Mordella 12 punctata Rossi. —
Stenalia testaeea F.

Rhipiphoridae. Pelecotoma fennica Payk. — Rhipiphorus paradoxus L. —
Emenadia praeusta Gebl.

Meloidae. Melóé autumnalis Oliv. et. var., M. erythrocnemus Pali. — Zonablis
variábilis Pali., Z. loralis Pali. — Lytta vesicat. v. dibapha Rttr. — Epicauta
verticalis, 111. E. sibirica Pali. — Zonitis immaculata Oliv. — Pyrochroa serrati-

cornis Scop.
Anthicidae. Notoxus brachycerus. Fald. — Anthicus Lederi Mars.

Oedemeridae. Calopus serraticornis L. — Sparedrus testaceus And. — Xant-
hochroa carniolica Gistl. — Nacerdes ruflventris Scop. — Oncomera femorata
F. — Oedemera annulata Germ.

Curculionidae. Otiorrhynchus inflatus Gyll., 0. v. salebrosus Boh., 0. Heydeni
Stierl., 0. pulverulentus Germ. — Otiorrhynchus v. adumbratus Stierl., 0. dalma-
tinus Gyll., 0. pruinosus Germ., 0. v. scabricollis Germ., 0. cardiniger Hosl., O.

truncatus Stierl., 0. latipenuis IBoh., 0. sabulosus Gyll., 0. sulphurifer Oliv., 0.
bisulcatus F., 0. v. istriensis Germ., 0. nobiis Germ., 0. plumipes Germ., 0. cribrosus
Germ., O. raucus F., O. rugosostriatus Goeze. — Otiorrhynchus obtusus Boch., 0.
lasius Germ., O. denigrator Boh., 0. duinensis Germ., O. signatipennis Gyll., 0.

illyricus Stierl., 0. austriacus F., O. costatus Stierl., 0. corruptor Hst. A szlkben
sok kárt tesz. 0. infernalis Germ., O. clathratus Germ., O. sulcifrons Gyll., 0.

auricapillus Germ. — Otiorrhynchus auricomus Germ. crataegi Germ., 0. elegan-
tulus Germ., O. rugicoUis Germ., O. tumidipes Stierl., O. multicostatus St., O. alu-

taceus Germ. — Sciaphilus vittatus Gyll. — Barypithes scydmaenoides Seidl. —
Caulüstrophus subsulcatus Boh. — Sitona humeralis Steph. — Trachyphloeus
alternans Gyll., Brachycerus algirus F., B. cinereus Oliv. var., B. undatus F. —
Cleonus declivis Oliv., C. piger Scop., 0. tigrinus Panz., C. pedestris Poda., C. raa-

didus Oliv. — Lixus myagri Oliv., L. algirus L. — Larinus latus Herbot., L. tur-

binatus Gyll. — Tropiphorus ochraceo signatus Boh. — Minyops carinatus L. —
Anisorrhynchus bajulus Oliv. — Liparus illyricus Gyll. — Plinthus Gerli Boh.,

P. V. Findeli Boh. — Hypera striata Boh. — Orthochaetes setif^'er Beck. —
Dryophthorus corticalis Payk. — Brachytemnus porcatus Germ. — Mononychus
salviae Germ. — Coeliodes pudicus Rottl., C. Hoffmanni Wie. — Phytobius gra-

natus Gyll. — Orobitis nigrinus Rttr. — Bari.s Villae Com. — Calandra granaria

Íj., C. oryzae L. — Anthonomus rubi Hbst. — Bradybatus Creutzeri Germ. —
Tychius polylienatus Germ., T. tibialis Boh. — Orchestes quercus L. — Orchestes
pilosus F. O. lonicerae Hbst. — Gymnetron villosulum Gyll., G. spilotum Germ.,

G. pilosum Gyll. Miarus campanulae L. — Cionus olens F., C. alauda Hrbst., C.

solani F. C. fraxiui Deg. — Nauophyes 4 virgatus Costa. — Apion curtirostre

Germ., Rhynchites scriceus Hrbst., R. purpureus L., R. giganteus Kryn., R. Bacchus
L., R. hungaricus Hrbst.

Anthribidue. Platyrrbiuus resiuosus Scop. — Tropideres bilineatus Germ. —
Platystomus albinus L. — Araecerus fasciculatus Deg.

Scolyiidae. Kissophagus hederae Schm. — Phloeosinus thujae Perris. —
Hylesinus Frasini Panz., H. vittatus F., H. Kraatzi Eichl. — Scolytus intricatus Rtzb.,
— S. amygdali Guír. Azokat a mandolafákat és baraczkfákat táraadja meg,
melyek törzseit a Ceramb. carinatus megsértette volt. — Scolytus v. ruíipennis

Brancs., S. multistriatus Marsch. — Hypoborus Ficus Er. — Ips (Tomicus) typo-
graphus L. — Xyloterus signatus F.

Ceraiiibycidae. Aegosoma scabricorne Scop. — Xylostous Spinolae Friv. —
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Leptorrhabdiura gracile Kr. — Oxymirus cursor v. noctis Kr. + L. — Toxotus
V. chrysogaster Schr. — Leptura sexguttata F., L. erythroptera Hag"., L. cordigera
Füssl., L. scutellata F., L. dubia Scop., L. v. chamomillae F., L. aurulenta F., L.
revestita L., L. verticalis Germ. — Necydalis ulmi Chevr. — Steiiopterus flavicornis

Küst., S. ruíüs L. — Dilus fugax Oiiv. — Gracilia minuta F. — Exilia timida Men.
— Cerambix velutinus Br., C. carinatus Küst. A mandola- és baraczkfák törzseit

teszi tönkre. — Cerambyx cerdo L., C. mües Bon., C. nodulosus Germ. Körtefákon
és galagonyán él. C. Scopolii Fuessl — Hesperophanes cinereus Villers. —
Saphanus piceus Laich. — Cyainoplithalmus moesiacus Triv. Tersatton, fadara-

bok alá bújva találjuk Exilia tiinidával együtt; igen ritka faj. — Anisarthon
barbipes Sohr. — Callidium aeneum Deg'. — Rhopalopus hungaricus Hrbst., R.
insubricus Germ. Csak a juharfákat rontja ; este búvik ki. Rhopalopus clavi-

pes F., R. macropus Germ., R. femoratus L. — Rosalia alpina L. — Aromia
moschata L. — Purpuricenus budensis Goeze., P. v. hungaricus Hrbst., P.

Koehleri L. P. v. cinctus Villa. — Plagionotus detritus L., Pl. arcuatus L., Pl.

floralis PoU. — Xylotrechus rusticus L., X. arvicola üliv. — Clytus láma Muls.,

, ;!ffl^:?^S'

-M^r^'

rr

T.OVRAN.M PARTRKSZLET.

és leszerelt

sartor F., C.

akja a horvát
A. v. hiero-

Scop., D. V.

Cl. rhamni Germ. — Neoclytus eiytliroceplialus. Ilagymavirágokon
hajók fáján található. — Ciytauthus varius F., (

'. jjíIosus Forst., C.
speciosus Schn., C. v. Ganglbaueri Pad. Gyönyör albiiius. Tipusos a

s édalmát tengerparton. — Anaglyptiis gibbosus F., A. mysticus L.

glyphicus Hrbst. — Parniena baltea L. — Doreadion arenarium
abruptum Germ., D. tristis F., Morinus funereus Mills. — Monochammus sartor F
M. sutor L., M. saltuarius Gebl. — Acanthoderes clavipes Schr. — Acanthocinus
reticulatus Raz. — Liopus uebulosus L. — Hoplosia l'ennica Payk. — Exocentrus
adspersus Muls. — Pogonochaerus hispidus L., P. Fascioulatus Deg-. — Haplo-
cnema curculionoides L., H. nebulosa F. — Colamobius Filum Rossi. ~ Ag'apanthia
Kirbyi Gyll., A. Dahli Richt., A hneatocollis Don., A. cardui L. — Saperda
populnea L., S. scalaris L., S. punctata Scop. — Menesia bipunctata Zonbk. —
Stenostola ferrea Schr. — Pilemia hirsutula Fröl. — Phytoccia Arg-us FröL, Ph.
affinis Harr., Ph. virgula Charp., Ph. pustulata Schr., Ph. í'uíimana Schr., Pii.

ephippium F., Ph. nigricornis F., Ph. coerulescens Scop. — Oberea pedemontaua
Chevrl., 0. lineáris L.

Chrysomelidae. Orsodacna liueola Panz et var. — Crioceris lilii Scop., C.
paracenthesis L. — Macrolenes ruficollis F. — Lachnaea sexpunctata Scop. —

52*
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Clytra laeviuscula Ratzb. — Gynandrophthalma salicina Scop., G. aurita L., G.
xanthaspis Germ. — Coptocephala uniíasciata Scop., C. scopolina L. — Crypto-
cephalus imperialis Laich., C. trimaculatus Rossi., C. Retteri Woe., C. gamma H.
Sch., C. pygmaeus F. — Stylosomus tamaricis H. Sch., S. minutissimus Germ. —
Lamprosoma concolor Sturm. — Pachnephorus pilosus Rossi. — Adoxiis obscurus
L., A. V. vitis F. — Chrysochus pretiosus F. — Timarcha tenebricosa F., T.

venosula Wse., T. pratensis Uuft., T. gibba Hoppé. — Chrysomela atra H. Sch.,

0. fimbrialis Küst., C. cribrosa Ahr., C. coerulea Oliv., C. crassimargo Germ.,
C. crassicollis Suffr., C. globosa Panz., C. vernalis Brull., C. Findeli Suffr., C.

salviae Germ., C. americana L., C. v. lesinae Ws., C. cer. v. alternans Panz., C.
V. mixta Küst., C. fastuosa Scop., C. menthastri Suffr. — Orina gloriosa \. pretiosa
Suffr., O. variábilis Ws., 0. cacaliae Schr., 0. v. sumptuosa Redt. — Pliytodecta
vim V. bicolor Kr., Ph. v. 10-punctata L., Ph. Kaufmanni Mill. — Phyllodecta
atrovirens Corn. — Sclerophaedon carniolicus Germ. — Phaedon pyritosus Rossi.
— Luperus xanthopus Schr., L. carniolicus Kies. — Galeruca littoraiis F., G.
rugósa Joan. — Podag-rica discedens Boield. — Crepidodera norica Ws. —
Chalcoides splendens Ws. — Chaetocnema concinna Marsh., Ch. Mannerheimi
Gyll., Ch. hortensis Fourc. — Phyllotreta sinuata Steph., Ph. cruciferae Goeze. —
Aphthona cyparissiae Koch., A. venustula Kutsch. — Longitarsus luridus Scop.,

L. lycopi Fond. — Dibolia occultans Koch. — Sphaeroderma cardui Gyll. —
Cassida canaliculata Laich., C. denticollis Suffr., C. subferruginea Schr., C. atrata

F. — Epilachna chrysomehna F. ^ Coccin. dist. v. magnifica Redt., C. congio-
bata L., C. v. rosea Deg. — Halyzia 22-punctata L. — Chilocorus flavipes

Thunb. — Scymnus Apetzi Muls.

HYMENOPTERÁK.

Fiume környéke más rovarnemekben is gazdag. A méhek közül csak

az A2)is ligusticát említjük, mely már itt egészen meghonosodott, noha sokkal

gyérebben tartják, mint az Apis mellificát. Említést érdemel néhánv dél-

vidéki darázs, mely azonban sokkal kevesebb példányban fordul el, mint

északon. Tavaszszal a virágokon a Dasíjpoda-, Macrojns- és Andrena-íaiok

igen sok ritka példányaival találkozunk. A vespa crahro fészkeit gyakran

találjuk tölgyfák odvaiban, de a szabadban is ; a háztetkön a Vespa média,

germanica és vulgáris fészkeit. A sok élsdi közt, melyek e fészkekbe lopóz-

nak, kevésbbé ismeretes a Vellius. Igen srn találjuls: a köveken a PaUstes

gallica fészkeit ; ellenben jóval ritkább az Eumenes agyagból készült, teke-

alakú fészke.

A hangyák közül nincs semmi emhtésre méltó Fiume környékén.

Nagy számmal vannak azonban az IchneumonidáJc. Lépten-nyomon talál-

kozunk velük. Ellenben igen ritkák a szárnyatlan Pezomachus-ía.iok. A kis

Braconidákat és ProdotriipidáJcat nem veszi észre a laikus, pedig ezek a sürg-

forgó állatok folyton hemzsegnek és keresik az alkalmas hernyót, melynek

testébe befúrhatják tojásaikat. A hernyó rögtön megérzi a szúrást és föl-

vetve fejét, nyálával igyekszik a sebet betömni. Az erdész és a kerti gazda

szereti ezeket a kis állatkákat, mert buzgón pusztítják a hernyókat.

Kevésbbé szeretik az erdészek a szintoly kicsi Cynijndákat, melyeknek

szúrása a gubacsokat idézi el Gyakori a Cynips hungarica és Cijnips caput

medusae a tölgyfákon, a Rhoditis a rózsacserjéken. Károsak a Tenthredinidák,

köztük a Lophyrus-fajták, melj^ek évrl-évre sok pusztítást okoznak a növén}'-

zétben.

Az Uroceridák ritkák. Sires güjax némely esztendben -— valószínleg

az importált deszkák utján — elfordul.

LEPIDOPTERÁK. (Loi)kék.)

A lepkék Fiume környékén ritkábbak, mint az északi vidékeken. A
közönséges középeurópai fajokhoz némely dalmáciai csatlakozik. Jellemz

fajta alig van. Megemlítésre érdemes a Vanessa L. Album, Vanossa Xantho-
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melus, néhány Lycaena, Argynnis, Melitaea, Eréhia. Gyakori a Satyrus,

Pararge és Epinephele. Ritka a Vanessa Antiopa; az Atalanta szszel gyakran

fordul el, a legtöbb példány vörös szalagján állandóan fehér foltokat láttunk.

Gyakoriak némely Sphinx-fajták^ különösen a Sphinx Convolenti, melyeket

estefelé ers illatú virágokon százával találhatunk. Az Achcrontia Atropos

sem ritka, különösen kés szszel. Sphinx ligustrit és Pinastrit még nem
láttunk. Deilephila Vesxjertilio csak egyetlen egy került kezünkbe; gyakoribb

a Deilephila livornica, Celerio és Elpenor. A Sphinx Neerii némely évben

nagy számmal repdes, két nemzedéke is van ; az oleander-fák réme. A
Bomhyx sok ritka fajtája ismeretes itt; mint az Arcüa, Psyche, Hepialus és

Bomhyx, st a Kis-Azsiában és Görögországban honos Lasiocampa Otus is.

A Saturnia pyri pompás példányokkal van képviselve s a Cossus Ligniperdá-

CHERSO.

val a mandolafák ellensége. Az éji lepkék közt fleg a Dalmáciában honosak

fordulnak meg itt. A Geometráh aránylag csekély számmal vannak.

A MicTolepidopterák Fiume környékén kevéssé ismeretesek.

Az itteni lepkékrl különben közlésre vár Pável, a magyar nemzeti

múzeum preparátorának egy nagyobb munkája.

DIPTERAK.

E rendbl szintén több igen érdekes faj él ; küUinösen érdekes sm-

nyogok (Nematocera) a tengerparton s a Draga-völgyben. A napos helyeken,

bogáncsokon rajzanak az Argyromoeha, Lomatis, Bomhylius, Anthrax. Srn
szökdel elttünk a Stenopogon sabundus és a Dasypogon teutonus , nemkülön-

ben találkozunk nagy .4s/y??is-fajtákkal és a szrös Laphria ephippium példá-

nyaival. Hihetetlen mennyiségben találjuk a kis Muscidákat. Sok délszaki

fajt is találunk, nevezetesen Leucania aenea, Lonchoptera, Empis, Pipunculus

és hasonló fajtákat. Nem ritkán valóságos rajjal látjuk a Hyhost és Hilarat,

vagy a levegben táncolva, vagy a bokrok lombjai közt zümmögve. Ilyen

helyeken a Tachydromia is nem ritkán található. A Hypoderma nagyon meg-

kínozza a környéknek különben is sovány szarvasmarháját ; a Hippobosca

equina pedig csomóstul található a parasztlovakon. Sok élsdi légy is alkal-

matlankodik ; de különös figyelmet érdemelnek a szárnyatlan A-ycteribia-íajok,

melyeket a denevérektl lakott Karszt-lyukakban, st nem ritkán a dene-

vérek hónaljában találhatunk.
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IIIÍMII'TKIJA. lll':TKI{()l"riOI{A.

Az ül clí'orduló fajok i\ kövelkezök

:

/. Serf. Gfíocorisae Lafr.

Penlatoiiiidac. ( ()[)t(»soma ylobus Fh. — Corimelaena scarabaeoides L. —
Odüutascelis fuliginosa L. — Odontatarsus i>Tarainicus Tj. — Psacasta exantheina-
tica Scop. — Euryg-aster manra L., E. hottentote H. S., E. Schreiberi Mont. —
Frigonosoma aerug'inosuin Cyr. — Ancyi'üsoma albolineatum Fbr. — Graphosoma
semipunctatum F., ir. liiieatum L. — Podoi)K inuncta Fbr. — Cydmis nigrita Fbr.
— Rrachypelta aterrima Foerst- — Sehirus sexmaculaíus Rbr., S. bicolor L., S.

dubius Scop., S. melanopteru.s H. S., S. big'iittatus L. — Gnathocoiius albomar-
ginatus Goez. — Ochetostethus nanus H. S. — Sciocoris homalonotus Fieb., S.

sidcatus Fbr., S. terreus Schrk. — Aelia acuminata Lin., A. rostrata Boh. —
Stagononius' bipunctatus Tb. — Eusarcoris melanocephakis Fbr. — Staria lunata

Hahn. ^ Peribalus vernalis Wlff., P. distinctup Tbr., P. sphacelatus F. — Car
pocoris fuscispinus Boh., C. nigricornis F., C. varius Tb., C. baccarum L. —
Palomena viridissima Pod., P. prasina L., P. v. subrubescens Gor. — Nezara
Millieri Mis., N. viridula L., N. v. torquata F., N. v. aurantiaca Costa. — Piezo-
dorus incarnatus Germ., P. v. alliaceus Gerra. — Rhaphigaster grisea F. — Pro-
picoris rufipes L. — Eurydema ornatiim L., E. dissimile Fieb., E. festivum L.,

E. decoratum H. S., E. oleraceum L. — Zicrona coerulea L. — Acanthosoma
haemorrhoidale L., A. dentatum Dgeer. — Elasmostethus ferrugatus Tb., E. inter-

stinctus L. — Cyphostethus tristriatus F.

Coreidae. Centrocoris sj)iniger F., E. variegatus Kol. — Syramastes margi-
natus L. — Verlusia rhombea L. — Gonocenis Juniperi H. S., G. venator Tb. —
Pseudophloeus Fallenii Schl. — Bathysolen nubilus Fali. — Arenocoris spinipes

Fali. — Ceraleptus gracilicornis H. S. — Loxocnemis dentator Fab. — Coreiis

hirticornis Fab., C. denticulatus Scop., C. afí'inis H. S., C. v. Spinolae Costa. —
Micrelytra fossularum Rossi. — Camptopus laterális Ger. — Alydus calcaratus L.
— Stenocephalus agilis Scop., S. neglectus H. S. — Therapha Hj^oscyami L. —
Corizus crassicornis L., C. v. abutilon Rossi, C. hyalinus Tb., C. capitatus F.,

C. conspersus Fieb., C. parumpunctatus Schill. — Macceoethus errans Fb.
Berytidae. Neides tipularius L. — Metacanthus elegáns Curt.

Lygaeidae. Lyg-aeiis equestris L., L. saxatilis Scop., L. militaris Fb., L.

apuanus Rossi, L. punctatoguttatus Fab. — Lygaeosoma reticulatuin H. S. — Nj'sius

senecionis Schill. — Cymus melanocephakis Fieb. — Ischmarynchus Resedae Pz.

Ischnodemus sabuleti Fali. — Geocoris siculus Fieb. — Heterogaster rufescens

H. S., H. urticae Fab. — Platyplax Salviae Schill. — Macroplax Preyssleri Fieb.,

M. fasciata H. S. — Plociomerus fracticollis Schill., P. luridus Hahn. — Rhyparo-
chromus antermatus Schill., R. hirsutus Fieb., R. praetextatus H. S., R. chirag-ra

F. — Tropistethus holosericeus Schltz. — Macrodema micropteruin Curt. — Pioso-

nomus varius Wlff. — Plinthisus conve.xus Fieb., P. brevipennis Latr. — Lasio-

coris anoniatus Kol. — Peritrechus gracilicornis Put., P. nubilus Fali. — Micro-
toina atrata Goeze. — Trapezonotus Rolandi L. — Aphanus quadratUs Fab., A.
Reuteri Horv., A. saturnius Rossi, A. pineti H. S., A. pedestris Pz., A. vulgáris

Schill., A. pini L., A. phoenicens Rossi, A. v. sanguineus Dgl. — Beosus erythro-

ptenis BrulL, B. fuscus Fb. — Eniblethis verbasci Fb. — E. griseus Wolff, E.

denticollis Horv. — Eremocoris plebeius Fali., E. erraticus Fieb., E. fenestratus

H. S. — Drymus sylvaticus Fb. — Scolopostethus affinis Schill., S. adjunctus

Dgl., S.- cognatus Fieb. — Notochilus contractus H. S. — Gastrodes abietis L.,

G. í'errugineus L. — Pyrrhocoris aegyptius L., P. apterus L., P. marginatus Kol.

Tingidae. Piesma quadrata Fieb., P. capitata Wlff. — Orthostira niusci Schr.,

O. parvula Fali. — Galeatus spinifrons Fali. — Tingis pyri Fb. — Eurycera
clavicornis Foure. — Monanthia cardui L., M. 4-maculata Wlff., M. elumetoruni

H. S., M. Wolffi Fieb.

Aradidae. Aradus ciunamomeus Pz., A. depressus Fb., A dilatatus Duf.
Hebridae. Hebrus pusillus Fali.

Hydrometridae. Hydrometra stag-norum L. — Microvelia pygmaea Duf. —
Velia curreus Fab. — Gerris Costae H. S., G. thoracica Schml., G. gibbifera

Schnil.

.

Rediividae. Ploiaria culiciformis Dgeer. — Cerascopus domesticus Scop. —
Metapterus lineáris Costa. — Pygolampis bidentata Foure. — Reduvius perso-

natus L. — Pirates hybridus Scop. — Harpactor amuilatus L., H. iracundus Poda,
H. V. rubricus Germ. — Coranus aegyptius Fb. — Prostemma guttula Fb., P.

aoncicoUc Stein, P. sanguineum Rossi. — Nabis brevipennis H., N. lativentrii

Boh., N. íerus L., N. rugosus L.
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Saldidae. Sakla saltatoria \j., S. melanoscela Fieb., S. scotica Búrt., S. variá-

bilis H. S.

Cimicidae. Cimex lectiilariu.s L. — Lyotocoris campestris Fab. — Piezostethus

cursitans Fali. — Triphleps nigra F. — Brachysteles parvicorni.s Costa. — Xylocoris
ater Duf. — Myrmedobia coleoptrata Fali.

Capsidae. Miris calcaratus Fali., M. laevigatus L., M. sericans Fieb. -

Meg-alocerapa ei'ratica L., M. longicornis Fali., M. ruíicornis Furc. — Leptopterna
dolobrata L. — Monalocoris filicis L. — Lopus albomarg-inatus IT., L. gothicus I.i.,

L. mat. Rossi. -- Phytocoris ulini L. — Alloeünotus l'ulvipes 8cop. — Calocoris

striatellus Fab., C. coliaris v. fuliginosus Reut., C biclavatus H. S., C. bipunctatus

Fab., C. ohenopodii Fali., C. vandalicus Rossi, C. Reichelii Fieb., (!. selicornis

Fab. — C. angularis Fieb. — Megacoelum iní'iisum II. S. — Pycnopterna striata

L. — Brachycoleus scriptus F. — Oncognatlius binotatiis Fb. — Lygus pratensis

Fb., L. campestris Fb., L. Spinolae Mey., L. pastinacae Fali., L. Kalmi L. —
Cyphodema rtibicunda Fali,, C. iustabilis L. ~ Poeciioscytus (xyUenhali Fali.,

P. unifasciatus Fb. — Liocoris tripustulatus Fb. — Capsus Schach, Fieb., C.

laniarius L., C. v. danicus Fb., C. v. tricolor Fb. — Allocotomus g-othicus Fali.

Rhopalotomus ater L. — Cremnocephalus unibratilis Fb. — Halticus luteicollis Pz.,

PONTÉ.

H. apterus L. — Sti'ongylocoris leucocephalus L. — Labops saltator Ilab., I.. vit-

tipennis H. S. — Dicyiihus globulií'er Fali., D. annulatus Wolfí'. — Oampyloneura
virg-iila H. S. — Globieeps flavomaculatus F. — Hypsitylus bicolor Dg-1. — Plete-

rotoma merioptera Scop. — Heterocordylus tuniidicornis H. S., H. genistae Scop.
— Macrotylus Herrichi Reut., M. Paykuli Fali. — Harpocera thoracica Fali. —
Phylus coryli L. — Psallus variábilis Fali., P. variáns H. S. — Atractotomus
tigripes M. R. — Criocoris crassicornis H. — Plagiognathus viridulus Fali., P.
fulvipennis Kb., P. arbustorum Fb. — Campylomma verbasci H. S. — Clilamy-
datus pulicarius Fali.

2. Sect. Hydrocorisae, Latr.

Naucoridae. Naucoris cimicoides L.

Nepidae. Nepa cinerea L. — Ranatra lineáris L.
Nútonectidae. Notonecta glanca L. — Ploa minutissima Fb.
Corixidae. Corixa Geoffroyi Leach., C, hieroglyphica Duf., C. limitata Fieb.,

C. moesta Fieb., C. Fabricii Fieb., C. v. nigrolineata Fieb.

Különösen

Legszívesebben

CJCADOK (TÜCSKÖK),

számos a Cicada orni L. és C. fraxini Fb. (plebeja, Scüp)_

a szilfán, mandolán, tölgy- és gesztenyeían tanyáznak.
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Folyton zengenek, csak ess napokon hallgatnak s ilyenkor legkönnyebben
foghatók. A mogyoróbokrokon a Cenirotus cornutus L. is gyakori. Igen szá-

mosak a Cícadelliddk ; köztük emlitésre méltó a Ledra, melynek füllíagylóhoz

hasonló kinövései vannak. A különböz növényeken látható álképletek

elárulják a káros PsylUddJcat és Aphidál-af. Az e családba tartozó Phylloxera

rastatrix is már, sajnos, meghonosodott. A Lecanium (Coecus) hesperidum

elpusztítja a kevés narancs- és czitromfát; a baraczkot a Lecanium persicae.

NEUROPTERÁK.

Ezek csekély számmal vannak; mert a szárazföldön kevés a viz. Leg-
gyakoribb a Myrmeleon tetragrammicus ; nem ritka a Palpares lihelldloides

és némely helyen a szép fekete-sárga Ascalaphiis macaronius Scop., Mantispa

styriaca Poda, szintén elfordul. A fügefákon számos halaványzöld Hemerohiiis,

Chrysopa él. A Phryganeida vagy nedves helyeken, vagy a tengerparton él,

nem ritkán messze beröpül a tengerre s leszáll valamely hajóra.

ORTHOPTERAK.

Ezekbl igen érdekes fajokkal találkozunk, mint már a föntebb emiitett

Saga serrafa és BncÁllas liossii ; d(! hiáiiyzaualv azok, melyek a túlnyomó

nedvességet szeretik, a mi természetes a vizben szegény, kopár Karszt-

vidéken.

PÓKOK. ARACHNOIDEA.

A magyar-horvát tengerparti területen iiagyi'észl a mediterrán fauna

pókfajai élnek. Pókokban épp oly gazdag ez a terület, mint más rovarok-

ban ; de van sok középeurópai, alpesi, st egyetlen északi fajta is. St
dr. Lendl Adolf szerint Kostrenánál még az apuliai tarantella-pók is el-

fordul. Ezt állítja dr. Chyzer Kornél és Kulczynski László jegyzéke is. (A

magyar birodalom állatvilága, kiadta a k. m. természettudományi társulat

;

IIL k. Arthropoda [Arachnoidea.]) Damin Narciss tanár, a szorgalmas pók-

gyüjt azonban, sem e sorok irója nem találta itt ezt a fajt. Damin csak

Dalmácziában, Vrana, Tajer mellett és Lesina-szigetén talált rá. Ámde a

nem kevésbbé rettegett és mérges Malmignata, Lathrodecfus 13-guttatus Rossi

példányait ismételten megtalálta Damin Buceari mellett (elször 1889-ben),

valamint Veglián, úgyszintén egy feltn példányt Zengben Paderwith M.

tanár.

ARACHNOIDEA.

Araneae.

Atypidae. Atypus anachoreta L. Koch., A. var. castanaea A. Ausser.

Uloboridae. Uloborus Walckenaéri Latr. — Hyptiotes paradoxus C. L. Koch.
Zoropsidae. Zoropsis ocreata C. L. Koch.
Didynidae. Amaurobius fenestralis Stroem., A. Erberi Keys. — Titanoeca

tristis L. Koch, Lathys huinilis Blackw., L. heterophthahna Kulcz. — Dictyna

civica Liic, D. vicina E. Simon, D. arundinacea Linn. (1 J 17.5. Dam. Buceari),

D. latens Fabr., D. viridissima Walck.
Eresidae. Eresus ni(>'er Pet.

Füistatidae. Filistata insidiatrix Forsk., F. nana E. Sim.

Sicariidac. Scytodes thoracica Latr.

Dysderidae. Dysdera Niiinii C. P. — Harpactes rubicundus C. L. Koch —
Segestria ílorentina Rossi, S. bavai'ica C. L. Koch, S. croatica Dol.

Drassidae. Drassodes lapidicola Wk., D. minusculus L. Koch.
Leptodrassus femineus E. Sim. — Phoeocedus braccatus L. Koch — Pros-
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tliesiina pedestris C. L. Kouh, P. pumila C. L. Koch, P. accepta O. Heriu., P.

gracilis Öan., P. barbata L. Koch, P. secreta Thor., P. Hermani Cliyz. ( _ tragica

O. H.), P. oblonga L. Koch, P. rustica L. Koch — Aphantaulax Albinii L. Kocli,

A. cinctus L. Koch — Gnaphosa lucifuga Walck., G. zeugitana Pav. — CaUilepis

Schuszteri 0. Herm., C. exornata C. L. Koch, C. Aussereri L. Koch.
Zodariidae. Zodariuin elegáns E. Sim., Z. graecum C. L. Koch, Z. itaUcuiu

C. & P., Z. gaUicum E. Sim.
Urodeidae. Uroctea Durandii Latr.

Pholcidae. Pholcus opilionoides Schr., Ph. phalangioides Fues., Spermophora
sonoculata Dug.

T/ieridiidae. Episinus kigubris E. Sim., E. truncatus Latr. — Euryopis acu-

niinata Luc. — Theridium herbigradum E. Sim., Th. bimaculatum Linn., Th. hnea-
tum Cierck, Th. impressum L. Koch, Th. nigrovariegatum E. Sim., Th. pinastri

L. Koch, Th. denticulatum Walck., Th. simile C. L. Koch, Th. formosum Clei-ck,

Th. tepidariorum 0. L. Koch, Th. pulchelJum Walck. — Ulesanis paradoxa Luc.
(Egyetlen példány a Giardino pubblicoban Fiúméban), — Dipoena (Lasaeola)

melanogaster C. L. Koch, D. croatica Chyz., D. inornata P. Cambr., D. nigrina

E. Sim., D. convexa Blackw. — Lathrodectus 13-guttatus Rossi (Buccariban és

Zengben) „Malmignatta" — Crustulina scabrijjes E. Sim., Ci'. guttata Wid. — Teu-
tana grossa C. L. Koch. T. triangulosa Walck. (sokf?zor) — Lithyphantes corol-

latus Linn., L. Paykullianus Walck. — Asagena phalerata Panz. — Enoplognatha
thoracic-a Hahn.

A OANALE MEZZO.

Argiopidae. Brachycentrum elongatum Wid., Br. parallelum Wid. — Br.

medusa E. Sim. — Trichopterna Blackwalhi O. P. Cambr. — Cnephalocotes silus

O. P. Cambr. (Fiume, ritkán) — Diplocephalus connectens Kulcz., D. humilis
Blackw, — Metopobactrus Rayi E. Sim. — Gonatium hilare Thor. — Trichoncus
sordidus E. Sim., Tr. affinis Kulcz. — Erigone dentipalpis Wid., E. vagans And.
— Nematogmus sanguinolentus Walck. — Formicina mutinensis Can., F. var,

paliida Can. — Micryphantes retroversus 0. P. Cambr., M. rurestris L. Koch.
Bathyphantes concolor Wid. — Lephthyphantes eristatus Menge, L. tenuis Blackw.,
L. flavipes Blackw., L. Keyserlingii Auss., L. notabilis Kulcz. — Linyphia trian-

gularis Cierck, L. frutetorum C. L. Koch, T.,. var. punctiveutris Ch. és Kulcz. —
Stemonyphantes bucculentus Cierck ~ Pachygnata Degeeri Sand. — Tetragnatha
extensa Liu., T. pinicola L. Koch, T. obtusa C. L. Koch — Méta sigmentata
Cierck., M. var. Mengei Thor., M. Merianae Scop. (A Risnyakról lemegy a
szigetekre is) — Menardi Latr. (700 méter magasságig) — Argiope lobata Pali,

A. Brunnichii Scop. — Cyclosa conica Pali. — Mangora acalypha Walck. —
Epeira angulata Cierck (igen ritkán) E. grossa C. L. Koch, E. Circe Savigny, E.
dromedaria Walck., E. oraoeda Thor. (igen ritka), F. gibbosa Walck., E. dalma-
tica Dol., E. diademata Cierck, E. cucurbitina Cierck, E. Redii Scop., E. lunbra-
tica Cierck, E. adianta Walck., E. diodia Walck. — Singa sanguinea C. L. Koch
— Cercidia prominens Westr. — Zilla atrica C. L. Koch, Z. Keyserlingii Auss.,
Z. x-notata Cierck.

Mimetidue. Ero lurcata Will , E. aphana Walck. — Mimetus laevigatus Keys.
Thomissidae. Tmarus piger Walck. — Thomisus albus Gm. — Runcinia late-

rális C. L. Koch — Pistius truncatus Pallas — Misumena vatia Cierck, M. tricus-

pidata Fabr. — Fleriaeus Savigny E. Sim., H. hirsutus Walck. — Diaea dorsata
Fabr. — Oxyptila horticola C. L. Koch, 0. grata Thor., O. rauda E. Sim., O.

ílagyai'ország Vánnegyéi cs Városai : Kiunit a. magyar-liorvát leiigerpart. 5.S
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scabricula Westi-., O. Blackwalli E. Sim., 0. praticola C. L. Kuch. ~ Xysticus
Kochii Thor., X. laterális Hahn, X. sabulosus Hahn, X. Ninnii Thor., X. striatipes

L. Koch, X. acerbus Thor., X. Kempelenyi Thor. ( fráter 0. H.), X. graecus
C. L. Koch — Synaema globosiim F. — Philodromus rufus Walck., Ph. coUimis
C. L. Koch, Ph. aureolus Clerek, — Ph. subsp. caespiticola Walck., Ph. subsp.
pallens Kulcz., Ph. subsp. riifolimbatus Kuloz. — Thanatus vulgáris E. Sim. —
Tibellus vittatus Thor., T. oblougus Walck.

Clubionidae. Micrommata viresceus Clerek — Olios spongitarsis Dufovu- —
Clubiona phragmitis C. L. Koch, Cl. terrestris Westr., Cl. triviális 0. L. Koch,
Cl. brevipes Bl. — Chiraeauthiiim Mildei L. Koch, Ch. punctorium Villers, Ch.
elegáns Thor., Ch. Seidlitzii L. Koch, Ch. pelasgicuiu C. L. Koch — Trachelas
maculatus Thor. — Liocranuiu nitilaus Thor., K. tennissinuim L. Koch — Agroeca
celans Blackw. — Phrurolithus í'estivns C. L. Koch, Ph. minimiis C. L. Koch —
Zora spinimaua Sund. — Micaria í'ormicaria Suud., M. fulgens Walck., M. chaly-

beia Kulcz. (Ch. D.) — Micario lepis dives Luc. — Anyphaena accentuata Walck,
A. sabina L. Koch.

Agalenidae. Cicurina arietina Thor., C. var. macrophthalma — Coelotes iner-

inis L. Koch (Cliyz.^ — Crvphoeca mirabilis Thor. — Tegenaria parietina Fourc,

KÉSZLET AZ ISZTRIAI TENGEHPAIITRÓL.

T. pagana C. L. Koch, T. Derhainii Scop. — Agalena labyrüithica CL, A. siinilis

Keys. — Textrix albosiguata E. Sim., T. vestita C. L. Koch (Dam.) — Hahnia
nava Bl.

Pisauridae. Pisaura mirabilis Cl.

Lycosidae. x\ulonia albimana Walck. — Lycosa agrestis Westr., L. monticola

Clerek, L. proxima C. L. Koch, L. annulata Thor. — L. lugubris Walck.. L.

morosa L. Koch, L. amentata Clei'ck, L. Wagleri Hahn, L. vittata Keys. — Tarcn-

tiila neinoralis Westr., T. Apuliae Walck., T. albofasciata BruUée, T. cursor llahn,

T. radiata Latr. — Trochosa ruricola Dog., Tr. var. rustica Thor., Tr. terricola

Thor., Tr. amylacea C. L. Koch — Tr. variana C. L. Koch — Tr. leopardus

Sund. — Pirata latitans Blackw.
Oxyopidae. Oxyopes lineatus Latr., O. heterophthalmus Latr.

Attidae. Salticiis formicarius Deg., S. Shnonis O. Herm., Leptorchestes bcro-

linensis C. L. Koch, L. nnitilloides Luc. — Synageles dalmaticus Keys. — Helio-

phanus cupreus Walck., II. simplex E. Sim., H. lineiventris E. Sim., H. Kochii

E. Sim., 11. ílavipes Hahii, II. auratus C. I^. Koch, H. melinus L. Koch, H. Cam-
bridgci E. Sim. — Epiblcmuin mutabile Lucas, E. zebianeum C. L. Koch —
PseiidicÍTis picaceiis E. Sim., P. encarpatus Walck. — tcius sti'iatus Walck. —
Dendryphautes nidicolens Walck. - MenenuM-us scmilimbatus Ilahu — Philaeus

chrysops Poda, Ph. bicolor Walck. — Attus pubescens F., A. Daminii Ohyz.,
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A. penicillatus E. Sim. — Aelurilhis V. insignitus Clerck — Phlegra Bresnieri

Luc, Ph. iasciata Hahn, Ph. j'uscipes Kulcz. — Pellenes tripunctatiis Walok., P.

Bedelii E. Sini. — Ergane jucunda Liif. — Euophrys eiratica Walck., E. con-
l'usa Kulcz., E. finitiina E. Sim., E. imitata E. Siin., E. frontalis Walek., K. ruíi-

barbis E. Sim. — Chalcoscirtiis iníiiiuis E. Sim., Neon Rayi E. Sim., N. reticulatus

Blackw., N. pictus Kulcz. — Neaetha membrosa E. Sim. — Ballus depressus
Walck.

Scorpiones.

Iscknuridae. Euscorpius italicus flerbst, E. tergcstijnis ('. Jj. Kocli, E. bos-
ncnsis Moellend (Oreliovica), E genucinus H. Seliael'.

PseiidoscorpioncH. Clieliler cancroidcs i^. — Blothi'us .spclaiMis K. — ()l)isium

sylvaticum C. K.

Acarina.'*)

Ti'itia decumana Berl. Nothrua corliOrihatidae. Oiibata i)unctuni K.
calis Karp.

Gamasidac. Gamasus coleoptratoi'um Latr.

SJiyncholophidae. Rhyncholophus trimaculatus llenn., Ív. longus Kai'p., K. papil

lo.sus Herm., R. miniatus Herm., R. Gavannae Berl.

Eupodidae. Eupodes variegatus Koch.
Hoplopidae. lloplopus sculptas Karp.
Eyythraeidac. Erytbraeus ruricola Dug'. — Aclineda vitis Schr.

*) JahloiiowKki .l()zs(>l' : ...V Magviir Hii-odaloiii .Xllatvilág'a" 189(i.

X;.V,^.

53*



A TENGER ÁLLATVILÁGA.

QUAKNERo ós R magyai'-horvát tenger állatvilága liely-

lyel-közzel majdnem azonos az északi Adria állat-

világával. Mindazonáltal észlelhetünk egyes feltn
különbségeket, a mennyiben számos állatfaj, mely

az Adriában ritkán fordul el, a Quarneróban

gyakori; st vannak állatok, a melyek egyesegyodül

a Quarneróban élnek. EuikMí okát abban kell keresnünk,

hogy a Quarnero szigetek által elzárt tengeröböl s délkeleti folytatása sem nyill

tenger, hanem inkább tengerszorosok és csatornák komplexuma, hogy szik-

lás partjai meredeken lejtenek és moszatbozótokkal sürüen bentt sziklás

fenékben leUk folytatásukat ; hogy a partok hasogatottak, és mély öblöket ké-

peznek. Minthogy továbbá a tenger fenekén egyenletes völgyróna terül cl,

többnyire iszappal födve és ennek átlagos mélysége csekély (60—70 m.),

hiányzanak a nagy mélységekben és nagy víznyomás alatt él állatok, vala-

mint azok, a melyek melegebb éghajlatot kivánjiak ; ellenben bvelkednek
az iszapos fenék lakói. Minthogy a partok mentén tudvalevleg a tenger

édes vizi, tengeralatti forrásokban bvelkedik : nagy mennyiségben találjuk

azokat az állatokat is, a melyek a sós és a kevert vizben is egyai'ánt élnek.

A Quarnero nemcsak számra, de fajra nézve is népes, oly annyira,

hogy az egyes fajok tüzetes leirása ezen kevés téren lehetetlen lévén, inkál)b

az állatvilág általános ismertetésére szorítkozunk,*) szem eltt tartva els

sorban saját megfigyeléseinket és tapasztalatainkat.

A yerhiczesek közül három osztály van képviselve.

I. OSZTÁLY: EMLSÖK.

A tei'iuészetbúvárok mindössze 15 tengeri ouüösállatn')! toszuek ciulitést,

mini a ni(>ly(ik az Adriában elfordulnak. Azonban kitnt, hogy biztosan

csak í) emlsnek ittléte állapítható meg és ezcík közül is líihl) véhítlem'il

vándorol a FíUdközi-tíMigerbe és az Adriába, a honnan a dalin;'i1 pailok

mentén t(>ngerünkbe is bevetdik.

Ezek a czetelc rendjéhez tartozó emlsök a kovíitkezk :

*) Szánids s/.iikninnka ós katiilosj'us részloUjscii hcs/.áiiKil az egyos, cddij^- az Adriai

tcngorbcu nicg'íiHyi'lt lajokról. llyoti munkák : Caiiostriiii, Fauna d'Italia ; Naccari, Ittiolog-ia

.'\.driatica. — Oattatoglii di Pcrugia o Trois. — Stossioli M., Prospetto della Fauna dol

Maré Adriatico. - Dr. Caniil iloJler, Din Crustaccün dcs südlii-hcn Európa. — Brusina,

Sisavci Jadranskogü niora. - Kispalic rdjegyzésoi. — Cornalia, Fauna d'Italia és mások.
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a) Quarnero állandó lakói

:

1. Dcljihiíius delphis L. igen gyakori.

2. 1). tursis Fbr. kevésbbé gyakori.

;5. Monachm albircnfer Boti. nem gyakori.

b) Valószínleg állandóan itt tartózkodnak

:

Delphinus Bissoanus Laur. ;
legutóbbi idben 6 példáii\t fogtak, kettt a

(^iiai'ueróban.

5. D. parvimatms Reisch. ; csak egy trieszti példányról vau tudomásunk.

c) Vándorok

:

G. Physeter macrocepJialm L. ; 24 adat bizonyltja, hogy a partokon megfeneklett.

7. Balacnoptera musculus L. ; 1831-l)en és 18G2-ben megfeneklett.

8. B. rostrata O. Mull.; 1771-ben fogták.

ÍJ. Balaena hisc.ayensis Bsehr. ; egyszer fogfák a XI. században.

Legérdekesebb állatok egyike az adridi fóka Monachus alhironfer, Bod-

daert. (Olaszul: vitello marino, orsó marino ; szlávnyelven, Dalináczia part-

vidékén: morski inedvjed ; horvátul, Carlopagóbaii, Zeiiggbeii :
iiiorskii

medvjedíca.; Lissa szigeten: morski fráter.) A sok synomim közül csak a

következket említjük : Phoca albi-

venter Boddaert., Ph. bicolor Scliaw.,

Fh. leucogaster Peron., Pelagius niona-

chus F. Ciiv., Phoca vitulina I*artsch.

Ez \itóbbi elnevezés teljesen téves

Iliién alapszik, mert Ph. vitulina az

Adriában nem fordul el.

Az irodalomban nem használt syno-
nimák a következk : Monachus mediterra-

neus Nilson 1837. Phoca crinita Menis
1848. Leptorrhijnchus monachus G'ebel

1848 HeUojihoca atlantira (h'ay 1854.

Leptonix monachus Giebel 1859. Phoca
Hermoiini Lesson 1878. Monachus albive-

nter Allén 1889. StenoiThynchus albivím-

ter Mojs. 1887.

A mint a ránk maradt hiteles ada-
tok bizonyítják, azeltt ezen fóka gya-
kori volt az Adriában. Mavro Vetranv:

horvát költ 1482— 1575. „Bemeta" czím
mvében arról panaszkodik, hogy a

fóka széttépi a hálóit. Egy benedekrendi szei-zetes IGOl-ben leír ilyen idomított

fókát, melyet élve mutogattak.*)

Assaler leirja a „Viridarium adhriutictim"-ha.vt, Augsbux'g 1686. 1722-ben liovig-

noban fogták. („Relazione popolare sopra un vitello marino . . . .") 1777-ben
Cherso szigetén egy 2^/4 m. hosszú hímet fogtak. (Beschreibung der Mönchs-Robbe :

Berl. Gesellsch. Naturf. Freunde. 1779.) Állatseregletbe került és ekkor Hermann
Strassburgban Phoca monachus Ph. mediterranea, késbb Ph. veterum névvel
nevezte el. Ugyanezt Buffon Parisban ,,Phoque á ventre blanc" név alatt irta le.

1780-ban Grisogono (Notizie per servire álla storia naturale della Dalmazia): a
fókák, melyek a múlt században g-yakoriak voltak, manapság gyéi'ebben fordulnak
el, mégis szszel a ragusai szll -hegyekben nagy károkat tesznek. Az 1810-beu
fogott példány a turini múzeumba került ; itt látta Cuvier G., Cuvier F.-nek test-

vére. 1811-ben Dalmácziában egy nstényt fogtak. (Cuvier F. : Description zoologique
d'un Phoque moiue femelle (Phoca monachus) 1813.)

1815-ben fogott nstény élve Németországba került. 1830-ban Ohersón fogtak
egy nstény fókát. F. Pelter azt irja 1857-ben (Gotha), hogy Spalatóban fókát nem
látott ugyan, hanem Raguzában évenként többet fognak és hogy a nép állítása

szerint az Ombla völgyben szöllt esznek és ilyenkor a szárazra kimásznak. Továbbá

SARGUS ANNULARIS CHRVSOPHRYS
AURATA. ARANY DURBINCS.

Vs nag'ysáL'.

*) Brusina, Sisavci Jadranskoga mora, Zágráb 1889.
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a midn a Morlák-csatornában a boraszél dühöng, a fókák a Carin öbölbeii keres-
nek menedéket

Chenu (Encyclop. d'Hist. nat. Carnass II. 1853) : „Cependant, les luibitaiits

des ctes de la Dahnatie assrent formellement que les Pho([iies viennent a térre

pendaut la nuit pour sucer les raisins rars de vignes."

Lorencz (Physik-Verhalt ii. Verth. der Organismen in Quariiero, Wien, 186:})

szerint : a Phoca (Leptonix) monachus a Quarnerónak csakis keleti partvidékein
fordul el.

Marchesetti szerint fókánk a Pelagoza szig'et „Medvjak'- völgyében gyakori :

továbbá szerinte a trieszti múzeumban lév Ph. vitulina nem más mint fiatal Monachus
alhiventer

!

Kolombatovic tanár Raguzában leirja a raguzai múzeum fóka-példányát, melyet
20 év eltt Kolocep-szigetnél fogtak. Zupán Dalmácziában a szlkben ejtettek el

egy-egy példányt. Milinch szerint 1878. és 1879-ben Trstenik és Sipnje között két
nagy fókát lttek, a hol ez állatok nem ritkák.

1885-ben Gjuretic nev halász a Veliki Vratuik közelében egy 2^-2 m. h.

fókát ejtett el.

1894. szeptember hóban Novak tanár és testvérbátyja Novak Iván zenggi bor-
keresked Zeugg és S.-Giorgio között a parton 2 Monachus albiventert láttak,

melyek közeledésükre a tengerbe ugrottak és alámerültek.

Mindezek a felsorolt adatok eléggé bizonyítják, hogy a Fhoca vitnlinti az

Adriában és öbleiben nem létezik.

II. OSZTÁLY: CSl^SZÓMÁSZÓK.

Chelonia alhiventer Nardo. - Cli. Midas Schw. a nagy tekns. Az
Adriában litka ; 1895. szept. 9-én fogtuk egy 18 kilogr. sulyu példányt,

hátpajzsán számos Chelonohia testudinaria nev i'ákkal, melyet az ezredé\'es

kiállítás czéljaira e sorok írója preparált.

Thalassochelys caretta L. Corticaia Hond. Meleg nyári liónapokbíin

ellátogatnak az északi Adriába és a (-^.uarneróba is ; egynebányszor a bal-

piaczou is árulták.

lII. OSZTÁLY: HALAK.

A halak elterjedését illetleg éles földrajzi batárt vonni nem lehet, meri

mindenekeltt tudnunk kell, a mint Hermán Ottó helyesen mondja (A
magyar halászat könyve lí. k. 689. l.)bogy a lial sokban hasonlít a madár-

hoz: szabadon vonul a vízben, a mily szabadon vonul a repül madái' a

l(>vegöben ; st tudjuk, hogy egyiknek úszása, a másiknak röpülése tulaj don-

képen ugyanazokra az ermíítaní alapokra vezethet vissza.

Némely hal nyáron a déli tengerekbl az északiba, a ieugei- bivolihh

mély rétegeibl a pártok felé a fels vizrétegekbe voiml.

Némely bal a hajók árnyékát keresve, más ritkább vendéghal eledel

után indulva, vagy a meleg áramlattal úszva, szinte véletlenül jelen meg
tímgerünkben. Egyes halak a tengerbl az édes vízbe és ismét vissza a ten-

gerbe vándorolnak. Vannak végre úgynevezett állandó sziklás partmenti ha-

lak, de ezek sem föltétlenül állandók, a mennyiben néha uu^ssze elkóborolnak.

jVIegkülönböztetünk : a) állandó parti halakat ; h) bozótlakó halakat

;

e) homok és iszaplakókat; d) a nagy tenger lakóit; e^ kóborló halakat;

f) vándoi'balakat; //) vendégeket.

L REND. CSONTOS HALAK. TELEOSTEl.

1. ALREND. BÖRSZÁRNY-USZÓJUAK. DERMOPTERA.

1. család: Angolnák. Muraenidae. Sziklaodukban vagy iszapos fenéken lakó

hosszú, hengeres test halak.

Muraena helena I;. var. striata et punctata, csikós és foltos inuréiuik : Oarlo-

j)agótül délre.

('onger vulgáris Cuv. (grongo) tejigeri angolna ; közönséges.

Anguilla vulgáris Fleinm. (anguiUa, bisatto) közönséges angolna, a l^"'iuinára

iszapjában is tartózkodik; iváskor a tengerbe vándorol.
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Pmm^

SCORPAENA. '!, nagyság.

II. ALREND. EGYSZARNY-USZOJUAK. HAPLOPTERI.

A raelluszószániyak nagyok és szélesek; a hasiiszószánivak va<>'y kisel)l)ek

vagy teljesen liián3'zanak.

2. család : Szalagok. Cepolidae.
ílosszu, üsszenyomott, övhöz liasonló halak.

Cepola rubescens L. (cordella rossa) piros szalag'. Közönséges fenéklakó.
Ophidium harhatum L. (cordella

orlata) fekete szegély szalag. Ritkább
íiz eh'íbbinél.

Fierasfcr acus Brünn. A tengeri

uborgákban (Holothuria) élsködik.
Érdekes a TracUypterus taenia

Bl. Schn. (bandiera d'argento, spada
d'argento), Ezüst lobogó.

Ezt a halat ritka vendégnek tart-

ják, elég közönséges, mert a mélyebb

öblökben több kisebb példányát figyel-

tük meg. Zeng környékén is több

Ízben fogták és Portorében 1891. ja-

nuár 26-án, valamint 1895. jau. 22-én

másfél méter hosszú, 18 cm. magas
és l'/2 cm. széles példányok, 1895. július 10-én Carlopagóban egy 2 m. hosszú

példány korüit a tntfia hálóba, a mely halakból egyet l\[atisz szárazon ki is

preparált.

Nem hagyhatjuk itt szó nélkül A. Costa *) feljegyzését: Errl a szép, ezüst szinii,

lapos, mozgás közben lobogóra emlékeztet halról már a régi római irók is emlí-

tést tesznek, hogy a nápolyi öböl mélyében él, de megfogása a legritkább esetek

közé tartozván, ritka vendéghalnak tartották. Ez( hitték egész 18fi7-ig, a mikoi-

ugyanis a nápolyi halászok megfigyelték, hogy az összetett horog számos zsinege

a horoggal együtt le volt hai apva. Próba gyanánt zsineg helyett rézhuzalt alkal-

maztak, mire eléggé tömegesen kezdték fogni az ezüst lobogóhalat, mely a réz-

huzalt nem birta leharapni. Jelenleg az eddig ritkának vélt halat a nápolyi hal-

esarnokban is árusítják, még pedig drága

j)énz(Mi, mert húsa igen finom és ízletes

3. család : Tapadó halak. Lepado-
gastrídae. Egybeforrt hasuszószárnyaik
kerek tapadó korongot alkotnak. Apró
partmenti halak.

Lepadogastvr Gouanii Lac. (tacca-

sasso) és a ritkább Mirbellia Desfontainii

Risso.
4. család: Ntjákás czompók (Gatta-

rusole, streghe, bavose) Blenniidae,10 cm.
hosszú, partmenti bozótlakó halak ; fejük
tetején 1 pár csáppal.

a) Blennius palmicornis C. V.
Bl. sphinx C. V. — Bl. pavo C.

V. — Bl. ocellaris L. — Bl. tentacularis

Brünn. — Bl. gattorugine L.

b) Tripterygion nasus Risso (gatta-

rusola a caponero) feketecsíkos czompó
;

5 cm. hosszú ; moszatokkal bentt part-
menti sziklákon elég gyakori.

5. család : Haskorongok (guattíj Go-
bíidae. Sziklás fenéklakók ; hasuszószár-
nyaik legyezalaku tapadókoronggá nt-

SPHYRABNA VULG ES XOPHIUS PISCATORIUS.

NYILHAL ÉS HALÁSZÓBÉKA.
Vj nagyság.

tek össze.

dobius jozo L. (guatto giallo) sárga haskorong'.
(í. lota C. V., feketecsikos haskorong, zebrahal.
G. niger L. fekete haskorong, sziklaodukban él.

G. quadrimaculatus C. V. uagvfoltu haskorong.

*) A. Costa : La pesca nel g-olfo di Napoli.
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G. capito C. V. barna haskoi'oiig- ; legnagyobb (40 cm.)-

G. miniitufí Pennant, szürke haskorong 5 cm. hosszii.

G: pellncidvs Nardo Latrunc.u/i<s pcllucidus Günth. (pesce nudo, ceuto' in

liocca) meztelen liaJ, szdz-egyszerre. 2 cm. hosszú, áttetsz halacska. Tavaszszal, a

mikor az ivarérett egyének tele vannak tejjel és ikrával, sürii rajokban úszkálnak
a partok közelében. Olajban készítve igen Ízletesek.

6. család : Félszeguszók. Pieuronectidae. Az idsebbek teste részaránytaiaii,

magas és lapos; iszaplakók; húsok igen Ízletes; drága halak.

a) Soha vulgáris Cuv. (sí'oglia) közönséges nyelvhal.

S. ocellata L. (sfoglia occhiata) foltos nyelvhal és

<S'. Kleitni Risso. (sfoglia turca) fekete szegél3ni nyelvhal ;
ritkább fajok.

b) Platessa passer Bonap. (passera) levélhal.

P. vulgáris Bp. csak a Quarneróban ; ritka faj.

c) Citharus lingiiatula L. (pataracia) lón^-elv, nyáron elég gyakori.
d) Arnoglossus laterna Walb. (zanchetta) csupasz nyelvhal ; nálunk közön-

séges.

e) Bhombus laevis Rond. (sfaza) sima rombhal.
B. maximvs Cuv. (rombo) tüskés rombhal.

7. család : Tökehalak (menyhalak) Gadidae. Téli vándorhalaink.
a) Alerluchis esadentus Risso. (merluzzo, assinello) középtengeri tkehal.
h) Gadus minutiis L. (pesce molo) puha tkehal (menyhal), ritkábbaan G. tri-

cirratiis Bl. (sorcio) bajuszos tkehal (menyhal).
8. család : Gályagáncs. Echeueidae. Hátúszó sörénye feje és nyaka tájékán

tapadó koronggá alakult át.

Eeheneis remora L. gályagáncs, a tinhalakon élsködik.
9. család : Karos uszó'-zárnyuak. Pediculati. A kézközépcsont hosszura nyúlt,

mintegy kart képez. Szájuk nagy és fogakkal van tele. A mells hátsörényuszó
els szabad sugara hosszú és lobogóban végzdik. Iszapban vagy moszatboritotta
tengerfenéken elrejtzve és a szabad sugarat mozgatva csalogatja áldozatait. Ide
tartozik

:

LopJdus piscatorius L. (rana pescatrice) halászó ördög. — L. budegasse Spin.

(rospo) béka.
10. család : Csillagvizsgálók. Uranoscopidae. Iszap- vagy homoklakó halak

;

szemük a fej tetején van.

Uranoscopus scaber L. (bocca in cao) csillagvizsgáló.

III. ALREND. KAPCSOS KOPOLTYUSAK. PLETOGNATHI.

11. család: Keménybörüek. Balistidae. Összenyomott halak, melyeknek bre
kemény, szarunemü pikkelyekkel van födve. A tropikus tengerek lakói.

BaliMes capriscvs L. (pesce balestra) tengerünkben igen ritka: 1895. szepteni-

iipu Zengrl kaptunk egy példányt.
11. család. Csontos ajkúak. Grymnodontes. Ritkább vendéghalak.
a) Orthagoriscus mola L. (pesce luna, barile) holdhal

;
gyakoribb.

b) Ranzania truncata Nard. (pesce manéra, pesce mannaia) fejszehal,

Egy szerz sem emliti
;
pedig 1895. és 96. év folyamán 3 példány volt Malisz

lanár kezei között. Egy nagyon sértett példány a zágrábi múzeumba került, a

másik kettt kipreparálta. Ezek közül egy a fiumei m. kir. fgimnázium, a másik

a budapesti nemzeti múzeum tulajdonába jutott.

A hal alakja lapos, íisszenyon ott, hátán szélesebb, hasán ékalaku. Két-

szer olyan hosszú, mint magas, szája gömböly, tölcséralaku. Legeredetibb

az alakjában az, hogy hátrafelé olyan, mintha farkát egyenes vonal irányá-

ban elvágták volna; a korraányuszója is ilyen egyenes; aczélkék szinü alapján

kékesfehér opalizáló szinben ragyog a 19 águ koronának rajza ; a korniányuszó

felfelé folytatódik a sötétkékszinü hátuszóban, lefelé az alsóuszóban. A halnak sima,

ezüstszín bre számtalan apró hatszögletes })ajzs()cskákkal van fedve, Szine

ezüstös, a fejtl oldalt barnaszinü, kiékül hai'ánt sávok futnak le, melyek alul

egyesülnek.

A hal neve fejszehal, Ranzania truncata, az Orthagoriscus Plauci Bp. egyik

válfaja, és a gyakoribb holdhaiiiak, Orthagoriscus mola L. rokona és múit einez^

éjjel ersen világit. A hal. melyet Fiúméban fogtak, Zágrábba került. Matisz tanár

kissé boszankodott, hogy e szép halat a zágrábiak kezére játszották, de vigaszta-

lódott, mert ez a példány nagyon meg volt sértve; ugy okoskodott, hogy ez a

vendéghal nem jöhetett ide egymagában. Figyelmeztette a halászokat, hogy vigyáz-
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zaiiak, nem bukkan-e föl ismét egy példány ; reményében nem is csalódott, mert

1895. november hó 9-én és késbb doczembfír lió 12-én vittek neki a halászok

lejszehalat, melyek nagyobbak voltak az elnbl)inél s hozzá iné"' sértetlenek is.

Preparálásuk teljesen sikerült.

c) Telraodon hüpidus nógylogii. Tudtommal 1895. július hó végén Lussiu

vizeiben fogtak egy példányt.

IV. ALREND. CSSZÁJUAK AULOSTOMIDI.

12. (Család : Tühalak Syiignathidae Fels állkapcsaik mozgékonyak, megnyúl-
tak ; kopoltyuik az iveken páronktut elhelyezett bojtokat képeznek; testük pánczél-

szerü sínekkel van fedve.

a) Síjngnathus tenuirosfris Rath. (pesce ago) tühal. .S'. hrevirostris H. et E.

h) Sip1tonosto)nu}i typhle L. (pesceago) tühal.

13. Alcsalád. Hippocampidae fogódzó farkkal.

c) Hippocampus brevirostris Cuv. és H. giittulatus Cuv. (cavallnccio) Icngcii

csikóczák.
14. Család : NyuUajkuak. Centriscidae egyetlen faja.

(\-)iirÍHCus scolopax L. (Gallinazza, trombetta) tengeri szalonkn.

V. .\LREND. KÉMÉNYUSZÓJUAK. DENDR()I'TER.\.

15. Család : Heringfélék — Clupeidae. Vándorhalak.
h) Erigraulis anrasicholus L. — anohovis — szardella tavaszszal és szsz(>l

a) Alosa sardina Riszo. (sardou) szardina mint az elbbi.

A. papaiina Bp. (papaiina) szardehna a nyári hónapokban.
A vulgáris Val. (Ceppa, Chíepa) vándor alóza vagy adriai hering, kíízíiii-

séges. Tavaszszal íváskor, a folyókba vándorol.

16. Család. Tengeri rsuku félék. Scomberesocidae. \ hátúszó a lest háts(')

részébl emelkedik ki.

a) Exocoetns volitans L. (rondine) fecskehal. Melluszó szárnyai a l'ark végéig
érnek és repülésre alkalmasak ; nyári vándorhal.

b) Belne acus Kisso (anguscígola) árcsr csuka, hosszú vékony nyilalaki'i

hal ; csontjai megfzve zöldek; a nyári hónapokban gyakori.

17. Család. Lazaczfélék. Salmonidae. A hátsó hátsörény-uszó, úgynevezett
kövér ttszó, zsíranyagból áll.

Argentína sphyraena L. (argentin) ezüst lazacz, 15 cm. hosszú ; közönséges
kóborló halak, tavaszszal kisebb rajokban a partok felé úsznak, husnk Ízletes.

VI. ALREND TÜSKÉS USZÓJUAK. ACANTHOPTERA.

18. Család : Kétsörém/es (sukafélék. Sphyraenidae.
Sphyraena vulgáris C. V. (luzzo di maré schermo), nyilas csuka, ritkább raga-

dozó ; a nyári hónapokban.
19. Család : NyvMnk halak. Atherinidae. 1 '';',„ hosszú halacskák, nagy rajok-

ban a partok közelében jelennek meg; olcsó népeledel.

Atherina hepseíus. L. (Agone, girai) arany buczó. A. Boyeri llisso (Anguella)
ezüst buczó.

20. Család: Szélesfejilek. Mugilidae. Kerek pikkelyeik nagyok, az oldalvonal
hiányzik ; a száj fognélküli. Kothadásnak indult s leginkább szerves anyagokkal táp-

lálkoznak és azért a kikötkben is tartózkodnak ; húsuk izleles. A halászok az ide tar-

tozó fajokat általában cevolónak hívják.

Mugil saliens liísso. (Verzelata). M. chelo Cuv. (bosega). M. auratas Hisso
(lotregan). 31. capito Cuv. (cevolo caostello) M. cephalus Cuv. (volpina) nagyfej
mugil

21. Család : Szkomhrofélék. Scomberídae. (Lásd a szkombro és tinhalászatot.)

A pikkel3^ek annyira aj^rók, hogy a br simának látszik. Az oldalvonal a fark
felé kimagasló. A hát és alfeli úszó a fark felé apró uszócskákbau folytatódnak;
a kormány úszó nagy.

a) Scomber scomber L. (Scombro) csíkos szkombro és a S. colíash. (Lanzarda).
foltos szkombro vagy lándzsahal nyári vándorhalak.

b) Thynnus vulgáris C. V. (ton) a nagy tínhal. — Th. tlmnnina C. V. (tonnina)

a kis tinhal. — Th. pclamys L. (tombarello) csíkos tínhal. — Pelamys sarda Bloch
(palamída) harántcsíkkolt tínhal nyári vándorhal.

c) Naucratus ductor Bloch. (fanfano) révkalauz vendéghal, a rizshajók árnyé-
kában egészen a fiumei kikötbe érkezik.

d) Zeus faber L. (San Píero). Szt. Péter hala egész éven át közönséges.
e) Trachurus trachurus Casteln. (suro) lágy szkombro ; közönséges.

Magyarország Várraegyéiés Városai ; Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 54
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scomber .scomber. caranx traciiuiius

csíkos és lágy SZKOMBRO.

f) lÁcliia amia L. (lizza), licza, lapos szkombro ; ízletes busa végett ig-en

keresett.

(l) Xyphias gladiiis L. (pesce spada) kardorinhal l'/a ni. hossza ; szszol
a Quarneróba is vándorol. Hnsa kitn.

22. Család : Sárkányhalak, (rágni) Traeliinidae. Fejük széles, oldalt összenyo-
mott; a pikkelyek aprók; mellsohátsörény-uszó tövise szúráskor mérges hatású.
Legnagyobb és legritkább a Trachínus vq)cra Cuv. Közönségesek a T. araneus ü.

V. és a 7'. draco L.
23. Család: Pánczé/osak. (Cataj)raoti). Fejük és néha testük is páncélos vagy

részben pikkelyes. Fenéklakók : némelyek (Trigla) morgó hangot adnak.

a) PerisUdion catíiphrudum C. V.
(anzoletto della Madonna) piros morgóhal

;

a, legnagvobb mélységek lakója.

h) Trigla lyra L. (anzoletto), villás-

orni morgóhal.
Trigía viilvns Lacép. (anzoletto,

cappone), kappan.
T. corax. Bp. (anzoletto, lucerna,

gallinetta) kékszárnyú morgóhal ; a halá-

szok állítása szerint éjjel világit.

T lineata L. nzoaletto, musoduro)
liarántesikolt morgóhal.

T. cuculus L. (anzoletto, capone
imperiale) szárnyas morgóhal ; melluszó
szárnyai majdnem a íarkuszóig érnek.
— T. aspera Rond. (anzoletta) kis morgó-
hal. Mind közönséges. — Ritkább faj :

T. gnrnardus. L. ; tüskés oldalvonallal.

c) Scorpaena scrofa. L, (scarpena
nera) fekete sárkányfej és S . porcus L.

(scarpena rossa) píros sárkányfej ; közönséges homokos fenéklakó halak. Szinük
változó, a mennyiben a környezethez alkalmazkodik. Ilusuk ízletes.

24. Család : Durhincsfélék. — Sparidae. Testük oldalt összenyomott, sima pik-

kelyekkel fedett, egy hátúszó sörénynyel. Állkapcsaikon metsz és zápfogak n-
nek ki, a száji)adlás fognélküli ; arczuk pikkelyes. Uszóhólyaggal bírnak. Husiik

ízletes. Legfontosabb dl partmenti állandó kóborló halaink.

a) Chrysopliris a.urata. L. (orada) aranydurbiucs.

h) Pagelhis mormirus Cuv. (mormora) hétcsíkos durbincs.

P. erijthrimis Cuv. (arboro, ribon), rózsaszín durbincs.

r) Charax jnintnzzo Cuv. (spizzo)

nyiiltajku durbincs.

d) Sargus annularis Ij. (sparetto),

gyrs durbincs.

S. Bondeletii C. V. (sparo) harán-
1(;sikolt durbincs.

S. Snloiani C. V. (sparo) tarka

durbincs.
e) Oblata melanura L. (occiada)

nagyszemü durbincs.

f) Box salpa L (salpa) arany-

sávos durbincs, csatornák és folyók

torkolatánál tartózkodik.

Bo.r hoops. L. (bobba) kék dur-

luncs, hosszú durbincs ; teste lioiige.

g) Cuntliarus lineuhis. Mont. (cantera) sötétfejü durbincs.

25. Család : Szemfogasak. PrístípomidaR. Szemfogaik hegyesek és hossznak,
)estk összenyomott ; egy félig tüskés, félig lágy hátsörénynyel.

b) Dentex vulgáris C. Y. (dentale) tengeri fogas ; állandó partmeuti hal ; busa
Ízletes.

b) Muena smuris L. (niénola) fekete foltos ménola. — M. vulgáris C. V. (me-
nola schiava) ezüst ménola. M. gracilis Bp. (ágon) tarka, vékony ménola — M.
alcedo Risso. (ménola garizza) kék ménola. A ménolák 15—20 % hosszú bozót-
lakóhalak ; nyáron sr rajokban a pai'tok mentén vándorolnak.

26. Család : Vastag arczcsontuuk (varjak). Sciaenidae. Arczcsontjaik az oldal-

vonal nagy i'ejlettsége miatt vastagok; testük hosszúkás ugyan, de oldalt össze-

nyomott. A halászok az ide tartozó Ízletes liusu halfajokat corbo vagy corbel-

varju néven ismerik.

TIIVXNUS THYNNUS.

Vso nagyság

TIXUAI..
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halak pgy vagy két liáliiszóval :

uszóhólyagjiik eyvszm'ü.
tengeri siilh"). Allaiuló partmcnti

beúszik a kikötkbe és j'cliiszik

a legízletesebb tengeri hal.

Gvász-.süffér. Szine stitétbarna : na<;v

r

a) Corvina nigra Cuv. íekete varjú, nyáron sziklás partmcnti fenékhal : a

sziklákra tapasztja az ikráit is.

b) Sciaeua aquüa Lac. szürke varjú, a folyíjk torkolatánál és minthogy tenger-

partunkon nagyobb lolyók nincsenek, ezen halat is ritkábban iogják.

c) Uinhrína cirrhom \j. díszes varjú. lízüst szinü teste oldalt aranyos, hul-

lámos lefutású harántesíkokkal díszített : dO %,-i-e is megn; sziklás partmenti

kóborló hal.

27. Család: Firos siiyérféfék. {híirhoni, trie) — Mullidae. Piros szinü sügérekhez

hasonló testszerkezetü halak; testük nagy, hulló pikkelyekkel van íedve ; a fels

állkapocs fogai hiányzanak. Mély tengerben s partok mentén egyaránt tartózkodnak

egész éven át, st felúsznak a folyókba is. Húsuk igen ízletes ; a régi rómaiak

nagy becsben tartották.

Mulbis barbatus (barbone) kisebb piros sügér; hossza 15- -20 %.
M. surmHlctus L. (tria) kosorrú piros sügér, iiagyobb az elbbinél (30 w I

i)ozótlakü.

28. Család : Sügérch. Percídae. Ragadozó
állkapcsaikon és szájpadlásukon fogak nnek

;

a) Labrax liipus Cuv. (brauzino) branzin,

kóborló hal ; a kevésbbé mély tengert szereti

;

néha a folyókba is. 60 %i-nyire is megn
h) Pohjprion cernium Val. (cernio).

mélységekben lakik, vagy nagy tes-

tek, elhagyott-vitorlás hajók árnyéká-
ban tartózkodik, innen a német neve :

Wrackfisch. Ritka, a Quarneróban csak
egynehányat fogtak.

c) Serranus gigás. Jirünn. Óriási

sügér, kz Atlanti Oczeán lakója; csak

nagy ritkán téved az Adi'íába ; 1896.

nyarán Zeng- vizeiben fogtak egy 80

% hosszú példányt.

S. hepatus L. (sacchetto) narancs-
szín sügér, közönséges parti lakó :

húsa nem jó ; a halcsarnokban a ve-

gyes halkeverék egyik alkotórészét

kéj)ezi.

S. cabrüla I^. (perega, perca)

csiko.s (10) süg-ér a nagy tenger mél\- ^evs faber.
rétegeinek lakója, csak tavaszszal,

ivás idején keresi fel a sziklás,

hozottal bentt vagy homokos partokat ; húsa ízletes.

5. scriba L. (can.) betz sügér. Fogazott szél kniioltyuredít kék szinü

hierogiificus rajzok díszítik. Tavaszszal és nyáron a partok mentén krizíiuségi's

fcnékhal, mint az elbbi.

29. család. Duzzadt ajknak — Labridae.

Ajkaik duzzadtak ; a fej oldalain 2— 2 orrlyukkal ; a hát- és hasuszó síírény

hártyaszer lobogóban végzdik; kevert édes vizekben is elélnek. Ilusuk egyáltalá-

ban íztelen, kevésbbé keresett.

a) Julis vulgáris Flem. (donzella) úrfi, közönséges bozótlakó ; teste élénk
piios, narancs, sárga és kék színekben ragyog', különösen élénk a nászruhája

J. Giofredi Rísso (donzella) kisebb és ritkább az elbbinél.
b) Acantholabrus Pallonii Risso. Kispatíc említi és macsin horvát népies el-

nevezéssel illeti. Egy Matisz gyjteményében is van. Mindenesetre ritka.

() Crenilabrus rostrafvs Bloch., zöld duzzadt ajkú, szrkés-barna és

zöldszin változatai díszítve piros pontokkal. A Crenilabrus-nemhez tartozó hal-

fajok (helyi néven: liba vagy papagá) mind bozótlakók; húsuk íztelen, a halcsar-

nokban a vegyes halkeverék egyik alkotórészét képezi.

G. ocellatus Forski. (Pávaszem.) Kopoltyúfedjét kerek ibolyaszín, pirossal
és kékkel szegélyezett folt díszíti ; nyáron közönséges.

C. griseus I^., kevés kivétellel kizárólag az Adriai tenger lakója; színe
változó.

C. Roissali Risso., fején 2 barna harántsávval ; a test szine változó, legin-

kább sötétzöld, barna csíkokkal és a hátuszón miniumpiros pettyekkel : nyáron
közöuség-es.

C. mediterraneus L. (cavalíere), ritkább faj ; testszine vöröses, néha kékes
;

a melluszószárnyak és a kormányuszó alján 1— 1 fekete folttal.
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f'. Pavo C. V., színezete igen tarka : jellemz a zöldes alapon a fejtl a
fai'kig húzódó három liosszanti sáv; igen közönséges.

d) Lahrus mixtvs L. (])apag;i), tarka duzzadt ajkú. Szine kor és nem szerint
változik ; a nstény teljesen különbözik a hímektl. Állandó jellege, hogy a
kormányuszó és az alsó sörény széle kék, a hátúszó sörény mells részét %gy
harna vagy sötétkék folt disziti.

A különböz szinnek megfelelleg 6 válfajt különböztetnek meg

:

L. trimaculatus Lac- <* ;
— L. quadrimaculatus Risso (J;

-- L. mixtus Lac.

(^ ;
— L. variegatus L. (^ ;

— h. coquus Lac, (^ ;
— L. pavo Risso (^.

1894. deczember 10-én a fiumei Baross-kiköt hullámtörjén kivül egyszerre

fogták mind a két nstény és mind a négy himnek a válfaját, melyek egy részét

Matisz J ános az ezredéves kiállításra szárazon kipreparálta.

L. merula L. (tinca di mar), barna duzzadt ajkú, nagyra n ; közönséges.
L. festivus Risso (donzela, papagá), ezüst duzzadt ajkú. Szemtl a farkig egy

ezüst sáv húzódik, mely alatt a test oldalait ezüst pettyek diszitik ; ritkábl) az
elbbinél.

L. turdus L., pirospettyes, duzzadt ajkú. Testének alapszíne zöld, mells
úszói narancsszinüek ; ritkább faj.

30. család. Pomacenfridae, tüskés hassörénynyel.
Heliastes chromis L. (caligher, fabretto). Magas és rövid testalkatú hal egy

hátsörénynyel ; barna alapon a 8 hosszanti sáv eléggé ismerteti ; húsa rossz izü. Elég
közönséges bozótlakó.

II. REND. VÉRTES HALAK. GANOIDEI.

1. család. Tokfélék. Acipenseridae. Testük nyújtott, öt sorban elhelyezett

csontvértekkel és részaránytalan kormányuszóval. A fogatlan száj a hasoldalon

van ; az ajkak kitolhatok. A Földközi-tenger lakói ; iváskor a folyókba vándorol-

nak. A Quarneroban tavaszszal egy-egy példányt fognak ; Triesztben ós a Pó
lolyó torkolata körül mái' gyakoriak.

Acipenser Ruthenns- L. (storione), kecsege tok ; egy izben (j darab volt a fiu-

mei halcsaruokban.
A. Naccari Bp. (sporcella) ; ritkább.

A. sturio L. (storione), tok; több izben szemtl szembe láttam.

A. stellatus Pallas, sreg'tok. Dobias tanár Zengben egy i)éldányl szerzett,

melyet S. Giorgio öbölben, Zenghez közel fogtak.

III. REND. HARÁNTSZÁJUAK. PLAÜIOSTOMI.

A bels váz részben porczogós, részben csontos, a br apró éles pikkelyek-
kel vagy pajzsoeskákkal van fedve (chagrin). Ritkábban tcíbb pár hosszúkás
kopoltyunyilással. Szájuk mindig a hasoldalon van. Ivari egyesülés után rakják

le tojásaikat.

I. ALREND. RÁ.IAP^ÉLÉK.

Széles, lapos testük hosszú és vékony farkban végzdik; a feliéi' hasoldalon

van harántul a szájnyílás és az 5 pár kopoltviinyilás. Szanmeinü tojásaik vánkos
alakúak. Fenéklakók.

1. család. Tengeri galambok. Myliobatidae. Vékony farkuk tövében kintt
tövissel (ferro) mérges sebet ejtenek.

Myliohatis aquila Ij, (colonibo), galamb. Közönséges, 1 ni. hosszura n.
Myliohatis nnctvla Bp. (colombo, pipistrello). Denevér, harántcsikok nélkül

;

kisebb az elbbinél
;
gyakori.

2. család. Óriás ráják. Trigonidae. A folyó torkolatok kíizelében nappal az

iszapban elrejtve alusznak, éjjel l'arktövisükkel (ferro) megsebzik az alvó halakat.

2—3 m. hosszura is nnek, súlyuk 100— .^0f) kg'.

Trygon hrucco Bp. (stramazzo), barna inatráoz, váukoshal, orra tompa, farka

kétszer olyan hosszú, mint teste.

Trygon pasiinaca L. (stramazzo, mattana), sárga vánkoshal, orra hegyes, farka

csak valamivel hosszabb a testénél.

3. család. Kisebb ráják. Rajidae. Rombalaku, éjjeli ragadozó halak. Fenék-
lakók.

a) Dasybatis asterias Delar. (rasetta, baracola), csillagos rája. Hátán csillag-

alakú foltokkal ; közönséges.
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D. davata L. (rasa spinosa). tüskés rája. Az elbbinél nagyobb ; közönséges.
b)- Baja miraletus L. (quattrocchi), pávaszem-rája. Melluszói hátoldalán egy-

ogy kerek, fekete és sárga gyiirük áltíi! határolt, ibolyakék folttal ; közönséges
kisebb faj.

R. maryinata Lac. (baracola rasa) szegélyes rája. Mells uszószárnyainak
széle zöldes sziuü szegélylyel van beszegve ; ritkább.

c) Laeviraja oxyrhijnchns L. (bavosa ineruie) sima rája.

L. maerorhynchus Bp. (bravosa armata) tüskésfejü bravóza. Mind a kett
közönséges, 80 cm. hosszú rája faj.

d) Torx^edo Nohiliana Bp. (tremolo) szemüveges elektromos rája; sziklás ten-

gerfenéken.
T. Oalvanü L. (tremolo) márványozott elektromos rája ; homokos talajon.

T. Narce Nardo. (tremolo occhiato) (foltos) pávaszemes elektrnraos rája

;

iszapos talajon; ritkább az elbbieknél.

n. ALREND. rZAP.\FELEK. — SELACHIA.

Testük hosszú, hengeres, az 5—7 kopoltyú nyilas a nyak jobb- és baloldalán.

Tojásaik hosszúkásak, négyszögletesek, hosszú rugalmas szarunem szálakkal.

1. Család: Szárnyas úszójúak. Squa-
tinidae.

Squatina angelus Dum. (squaena)
tengeri ángya 1. Nagyon közönséges fe-

nék lakó, másfél méter hosszúra n ; át-

menetet képez a rájáktól a czápákhoz.
.S'. occulata Dum. az északi Adriá-

ban ritkább.

2. Család : Macskaezápák. Scyllidae.

Tojásokat raknak ; magános fenéklakók
;

helyes fogaik szélén 1— 2 éles foggal.

Scülium stellare (gatta pardo) pár-
duczczápa, kevesebb nagy folttal ; kfi-

zönséges.
(S'. canicula L. (gatta) macskaczápa

számtalan apró folttal; iszap- és bozót-
laló; különösen tentahalakkal táplálkozik.

Érdes brét keményebb tárgyak csiszo-

lására használják.
3. Család : Ktityaczápák. Mustelidae.

Eleven szülk ; iszaplakók közel a par-

tokhoz, társaséletet élnek ; apró fogaik

tompák.
Mustelus equesfris Bp. (Cagneto) kis

kutyaczápa ; 80 cm. hosszú ; ritkább.

M. plebejus Bp. (can bianco) fehér

kutyaczápa ; világos-szürke alapon fehéj

lóitokkal. 1' 2 m. hosszú ; közönséges.
4. Család : Kóborló czápák. Squali-

dae. Pislogó hártyával és háromszög-
alakú éles fogakkal.

a) Galeus canis Bp. (can da denti,

can grigio) szia-ke kutyaczápa. Hátán
palaszürke; 1—2 m. hosszú; évenként két izben ;30--4-0 elevent szül; közönséges.

b) Prionodon glanciis L. (can turchino) kék czápa. Hátán sötétkékszin, 2. m.

hosszú ; nyáron töl)bször fogják.

c) Sphyrna zygaena L. syn. Zyfiacna malleus Val. (pesce martello) kala[)ács-

hal. 2— ;5 m. hosszú.

A Földközi-tengerbl többször bevándorol vizeinkbe, különösen meleg

nyái'on. 1884-ben Zengbl kapott ez ismertetés irója egy Vá m. hosszú példányt;

I89Í. augusztusban Abbázia mellett ejtettek el egy másfél méter hosszú kala-

pácshalat.

5. Család; Lohogófurkú czáíjúk. Alop adidae.

Alopias vulpes L. (Pesce bandiera, volpe). Lobogóhal. Farkúszójának fels
karélya rendkívül hosszú ; ritkábl) faj.

1892. június lO-én a Quarneróban íogott ilyen hal az iró birtokába került ; teste

1 n)., a farkkal együtt 2 ni. hosszú. — 1896. július hó 28-áu közel Fiuméhez eav

közel o m. hosszú példányt fogtak.

XYPHIAS GLADIUS. KARDHAL.
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6. Család : Nutgij czápák. Lamnidae.

A nagy kopoltyú-nyilások a mellúszó szárnyak eltt vannak. A farkúszcj

íelholdalakír; a fark Vége jobb- és baloldalt bordás ;
elevenszülk ;

ritkább vendég-

halak.

a) Lamna cornubica L. (Cagniaj oi'rniányos czápa. A háromszögletes éles

logak alsó széle fürészelt.

b) Oxyrrhina SpaUanzanii Raf. (Cagnia) hegyesorrú czápa. Az éles fogak

hegyesek, hosszúak, ópszélek.

c) Carcharodon Rondeletii M. H. (cagnia, ver pesce cane) emberev czájja.

Nagy, háromszögalakú, éles fogainak széle finoman frészelt ; orrmánya

i'ö\id. A nagy tengerek lakója.

Vizeinkbe csakis nyáron és öszszel, a tinhalak vándorlásakor vetdik be és

a tinhalakat üldözve, a tinfogó hálóba téved, hol azután elejtik. A legnagyobb

példány, a mit Fiúméban láthattunk, 7 méter hosszú volt. Az 1895. szeptember

2-án a Portoréval szemközt lév szerszticzai tounárában fogott 4-5,4 m. hosszú him

az ezredéves kiállitás kereskedelmi-tengerészeti csarnokában volt kiállítva. Ten-

gerünkben évenként átlag 4— 5 példányt figyelnek meg, de csak azokat ejtik el,

MURKNA HELÉNA.

MURÉNA.

V,n nagyság.

FOLTOS SCYLLIÜM GAlLLLs. MACSKACZAPA.

ÉS TOJÁSAL

Ve nagyság.

melyek a tinfogó hálókba Ijetévednek. A m. kir. tengerészeti liatóság'1887 — :l89.'j-ig'

12 Ízben fizette ki a hivatalosan bemutatott és a tonnárákban elejtett i méter

hosszúságot meghaladó czápákért járó 100 frtnyi jutalomdijat.

Selache maxima L. Nagy mélységek lakója. 12 méternyire is megn. Az
Adriai tengerben is nagyon ritka vendéghal, a Quarneróban eddig nem vették

észre.

7. Család: Egysei émjes czápák. Notidanidae. 6— 7 pár kopoltyúnyilással ; mély
tengerfenék lakói ; a nstény évenként többször eleveneket szül ; ritka czápafajok.

a) Heptandius cinereus Raf. (Can a capo incavato, ancíölo) homorúfej czápa;
7 p;ir kopoltyúnyilással; 3 m. hosszú.

b) Noiidanus griseus L. (pesce manzoj bikaczápa ; pár kopoltyúnyilással

;

;?— 4 m. hosszú
;
gyakoribb az elbbinél.

8. Család : Tövises czápák. Spinacídac. A két hátúszó sörény egy-egy tövissel.

a) Centrina Salviani (pesce porco) tengeri malacz. A br prizmatikus, 3 csúcs-

ban végzd éles pikkelyekkel vnn fedve; alakja zömök: a tengerfenék lakója;

V2— 1 m. hosszú ; nem ritka.

//) Ac.antliias Blainvillii Rísso. (Spinarolo, asiá) tövises czápa; 70 cnh hosszú;
nem nagyon gyakori.

A. vuUjaris Bp. (asíá, asiale) foltos tövises czápa; 70 cm. hosszú; a part-

menti tenger fenekén közönséges; húsa ízletes.

^
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IV. REND. KÖRSZÁ.JÚAK.

1. Család: Inyolák. Petromyzonidae. Testük hengeres, kigTÓalakú ; 7 pár

koj)olt,yi'inyilással. A szivókaszer kerek száj tele van apró fogakkal ; az ajkak
tapadó korongot képeznek, nielylyel más halakhoz, hajók aljához, kövekhez
tapadnak.

Petromyzon marinus L. (magna pegola, lampreda) tengeri iugola. 70 cin. liosszú ;

lavaszszal a folyókba vándorol ; nálunk nem gyakori ; tengerparti népünk húsát

nom eszi meg.

ÜERINCZTELEX ÁLLATíJK.

A tengerl)eii iicmcsak a hahikiuik, hanem inindcMi szci'vczctiipk, iniiidcn

i'iUatíajnak megvan a maga elterjedési kíire és tekintettel a tenger iizon

mélységére, a melyben az egyes álLdok állandúini tai-tózkodnak és azon túl

sem tol-, sem lefelé nem igen mennek, szintájakat különböztetünk meg, a

inelyek a következk

:

Az ára'pály 'parti szintúja lm. mélységig

A hullámok parti szintája . . . . 1—4 m.

A hullámalatti szintáj ...... 4—20 m.

A félhomály szintája 20—40 m.

A homály színtája 40—60 m.

A méh] fenéi' szintája ...... 00—120 m.

Ezen szintájak határain belül él állatokon kivül meg kell még emlí-

tenünk a tejigeri áramlatokkal iiszó, továbbá nem annyira a lengcrbeii

magában, mint inkább a part m(Mitén él állatokat.

I. PARTMENTI ÁLLATOK.

Ajiró ragadozó állatkák, melyek vagy a partmenti sziklákon, vagy kavicson

ide s tova futkosnak és a hullámok által kivetett és szárazon maradt állatokból,

valamint rothadó állatkák anyagából táplálkoznak. Ilyenek a sziklarepedésekben

százával él Ligia Brandtii Rathk., egy ászkaféle rák, két hangyafaj és egy

Lycosa pók.

II. AZ ÁRAPÁLY PARTMENTI SZINTÁJA.

Mélysége egy méter. Ezen árapály állatait a meredek lejtés partokon csekély,

a lassan leereszked tengerparton (spiaggia) nagyobb területen találjuk.

Ilyenek els sorban a kacslábú rákokhoz tartozó apró Balanus minutus L.,

melynek százezrei a sziklákhoz tapadva, néhol valóságos kérget képeznek. Egyes
helyeken a Mytüus nnnimus Pol. apró szakálas fekete kagyló százai egész fürtöket

képeznek. Itt-ott elszórva a sziklafalakhoz tapadnak a pajzscsigák (pantalena) és

pedig a Patella scutellaris Lam., P. lusitanica Gmelin. ; továbbá ászkaalakú csigák

:

Chíton Polli Pliil., Ch. siculus Gray és Ch. fascicularis L.

Mindezen állatok, a midn a teng'er apálykor visszavonul, légmentesen el-

zárják héjaikat, vagy szorosan a sziklafalhoz lapulnak és több órán át viz nélkül

is elélnek.

Egyes helyeken a sziklák feltnen likacsosak; ezek belsejében a LithodoniKs

Jithophagus L. (dattero) kfiux) kagyló százai az állatok növekedtével l)efelé nünd-

inkább kiszélesed meneteket ásnak.

Mélyebben a vizben ott piroslik az Áctinia ruhra (fragola die maré) tengeri

szamócza nev virágállatka és tapogatóikat nyújtogatva, a sziklákhoz tapadva, ott

pompáznak az urbeliiek állatkörébe tartozó virág'állatok : Anthea cereus Johnst. és

Adinia mesembryantliermim Okén. A sziklákon meg kavicson mászkál a Litorina

Basteroti Payr. csiga, a homokban ])edig él az Arenicola hranchialis And. Edw. ós

A. piscatorum Lam. nev tengeri giliszta.

III. A HULLÁMOK PARTI SZINTÁJA.

Ez a szintáj gazdag állatokban 1—4 m. mélységben és a parttól szá-

mítva 10—25 m. szélességben terjed ki, a szerint, a mint a part többé vagy
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kevésbhé míMcdck. Talaja változatos; sziklás, bozótos, kavicsos, homokos,
iszajios.

A számos touigeralatti fciuM^, és a tengerbe öml édesvízi forrás okozza,

hogy a kevert viz a partok közelében gyakori; sótartalma és fajsúlya ennél-

fogva változó. A világosság be-

-
• " folyása ers, ereje ós szine csak-

^> ^v ?;*. nem olyan mint a levegn. A
iSHHv ^^^^ víznyomás is csekély és mindössze

^^^^^La:-jS^i»'i^^í^J7i7J>' ')/ 1 légnyomásnak felel meg. A

^^^s^^^^^fifSflSffTf^ hullámmozgás közvetlen ; a liul-

^_ ^ ^ ^
-, V"

*-:'"^>
\ %!' '^ lámtorlás ereje a helyi viszonyok-

"*- A szél okozta felületes áram-

lások még érezhetk. xVz apálj' és

dagály rendes váltakozása e szintáj
BLENNius ocELLARis. —

fg|gQ rétegeit még befolvásolja.
TENGERI LEPKE.

3/„ nagyság A víz hmérséklete a „Deli"

magyar yacht fedélzetérl az 1875.

és 1877. években részint a fiumei öböl közepén, részint a zengi csatornában

töri ént mérések alapján:

január 30-<án augusztus 27-én

a tonyer felszinén lO'? CO 22-5 QO

0-3 méternyi mélvséghon 10-7 Qo 22'5 Co
1-9 .. .. 10-7 C —
í)-.5 .. .. 11-7 CO 21-0 CO

190 .. .. 11-1 C 16-9 CO

28-5 .. .. 11-1 CO 14-4 CO

40-0 .. .. 11-7 CO —
47-5 .. .. 12-;! CO 11-9 CO
57-0

.. .. — 10-8 CO

Bö-f) .. .. — 9-8 CO
74-0 .. ,. — 9-7 CO

Ezek szerint a hullámok szin-

lájának téh hmérséklete 10-7 C,
-..«•-

nyári hmérséklete 22-5 C lévén,

ezen két adat alapján a közép évi

hmérséklet 16'6 C-nak felel meg;*

a téli és nyári hmérséklet közötti ^BBt^ i "- tif-ií^^^ís^

különbség 11'8C" jelentékeny, akár ^tBK^^ K A
a viz felszínén. A hmérséklet _S^ ^ //^"
vaiiozasai gyoisak es na]M'ol-napra -^^^"^ ' f^' ^

mérhetk. __,.,

Ezen sziiitViiban él állatok c ^^W -""-^

szeriül közvetlen Imílámmozgást, ^ ^" "^w.-a*.-

téiívt nagvobb hmérsékletet igé-
',

,
," , , , , , CENTRISCÜS SCOLOPA. TEXGERI SZALONKA.

nyelnek es nagyobb viznyomast
v, nagyság.

e,l\iselni nem birnak, és a sótar-

1alom \álloz;isai ii'áiit jieni annyira fogékonyak, st ha (ígyszer-másszor

szárazon inaradnak, rövid ideig víz nélkül is elélhí^tnek. míg a II. szintáj

iílhilai huzamos ideig maradnak szárazon és a j)artmen1i állatok a sótar-

tahuú nedves tengeri levegvel éi-ik he.

.\ ]i;n-iiik kílzi'lrhiMi a k(izi''|) o\\ iióiiiéi-sékli't rsak lö Co, k'liát kischi) mini a

liiiinri öbíil küy.cpón, minek oka clfsö s()rl)aii a ilii.s parlnn'iili fonók- ós parii liidc^g' ódos-
vi/,ii lorrások.
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Ezen szintájt jellemz állatok a következk

:

1. Puhányok. Tjpus ; MoUusca.
a) Csigák : A parti sziklafalakhoz és az alámerült sziklákhoz tapadnak.
Patella coerulea L. pajzscsiga.

Chiton Cajetanus Poli, — Ch. sicidus Gray.
Nassa corniculata Olivi, — N. reticulata L. — a moszatokon. N. costulata

Renieri, iszapos parti tengerfenéken.
Pisania maculosa Lamark, a sziklákon.

Columbella rustica Linné, a sziklákon a tenger felszinéhez közel.

Natica millepunctata Lamark, a sziklákon.

Coiius mediterraneus Brug, kúpcsiga.
Cerithium scabrum Olivi, a sziklákon.

Littorina heritoides Linné, a sziklarepedésekben.
Mangelia reticulata Risso, a homokban.
Rissoa costata Jeffreis, — R. marginata Michaud, — R. caluthiscus Pliilippi

— R. exigna Philippi.

Murex Edioardsii Payraiuleau, gyakran szárazon marad.
Phasianella pulla Linné, a sziklákon.

Turbo riigosus Linné, melynek operculumát (Sz. Lucza szeme) díszítésre

használják.

SOLEA VULGÁRIS. PLATESSA VULG. NYELV- ÉS LEVÉLHALAK.

Trochus fragaroides Philippi (vulgo : naridole) mindenütt a sziklákon a viz

felszinéhez közel, — T. articulatus Philippi, — T. dubius Philippi, a sziklákon, —
T. striatus Linné, sziklákon és moszatokon, — T. varius Linné és T. devaricatus

Linné partmenti köveken és sziklákon.
Haliotus tuberculata L. (oreccliio di S. Pietro) füles csiga, sziklákon.
Aplisia depilans Linné, — A. pundata Cuvier, a kövek alján, néha a vizén

kivül (Portoré).

Doris verrucosa Linné, kövek alatt a víz színéhez közel.

Polycera quadrilineata Müller, a börmoszatokon.
b) Kagylók :

Pholas dacfylus Linné, sziklákban.
Saxicava ardica Linné, sziklákban és szivacsokban meneteket fúr.

Solen vagina Linné (hüvelykagyló), Czirkvenicza- felé az iszapban.
Vemis gallina Linné, V. decussata, a homokban.
Venerupis Irus Linné, és

Petricola litJwphaga Retzius, a köveken belül.

Mytilus minimus Poli, — M. lineatus Gmelin, — A£. Gallojtrovincialls Lamark,
íi bisszussal (szakái) a sziklákhoz tapadva, fürtöket alkotnak.

Mediola barbata Linné, és ]\[. Petagnae Scacchi, mint az elbbiek.
Lithodonms lithophagus Linné, a sziklákban.
Arca Noac Linné, — A. vavicularls Rriigniere, — A. hnrhala Linné, a szikla-

üregek falaihoz tapadnak.
Lima sqnamosa Lamark, L. inflata Lamark, a sziklarepedésekben.
Spondylns aadeatus Philippi, a sziklákhoz tapad.

Magyarország Vármegyéi és Városai; Fiurae és a magyar-horvát iengerpür'. 00
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BELNE ACUS. ARCSORÜ CSUKA.
i/,2 nagyság.

Anomia epJiippium Linné és A.
cepa Linné, sziklákon és Mytilus kagy-
lók héjain közönség-esek.

OstreapJicatuJa Linné, — 0. depressa
Philippi, sziklákhoz és egyéb alámerült
tárgyaklioz tapadnak.

2. Bakok. Classis : Crustacea, typus :

Arthropoda.

Acanthonyx lunulatus Risso, sziklá-

kon a brmoszatok között él.

Xantho rivtdosus Risso, közel a

parthoz, kavicsok és kövek kö-cött

mászkál.

EripJiia spinifi ons Herbst, tenger-
alatti partmenti sziklákon.

Carcinus maenas Pennant, táskarák,
a sziklarepedésekben leskeldik.

Pinotheres pisus Linné, osztrigafélék héjain belül él.

Gebia litoralis Risso, iszapos tengerparton él,

Alpheus dentipes Guerin,

Nika edulis Risso és

Athanas nitescens Leach, moszatok között bujkálnak.

Palemon squilla Linné, — P. redirostris Zaddach, átlátszó hosszúfarkú rákok,

melyek a sekély vízben is úszkálnak.

Sphaeroma serratum Fabricius, — S. granulátum Grube, aszkarákok, össze-

húzódva gömbalakot vesznek fel.

Idothea tricuspidata Desmarest, az algák között.

Bopyrus squülarum Latreille, a Palaemon squilla,

Qyge branchialis Heller. a Gebia litoralis rák kopoltyúüregeiben élsködnek.

Caprella acutifrons Latreille. Csekély mélységben, moszatokkal bentt szik-

lákon él.

Gammarus marinus Leach, bolharák. Sekély parti vizekben ugrálva úszik, —
Q. locusta Fabricius, kövek és brmoszatok alatt, — G. Olivii M. Edwards,
Voloskában.

Chtliamalus stellatus Poli. Közönséges apró kacslábú rák, melj'nek héjai a part-

menti sziklákon néhol valóságos kérget képeznek.

Gyüriis férgek. Classis : Annelides ; typus : Hermes. A hullámok parti

szintája férgekben igen gazdag, de minthogy ezek leginkább a moszatok

között tartózkodnak és az 1—25 méternyi mély vizrétegekben is a mosza-

tokkal bentt köves talajon élnek nagyobb mennyiségben, az ismétlést el-

kerülend, legtöbbjét a következ szintájnál fogjuk felsorolni. Itt csak azokra

szoritkozimk, a melyek kizárólag csakis ezen l—3 m. mélységben találhatók.

Ilyenek

:

Spirographis Spallanzani Viviani,

szétterjesztett tarkaszinü tapogatóval

a tenger díszét képezi; helyhez kötött

féreg, a mennyiben csövével sziklá-

hoz vagy czölöphöz tapad.

Sabella reniformis Lenckart. A
martinschizzai öbölben.

Pedinaria auricoma Müller. Mar-
tinschizza öblének a vesztegzár inté-

zettl jobbra elterül sekélyviz, isza-

pos részében.
Cirratuhcs Lamarckii And. M.

Edwards. Mint az elbbi. '4 P:.-.íi

Arcnicola piscatoniiii Cuvier és

A. Grubii. Mint az elbbiek.
Pontobdella muricata G. Ezen

tengeri piócza rájákon élsködik
ugyan, de sziklákon is találtatott már.

Sipunculus verrucosus Grube.
Martinschizza öbölben.

'ÜÉ^^-

"^^

EXOCVETUS VOLITANS.

FKCSKEHAL.

"'ni nagysig-
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Bonellia viridis Schmarda. E klorofilt tartalmazó zöld férget e sorok irója

Fiúmétól Portoréig a tengerpart szikláiból szedte ki, miután elbb megleste
tanyáját, azután a sziklát összetörte.

4. Tüskebörüek. Typus : Echinodermata.
a) tengeri sünök : Echinus esculentus Linné (riccio di maré), tengeri sün

;

tömérdek mennyiségben a fiumei kiköt mólóin és a sziklákon az egész part
hosszában. E. microhiherculatus Blainville. Ritkább.

h) tengeri csillagok : Asteriscus verniculatus M. Tr. Alámerült sziklákon.

Ophiolepsis ciliata M. Tr. és

Ophistrix fragilis 0. F. MüUer, igen kényes tengeri csillagok. Élnek a mo-
szatok között vagy a szivacsokon néha nagy mennyiségben.

5. Ürhelüek. Typus : Coelenterata.

a) Virágállatok. Polypi. Actinia sulcata Penn. A. purpurea = rhododactyla. Mos,
A. mesembryanthemum cereus Okén. A. viridis.

h) Szivacsok. Spongiae : Hircinia spinulosa C. Schmidt.
Esperia calyx Nardo.
Geodia placenta = gigás O. Schmidt, a sziklákhoz tapadnak.
Eeniera porosa 0. Schmidt. Egyéb tárgyakat kéreg gyanánt von be.

IV. HIILLÁM.M.ATTI PARTI SZINT.4j.

Függélyes kitoi'jedése : 4 méter mélységtl egész 20 m. mélységig.

Szélességi kiterjedése egy(!s Jielyeken különböz, a szerint, a mint a part

folytatása a tenger alatt egyenletesen vagy meredeken erí^szkeclik le. Van-
nak egyes pontok, a hol a partok folytatása 30 m. mélységre meredek,

majdnem függleg(!s lalat ké|)ez és a hol ezen szintáj szélessége minimális

(pl. ..Dalle Vedove'' osteria, eltt Pecsinén). f^gyes luílyeken, Szusák mentén

(Bagno al Lido vag\ a (ilavan-házak eltt Pecsinén, a Fiumara, Keesina és

Czirkvenicza (Recsina) torkolatánál és máshol) nem a part tengeralatti lejlje

képezi a tengerfeneket, hanem a vizektl (jsszehordott görgetegek, kavics,

homok, iszap és egyéb tíirmelék, melyek egyenletes, majdnem vízszintes

tengerfeneket alkotnak. E szintájban a leginkább uralkodó a sziklás, moszat-

bozótokkal bentt, hol gyorsabban, hol lassabban leereszked tengerfenék.

A jellemz állal fajok és csoportok elterjedésének maximuma 6—15

méternyi mélységre (>sik.

Ezen szintájban a hullámmozgás hatása gyönge, (mosódott, a hméi--

séklet nem függ annyira a leveg liöraérsékének változásaitól; tengeralatti

hideg édesvizi források is ritkák, tehát a hmérséklet valamivel állandóbb

;

az elbbi adatok alapján az évi középhmérséklet a felsbb vizrétegekben

16 C, az alsóbbakban 14 (J°; a téli és nyári hmérséklet közötti különbség

:

a felsbb vizrétegekben 10 C, az alsóbbakban 5-8 C. E szerint a nyári és

téli hmérsékletek közti nagyobb különbségek még megvannak, csakis a

naponkinti hmérsékleti ingadozások liiányzanak, miért is a hmérséklet

változásai csakis 3—4 nap összehatása után mérhetk.

Szél okozta vizáramlatok nincsenek ugyan, de a tengeralatti vizáram-

latok rendesen mködnek. A fény behatása is gyengébb és a tenger fenekén

lév tárgyakat elmosódva látjuk ; a aíz színárnyalatai többé-kevésbbé sárgás-

zöldek.

A hullámalatti szintájban él tengeri állat(jk a hullámtorlást és a li-

mérséknek rögtöni változását nem trik, ellenben magasal)b közép- hmérséket

és elegend világosságot igényelnek ; azért e szintájt jellemz állatai nagyobb-

részt még a Földközi-tenger faunájához tartozó alakok.

Ilyen mediterrán állatok a k()vetkezök :

-/. Puhányok. Typus: MoUusca.
a.) Fejláhuuk. Nappal a sziklaüregekben rejtznek, éjjel zsákmány után in-

dulnak.
Octopus ruhjaisr I^amark, (folpo) közönséges polip.

Eledone moschata Kisso, (folpo) pézsmapolip.

55*
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Argonauta Argó Linné, vitorlázó polip. A nstény héja vékony, csónakalaku,
két karja széles ; a him kicsiny (Hectocotylus), héja nincsen. Nagy ritkán vetdik
be a déli Quarneróba ; Dalmácziában gyakoribb.

Loligo vulgáris Lamark, (calamaro) kalamáris. Közönséges.
L. sagiitata Risso, (totano). Ritka.

Sepiola vulgáris Grant, (todoro). Elég közönséges.
S. Rondeletii Leach, (sepolina) kis tentalial és

Sejiia officinalis Linné, (sepia, seppa) nagy tentahal. Közönségesek.
b) Csigák. Murex Blainvillei Payraudeau. Homokos tengerfenéken közönséges.

Ritkábbak : M. truculus Linné, M. hrandaris Linné, M. erinaceus Linné, M. tarentinus

Lamark, M. decussatus Gmelin. A sziklákon gyakoriak : M. eristatus Brocchi és

M. Edivardssii Payraudeau.
Chenopus pes peli'aui Linné. Közönséges.
Cypraea lurida Linné. Ritkább.
CeritJiium vulgatum Bruguiere. Iszapos tengerfenéken él.

Rissoa Montagni Payraudeau, R. costata= Alvania costata Brusina.
Zizyphinus striatus Linné, Z. creuulatus Brocchi. Moszatokkal bentt talajon.

Trochus Adansoni Payraudeau. Mint az elbbiek.
Fissurella costaria Deshayes. Sziklákon.
Aplysia depilans Linné. A kövek alján (Portoré).

Doris coerulea Risso. Mint az elbbi (Portoré).

Chiton marginatus Pennant. Ritka quarnerói faj.

c) Kagylók. Teredo navalis Linné. A czölöpöket, hajók alját és egyéb alá-

merült faanyagot összerongálja.

Solen vagina Linné, (cappa lunga) tengeri bab. Iszapos talajon Cirkvenicza
környékén kevés ; elárusitás végett inkább az átellenes szigetekrl, a velenczei

lagunákból hozzák.
Teliina serrata Renieri és T. halaustina Linné. Homokos tengerfenéken.
Cytherea exoleta Linné, C. ehione Lamark, (cappa liscia) sima kagyló. Homo-

kos fenéken az egész Adriában elég közönségesek.
A selyemkagylók. PiHMa-fajok nálunk ritkák, mig ellenben Dalmáczia tengerei-

nek homokos fenekén közönségesek.
Chama gryphoides Linné. A partmeuti sziklákhoz tapad; közönséges.
A III. hullámok parti szintájában felsorolt Area, Lima, Spondylus, Anomia és

Osírea-nemek fajai ezen szintáj felsbb vizrétegeiben is elfordulnak.
2. Molluszkoidok. Typus : Molluseoidea.

a) Mohállatok (Bryozoa) tölcséralaku telepei, u. m.

:

Flustra hyalina Pali.

Membranipora pilosa L., M. pertusa Esp.
Betepora cellulosa Linné. Sziklákhoz, nagyobb moszatokhoz és egyéb tárgyak-

hoz tapadnak.
b) Kulacsállatok (Ascidiae). Sziklákhoz, czölöpökhöz tapadnak.
Ascidia mammillata Cuvier A. (Ciona) intestinalis Linné.
Cynthia papillosa Sav.
Amaroecium roseum Edw.
Pyrosoma elegáns Les. és P. giganteum Les.

3. Bakok. Crustacea.

Stenorhynchus longirostris Fabr., tengeri kaszáspók. Gyakori bozótlakó.

Pisa arntata Latreille. Moszatokkal bentt sziklákon lesben áll ; háta néha
tele van algákkal.

P. nodipes Leach. Ritkább quarnerói faj.

Maja squinado Rond, (grancevola) tengeri pók. Közönséges. M. verrucosa M.
Edw. Gyakori.

Lambrus angulifrons Latreille. Sziklás fenéken gyakori (Portoré).

Pilumnus hirtellus Linné. G3^akori.

Carcinus maenas Pennant. Közönséges a sziklarepedések között.

Gonoplax rhomboides Fabr. Sziklás fenéken.
Pinnotheres pisum Linné, az osztrigákban ; Pinnotheres veterun Linné, a selyem-

kagylókban (Pinna), de szabadon is, iszapban. Nálunk ritka fajok.

Ilia nucleus Herbst. Az iszapban ('Fiume).

Atelecyclus heterodon Leach. Sziklás talajon (Portoré).

Corystes dentatus Latr. Sziklákon, ritkább faj.

Dorippe lanata L. Mint az elbbi.
Pagurus Fabr. A remeterákok számos kisebb-nagyobb faja, melyek üres

csigahéjakban élnek, hogy lágy utópotrohukat megvédjék. Iszapos vagy homokos
tengerfenék lakói.

Pagurus timidus Roux, a partok mentén ; P. maculatus Risso ; P. Prideauxii

Leach (Zengg) ; P. sctilptimanus Lucas. Az iró 2 példányt látott Zeng vizeibl.
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Oalathea strigosa L. (la morte)
és G. squamifera Leach. Ritkább
fajok.

Scyllarus arctus Roemer. A fiu-

mei kikötben is gyakori.
PaÜHurus vulgáris Latr. (ra-

g'osta, squilla), nagy csáposrák,
valamint a Homarus vulgáris M. Edw.
(astice), nagy ollósrák. Partmenti
sziklaüregekben rej- jznek, néha 80
cm. hosszú példányokat fognak.

Crangoii vulgáris Fabr., C. cata-

phradus Olivi.

Virhius viridis M. Edw. Szikla-

üregekben ; ritka.

Sicyonia sculpta M. Edw. Ritka faj

.

Squilla mantis Rondelet és S.

Desmarestii Risso, a nagy és kis

istenimádó (szájlábu) rák. A Quarne-
róban nem gyakori, ellenben a triesti

és a többi isztriai öbölben kosárszámra
fogják ; tengerparti halászaink ezeket a rákokat Íztelen húsuk miatt a tengerbe

visszadobják.
4. Gyürüs férgek. Classis : Annelides. Typus : Vermes.

Eteone pterophora Ehlers. Quarnero.
Eulalia viridis Savigui, Fiume. E. obteda Ehlers, Martinschizza. E. macroceros

Grube, Fiume.
Eurysyllis tuherculata Ehlers, Zurkovoi öbölben,

Ehlersia cornuta Rathke, Martinschizzai öbölben moszatok között.

Syllis Krohnii Ehlers. Zurkovoi öbölben moszatok között, S. brevipennis Grube.
Mint az elbbi.

íS'. hyalina Grube. Mint az elbbi.
Sylline rubropundata Grube. Portoré öblében moszatok között.

Glycera unicoj-nis Savigny és G. tesselata Grube. Martinchizza íibölben homo-
kos talajon.

Nereis Cosfae Grube. Fiume körül gyakori a moszatok között, sziklák és

kövek alatt, valamint szivacsokban.
N. rubicunda Ehlers. Fiume körül sziklás talajon, moszatok között gyakori.

— N. rava Ehlers. Fiume körül iszapban. — N. cultrifera Grube. Fiume körül

brmoszatokon. - N. DuiiicrUlii Audouiu et M. Edwards. Portoré öblében mosza-
tok között.

Eunicc sanguinea Quatrefages, Pecsinén, a martinschizzai öbölben moszatok
között. — E. siciliemis Grube = E. adriatica Schmarda. Fiume körül sziklák között.

— A Baross-kiköt építésekor a repesztett sziklatömbök közül 3 példány opalizáló

színekben ragyogó Eunice került

napvilágra és ez ismertetés írójának
birtokába, melyek közül az egyik

IV?. m. hosszú, a másik kett 1 m.-

nél rövidebb volt. Ezeket E. gigantea

Sav. : E. aphroditois Pali. tekintjük,

de minthogy ezt a fajt egy szerz
sem említi és Claus exotikus alak-

nak mondja, alkalomadtán elbb pon-
tosan meg akarjuk határozni.

E. Harassii And. et M. Edw.
Pecsinén, martinschizzai és portoréi

öbölben gyakori.
Nematonereis oculata Ehlers. Mar-

tinschizza öbölben moszatok között.

Lumbriconereis gracilis Ehlers,

L. Nardonis Aud. et M. Edw. és L.

cocrínea Renier. Fiume körül köves,

bozótos tengerfenéken.
Euphrosine mediterranea Grube.

Sziklalyukakban és nulliporák csator-

náiban a martinschizzai öbölben.
Chrysopetalum fragile Ehlers.

Fiume körül sziklás talajon.

ZYGAENA malleus. — KALAPACSHAL.
Vg nagyság
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Hermadion pelhicidum Ehlers. Martinschizzai öbölben, bozóttal bentt sziklás

talajon.

Serpula contortuplicnta Linné, Portoré, Pecsine. S. vermicularis L. egy lesze-

relt hajó fenekérl kaptuk. ,S'. aspera Philippi, portoréi öbölben, sziklás talajon,

Zurkovón, bova lánczokon. S. filograna Nardo, Fiume, Pecsine, Portoré. S. davigera
Grube, a pécsinél, martinschizzai öbölben. S. iricuspis Grube, S. galcata Grube és

S. protense a portoréi öbölben.
Protula intestinum Linné. A martinschizzai öbölben.
5. Tüskehörüek. Typus : Echinodermata.
a) Tengeri sünök : Toxopneustes hrevispinofius Brdt. — Echinus lividvs Lam.
Spatangus purpureus Lesk., Echinocardium mediterrancum Gray és Brissus uni-

color Klein, szívalakú sünök.
b) Csillagállatok : Astropeden penlacanthus D. Ch., A. platyacantJms M. et Tr.

— Asterias rubens L. — Comatula mediterranea Lam. = Antedon rosacea Norman.

c) Tengeri uborkák: Ho'oiJiuria tubulosa Gmel, homokos talajon, mindenütt
közönséges, különösen sirokkális szélvihar után. Ritkábbak : a H. tergestina Sars.,

H. Poli D. Ch., Cucumaria cucumis Risso és a SynajÉa digitata. Mntg.
6. Ürbelüek. Typus : Coelenterata.

a) Magános virágállatok: A. sulcata Penn. és Adinia Rondeldii D. Ch. a
sziklákon. A. mesewíbrijanthcnmm Johnst. sziklákon és Murex csigák héjain. — A.

effoda L. a remeterák által lakott csigahéjakon. — Adamsia palliata Johnst sziklá-

kon és csigákon.
b) Telepes virágállatok (korátok) : A^ieroides calycularis Edvv. — Pennaria dis-

ticha Goldf. — Sertularia sp. L. Egy Madrepora cervicornis Lam. telepekhez hasonló
korál. — Gorgonia verrucosa Pali. több alakváltozata: eg-yenes vesszforma, kúszó
és felemelked ágakkal és kiszélesedett teleptalppal. — Mind sziklákhoz és szir-

tekhez tapadnak.
c) Szivacsok: Cacospongia cavernosa Schniidt Oszkár, — Euspongia adriatica

O. Schm., — E. quarnerensis válfaj, — Reníera porosa 0. Schm., — R. cratera

O. S., — Aplysina aerophoba Nardo, — A. carnosa O. S. sárga, vizbl kiszedve
sötétkék, — Halichondria aurantiaca O. S., — Axiaella cinnamonea 0. S. intenziv

sárga bokoralak, — A. polypoides O. S. — A már említett Geodia placenta gigás
- tuberosa O. S., — Ancorina verrucosa 0. S., — Suberites doinuncula Nardo, mely-

lyel a Dromia rák hátát betakarja, — S. mnssa Nardo, — S. papillina O. S. A
Suberites fajok gyakran teljesen magukba temetik a Cerithium csig-ahéjakat, miket
a remeterákocskák (Pagurus) lakásuknak foglalnak le.

A Quarneróban a mosdószivacs kt változata íordiil el. Északi felében

a quarnerói, a déli felében az adriai mosdószivacs. A quarnerói szivacsok

azonban nem tetszetsek. Színük szennyes barna és a szarúnem váz fonalai

érdesek s e miatt az e fajta szivacsok mosdó asztalra nem valók. A köz-

életben biitorok, kocsik és különíisou íi fiuniri lialászok a halcsarnokban az

asztalok mosására használják.

A Quarnero déli felél)en elöíordnló mosdósziva(-sok k(")/j)tt vannak

olyanok, a melyek a követelményeknek megfelelnének, mert vázuk finom és

puha, de ezeket sem halászszák, mert aljuk rozsdaszin foltokkal lévén tele,

árúba nem bocsáthatják. Pedig ezek a l'oltok onnét erednek, hogy a szi-

vacsok a tengerfenék porondjának vasalkatrészeit magukba sziják, a mi

azonban semmi bcfolyássiü sincs a szivacs jóságára.

V. A FÉLHOMÁLY SZINTA.J.V.

Függélyes kiterjedése 20-tól 40 méterig. Tengerfenekét a középs me-

redek lejt képezi, ezért, vízszintes kiterjedése is a helyi viszonyok szerint

20—70 méternyire terjed kifelé. A tf^ngerfenék kevésbbé változatos, talaja

többnyire sziklás, a lapos területen dnrva, kavicsos, fövenyes és agyagos.

Édesvízi források <; szintájban nincsenek, a víz sótarlahna és fajsúlya e

szerint mindenütt egyenl. A fénynek ereje már tetemcísen csökkent és így

az uralkodó szín a szürkés zöld ; nappal is félhomály uralkodik, melyben a

fény és árnyék közötti kühinbség elenyészben van. A víznyomás a legalsó

vízrétegeklxMi B'/'a légnyomásnak felel meg.
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A küzvetetlen hullámmozgás nem létezik többé, csak az állandó mély-

ségi rendes áramlat az, mely ezen vízrétegek zömét mozgásban tartja. A
hömérsék sülyedt ; a nyári hmérséklet 13'ü-tól 14 C", a téli ll"l-töl

11 "7 r."-ig. A közép évi hmérséklet 12";") C.°. A nyári és téli hmérséklet

köziitti különbség a felsbb vízrétegekben 2"9 C.°, az alsóbbakban 1'9 C".

A hmérséklet ingadozásai csakis egy hétnek összes eredményei után

mérhetk.

Az eme szintájban él állatoknak életfeltételei : mérsékelt fény és mér-

sékelt víznyomás, — nem erszakos, de egyenletes, lassú vízmozgás, —
alacsonyabb, de állandóbb hmérséklet.

E szintájban találkozunk olyan állatalakokkal, milyenek még mindig

a melegebb Földközi-tenger faunájához tartoznak, de a legalsóbb rétegekben

olyanokkal is, a melyek az északi hidegebb tengerek fels vízrétegeiben

tartózkodnak.

A félhomály vagy kíizépszintájnak állatvilága a következ :

1. Puhányok. Typua: MoUusca.
a) Csigák: Fusus rostratus Olivi, F. coralinus Scacchi.
Nassa incrassata Müller,

Cyclope neriteus Linné,
Ovula adriatica Sow. sziklás talajon

.

Turritella ommimis Risso, iszapos talajon.

VermetuK sp. sziklás talajon.

Ziziphinus (Troclí/is) conulus Lam.
Bulla liydalis Linné és
Akera carnoNci Cuvier, nem gyakoriak; Portorén, agyagos tengerfenéken.
Philine (Bulla) nperta Linné, mint az elbbi.
Doris llmhuta Lam., D. coerulea Risso, mint az elbbiek.
Chiton fascicularis Linné, sziklás talajon.

Dentalium eutalis L., D. dentulis L. agyagos vagy iszapos talajon ; nem gya-
koriak.

b) Kaijylók

:

Solecurtus slrigillnfiis Rlainvilic. Igon ritka. Tudtunkkal tiz év alatt a Quar-
neróban 2 példányt fogtak; már a Veglia és Cherso szigetek közötti tengerszo-
rosban (Canale di mezzo) gyakoribb. Zára környékén már közönséges.

Lyonaia corruscuiifi Scacchi; a Cirkvenicza fürdhelylyel szemközt nagy
mélységben több példányt találtak.

Teliina serrata Reuieri, a Quarnerónak egyik sajátossága; közönséges.
Venus verrucosa Linné, homokos talajon gyakori.
Cardium ciliare L., homokos ós moszatokkal bentt tengerl'enéken gyakori. —

C. papillosum Poli, iszapos talajon. — C. edule r_íinnó, agyagos és iszapos talajon

gyakori.
Peden glaher Linné, a leggyakoribb féskagyló. — P. opercularis L., P. varius L.,

R. piisio L.

Vola Jacobaea L. - Oslraca Jacobaca L. Peden Jacobaeus Blainv. Nagy
féskagyló tengerünkben kevésbbé, Dalmáeziában ellenben mindenütt gyakori.

2. MoUuszkoidok.
Ezek közül a szirtekhez, sziklákhoz és üres Cardium csigahéjahoz tapadnak

a különféle kulacsállatok, milyeneket már a hulkunalatti szintájban is találtunk.

3. Rákok. Classis: Crustacea.

A szintáj fels és közép vizrétegeiben ugyanazon rákfajok fordulnak el,
mint a melyek a hullámalatti szintájban élnek. Azokon kivül megcmlitendök

:

Iiiadms thoradcus Roux. algák között.

Portunus dcjmrator Linné, homokban és iszapban
;
portoréi öböl.

Corystes dentatus Latr. Nagyobb mélységekben gyakoribb mint a bullámalatti

szintájban.

Dromia vulgáris M. Edw, hátát a Suberites domuncula szivacscsal betakarva,
zsákmányát csellel közelíti meg.

Homola spinifrons Lam. Sokkal ritkább az elbbinél, melylyel életmódra
nézve megegyezik.

á. Gyürüs férgek. Classis: Annelides.

Carobia lugens Ehlers, moszatok között a martinschizzai öbölben.
Phyllodoce vittata Ehl. és

P. lamelligera Ehl., Fiume körül az iszapban.
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P. albovittata Grube, a martinschizzai öbölben.
Podarke agilis Ehl., mint az elbbi. P. riridescens Ehl. és P. albicinda Ehl.,

a fiumei kiköt szerves anj-agYjkat tartalmazó sáros iszapjában
Perihoea longocirrata Ehl., martinschizzai öböl sziklái között él ; épen igy a

Proceraea picta Ehl.

Statirocephalus rulrovitfatus Grube, Fiume, Szusák, Pecsine. Martiuschizza.
Sigalion limicola Ehl. Fiume kikötjében.
Chaetopterus variopedatus Renier. Matisz mindeddig' Portorén 2 példányt

fogott.

Hermione hystrix Sav. — Aphrodité hystrix Quatrefag-es, és
A. aiuleata Linné, a Quarnero iszapjában gyakoriak.
•5. Tüükebörüek. Typvs : Echinodermata.
a) Tengeri síinek : a nagy Echinus meló Lam. ( melone di maré) tengeri dinnye

és a már emiitett részarányos, szivalaku Spataitgus és Brissus fajoíc.

b) Csillagállatok: Astropecten aiiraiitiacusFhiVippi. — Echinaster sepositus Hetz. —
Asterias glaciális O. E. MüU. — A szabályos ötszöghöz hasonló Palmipes memhra-
naceus Linck.— A hengerkaruak közül: Ophiura longicnuda Linck. — 0. lacertosa

Linck. — Oplnomyxa pentagona íjam. — Az Antedon rosacea Norm. felkúszó csillagállat

itt is fordul el.
r.) Holothuriák alakjai és fajai azonosak a hulláraalatti szintájban élkkel,
6, Vrbelüek. Typus : Coelenterata.

Szivacsok: A már emiitett Suberites fajok, — Axinellák és Aplysinák: továbbá :

Sycon (Sycandra) raphanus O. S. és S. papillosa 0. S. — Asconida mészszivacsok
nemezei és Chondrosia brszivacsok.

VI. A HUM.\LYOSSAa SZIXTAJA.

Függélyes irányban 40 méternyi mélységtl 60 m. mélységig terjed le.

Vízszintes kiterjedése nagy, terjedelmes, a mennyiben fenekét nemcsak az

alsó parti meredek lejt és szintén meredek gerinczek lejti képezik, me-
lyek a Quarnero egyenletes, sík tengerfenekébl kiemelkednek, hanem más-

részt csaknem az egész Quarnerónak és a magyar-horvát tengerpart men-

tén eliiuzudó csatornáknak és öblöknek gyengén hullámzatos, majdnem sík

tengeralatti talaja képezi.

A talaj maga a lejtökön sziklás, a tengeralatti gerinczeken szirtes, a

sík tengerfenéken híg agyag. Egyes helyeken a fenékbl édes vízi for-

rások bugyognak ÍVl, még pechg oly ervel, hogy az édes víz kisebb faj-

sulyánál fogva a tenger felszínéig tör és azokat a köralaku édesvízi tükröket

képezi, melyeket halászaink igen jól ismernek és bellük friss édes

^dzet merítenek. Ez édes viz foi'rások módosítják a lengernz hmérsék-
letét, fajsulj'át és sótartalmát, de a liatásuk inkább közvetlen, lokáHs. A
fény hatása igvn csekély ; a fény és árnyék közti különbség nem létezik,

minden szürkés-kék színben látszik. A víznyomás nagy és a vízrétegek

zömében, 60—65 m. mélységben körülbelül 6^', légnyomásnak felel meg.

A víz tökéletes nyugalomban van.

A hmérséklet tetemesen sülyedt ; a középhniérsék -|- 12 C-ra tehet

és a mélyebb vizrétegekben rohamosan sülyed. A hmérséklet azonban ál-

landóbb ; változások lassan következnek be, melyeket egy-egy liónap lefo-

lyása után észlelhetünk és mérhetünk. A téli hmérsék + 12 C ; a hosszú

nyár hmérsékletének maximuma 1") C"; a végletek közöUi külíhibség e

szerint csakis 3 0" fokot tesz ki.

Ezen mély színtájban tartózkodó állatok homályt, a víz nyugalmát,

továbbá alacsonyabb bár, de állandóbb hmérsékletet kívánnak ; szervezetük

a nagyobb víznyomást is képes elviselni. Ebben a hidegebb színtájban már
nem találjuk annyira a Földközi tenger faimáját jellemz állatokat, hanem
inkább azon állatok vannak elterjedve, a mink az Atlanti-Oceán északibb,

európai öbleiben élnek.
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E mély szintájban él jellemz állatok a következk :

1. Puhányok Tíjpm : Mollusca.

a) Csigák : Dolium cjalea Linné, a nagy hordócsig-a.
Cassidaria echinophoia Linné, és C. tyrrheiia Chemnitz.
Odontomia craticulata Brusina.
Turritella triplicata Brocchi.
Pleíirotoma-Raphitoma, az algákon és az iszapban.
h) Kagylók. Veiius fusciata Costa.
Cardiuin cilí Linné- C. oblunguvi Gmel. Isocardia cor Linné.
Pectunculus pielosun Linné.
Peden adspersns Lam. P.
Testae Bov. P. operciilaris Linné.
és Nucula sulcata Brown.
^. Rákok. Classis Crustacea.

Az elbbi szintáj alakjain kívül : tömérdek mennyiségben a Porfunus
depurator Linné, (mazinette) nev táskarák és az Ízletes és drága

Xrj/Jirojjs neroegicKs Linné, (scampi) csemegerák. (Lásd: iialászati statisztikát)

Fiume egyik specialitása, mely kizárólag csakis a Qnarneróban és Norvégia
fjordjaiban lordul el.

3. Gyiirüs férgek kí'iziil

AZ KMUKK'KVn CZAl'A ( CAKCU AHOI m i.\ )i()NIJKI,ETll) KK.IF. 1-HE1'AI{ALVA.

a már említett Hcmüonc-Aprodltc hysti-ix tíavigni és A. ticulrata Linné.
4. Tüskehöi-iiek közül a Holothtii-iák és a már emiitett Palnnpes menihra-

naceus Ag.
5. ÜrJielüek közül a virágállatok telepei, a korallok vannak képviselve.

Ilyenek : Gorgonella és CIorgonia verrucosa Pali. kérges korallok, melynek rend-

kívül elágazó és bokorhoz hasonló telepe a sziklás talajon fejldik.

Alryonium palniídum Pali. és A. dígitatum L. húsos, puha korallok.

Pematida rabra EUis, P. pJiospJiorea L. gyönyör píros, sárgásfehér színár-

nyalatú, struczmadár tollához hasonló alakú húsos koralltelepek.

Pteroides spinulona Herki. szürke szín tövises toUkorall.

Veretüum cynomoriioii Pali. Virágzó vesszhöz hasonló korall.

VII. LEGMÉLYEBB FENÉK8ZINTÁJ.

Ezen szintáj a Quarneró egyenletes tengerfenekének egyes medencze-

szerü, 60 métertl 100—102 méternyi mélyedéseiben terjed ki; e szerint

nem általános, inkább csak helyi jelleg.

A talaj mindenütt legfinomabb agyag, a medenczék lejtin itt- ott szik-

lás vagy durva kavicsos. Ezen mély medenczékben mindenütt valószínleg

mély szürkület, talán sötétség uralkodik, melyben a fény és a szín változatait

megkülönböztetni nem lehet. A nyugalom tökéletes, a víznyomás 110 m.

Magyarország Vármeg^'éi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 56



442 A tenger állatvilága.

mélységben körülbelül 12 légnyomásnak felel meg. A középhömérséklet

bizonyára még inkább sülyeclt és a nyári és téli végletek közti különbség is bizo-

nyára igen csekély. Hmérséki váltíjzatok itt nem igen léteznek, banem
egymásba folynak. Ezekrl az egyenletes, hvös hmérséklet vizrétegek

állatair(31 eddig kevés biztosat tudunk, — ehhez rendszeres kutatás és búvár-

kodás szükséges, — de valószín, hogy itt olyan állat-alakok is élhetnek,

milyenek az északibb, hidegebb tengerekben is elfordulnak.

Ezek a mély medenczék is hemzsegnek a csemegerák sokaságától, a

chioggiai olasz halászok az kokkia- hálójukkal napfényre hozzák a

Serialaría lendigera MU. mohállatok telepeinek ríuidetlenül összekuszált és

egymással összentt nemezeit, és köztük az Aylaophenia myriophyllum

pennatula Lamx. nev híjdrohoralloh lombjait.

Napfényre kerülnek ilyenkor eltörpült kagylók és csigák, azoknak

üres és törött héjai, melyek közül Lorenz I. R. szerint*) legföllebb csak

a Cardium Linné, Arca Ij. és Liicina Bruguiére, ismerhetk fel. Ráakadunk
még Peeten glaber h. és Avicida tarentina Lam. Venus fascíata Da Costa.

V. ovata Pennant kagylókra és Taritella quadricarinata Brocchi **) nev
csigafajra.

A mélyebb tengerfenéknek kutatásához nagyobb készülékek szükségesek,

nem olyan könnyen megy az, mint a partmenti, kevésbbé mély tengerekben

való kutatás, a mihez gyakran jó, biztos csónak, két evezs, egy-két olcsóbb,

sajátszerkezetü fenékháló és egy 100 m. hosszú kötél elegend. Hozzájárul

egy-egy vágóhorog, szigony, vakaróvas, felfogó háló és emel fogó. Nem
igy van ez a nyilt tengeren ; itt jó kis vitorlás vagy kis gzös, több ember,

drága, hosszú kötelek és még drágább hálók kellenek, a mit magánember

nem gyzhet meg. A chioggiai olasz halászokkal tudományos kutatásra

anyagot gyjteni nem lehet, mert drága az idejk, válogatni nem engednek

és mindazt, a minek a halcsarnokban nincs keletje, azonnal visszadobják a

tengerbe.

LEBEGVE IIHZÓ — PELAGIKUS— ÁLLATOK.

Ilyenek egyes vándor- és kóborló halak, melyek a tenger fels és alsó

szintájaiban egyformán élhetnek, valamint a legtöbb tengeri halnak lebeg

ikrái és úszó álczái és fiatalai. Ilyenek a puhányokhoz tartozó uszószárnyuak

(Pteropoda) és pörge kopoltyusak (Spirobranchiata). Lebegve' úszó állat-

alakok az egyes molhiszkák, molluszkoidok és rákok szabadon úszó álczái

(Nauplius, Zoea Phylosoma). Pelagikus állatok az ürbelüek típusához tartozó

medúzák, a helyhez kötíitt, ül, magányos és telepes virágállatoknak (korallok)

és szivacsoknak szabadon rajzó álczái.

Ezeket a gyakran igen apró szervezeteket bizonyos idben a tenger

felszínén vagy a fels vizrétegekben finom selyemtU-hálóba cissze lehet

gyjteni. Tudományos kutatások alkalmával az igy fogott zsákmányt „plankton"

vagy „Auftrieb" tudományos gyjtnévvel jelölik.

A pelagikus állatokkal szemben a fenéklakó, bozótlakó, homokos vagy

iszapos talajon lakó állatokat, különösen az olyíi*i halakat, melyek bizonyos

mélység és szintáj lakói és szervcízetknél fogva ezen szintájak határát át

nem léphetik, rajzó állatoknak nevezhetjük. (E halakról már szóltunk egy

más fejezetben.)

*) Topográfia della cittá e del circondario di Fiume 1896.—Pag. 152.
**) Stossich M. szerint csak Sebonico-bau fordul el, és nem gyakori ; M. Stossich.

Prospetto dclla fauna del maré Adriatico. P. 11.
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A lebegve úszó állatok leginkább melegebb hónapokban érnek a Qnar-

neróba és annak partmenti csatornáiba és öbleibe. Ezeket az állatokat a

déli tengerekbl hozzánk jöv rendes meleg vizáramlatok terelik mifelénk,

de minthogy a Qiiarnero szigetek által (>lzárt öböl, ez állatoknak száma

elenyész csekély. Gyakoribbak Carlopago és Zeng környékén, a hová

délrl és a Bocca di Segna szoroson át jutnak. A Quarneróba egyenesen a

Veglia és Cherso szigetek közötti Canah di Mezzo csatornán át, továbbá a

nagy Ccmale Farasina szoros Cherso felli partja mentén jönnek, ellenben

ez utóbbi csatornának Isztria felli partja mentén a nagy rendes áramlat,

mely Fiumébl kiindulva, a Pola (ilötti Promontor felé tart, kifelé

tereli ket.

PELAÜIKUS (LEBEíiVIÍ l'SZO) HALPETÉK.

A vontató nagy fenékhálókkal való halászat már régi idk óta fel-

idézte azon vitás nézetet, hogy a halászatnak ez a módja a halállomány feii-

tartásái'a és a balak szaporod:i-

sára nézve fölötte kártékony li:i-

tású. Ezért panaszkodnak a mi

halászaink a cliioggiai olasz li;il;'i-

szokra, hogy knkkiabálóikkal a

nyilt tenger fenekét feldúlják és

a halikrát és a. kikelt íiatal iiiilakal

eltemetik, tíinkniteszik, minek k()-

vetkeztében a halállomány keves-

bedik.

De ezek a fdiarcsol: csnk

addig hdiettek éi'vényíísek, a. mig

az iíltalános hit azt tartotta, hogy

a halak [x'téi (iki-;'ii) a tenger fe-

nekén fejldnek.

Pvbbe a téves hitbe annyira

beleélték magukat nemcsak a

halászok, hanem jnaguk a termé-

szetbúvárok is, hogy midn 1864-

ben a norvég Sars természet-

tudóst a halászok figyelmeztették, hogy a lkehal jx'téi a tenger felszínén

szabadon úsznak, nem hitt saját szemeinek, minthogy az édesvízi halak

petéinek a viz fenekén való fejldés(> t is nrra a téves hitre vezette, hogy

a tengeri halak is ugyanigy 1'ejldnek.

Ezen idtl fogva számos tudós : Sars, Heiisím,* Ryder,** M'Intosh és

Prince, Agassiz, Huxley és legutóbb a nápolyi zoológiai állomáson dr. Láng
és kiváltké]i(!n a jeles speczialista, dr. RnfFaelle Frigyes*** mindig több és

több ilyen pelagikus (úszó) halpetét fe(l(>zt(>k fíil, st Rafl'aellenek (")ssze-

hasonlitó kutatásai alapján sikerült számos halfajnak petéit teljes biztonság-

gal megállapítani, számos halnemnek [)etéit megkíizelitleg meghatározni és

sok halféléknél a petefészkek szerkezetébl a petére nézve általános követ-

keztetéseket levonni. Dr. Raffaelle az olasz kormány megbízásából is foly-

HA.IA CI,.\V,\TA. TÜSKÉS RÁJA.

* Über das Vorkommen und die Meng-e der Eier einiger Ostseefische.

** Varietá delle nova dei Teleostei.

Dr. Raffaelle Fed. Le nova galleg'ianti e le larve dei Teleostei nel golfo di Naijoli-

Mittlieilunüen zool. Station VIII. Bánd.
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tatja kutatásait és eközben a halászat töi'vényeit a helyszínén tett kutatások

eredményeire alapítja.

Ámbár (íddig számos halnak uszópetéi még ismeretlenek, mégis az

ismertek alapján egész biztonsággal mondhatjuk, hogy a legtíjbb, halászati

szempontból fontos halfajok szabadon, a tenger felszínén úszva vagy bizo-

nyos mélységben, de mindig messze a tengerfenéktl lebegve fejldnek és

azért ezeknek fejldését a vontató fenékhálók nem akadályozzák.

A legtöbb pelagikus halpete gömböly, csak az anchovis szardella

(P]ngraulis enerassicholus) petéi elliptikusak. Átmérjük 0'2— 1"7 mm. között

ingadozik. A küls burok finom rugalmas hártya (capsula) — különbség

nélkül minden fajnál, — ez el van látva egy tölcséralakú apró nyilassal

(micropila), némely fajnál ezenkívül a hártya likacsos (branzin), másoknál a

likacsok rendkívül finomak (nyelvhal). A hártyán belül van a tojásfehérje,

melybl a fejld ébrény táplálkozik. A fehérje egyöntet, teljesen át-

látszó, félfolyékony anyag vagy pedig némely fajnál hólyagos és az egyes

hólyagok között vékony protoplasma hártya fekszik. Némelykor a hólyagok

nagyok, egymást kíUcsönösen nyomják és akkor a fehérje szerkezete pohed-

rikus, de mihelyt a küls burkot felrepesztjük, a hólyagok gömböly alakot

vesznek fel.

Harmadik fontos alkatrész a zsíranyag, melyet néha másképen mint

érintéssel észrevenni nem lehet (menyhalak, félszegúszók), máskor egy nagy

(branzin, durbincs) vagy számos apró olaj csepp (Trachinus) alakjában lép

fel, a mely cseppek kisebb fajsúlyuknál fogva a pete fels részében foglal-

nak helyet. Ezek az olajcseppek az egyes fajok megállapításánál rendkívül

fontosak, a mennyiben ezeknek jelenléte, elhelyezése, száma, nagysága egy

és ugyanazon fajnál állandó karaktert képez. Az olaj a fehérje váladéka.

Midn a petében az ébrény fejldésnek indul, az olajcseppek, ha számA)sab-

bak, mind egybefolynak.

Nem kevésbbé fontos jellemvonás a petehártya és fehérje közötti tér.

az úgynevezett lélekz kamara (camera respiratoria), mely tele van tengeri

vízzel. A mint ugyanis a hal a petét a vízbe üríti, ez azonnal megdagad

és a tenger vize a hártyán lév micropila nyíláson és az apró likacsokon a

lélekz kamarál)a hatol be.

A pelagikus petéknek legfontosabb tulajdonságuk, hogy fajsúlyuk kisebb

a tengeri víz faj súlyánál, miért is a víz színén úsznak, vagy bizonyos mély-

ségben lebegnek. A peték ezen fajsúlya különböz halfajoknál különböz.

De másrészt, minél jobban fejldik az ébrény, annál inkább felemészti a

fehérjét, melynek luilyébc; víz hatolván be, a pete fajsúlya níigyobb lesz és

a pete a mélyf^bb vízrétegekbe sülyed : ott viszont nagyobb lévén a víz-

nyomás és a víz fajsúlya, a fejld pete ott marad lebegve és nem ér a

fenékre. Ez a magyarázata ama biológiai ténynek, hogy számos halpete, a

mely kezdetben a víz felszínén úszik, késbb a tengerben lebeg, továbbá

hogy ugyanazon mélységben tíibb halfajnak petéit találjuk, de a fejldés

különböz stádiumában.

2. Vszószáj-uyá pelagikus puhán^'ok közül: az áttetsz Cíjmhulia Puiouii Y^liúm

nagy ritkán Hyalea tridentata Forsk. Clio és Cleodora fajok.

;-5. Pöryekopoltyús puhányok közül a Terebratnlina capid snpeutis L. már üres

héját Pecsinén mindössze kétszer találtuk.

4. Heteropodák közül az átlátszó Pterotruckea coroiiata Fork. liatal példányát

e sorok irója egyetlen egyszer látta a martinschizzai öbölben.
5. A 31oUuíikoidca, typushoz tartozó zsákállatok közül csakis a teljesen át-

látszó, színtelen Salpa maxinia Fork. jelenik meg' nagy ritkán.

6. Pelayikiis állatnak tekinthetjük a puhányokhoz tartozó és a hulláinalatti
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szintájnál már említett Argonauta Argó Linné úszópolipot, valamint a Tethijs fim-

briata L. és T. leporina L. mezítelen csig-ákat.

7. A medúzák mind pelagikus állatok, különösen a „Bocca di Seg'na" szorosan
átkerülnek tengerünkbe és annak öbleibe a következk : Ehizostoma Cuvieri Pér.

Les., — R. pulino L., — Pelagia iioctiliica Pér. Lés. ernys medúzák, — Aurelia

aurita ^ Medusa aurita L., korongos medúza ; nagy ritkán a Cassiopeia Pér. Les.,
— Tiara = Óceánia conica Ksch., — 0. pileata Pér. hólyagos medúzák.

A bordás medúzák közül többször láttuk, de csak elvétve egy-egy példány-
ban a következket : Beroe ovata Delle Ch., — Callianira bialata D. Ch. kétszer

1895. év nyarán a martinschizzai öbölben Cestus veneris-t Les. és ugyanakkor két

Ízben Martinscliizzán, egy izben Pecsinén (Villa Gelletich) a Ci/dippe hormipliora

Ggbr. teljesen átlátszó, szintelen bordás medúzákat.
E helyen megemlítjük még azon vándor kacslábú rákokat, melyek a hajók

aljához, vagy más nagyobb állatok hátához tapadva, ezekkel tovább vitetik magu-
kat ; álczáik pedig pelagikusak. Ilyenek

:

Lepas anatifera L., a hajók alján.

Conchoderma gracile Heller, a nagy tengeri pók (Maja squinado) testén és

kopoltyúin,
Chelonobia testudinaria L., a tengeri tekns hátán,

Balanus tintinahulum L., a nagy tekns hátán és hajók alján.

ÉLSKÖD ÁLLATOK.

Tengerünkben számos apró rák és féreg él, melyeket szintájak szerint osz-

tályozni nem mindig lehet, a mennyiben más állatokon, különösen halakon, del-

fineken, csigákon, kagylókon és nagyobb rákokon élsködnek, még pedig majd a
kültakarón, majd az orrlyukakban, majd a száj- vagy kopoltyúüregekben, majd
a kopoltyúkon vagy kopoltyúíveken, majd a végbélnyüás körül, majd a belekben
vagy az izmokban. Minden halfajnak van egy-két ilyen hívatlan vendége, mely
éjjel-nappal kínozza és gyakran agyongyötri. Halászaink az ilyen apró parazita

rákokat, különösen az egynilölábúakat (Isopoda) tengeri tetveknek hiják.

A rákok közül eddig körülbelül 81, a férgek közül 91- parazita fajt

ismerünk.
Hogy a sok közül egy példát hozzunk fel, megemlítjük itt legnagyobb vándor-

halunkat, a tinhalat (Thynnus vulgáris) és kelletlen parazit vendégeit :

Elytropliora brachíjptera Gerst., a tinhal orrüregeiben élsködik.
Cecro^js Latreülii Leach., a tinhal kopoltyúin él.

Brachiella Thyimi Cuv., a tinhal kopoltyúin és mellúszó szárnyai hónal-
jában él.

Caligus MülL, rákfajok a tinhal kültakaróján.
Monostoimtni biparfititm Vedl., lapos féreg, a tinhal kopoltyúin élsködnek.

I
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lEXGERi növények legnagyobbrészt maszatol- (Algae) azaz, chlorophyllal

biró telepes növények. Kivételt képeznek a Zo.síem-fajok, melyek

a Najádeák családjához tartoznak és virágos egyszik növények.

Ezek csekély mélységben, leginkább iszapos vagy agyagos talajon nnek,
hosszú tövük csúszó, leveleik hosszúak, vonalasak ; nyáron virítanak. Néhol

nagy kiterjedés tengeralatti réteket alkotnak, igy Fiume mellett a szusáki

part mentén, a .,Bíigno al Lido'' eltt, a czirkveniczai kikötben és másutt.

A nép ..tengeri /"/<" (crino vegetale) néven ismeri.

A tengeri fnek két faját ismerjük : -Z'osíera ?»arma L. és Z. angastifolía

Horneman.

A tengeri moszatol: kicsiny és nagyobb fajai az áj-apály határain, a

hullámok szintájában és a hullám alatti szintájban, majd a szirteken és

sziklákon, némelyek nagyobb moszatokon nnek. Alakjids; változó : a szir-

teken apró foltok vagy kéreg alakjában lépnek fel, vagy hosszú vékony

fonálalakúak, vagy rojtalakúak, majd összekuszált fonalaik gömbölyded,

belül üres telepeket alkotnak, majd laposak, lombalakúak, majd kemények,

brnemek, levelekhez hasonló képletekhez hasonlitanak, itt bokor, ott elágazó

fácska alakot vesznek fel, st vannak kemény, mésztartalmú moszatok,

májmohokra emlékeztet lapos lombalakok vagy czifra dudoros mészkkavi-

csokhoz hasonlók.

A tapasztalat azt mutatja, hogy a moszatok — a kovahártyás Diato-

mák kivételével — a nagyobb mélységekben nincsenek, mi azon biológiai

okra vezethet vissza, hogy ezen chlorophyllt tartalmazó növények élete a

homály szintájaiban elegend éltet napsugár nélkül nem létezik és azért

csak kevésbbé mély tengertalajon kell keresnünk azon buja tengeralatti

növényzetet, melyet a különböz moszatok alkotnak. Csupáu csak a paránjá

Diatomdk azok, melyeket hcjmokos, iszapos, st a legmél_yebb agyagos tenger-

talajon is bven találhatunk.

A Diatomák, ezek az apró, leginkább mikroszkopikus egysejt kova-

hártyás moszatok a Quarneróban bven fordulnak el ; a hullámok szintájá-

tól kezdve, egész a legmélyebb vizrétegekig bven fordulnak el, st olyan

nemek és fajok is, minket eddig egyebütt nem sikerült találni. Diatomák-

nak közel 50 neme k. b. másfélszáz fajjal ismeretes.

Jellemz, hogy a moszatok szine helyhez van kö1v(>, a mennyiben a

fzöld és barnás fajok a felmerül i)ar1na,k és a ke\('i1 viznek lakói, az

olajzöldek a legnagyobb ár-apály határán és a hullámok szintájában nnek,
a rózsaszínek, a pirosak a mélyebb vizrétegeket kedvelik.

Vj mben nem lehet czélunk valamennyi, a Quarnero és a magy;ir-h orvát

tengerpartmenti vizeinkben elforduló moszatokat felsorolni, mely moszatok
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azonosak az adriai tenger északi részében elforduló moszatokkal; inkább

csak a nemek felsorolására és a jellemz fajok felemlitésére fogunk szorít-

kozni*) és a melyeket e sorok irója személyesen gyjtött.

I. PARTFELETTI ÉS FELMERllLÖ PARTI HZINTÁ.I.

E szintájak függleges kiterjedése — 1 méter a viz szine ííilött és

+ 1 méter a vizszin alatt. Partmenti szirtek és sziklarepedésck jellemzik e

szintájat, melyet részint a tenger rendes áradása, részint vízpárák, részint

a felcsapó hullámok nedvesen tartanak; a hullámok révén jutnak az ott

tenyész szervezetek a szükséges konyhasóhoz is. Több olyan moszatfaj

tenyészik itt a tengerbl kiálló szirteken, melyeket sohasem találunk állandóan

a viz szine alatt.

Hildebrandtia i)roto1ypus Nardo, a sziklákon vér- vagy rozsdabarna kerek

foltokat képez.

Catenella O-puntia Grev, sziklákon, íinoni, aprócska sütétibolyaszin kúszó

bokrocskákat alkot.

Az ár-apály határán egy vagy többféle kékeszöld szinü apró moszatok,

a partokat, nedves partmenti helyeket, alámerült faczölöpíiket kékeszöld

sikamlós gyeppel vagy pedig egyes szirteket kékeszöld vagy barnás kéreggel

vonnak be. Ilyenek

:

Entho'plnjsalis graimlosa Kütz. és

Gloeocapsa (Frotococcus) deiista Kütz., a sziklákon, barna kéregfoltok alak-

jában.

SjjiruUna tenuissima Kütz., bomlási terményeket tartalmazó piszkos tengeri

vizben.

Microcoleiis floccosus Hauck, sekély, csendes partokon. M. rcrnncularis Kütz.,

mint az elbbi.

Lijnghia obscura Kütz., partmenti nedves helyeken és kevert vizben.

Hormactis Balani Thur, a parti szirteken.

Isactis plana Thur. faczölöpökön.

Heteractis (Rividaria) mesentericn Kütz , a szirteken 1

—

b'%„ átmérj kékes-

zöld hólyagokat alkot.

Calothrix (Conferva) scopndornm Ag., alámerült fán.

Ellenben Bangia versicolor Küt.z, 3 cm. hosszú, barnavöröstl az ibolyakékig

szinváltozatos fonalai az árapály határán szirteket és mólókat sikamlós gyeppel

vonnak be.

*) Irodalom : Lorenz J. B. Pliysikalische Verháltiüsse und Vortheiliui';- dcr (.)r<j;-;iiiisineii

im Quarnerisclieii Holfe. Wien, 186;!.

Kiitzing F T. Diagnosen und Beiiierkungen zu neuen kritisclieu Algcn. (B. Z.)

Berlin, 1847.

Kützing F. T. Species Algarum. Lijisiao 1849.

Hauck F. Meeresalgen Deutschlands und Ocsterreichs Leipzig-, 1885.

Naccari F. L. Algologia adriatica. Bologna, 18"28.

Zanardini G. Synoi)SÍs algarura in maré adriatico luiiusque coUectaruni. Ta\i-

rini, 1841.

Zanardini G. Ieonügra[)hia iiliycologica adriatica. Vcnezia, 1860— 1876.

Agardh J Algae maris mediteri-anei ct adriatici. Paris, 184á.

Agardh J. Species, genera et ordines Algarum. Lundae, 1848— 7(i.

Berthold G. Publikáeziói (Mitthl. zool. Station.) Neapel, 1880—81—82.

Ardissone F. Phycologia meditorranea I. Varese, 188<i.

Hauck F. Verzeichniss der im Golfé von Triest gesammelteu Meeresa'gen. Wien'

1875—77.

Meneghini G. Algho italiano e dalmaticlic, (5 l'asc). Padova., 184;>.

Továbbá egyes szerzktl számos monográfia.
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Nemalion luhricum Dubv 10—20 cm. hosszú és 2— 5 mm. vastag hengeres
féregalaku telepekben az árapály határán n. Öt magát gyakran sötétpiros 1—10
mm. magas fonalakból álló gyep, a Folysiphonia tenerrima Kütz lepi be.

Lithophíjllum cristatum Menegh. (L. crassum Ros.), levélalaku elmeszesedett
k-moszat, mely az ár-apály határán szirteket és köveket ibolyásszürke szinü
kéreggel von be ; felülete egyenetlen, pikkelyes.

Ugyancsak az ár-apály határán, de részint olyan tengerben, a hol szer-

ves anyagok bomlási terményei dúsan vannak, vagy olyan helyeken, hol

parti források édesvize a tengeri vízzel keveredik, gyakran hatalmas réte-

geket és buja növényzetet alkotnak az élénk zöld szin fonál- vagy lomblevél

alakú moszatok. Ilyenek

:

Enteromorpha 10—30 cm. hosszú szallagjai, u.vn.E. "ompressa Grev., — crinita

Roth, — ramulosa Hoock.
Ulva, tengeri saláta, széles hullámzó szél lomblevél alakjai, u. m. U. Lac-

tnca L.
Phyllitü caespitosa Kütz. =^ Phycolapathum guneatvm Kütz, lándzsaalaku, hul-

lámzó szél levélalakja.

n. A HULLÁMOK SZINTÁJA 1—4 MÉTERIG.

E szintáj moszatokban igen gazdag. A kevert vizekben nnek a zöld

fonálmoszatok, az alámerült szirteket az olajzöld szin börmoszatok lepik el,

a parti sziklákon a barna szinek és mélyebben a rózsa- és piros szinek

tenyésznek. A mélyebb rétegekben ugyancsak a szirteken a faalakulag

elágazó Cystoseira fajok sürü erdket alkotnak.

A felsbb rétegek leginkább zöld szin moszatainak jellemzbb alakjai

a következk :

TJlva laduca L., — U. genuina (latiíssima Aadorum) Le Jol., igen széles levél-

alakjai, — TJ. Linza L., vékony, hegyes vég levelei.

Cutlena (Ulva) multifida Grev. kényes, olajzöld lapos telepei fels végük felé

rendkívül elágaznak.
Cladop)hora, vékony, elágazó fonálmoszatok, u. m. Cl. prolifera Kütz., — medi-

terranea Hauck, — glomerata Kütz., — alhidn Kütz., — catenata (Ag.) Hauck, —
cristaUina Kütz., — glomerata Kütz.

Enteromorpha már említett szalagjai.

Vaucheiia (Conferva) dichotoma Ág. és V. littorca Hoffm. Bang., sziklákon
sötét zöld gyepet alkotnak.

Codium adhaerens Ag. elágazó fonalai kéreg alakú társas telepekben lépnek
fel. — C, Bursa Ag. vékonj^ fonalai zöld gömbalakú telepet képeznek. -- C. tomen-

tosum Stackh. vastag, hengeres dichotom elágazású piszkoszöld fonalai a szirteken

és a rakpartokon nnek.
Chaetomorpha (Conferva) zöld szinü néha igen hosszú fonalai 'leginkább a

kevert vízben lebegnek. CJi. aerea Kütz, — crassa Kütz., — chlorotica Kütz.

Acetahulari mediterranea Lamour, szine világoszöld, a 10 cm. hosszú nyélen
12 mm. átmérj korongot hord; kiterjedt gyepeket alkotva az alámei'lt sziklákon
és sziklás tengertalajon, valódi dísze tengerpartunknak. A nép tengeri ibolyá-

nak hívja.

Zöldszin, de mélyebb vízrétegekben él moszatok : Flahellaria (Udotea)

Desfontainii Lamour, nyeles és karélyos levélalakjaival ; sötétzöld.

Halymeda tuna Lamour, Opunczía kaktuszhoz hasonló brnemíí, törékenj'^

telepei ; sárgászöld.

Bryopsis muscota Ag. madártollhoz hasonló elágazásaival.

Anadyomene stellata Ag., sziklákon, ránczos, legyez alakú zöld lombjai.

Az olajzöldes vagy zöldesbarna szinü moszatok (Phaeoph i/ceae) közül

megemlitendk

:

Fucus virsoidcs 1. A., sziklákon és szirteken, kíizel az árapály határához

mindenütt közönséges ; kemény, bruem.
Cystosini több évi bokor vagy faalaku telepei a sziklás talajon néhol sr

bozótokat alkotnak: ('. Montagnei J. Ag. és C niintu Duby, fzfára emlékeztet

telepei. — C. amentacea Bory, bokor alakjai. — 0. cnrvicHlata Zanard. csúszó, ágas-

bogas telepei. — C. Hoppii Ag., törzse a lehullott ágaktól gyaki-an érdes, tüskés,

telepe ilyenkor pálmafár;i eiiilékcztet. — C ahroluvlfolla Ag., törzs nélkül, lajios

elágazásokkal.
Snrgn.<^f!>im linifolinw Ag., és 1*^'. Hornfírhurhii Ag., niélyrhh vizrétegekben ; a
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nép, ljogy(3khoz hasonló lég-liólyagjai miatt, tengeri sz(jlünek híja. Ers, scirokkáhs

viliar le^szakilja telepeit a sziklákról és a partra dobja.

Didyota szennyes, olajzöld, széles, levélszerü telepek dichotom elágazással.

D. dirJiotoma Lamour Ulva dich. Huds. 1—2 cm. magas. — D. lineáris Ag.,

(isszekuszált dichotom ágai egy magasságig érnek. — D. fasciola Lamour, telepei

kemények, bi'emüek.
Padina Pavonia Gaillou -- Zonaria Pavouia Kütz., kevésbbé mély sziklás ten-

gerfenéken és szirteken társasán n ; a nép pávafarknak nevezi.

Bidiopteris (Fucus) j)olypoides Lamour., hosszú, levélalaku, férrel bíró dicho-

tom szennyes olajzöld telepei.

Sphacellaria scoj)aria I^yngb. a sziklákon 10— 15 cm. magas, zöldesbarna roj-

tok alakjában.

Edocarpus egyes apró fajai nagyobb moszatok (Gelidium, Cystoseira) felü-

letén 1—30 mm. magas, olajsárga, olajzöld vagy szennyes barna bárson3^szerü gyep-
ségeket alkotnak ; ilyenek : E. 'inoesüens Hauck, — monocarpus Kütz., — caespüulus

Griff., — irrerjnlaris Kütz., — ardus Kütz. — A nagyobb E. fajok bolyhos fonalai

a sziklákon 5—40 cm. magas i'ojtokat vagy vattaszer telepeket alkotnak. Ilyenek :

E. crinitua Carm., — siliculosíis Kütz., — confercoides Le Jol., — gyannlosm Ag.
Cladosfephuíi veriicillatus Ag., egyenes dichotom ágai sürün aj^ró levélörvekkel

fedve ; sziklákon.

Mosogloea Leveillei Menegh., sziklákon ; olajzöld telepei húsosak, elágazók.

Pundaria latifolia Grev. - 20 cm. h. tojásdad alakú, vékony levélforma,

Ulva-ra emlékeztet i'itkább telepei.

Stiaria attenuata Grev., olajzöldszinü, hengeres és belül üres szára és ágai

vékonyodnak és fonálban végzdnek.
Scytosiphon lometdanus J. Ag., 10—15 cm. hosszú, izeit, olajzöldszinü fonalai

a szirteken társas telepeket alkotnak.

Cfiorda Filuiii Stackh. 10— :'0 cm. olajbarna szin, nyálkás tapintató, felül

vékonyodó fonalak alakjában a sziklákon n.
HydrodatJiiHS (Ulva) sí^ivohhs Zanard., olajzöld szinü magányos vagy társas

hólyagalakban a sziklákon n.
Lithodcrma adriaiicimi Ilauck, sziklákon és csigahéjakon szennyeszöld szin

kérget alkot.

Cuileria (Ulra.) mitifida Grev., olajzöld vagy olajbarna, kényes, lapos telepe

fels részükben rendkivül finoman, de mindig egy sikban ágaznak el.

Zanurdiuia coliaris Ag. = Spatoglossum fl.abelliforme Kütz., szirteken olajzökl

szin, felül sima, alul bolyhos, a lombalakú zuzmókra emlékeztet, vastag, br-
nem telepeket alkot.

A hullámok szintájának legmélyebb vízrétegeitl lefelé pompáznak a

rózsa, hilorpiros és ihohjaszhm moszatol: változatos alakjai. Ilyenek :

Poiphyra laciniata Ag., Ulvához hasonló pirosbarnás (szárítva ibolya) szin
levélalakjai ; nem gyakori.

PeysoneUia squaniaria Deeno.^ Cystoseira törzseken barnavörös karélyos4—8 cm.
széles, harántcsíkolt leveleket alkot.

Ehhez hasonló a P. (zonaria) riibra J. Ag., csigahéjakon is.

Monospora pedicellata Sol. 2— 5 cm. magas, rendkivül finoman elágazó piros-

szin telepei.

Wrangelia multifida J. Ag., nnnt az elbbi, örvös levélkékkel. — W. pcnidllata

Ag., mint az elbbi, 5— 20 cm. magas, rózsa- vagy pirosszin.
Hclminthora devaricata J. Ag. 10— 20 cm. magas, rózsaszín, kétoldalt elágazó

telep ; az ágak elállók.

Sdnaia (Ginannia Kütz.) furcellata Biv. 10 cm. magas, barnavörös szin, villás

elágazású rojtokat képez
Antithamnion (Callitliaiiinion Ag.) crudntiim Nág. rózsa- vagy bíborpiros gye-

pet alkot.

Callithamnion graciUnum Hai'v., piros rojtjai. — C. hmccolatum Derb. 1 — 5 cm.
magas, pirosszin, lándzsaalak levelet utánzó telepei felül villásan elágaznak;
társasán nnek.

Cronania attenuata J. Ág., barnavörös, G cm. magas telepeinek elágazási
módja és alakja némileg' az édesvízi Characeákra, egyes ágak az Equisetaceákra
emlékeztetnek.

Ceramium diapluunnn Roth., — rnhrnm Ag., — áUaium Duel., sötétvörös,
ecsetalakú, rendkivül vékony és villás elágazású társas telepei, melyek részint

sziklákon, részint nagyobb algákon g-yepeket alkotnak.
Spiridia filamentosa Harv., piros kóró alakjai.

Nemasfoma didiotoma J. Ag. sötétvörös szín, húsos telepei ; törzse hengeres,
villás elágazásai összenyomott ak.
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Halymenia Floresia rózsaszin, szárnj-asan hasogatott levélalakjai.

Gigartina húsos vagy rugalmas, nagyon elágazó, 5—20 cm. magas. Külön-
böz szin telepei : G. acicularü Lamour, kékes-piros, — G. Teedii Lamour, —
biborpirostól egész szennyes-zöldig.

Plocamium coccineum Lyngb., karminpiros telepei, kétszer szárnyalt ágkép-
letekkel.

Gymnogongrus furceUatus Kütz., barnás-zöld szin gyepeket alkot.

Chrysymenia uvavia J. Ag., szilöíürthöz hasonló ; ágain sötétpiros hólya-
gokkal.

Gracüaria (Sphaerococcus) confervoides Grev., — G. compressa Grev., — G. dura
J. Ag., — G. armata J. Ag., bokoralakú, elágazó, sötétvörös, húsos telepei.

Hypnaea musdformis Lamour, mohokra emlékeztet sárgás vagy barnavörös
telepei.

Gelidium capillaceum Kütz., barnavörös szárnyalt ágai, — G. corneum. hypnoides

Kütz., piros, mohalakú telepei, — G. crinale J. Ag., barnavörös gyepségeket alkotó

telepei, — G. lat. hystrix Born. = Echinocaidon hispidiim Kütz,, szára rövid hen-
geres, széles, apró, sr, érdes szralakú ágacskákkal fedett ágai összenyomottak.

Laurencia, sárga, halvány- és sötétpiros, húsos, íürtalakú elágazásai : L. ohtusa

Lamour, — papillosa Grev., — pinnatifida Lamour, — dasyphylla Grev., — Ten-
nissima Ag.

Alsidium corallinum Ag., elbb húsos, késbb kemény vörös elágazó telepei.

Digenea simplex Ag. = Wulfeni Kütz., srn szrökkel fedett, ecsetekhez
hasonló ágaival.

Polysiphonia számos fajai. A bíborpiros, barna- vagy ibolyaszín telep hosszú,
izeit fonalas szárból áll és elálló, váltakozó alakú ágakkal bir.

Corallina offícinaliíi L., szárnyalt els- és másodrangú, gyakran a rovarok
csápjaihoz hasonló ágainak tömege 2—10 cm. magas gyepet alkot; rózsaszin;
sziklákon n.

C. rubens L. — Jania rtiheiis Lamour, rózsaszin, villás elágazású izeit telepei

sziklákon, de még inkább nagyobb moszatokon (Cystoseira) 5 cm. magas gömb-
vagy tojásdadalakú tömegeket alkotnak.

III. HULLÁMALATTI SZINTÁJ 4—20 MÉTERIG.

Ezen szintáj moszatokban kevésbbé gazdag. A fajok száma feltnen
kisebb és a létezk sem nnek olyan nagy terleteken, mint a hullámok

szintájában. A kékes-zöld szin algák teljesen hiányzanak, a zöldszinek is

igen gyérek ; e szerint az itt elforduló moszatok legtcibbje olajzöld- vagy
olajbarna- és vörös- vagy ibolyaszinek.

Lássuk a jellemzbbeket

:

Zöldszinü moszatok

:

Cladophora echinus Kütz., fonalai 3 cm. átmérj gombolyagokat alkotnak.
Anadyomcne stellata Ag., telepei a szirteken 3—6 cm. hosszú legyezalak,

hullámos szél zöld levélképletek alaiíjában nnek.
Valonia utrinduns Ag., zöldszinü 5 —10 cm. átmérj lapdalakú telepei mélyebb

homokos tengertalajon szabadon hevernek.
Dasydadus clavaeformis Ag., sötétzöld, bunkóalakú 3—5 cm. hosszú telepei

— köveken, kagyló- és csigahéjakon, és más elmerült tái'gyakon társasán nnek.
Olajzöld- és olajbarnaszmü moszatok:
Cystosira Ag., már említett fajai.

Sargassum Ag., már elbb említett fajai épen ezen szintáj dús növényzetét
képezik.

Stilophora rhizedes J. Ag., forma papillosa, 20—30 cm. magas telepe kemény,
rugalmas, szára mészkvel van bevonva, elágazása villás.

Piros, barna és ibolyaszín moszatok

:

Wrangelia pcnicillata Ag., a melyet már a hullámok szintájának alsó viz-

rétegében is találtunk.

Galaxaura adriatica Zanard., rózsaszín telepe meszes, törékeny, nndunlalan
villásan ágazik el ; egymásba Iont társas telepei gyakran nagy kiterjedés töme-
geket alkotnak. A tengei'bl kiszedve, mint általában a meszes moszatok, elveszti

szép színét.

Antithamnion cruciatum Nág., piros gyepeket alkot.

Callithamnion scojmlomm I. Ag., piros, 1 cm. magas félgömb alakú tömegek-
ben társasán n. C. tripinnatum Ag., 4 cm. magas telepei madártolihoz hasoidita-

nak. C. corymbosuin Ag., szárnyalt ágai inind egy magasságra érnek.
Ceramium tenuissimum I. Ag., az egyedüli itt elforduló faj ; vékony, piros

telepei a Cystosirákon ecsetek alakjában nnek.
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Fuue.liea repens Mout., rózsaszín telepe levélszei'ü, húsos és villásan ág-azik

el ; szirteken, czölöpökön és egyéb elmerült tárgyakon n.
Rliodimenia Palmeita Grev. és a nagyobb Rh. lignlata Zanard., vürüssziuü

villásan elágazó levélalaku brnemü telepei a sziklákon nnek.
Nitophyllum confervaceum Mengh., rózsaszín, ujasan elágazó telepei fonál

alakúak; sziklákon, 5— 10 cm. magas rojtokat alkotva, társasán nnek.
Polysiphonia ornata I. Ag., rózsaszín, késbb piros szálai lapdaalaku gyepeket

alkotnak.

Rytiphlaea iinrtoria Ag., 10 cm. magas bokrokat alkot; kemény, porcogós
ágai laposak és szárnyaltak. Karminpiros festanyaga édes vizben feloldódik.

R. pinastroides Ag., ágai hengeresek; az alsó vizrétegekben fordul el.

Dasya elegáns Ag., rózsa- vagy vörösszin húsos, hengeres, belül üres telejjei

váltakozva ágaznak el; az ágak hosszúak, vesszalakuak.

Halodicfyon mirahile Zanard., rózsaszín telepe csöalaku, mit laza ötszögek-
bl álló fonálszer szövet alkot.

Mesolohiák, többé-kevésbbé elmeszesedett moszatok, melyek más nagyobb
moszatok szárát és ágait rózsaszín vagy fehér-ibolyásszin kéreggel vonnak be,

mint pl. : Mesolohia cortidformis Kiitz. a Rytij)hlaeákon, M. Corallinae Cruan., M.
Cyutosirae Hauck, M. pustuha Lamour, a Sargassumou, a l'adinán és a Zosterán.

LitJiojihylhimok, levelekbe/;, zuzmókhoz vagy fagombákhoz hasonló rózsa- és

ibolyaszín elmeszesedett moszatok. Ilyenek : Lithop/njUum e.xpansum Phil =
yiyanteuiii Zanard., sok vékony rétegbl álló, palásszerkezet 10— 30 cm. széles

tele))(M. L. ((gariciformis — Millejjora ayiirieifoniüs! Pali., domború, alul üres levél-

alakok, melyek késbb az alaptól leszakadva, a tengerfenéken szabadon hevernek.
L. decussatum Solms., a kövekhez ntt, csak a széle szabad.

Lithothamnion-félék. Rózsa-, piros-, ibolyásszin elmeszesedett moszatok,
melyeknek társas telepei egymáshoz szorulva köveket, kagylókat részijén, vagy
pl. kavicsokat teljesen kéi'eg gyanánt vonnak be és magukba temetnek. Felletak
igen változó : bibircses, fogas, léczes, gödrös, ágas, ujjas stb. ; innen a fajnevk :

LithofhaDinion polymorplmni Aresch., erassuDi Phil., denlutaiii Ktz., iiHiiiül/osnni

Hauck.

IV. FÉLHOMÁLY SZINTÁJA : 20—25 M.

Ez a szinláj már nem gazdag moszatokban ; kevés faj fordul el és az
egyének elterjedése sem akkora, mint az elbbi szintájakban. Olyan moszatok
nnek itt, melyek kevés világossággal beérik és állandóbb hmérsékletet kövefel-

nek ; azért a Földközi tengerre jellemz alakok mindinkább háttérbe szoi'ulnak

és inkább olyan moszatl'ajok fordulnak el, melyek földrajzi elterjedése általá-

nosabb.
Az e szintájbeli jellemz moszatok Lorenz szerint a következk:
A zöld moüzutok közül: Cladoplioni Aegagrophila cornea Kütz.
Az olajzöld színek: Arthrodadla villosa Diibi.,^ A. australis Ktz, villásan

elágazó fonál telepei ; az ágak a tollakhoz hasonlóan kétoldalt sugarasak.
A piros- vagy ibolyaszínek : Peysonellia orbicnlaris Kütz., a Lithothamnion-

féléken brnemü kérget alkot.

Cryptoinenia (Bhodymenia) hinaeformis Zanard., vörös telepe széles, tagozott,

fodros levélhez hasonlít.

Rhodymenia ligulata Zanard., melyet a hullámalatti szintájban is láttunk.

RytipMaea tinctoria Ag., ezt is a felsbb színtájban említettük ; de tulajdon-

képeni otthona a félhomály szintája.

Vidalia voluhiUs I. Ag., levélszer telepe vörösszin, széles, elágazó és

csavaralakban sodort.

Lithothaw )non racemvs Link., — mamillosuni Zanard. és — ramnlosum Phil.

meszes algatelepek.

V. A HOMÁLY SZINTÁJA.

A homály szintájában (50 ni.-töl lefelé) és a félliomály szintájának

alsó vizrétegeibeii a növényeiét szünöfélbeii van, a moszatok fajai kivesznek,

a megWök alakjai (^Itíupíilnek.

Lorenz szerint ezen terület jellege épen a fönnebbi fajoknak — Dicti/o-

menia voluhilis, Rytiphlaea tinctoria és Rhodymenia — lassankinti elenyész-

tében áll.
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FIUME ÉS KÖRNYÉKÉNEK NÖVÉNYZETE.*)

luME vidéke mediterrán-jellemü növényeivel az egész Osztrák-

^ Magyar-birodalomban sajátságos, különálló növénj^geografiai

• tag, mint magyar földterület hazánk flórájából egészen kirí és

örökzöld növényeivel más magyar flóravidéktöl merben különböz.

A partszegély a mediterrán flórának (ílora naturális mediterrán ea) a

tagja, azé a sajátságos környéké, illetleg természetes flóráé, a mely Spanyol-

ország hegysíkjaitól kezdve a Földközi-tengernek egész partszegélyén körös-

körül Kis-Azsiáig, az Atlasz hegységtl pedig az Alpesek tövéig terjed.

Fiume partvidéke tehát, növényzetét tekintve, legközelebb a szomszéd Istria,

továbbá íiorvátország és Dalmáczia mediterrán növényzetével egyez.

A mediterrán flóra azonban szorosan véve a partszegélytl magasra

nem emelkedik. Azért Fiume környékének hegyvidékén ismét egészen más-

forma vegetatio, erd és eltér hegyi növényzet uralkodik, a mely növényzet

hazánknak belföldi vegetatiójától is még mindig tetemesen különböz, külö-

nösen a jellemz növényei egészen mások, ellenben a mediterrán flórával

több közös eleme vagy más kapcsolata van. Azért Fiume vármegye hegy-

vidékének növényzetét illyr átmen flóravidékneJc mondjuk. Területünk növény-

zete tehát a szoros értelemben vett mediterrán flránalc. továbbá az órilági

erdvidéJc illyr flramdéhéneJc nevezetes tagja.

a) A MEDITERRÁN FLÓRA.

A Földközi-tenger nemcsak a vidék éghajlatára, hanem a növényzetére
is nevezetes hatást gyakorol, innen ered a sajátságos jellem flóra.

Ez azonban Fiume körül sem szélesre, sem magasra nem terjed.

A száraz, forró és esötlen nyár, továbbá enyhe tél a legnevezetesebb

sajátsága annak a klímának, a melytl a mediterrán tartományok flórája

függ. A belföld erds vidékén a növényélet teljes kifejldése a melegebb
idszakkal esik össze, Fiume körül a virágzás java tavaszra esik s a tél

enyhesége következtében a tavaszi virágpompa hosszabb ideig tart, mint
egyebütt. A száraz nyár derekán a vegetatio ugy mint télen pihent tart és az

szi estl újra felfrissül. A növényzetnek téli nyugalma 2—3 hónapig tart,

fagyos idszak ritka, ha van is, nem soká tart.

Fiume mediterrán flórájában, minthogy a hó nem tartós, némely korai

növény már január végén virágzásnak indul, de az általános virágzás csak
márczius hó elején köszönt be. Ezentúl a növényzet fejldése és virágzása

a napi hömérsék emelkedésével, valamint az eszéssel is mintegy rendes

*) Irodalom. Kernrr, Meditorrán flóra (Osztrák-Man'v. bir. irásh.). - Lorrnz, Physica-

lische Verliiiltnisso und Vortluúluiio- dor Org'anismen im (luarncrischoii Golfé (Bécs IKO;!).

— Grisebach Vöf>'(!tation der Ei'do (Lijjcse 1872). — Borbds Az örökzöld növények övének
megszakadása a fiumei öbölben (Term. tnd. Közi. 18í).'i.) — Borbán, Arbe és Vcg-lia nyári

flórája (Math. és termesz, tud. Közi. 1877). — Visiani Flóra Dalmatica (Lipcse 1842—52.

supiil. Velence 1872, 1877, 19,^1). Bartlimj, Ha littoribus ac insnlis marisLiburnici, Hannover
182Uj. Magyarorsz. növényföldr., Pallas, Nagy Lexikon XIT. köt. 78—82. 1. stb.



I

Fiume és körn7ékének növényzete. 453

lépést í'uiytat. A virágzás tetpontja június kezdetén van, mire a virító

növényfajok száma folyton apad. A csengetyfíkefélék, szegffélék, néhány
fszeres ajakos és szalmavirágu fészkes, (Gnaphalium angustifolium) a nyári

virágzás hanyatlását jelenti, a nyáron virító füvek alsóbb levelei rendesen
leszáradtak vagy lehullottak, a fák nyári pihent tartanak.

A növényzet a nyári forróság ártalmát úgy iparkodik IcUverülni, liogy

vagy már elbb gyümölcsöt érlelve nyugalomba vonult (sok gumós, tkés és

hagymás növény, Iris, sáfrány, liliom, nárcis, Asphodelus, orchidea, pázsit)

vagy a nyárra már csak a gyümölcs érlelése marad. Fiume környékén sok
olyan gumós növény van (Bunium montanum, Ranuneulus Neapolitanus,

R. Illyricus Poa silvieola, Anemone stellata stb.), a melynek másutt gumótlan
testvére vagy rokona terem.

A félcserjék, cserjék meg a fák gyökeröket mélyen, a nyár derekán
soha ki nem száradó talajrétegbe eresztik le, mások ers aromatikus anyagot
termelnek (ajakosak, ruta, Dictammis), vagy a brnem, merev és örökzöld
levelek a brük sajátságos szerkezetével lassítják az elpárolgást, vagy a,

nyári-zöld levelet sr moholy vagy gyapji-uházat (Filago spathulnta, Mtcro-

jjus, Marruhhvni candisaimum) vagy dértakaró (Süene Tenoreana, Aspenda
cynanchica var. scahrida) védi a iíiszáradás ellen. Sok növény, levelének

kipárolgó felszínét csökkentend, sallangoslevelü lesz vagy eltöviskesedik.

Ez okból Fiume környékén sok és általában uralkodó a szagos növény
(ajakosak), S(jk a szürkés vagy i'ehéi'l, sal lángos és szúrós növény.
(Kentrophyllum lanatum, Picris spinulosa, Centaurea rupestris, C calcitrapa,

C. crístata, C. solstitialís, Pallenís spinosa stb.)

A nyári pihenés után az szi eszés ismét felvidítja a vegetatiót, szi
líliomí'éle {Scilla autumnalis), valamint a sövényeken gyakran szétkúszó
Smilax aspera iszalag is virít. November végén a lombhullás a téli nyugvás
kezdetét jelöli. Fiume körül tehát a vegetatió két rövid nyugalmat élvez.

Fiume kíjrül, valamint a mediterrán vidéken ismeretes és jellemz a

níivényzetnek örökzíild ruiuizata. Ünnepíesebb, vonzóbb fény árad rajtok,

azért az (irökzöld növény kedvesebb és gyakran az érdem jutalma (babér)

és kerti virág is lett. Ezek az enyhe télhez és hosszabb meleg nyárhoz
szokott Uíivények a mediterrán hóra határán túl a rövid nyár miatt nem
boldogulnak, de a hó terhe is nagyon megviselné ket. Fajuk száma
nem nagy, de jobbadán fás növények és seregesen nnek, úgy hogy a

vidék tájképérl nagyon lerínak. A mediterrán vidék kiválóbb örökzöld
növényei azonban a történelmi idben honosodtak meg. A babér, citrom,

narancs, a jujuba, gránátalmafa stb. hazája Kelet-India, innen, az olajfa,

fügefa és más Keletrl a régi kultúrával jutott Flurópa déli részére. Az
abbaciai babérliget is ültetett ; kiváló páfránya az ezüstfényü Asplenium
Virgilii Bory v. A. Onopteris L. szintén örökzöld.

A sajátszer Karszt növényzete Fiúmétól kezdve Dalmácziáig keletiebb

színezet s a görög félszigetével jobban megegyez, nnnt Itáháéval. A tengertl
felmagasió bérezek lassanként a földség erds vidékének níivényzeti bélyegét

veszik fel. A Karszt és a Velebit nem tetemes magassága, a puszta köves talaj

s az Adriai tenger, melyet a hatalmas bora szokott felkavarni, az erdk
erteljességét és terjedelmét a partvidéken korlátozza. A feny többnyire ülte-

tett, fenyves csak a bérez tetején van, többnyire a bikk a fák határa a hegyen
felfelé a kopasz csúcs alatt.

Fiume flórájában sok a természetes romlás és pusztulás nyoma. Egyik
okozója, a bóra, ma is közremködik. A növényzet itt csak a történelem idejé-

ben is nagyot változott. Nem gyarapodás ez, mint a mediterrán vidéken
egyebütt az örökzöld és más nevezetes vagy hasznos növények ültetésével és

meghonosodásával történt, hanem sajnos rombolás, a mi a vidék terméket-
lenségét, elkövesedését is maga után vonta.

Az erdt, mely hajdan a Karszt lejtit borította, a történelmi idben
elpusztították s vele a természet romboló erinek könnyebb pályát nyitottak,

úgy hogy a hajdani erdvidék tágas területein most meztelen sziklák fehér-

lenek vagy szürkéllenék és a Karszt kietlen tájjá változott. Csak itt-ott

látni Fiume területén a tengerpart felé néz lejtn meg a völgyekben
kisebb erdt, a mit inkább %eí-nek nevezhetnénk.



döí Fiume és környékének növényzete.

Ebben az erdben vastag és terjedelmes fát, a min a belföld erdeiben

gyakori, hiába líeresnénk. A nyár szárazsága jobban kedvez itt a cserjének,

mint a fák életének, melynek évi fejldése hosszabb, szárazság és vizszükség
meg nem akasztotta zavartalan idt kivan, ezért a tengerparton nagy szálas

vagy épen serd nincs, a fák hajlandók cserjealakot ölteni.

Az erdei fa Finme körül leginkább alacsony, kisszer és vékony. Az
erd vagy fás hely nralkodó fája a cser, a pelyhes tölgy, a bodros tölgy

(Quercus erispata Stev.), a komlóbükk (Ostrya carpinifolia), a keleti gyer-
tyánfa, a korallszill vagyis Celtis australis, mannakrisfa, franczía jnhar
(Acer Monspessulanum), néhol más juharfa, szilfa, a mirtuszhárs (Phillyrea

média L.), tíirök meggy, barkócafa, Sorhus meridionalis, Fraxinus rostrata

(inss., kisebbik-level hársfa Pistacia Terebinthiis stb. Az erd bokrainak
védelme alatt a f soká zöldellik.A hegyesebb vidéken legel házi állat,

kiváltképen a kecske, a befásodás ellen jóval többet vét, mint a mi kevés
hasznot gazdájának nyújt. A féligmeddig elaszott füvet, kórót és tskét is

megeszi, de tövig lerágja és elnyomorítja a kis fát meg a cserjéket is. Hogy
mennyit árt itt, az ellenkezjét az erdészeti gondoskodás mutatja, mert a hol

kfallal vagy más tilalommal a kecskelegeltetés elé korlátot vetnek, ott a

machia vagy az erdcske szépen felcseperedik és buján befvesedik.

A fatenyészetet különben a hol lehet, a földmivelés is elmozdítja.
Hogy a földet meg a termesztett növényzetet a fa a nap forróságától és

túlságos kiszáradástól védelmezhesse, a mvelt mezt fákkal (szil, kris,
juhar, eperfa) és magas törzs szöllvel ültetik be, lombjukkal a házi állatot

etetik vagy a selyembogarat nevelik, a szöllöt pedig szeszes levével fizet.

Fiume környékén a mvelt mez szántóföld, konyhakert, gyümölcsös és

szölls kert is egyszersmind. Az erdirtás, legeltetés, a puszta köhalmaz,
termföld hiánya meg a mesterséges öntözés elhanyagolása következtében
különben Fiume vidéke meglehets terméketlen. A földmvelésre külíhibene

klima kedvez. Kiváló terméke az olajfa, a füge, szll és más gyümölcs.
Erd helyett gyakoribb és nagyobbterjedelm Fiume lejtin a bcrek-

formatió vagy machia, melyet különféle, gyakran télizöld és szúrós bokor
(Paliurus, Rhamnus intermedia, pirosbogyós boróka, Juniperus oxycedrus),

galagonya, Crategus breuispma Kunze, különféle vad rózsa, jobban délre a

Spartinm iímceum (trzanót) alakit. Jellemz bokorja a Coronilla emeroides.

Coliitea arborescens, melyett másutt kertbe ültetnek, a szömörcze stb. A machia,
különösen a szúrós cserjéi, \\gj látszik, majdnem az egész vegetatiót félre

szorítják, u sovány köves földön azonban jótev feladatot teljesítenek.

A machiat sok iszalag (Clematis, Tamus és Lónkéra), borostyán, Rosa
seinperrirens, Riibus idmifolius kúszsza és fonja összevissza, szabad terein

jellemz füvek nnek, de a bokor alját gyakran a szúrós csodabogyó vagy
egértövis (Ruscus aculeatus) haszontalanítja el, mert közte járni embernek
állatnak bajos, ezenkívül minden jobb és legelésre alkalmatos füvét kiszorít.

A hol ez a berekformatió megsznik, apró cserjék, félcserjék, kórok
sereglenek össze a vörös talajon. Ezek szövetkezete alkotja a sivár földön

és sziklák között a cseplyeformatiót, melyet régi, Theophrastustól származó
néven júri/r/nnon-nak is neveznek. E cseplye legkiválóbb alkotói a cserjésed
ajakasak : zsálya, izsóp, Satureia, a Teucrium flavum, vitorlásvirágúak, kivált

génisták, zanótok, ruta, szúrós fészkesek (Carlina, szamárkenyér = Echinops
Ritro, sok bogács), stb., melyek meglehets tarka vogyléket alkoti)ak.

Csak maga a Salvia officinalis nev zsálya igen sok terletet n be. Helyen-
ként a délamerikai szerbtövis, a fehér üröm, akaritusz, a Kosa poh/acantha

Borb., a Stipa eriocaulis nev magas árvalányhaj is a cseplye közé vegyül.

Fiúménak m'alkodó mediterrán növényei az ajakosak, szegfüfélék, fél-

cserjés és szalmavirágu fészkesek (Carlina corymbosa var. (íraoea), lihom-
félék, más hagymás, gumós és vitorlás növények (lóhere, luczerna, rekettye,

bükköny, kaszanyüg, Vicia grandi flóra, Orobus Venetus), orchideák, kutya-
tcjfajok (Knphorhia Widfenü), aromatikus és lelcserjés kórok (Salvia offici-

nalis, Hyssopus pilifer (Iris., Saliu'oia inontana), magas eruysök (Fcrulago

galbanil'era Koch, Ses(>li (Jouani, S. Tonunasinii, Peucedanum \'enetuni, Tor-

dylium maximum, Smyrnium perfoliatum). Feltn sok az egynyári pázsit.

A szúrós növény nem oly változatos, mint a sivalag klímája alatt, de eltö-
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viskesedésre a magyar litorále növényzete is hajlandó, a cserjéktl a kórós
növényekig Asparagiis acvitifolius, Eryngiuin araethystinum, Onupnrdon lUy-
ricum, akantusz). Kaszálórét a köves Karszt sovány talaján csekély, a szebb

-

virágú mediterrán mezk az északibb rétet haszonra nézve nem pótolják.

Sok más nevezetes füve van még Fiume flórájának, a tavaszi közt sok
és jellemz a liliomiele, mint az egykori liliomos mezk maradéka (Ery-
thronium, Asphodeline Liburnica). Az Andropogon és Pollinia pázsit, számos
ernys, szegf, kosbor, ragadványfíí, vitorlásvirágú füvek fajaiból a völgye-
letben és földtölosérekben (dolina) kisebb rét vagy legel is keletkezik.

Még Fiume kfalai, romjai stb. növényzete is kirivó. Hasadékaiban olyan
növények fészkeldtek meg, a minket mi kertben tenyésztünk, például az
Antinhínum maius, a Centranlhus rnher, Linaría Cymhalaria. Conjdalis liiteri,

Campíinida pyramidalis, Ccterach officinarnm és var. crenata. Leggyakoribb
azonban a Parietaria diff'usa, romlViJdíin pedig a Lepidium graminifolium.

A tengerpart mellett legjellemzbb a szz bariskafa (Vitex agnus castus)

itt-ott elvadulva a gránátalma is.

Fiume területén a m(>diterrán flóra a maga nagyszerségében nem
pompázik úgy, mint pl. Dalmatia és Olaszország délibb részén, vagy Spanyol-
os (lörögországban. A nagy erd- és bórapiisztításból meg egyéb természeti

körülménybl következtethetjük, hogy P^iume vidékének haj(lan gazdagabb
vegetatiója volt, de az erdvel együtt elpusztult vagy félre vonult. Ujabb
meghonosodás a Dafypirum villosum, Trifolium supinum Savi, Silene dicho-

toma, Centaurea j)hyllocla(la Borb., Arnarantus patulns stb.)

Sajátságos az is, hogy aszotnszéd Isti-ia níivényzete gazdagabb, mint Fiume
saját területéé. Feltn ez a jelenség, mihelyt Abbácia Felé P'iumc határát

átlépjük (akantusz). A fiumei öbölben a mculiterrán flóra örökzöld koszorúja
megszakad. A myrtus Erica arboreával, bodorrózsákkal (Cistus) csak Arbe
és Lussin szigetein léj) fel. A megszal<adás nagyobb a kontinens i)artján,

mint a szigeteken, mert Zengtl le Karlot)ágóig és tovább a tengerparttól

ktenger emelkedik a Velebit kopasz tetiig s még azok a szúrós cserjék is

hiányzanak vagy (-sak nyomorognak, a melyek Fiume vidékén számba-
veheít machiat alkotnak. Nincs erd, berek, a ktenger sivatagán nincs

termföld vagy rétség, mely a sziklák meztelenségét beftklözné, csak elszórt

helyen látunk egy-egy szll-oázist hasznos gyünK'ilcsfák kíséretében.

Az isztriai és magyar parton teh.it a tei-raészeti viszony meg a vegetátió

nagyon különböz. A magyar parton az ön'ikzíild cserje és fa csak szálonként
vagy termesztve n ((^uercus Ilex), csak itt-ott van kisebb babéi- meg olaj-

fahget. Ez a vidék tehát a Flóra Liburnica, vagy „regio Orni'" vagyis a

mannakrisfa öve, még a lombhullató fák övének tagja, átmen hóra, mint
a Pó-völgyeé és sok másvidéki növénye van, kivált az illyr flórából.

Ellenben az öríikzcild f.ik : a télizöld tölgyek (Quercus Ilex, Qu. semi-
sempervirens, Qu. coccifera) seregesen csak a flóra Istriaca-ban (regio Myrti)

és a flóra Dalmatica-ban lépnek fel és uralkodnak jellemzetesen.

A vegetátió a tenger flóráján kivül, 3 övre tagozódik: 1. az aUó vagy
partvidék, (regio litoralis s. inferior) 456 m.-rig terjed. Ennek legalját kövér
tengerparti ivek (Crithmum maritiiniuii, ínula crithmoides, Oakile maritima,
Euphorbia Paralias, Statice cancellata, Glaucium íiavum, Sedum acre, Salsola

Tragus stb.) növik be, fentebb pedig a bokor és kórós vegetátió következik
.;

2. az erds-hegyes vidék (regio montana) 456—1140— 1266 méter közt a

Karszt és Velebit hegylánczán, m?g;isabb víilgyein és sikján pelyheslevelü

tölgyekkel terjed; végre o. a harasalja (regio subalpina) a kopasz tetkön
(Obmcs, Risnyák)kisterjedelmü, a legnagyobb Monté Santón (Sveto Bredo)
1755 méterig, a görög hegyeken is diszl Primus prostratával. A kopasz
bércztetöt helyenként a Mughus-feny választja el az erd tenyészetétl.

A hegyvidék erdeje leginkább bükk, közéje vegyül a csinos Telekia,

speciosa Pyrethrum macrophyllum, Pedicularis brachyodonta, Cerastium
decalvans, gyapjas ökörfark, szép ernyösek: Laserpitium marginatum, L.

Siler Myrrhis odorata. A fák határából csak egyes kopasz tet emelkedik
ki havasi és gyakran sziklás legeljével. Jellemzk itt a Campanula Wald-
steiniana, Calamintha és Arabis CJroatica, Arenaria gracilis, Silene pusilla,

Cardamina carnosa, Athamanta Haynaldi, Betonica Jacquinii, Asplenium
íissum, Edrajanthusok, Primula Kitaibelii, Rosa gentilis, Erica carnea stb.
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b) AZ ILLYR FLíJKAVIDÉK.

Fiume környéke hegyein feljebb haladván (Drenova, (rrohovo,

Kamenják, Plase) a növényzet szemlátomást megváltozik, a vidék erdsebb
és másnem növények tüntetik ki, mint a mediterrán partvidéket, de a

növényzet másforma mint hazánk más vidékén. Ez az illyr flóravidék, mely
hazánkban kivállképen a horvát felvidéken meg a Karszt felsbb tájain

uralkodó. Növényzete inkább azzal a flórával egyez, a mely a Fekete-tenger
mellékétl a Balkán meg a Kárpátok közt az Adria partmellékéig terjed.

Erdeje leginkább bükkös és fenyves, a melegebb lejtn tölgyes is, de a mi
ezeket az erdket belföldi erdeinktl megkülönbözteti, az, hogy olyan fák

keverednek közéjük, a mint kontinentális erdeinkben hiába keresnénk. Ilyen

a havasi aranyzápor (Cytisus alpinus Mill.), a tompalombú juhar, a Rhamnus
Carniolica Kern., míg a Carpinus Duinensis, a mannakrisfa, a szelid

gesztenyefa itt jellemzk, de keletnek is tovább terjednek. Jellemz bokorja
az Amelanchier, Daphne laureola, Rosa repens, az R. livida, Berberis

Aetnensis, Lonicera alpigena, L. reticulata, L. glutinosa, Ribes Fleischmanni.
Néhol a Spiraea apró cserjéi is feltnk.

Helyenként más növényekbl (Satureia Illyrica) eseplye is alakul,

másutt Sesleria-gyep (S. tenuifolia, S. elongata) keletkezik. Egyéb jellemz
növénye Dalmátián, Krajnán, Istrián és Görc vidékén kivülHerczegovinában,
Boszniábón és Szerbiában uralkodó. Egyes mediterrán növény az illyr flórá-

ban magasra fölemelkedik (Polygata Nicaeensis, Paronychia Kapela, Asperula
longiflora, Thlaspi praecox, Centaurea rupestris, C. sordida stb.) vagy a

határt is jól túllépi, mint az Eryngium amethystinum Otocsacnál, a Alarru-

bium candidissimum var canescens Korenicánál, a Tamus egész Zaláig stb.

Magas liliomféle: Asphodelus albus,Veratrum album és V. nigrum, a kertben
is diszlö Lamium Orvala, Calamintha grandiflora, Geránium silvaticum var.

anadenium (glandulis pecíunculorum nuUis), sok szép érdekes hunyor, Cal-

luna vulgáris, Gentiana praematura Borb. (S. solstitialis Wettst.), Omphalodes
verna, Knautia Pannonica, Polygala Rossiana, Helleborus macranthus, Liliurn

Carniolicum stb., e vidék kitüntetje. De az illyr flóravidék Fiume határán
sokkal tovább terjed, ugy hogy ezt most itt messzebbre nem követhetjük.

Lásd elbb a második övet.

Fiume flórájának sok a jellemz nevezetessége, de bennszülött növénye
(plánta endemica) akár a Velebit lánczának is, alig van. A mediterrán
növények egyenletesebben terjednek el, Fiume valamint a Velebit bércze se

olyan zárt, hogy onnan a növényzet más felé is könnyen el nem terjedhetett

volna. Igaz, hogy Fiume területérl sok új növényt ismertettek ( Verbascwn Flumi-
nense Kern. = V. (haixii X floccosum, Stipa eriocaulis Borb., Hieracium Fluminense
Kern., Calendula suhlanata Rchh., Rosa Haynaldiana Borb., Dianthiis Libitmicus

Bartl., Satureia Illyrica Hst stb.), de ennek csak az a magyarázata, hogy
Fiume flóráját a botanikusok korán megkedvelték, tanulmányozására idt
szenteltek, de késbb ugyanazt a növényt a szomszéd vagy a mediterrán
vidék távol es vidékein is meglelték. Nevezetes mindenesetre a Cerinthe Smithiae

Kern. Scoglio San Marco szigetkéjén Portoré mellett. Eleinte mint a sziget-

világ endemismusa látszott, de ez a f a Velebiten is terem. Fhmie sajátja

néhány olyan fajvegyülék is, melyet kiválóan errl a vidékrl ismertettek,

mint a Centaurea eudiversifoha Borb. (C. álba X Jacea).

FIUME NÖVÉNYZETÉNEK ÁTTEKINTÉSE.

A következ enumeratioval a Liburni Karszton meg a magyar-horvát

tengermelléken elforduló, vagy a régi szerzk által felsorolt valamennyi

növényfajról részletesen beszámolni nem fogunk, annál kcvésbbé, mert

a legutóbbi idben Fiume és környéke sok változáson ment keresztül.

Az irodalomban idézett egyes növény termhelyén rakodó partot, vasutat,

raktárát, hullámgátat, kikött építettek, egyc^s lifdyet feltöltöttek, más helyen k-
bányát nyitottak, másutt há/.akat és egész utczákat építettek. Sok növényfaj

kiveszett, számos új növény elszaporodott, A részi et(^s b(>íásítás is gyarapította
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a növényzetet. Fiume és környékének üónija a mondottak után új részletes

feldolgozásra vár, még pedig nem a régi szerzkre való hivatkozás, hanem
személyes megfigyelés, adat- és növénygyjtés alapján.*)

Fiume vegetátiójának fejldése szoros összefüggésben áll a talaj ma-
gasságával, a geológiai és az éghajlati Asszonyokkal. A köralaku vagy
hosszúkás kerülékalaku medenezékben (dolinákban), a hol az összehalmo-

zott vastartalmú agyag jó talajt nyújt a növényeknek és hol abszolút víz-

hiány sincsen, a növényzet gazdagabb, mint a sziklás, kopár lejtön, hol a

talajvíz nincsen. Itt a fa nem bir a bórával és a vizhiánynyal daczolni.

A bóra által végig söpört hegylejtök és hegycsúcsok, hol a lezuhanó

esviz a termföldet nagyobbára lemosta, teljesen kopárak. Ellenben a Szkuri-

nye, Recsina-, Drága- és Vinodol völgyeket és a Zlobini medenczét, a hol a

talajt a nummulitmész elmállása folytán termföld alkotja, gazdag növényzet

rét, kert, szöU, erdk és mívelés alá fogható mez borítja, ellenben

a kemény alsó krétamészbl felépült hegyek csúcsa és északra néz düllje

sivár. A szllmívelés az alsó lejtn és a medenczéknek bóra ellen jól

védett düUin 250, egyes helyen (Meja, S. (íiuseppe Zlobin) 30 méter magas-
ságig terjed.

A cserfák, szilfák, platánfák mellett az örökzöld babér is díszlik. Az
olasz fény (P. Pinea) szép magasra n. A törpe pálma és számos exotikus

fa a szabadban telel át. A libanoni czédrus terebélyes fává n, a néi)kertben

a bambusznád és a Cyperus papirus, a Yucca stb. pár év alatt sürü bozóto-

kat alkot. Az exotikus növények tervszer klimásitásának páratlan cred-

ménj^ét Jócíief cs. és Jár. föhercteg fiumei parkjában gyönyörrel szemlélhetjük.

A tudós fherczeg példaadása nyomán az utóbbi években a városi

népkertben is számos pálmafát és egyéb déli])b klima alatt él növényt

honosítottak meg. Megemlítjük továbbá a „Mária" árvaház szép kertjét,

számos exotikus növényalakkal, különösen páratlan szépség Agavé ame-
ricana példákkal. Említésre méltó a Hoyos gróf és a Withead-féle kert is,

hol az utóbbi években szintén érdekes honosítást kísérlettek meg.

A tengerparti mediterrán flóra jellemz képviselit mindenütt meg-
találjuk ugyan a Karszt alsó lépcszetén, valamint az alsó és középlépcszet

lejti között elhúzódó, a tengerparttal párhuzamos völgyekben, azonban
a magasság növekedésével elterjedésök is mindiifl<ál)b fogy.

A Karszt középs lépcszete legnagyobbrészt kopár, sziklás. A borától

védett helyeket legfölebb a piros bogyójú boróka : Juniperus oxycedrus bozótjai

takarják ; egyéb szegényes növényzetre csak a számos apró, tölcséralakú

dohnak délfelé néz lejtjén és fenekén akadunk. így tart ez Meja, Plase

vasúti állomásokon át, míg végre Lics-hez közel, a dél felé düll lejtket

lombhullató fák, elbb még tölgyfák, azután kizárólag bükk, szil, juhar és

kris borítják, melyek között késbb itt-ott feltnnek a fenyk csoportjai,

míg végre a licsi állomáson túl a lombosfák gyérebbek és a fenyerdk
uralkodókká lesznek. Míg a Podkobilják hegy alján elterül mély licsi völgy-

medenczében még lombos fák díszlenek, a medenczét határoló hegyeket

tisztán fenyvesek fedik.

A Karszt fels lépcszetén e szerint a fenyvesek az uralkodók, éppen

úgy a Karszt fensíkján is, hol a hjmbos fák száma elenyészleg csekély.

A. Edényes virágtalan növények.

* Valóságos araiiymondás, melyet kiváltképen a vidéki tanárnak kell megszivelui és

követni. Szerk.
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Zsiiiiók : Equinetaccae két faja : Equisetum Teliiiateia Elirh. a Recsina-völgy-
ben, nedves helyeken, nagyon bveu, — E. arvense L. füves helyeken, gyéren.

Páfrányok: Filices. Kövek között, sziklar-epedésekben és hasadékokban,
utak mentén is, mindenütt gyakoriak: Polypodium vulgare L. — Asideniuin tricho-

manes Huds. — A. Buta muraria L. — Ceterach officinaruin Willd. — Kebésbbé
gyakoriak: Asplenium Adíantum nigritm Ij. és Scolopendrmm vulgnre Symons. Ezek
inkább az osztrák határ felé fordulnak el. Erds nedves helyen a Recsina-
völgyben : Aspidiuin fiíix mas Sw. és Pteris aquüiua L. (Lopaczai erdk).

Fiume környékén a korpafüvek {Lycopodium-Í'élék) hiányzanak, csak a fels

lépcszet és a fensík fenyveseiben találjuk.

A^irágos, nyitva term növénj'ek.
A Karszthegysík és a fels lépcszet erdeiben : a jegenye feny : Abies

excelsa Poire, meg a féss feny, az A .pedinata D.C., az erdei fenj' : Pinus silvestris

L., n, a bokornemü bérci vagy horvát feny : Pinus Mnyhvs Scop. csak a havas-
csúcsok alja alatt (Risnyák. Snieznik) terem. A pirosbogyós boróka : Juniperus
oxycedrus L. talán a leggyakoribb cserjénk, itt-ott a nagyobb gyümölcs var.

globosa Pari is található A partvidéken leginkább kertekben és a temetben díszlik

a selyemfeny: Pimin strohun L., az olaszfeny, P. pinea L., a libanoni czédrus:
Larix cédrus D. C, a tiszafa: Taxus haccata L., a T/íMjrt-fajok és a uziprusfa.

Virágos zárvaterm, egysziklevelü növények.
Pázsitfélék : Gramineae. Gyepes, napsütötte helyeken, a tengerparton, a rak-

tárak körül, a vasúti sínek mentén, a malmok területén elszórva körülbelül 90 faj

fordul el, de minthogy a keskeny partszegélyen és a Karszllejtn szántóföldek
nincsenek, a gabonanemek mívelés alá csakis a Karszt fensíkján kerülnek. Fiume
környékén kertben termesztik a kukoriczát {Zea Mays L.), a kölest {Panicum
nriliaceum L.), a zabot (Avena sativa L.) és kevés búzát {Triticum vulgare Vili. és

T. turgidiim L.). Ez utóbbi a volt Zakalj-malom környékén és az oda vezet
Lujza-út egyes helyein elvadulva fordul el. Nedves helyeken, részint elvadultan,

részint nevelve (Zurkovón, a torpedó-gyár fölött, a közeli Voloskában és Abbáziá-
ban) elfordul a tengeri v. ónád : Arundo donax L., melynek ers szárát azeltt a
szllkben karókul használták, most azonban a rizshajókon olcsón vásárolható
ersebb bambusznádat használják A bambusznádat (Bambusa arundinacea) a fiumei
népkertben és másutt mint dísznövényt jó sikerrel termelik. Ugyancsak a tenger
partján n: Cynodon Dadylon Pers., Calamagrostis liitorea D. C, Briza maxima L.,

Poa loliacea Huds., Sclerochloa rigida Link, Dactylis villosa Ten. — Triticum pyc-
nanthum Gren. et Godr. — T. repens L. var. aristaium. — Hordeiim maritimuni Willd.

és Avena sterilis L. Elvadulva: Hordeum vulgare L., a Secale cereale L. a vasúti

raktárak körül, a czirok: Sorghum vulgare Pers. — a köles: Panicum miliaceum Li.

— a zab : Avena safiva L., és A. barbata Brot. Füves és napsütötte köves helyeken
Hordeum pseudo-murinnm T., az Andropogon, Setaria, Anthorantuni odoratiimLi., Phleum,
Polypogon, Milium, Stipa, Sesleria, Melica, Poa, Molinia, Dactylis, Cynosurus, Festuca,

Bromus Aegitops, Triticum, és Lolium különböz fajai.

Sásfélék: Cyperaceae fajai a tengerparton, nedves réteken, a Recsina-völgyben,
a Skurinye-szorosban és a grobniki tó vizében nnek. Cyperns jjapi'us a népkert-
ben, C. esculentus L., termesztve; lisztes gumóit eszik. — C. glomeratus L. és Scirpus

maritimus L. Buccari mellett a tengerparton. — S. lacustris minor Roth. a grobniki
tóban. — Carex muricata L., C. praecox Jaqu., C. montana L., C. digitata L., C.

glauca Scop., C. d:istans L. Tersattón, Skurinya-, Recsina- és Draga-völgyben, C
silvaiica Huds. Grohovo és I^opacza erdeiben.

Alisma Plantago L. a grobniki tó és a Draga-patak vizében.

A Juncus 4 fajáról szólnak. A tengerpart posványos helyein ntt volna;
de a kiköt munkálatai következtében a nevezett ])Osványos helyeken most rakodó
part és hullámtör f petróleum-kiköt és a farakodó Delta vasúti állomás) emelkedik.

Liliomfélék : Liliaceae 28 faja. A völgyekben az szi kikerics: Colchicum

anfumnale L.,Orehoviczán elég bven az Anthericum raííio.9am L. Kertben mvelik a

hagymaféléket: Alliiim satiium L., A. Schoenoprasum L., A. ascalonicum ]j., A. cepa

L és ujabban bven a spárgát Asparagns officinnlis L., míg ellenben a völgyek-
ben, napsütötte lejtkön és a szllkben gyakori a vadon tenyész A carinatum

L., A. sphaerocephalum L., A. paniculatum L., A. oleraceum L., továbbá vad
spárga:^, feiinifoliiis I^am. és aciiiifolins ]j., melynek kellemes keserüiz fiatal haj-

tásait salátának készítik el. A víilgvek rétjein gvakoriak : az Erythronium dens canis

{j.Jiagea arvensis Hchultz, -- Onii.tltogalhim iimhellninm \j. 0. comosnm., L., és 0.

stachyoides Schult., — Scilla bifolia L. és aiUumnalis L. — Mascari comosiim Taiisch.,

M., racemosum DC. és M. Kerneri March. Fák és cserjék alatt kajiaszkodik a

folyondár: Tamits crnnmunis L. Az erdk tisztásain itt-ott gyakori lett a sárgasziiui

és keskenyleveh'í Tuhpa silvestris L., a kertekbena Liliitm candidum. L., ellenben a

L. bulbiferum L. a szllk körül és erdkben itt-ott gyakori.

Smilaxfélék közül a S. nspera L. a bokorkerítéseken és sziklákon kúszik, az
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egértövis: B/usais aculeafus L. mindenütt bven; íigait sepnínek használják. —
Erdkben, árnyékos helyeken bven díszlik a gyöngyvirág: a Conrallíu-ui iiiultiffora

L. és a C. majális L., ellenben ritkaság számba megy az osztrák területen gyakoii
Paris qiiaárifolia L. (temet és Skuriiiye közti vöigymedenczében).

Nösziromfélék : Irideae., Iris graminea L. Tridionema Bulhocodium L., — Crociis

vernus Wulf. és C. sativus AlL, mely utóbbit a kertekben mvelik.
Az amarilliszfdék közül gyakori a hóvirág : Galanfhus nicalis L., ellenben a

NarcissHs poeticus L. és N. Tazzetta L., Agavé aniericana L. kertekben.

Kosborfe'lék : Orchideáé. Els sorban a Recsina-. azután a Draga-völgyben for-

dulnak el. Leggyakoribb az OrcJiis Morio L. és 0. fiisca Jacq., kevésbé gyakoriak
az 0. variegataMl., 0. fragrans Poll., O pida Lois., mascula L. és pallens L. Ug^^anott

a Cephalantera ensifolia Rich. és Listera ovata R. Br.

A 7i.aj(ideák közül a tengeri f : Zosfera marina L. és Z. nana Rotb. a tenger-

ben, Potaiitogeton crispus és Lemna gihha L., valamint a Typharedkhoz tartozó Sjjar-

ganiiim rainosum Huds. a grobniki tóban.

Aroideae : Anun macnlatiim L. és A italicum Mill. erds helyen.

Fálmáh közül kertekben áttelel a törpe pálma ('hamaeroj^s hiuiiilis L.

és gondozás niell(>tt a datolyapálma Phoenir dactíjlifera \j.

Virágos, sziromtalan, kétsziklevelü növények.
Füzfafélék : Salicineae kevésbbé bven fordulnak e\ö. Salix álba L. Grobnikon,

S. purjmrea L. és S. Caprea L. a Recsina-völgyben, «S'. cinerea L. a Draga-völgyben,
S. incana Schrank a Recsina völgyében és S. hahylonica L. a fiumei temetben, —
Nyárfák : Popalus trenmla L. Zakálj felé 1—2 fa, P. nigra L. Buccariban, P.

Pliramidalis Roz. a vesztegzár intézet felé vezet úton.

Jnglans rcgia L., diófa, egyes kertekben és Kostrenán a szöllkben.
Beinla álba L. nyirfa, a Karszt-lejtn, — Alnns glutinosa Oartn. égerfa a

Recsina folyó partján.

Biikkfélék : Cupuliferae. Bükkfa : Fagus silratica L. a fels Recsina-völgyben
300 m. magasságban. Castavea satioa Mill. itt-ott kevés. A tölgyfák közül a (^iicrrns

lanuginosa Lam. {Q. jf>M6e.sce«.s' Willd.) gyakori és nagyon változatos alakjai vannak.
Cserfa : Q. cerris L. Lopáczán erdket alkot, Q. ilex L. Fimne körül kertekben.

Mogyoróbokor: Cor///?,<.s' 4 i'e//a«(( L. a völgyekben ; kevésbbé gyakori ültetve a

C. tubidosa Willd. (Recsina-v.) — Gyertyánfa : Carpiiuis Betnlns L. és C. Duineiisis

Scop., komlóhükk : -.Osfrija carjnnifolia Scop.
Ulmus campestris L., szilfa, Tersattón, Zakáljmalomnál stb.

Celtis australis L. (lodogno), a Tersattóra vezet lépcsk mentén.

Eperfafélék : Moreae. Fügefa : Ficiis Carica L. kertekben és szöllökb(m
mvelve iává n, elvadultan cserjealakú ; a tengerparton és a völgyekben
egyaránt termelik. — Fehér és fekete eperfa : M(,ras alha L. és II. nigra L.,

valamint a platánfák : Flatanus orientális L. ültetve.

Csalánfelék : Urticaceae. A nagy és kis csalán: Urtica dioica L. és wens Jj.

füves helyeken. — Parietaria diffusa M. K. rom és ház falán.

Cannabis sativa L. kender, sok helyen vadon n, sehol sem termesztik. —
Humu'us Lupulus L. komló, vadon gyakori és minthogy a fára kúszik, irtják.

A Salsolafélék a tengerpartje/íem^'o növényei : Salsola Tragus L,, homokos ten-

gerparton, Saliíornia herbacea L., Chenopodium album L., Béta Marifima L., Halimits

portulacoides Wallr., Atriplex hasfata salina Koch. és CampJiorosma Monspeliaca L.

(csak Zengg mellett) a többi faj a völgyekben vagy puszta helyen elszórtan terem,

így pl. a czukorrépa : Befa vulgáris L. elvadulva, az Atriplex és Chenopodium

egyes faja ; kertekben csak a fzelék spinótot : Spinacia oleracea L. termelik.

Ceratophgllum demersinn L. a grobniki tóban, az Ilona-iüid és a gimná-
zium alatt elfolyó patakokban bven.

Thesium divaricatum Jan. és Osyris álba L. sziklákon, — Daphne La-ureola L.
erdkben ritka, — Aristolochia Clcmatitis L., A. rotuuda L. A paliida és Asarum
Europaeum L. (Grohovo) a völgymedenczékben és erdkben n.

Amarantus három fajta puszta talajon n, az Indiából származó A. raudatus

L.vörös paréjt kertben mint dísznövényt termelik.

A babér: Laarns nobilis L. elvadulva, leginkább mint cserje gyakori.
Különszirmú kékszildevelüek
Az ernyösöket: Umbelliferae k. b. 50 faj képviseli, melyek közül kertben m-

A'elik a zellert: Apiimi graveolens L., a sárga répát: Daucus carota L. és a petre-
zselymet: Pefroselinum saticum Hoffm. A tengerparton bven n a kapor: Aiiellnmi

graveolens L., Foeniculum officináié AH. és Crithmum maritimiim L. — Sziklás talajon
virit az Erynginm campestre L. és E. antetliystinum L., Pimpinella sa.rifraga L. és
pereyrina L., Buplenrmn aristatum Bartl. és B. junceum L., Seseli L. fajok, Cnidium
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hqjioidcn Spr., Ftacedanum vcnetum Kocli P. petraeum Noé, továbbá Conuim inacii-

atum L. Gyepes területen és mezn elfordulnak : Scandix és Torilis fajok, Orlai/a

grandiflora Hoffm. Pastinaca sativa L., Fendago yalhanifera Koch., Bunium montanum
Koch., Aegopodkmt Podagraria L. és Smi/rnnwi perfoliatum L., Nedves réten: Oenanthe
pimpinelloides L. — Erds, árnyékos helyen : Angelica úlvesfris L., Anthriscus silve-

striü Hoffm. és fmnarioides Spr. (Monté Maggiore).
Araliaceae : Hedera Helix L., sziklán, fán és falon fényesebb level mint másutt.
Somfélék: Corneae két faja, C. snnguinea L. és mas L., a völgj^ek lejtin bven.
A fagyöngyfélék : Lortmthaceae közül a vörös bogyójú borókán élsködik a

Visciini. Oxycedri DC, Orehoviczán több galagonyán és gyümölcsfán, Clrohovón
juharfán láttuk a fagyöngyöt : Visciim alhnm L.

Pozsgás növények : Crassnlaceae gyakoribb fajai a Sedum acre L. mindenütt
bven. A S. album L., sziklákon. A kövi rózsa : Sempervivum tedorum L., Umbilicus
horizontalis DC. sziklákon ültetve gyakori.

Saxifraga tridadylites L. a falakon néhol bven.
Boglárkafélék : Rammcidaceae k. b. 24 faja. Gyakoriak az iszalag : Clematis

Flanimula L. és a még gyakoribb C. Vitaiba L. Völgyekben a réten és füves he-
lyen : Raniinculus Ficaria L., R. acer L., R. repens L., bnlbosus L., R. Ndapolitanus
Ten., R. arvensis L., R. muricatus L. stb. — Anemone hortensis L., lejtkön gyö-
nyör disz; az A coronaria L. kérlek közelében, a hol termelik. Az A ranunculoides
L. és nemorosa L. ritka. Thai idriíiii aquilegifoliu))!!^. és Th. litorale Borh. — Heleborus
Istriacus Schiffn. H. multifidus Vis. és H. atrorubens W. et Kit. elszórva. Kertek-
ben és mezkön Xigella damascena L., a szarkaláb : Delphinum Consolida L. és
var. adenupodom Borb. D., Ajads L.

Berberis vulgáris volt egy-két bokor, de kivágták.

Mákfélék : Papaveraccae. Papaver Rhoeas L. mindenütt bven. — Glaudum
fiaviítii Cr. a tengei'parton bven. — Fumaria offidualis L. gyakori, még a kkerí-
téseken is. — Corydalis odiroleuca Koch. a Recsina völgyben és a vasút mentén
mindenütt. — Chelidonium május L. itt-ott igen kevés.

Keresztesvirágúak : Crudferae 50 faja. Legközönségesebb a pásztortáska:
Capsella bursa pastoris Mönch. — A völgyek termföldjében: Cardamine hirsuta L.,

Arabis hirsuta iácop., A. turrita L., Dentaria bulbifera L. és enneaphyllos L., Sisym-
britim officináié Scop., AUiaria officinalis Andz., Sinapis arvensis L., Eruca sativa Lam.
a kertek mellett, a hol termelik, Barbarea vrdgaris R. Br., Peltaria alliacea L., Camelina
sativa Cr., Tldaspi perfoliaíum'L.^ praecox Wulf., Cínw/;esíreL., Lepidium qraminifolium
L., Raphunus Raphanistriim L. — Sziklán n ; Diplotaxis muralis DC, Diplotaxis

tenuifolia DC, Alyssum montanum L. és calycimmi L. Biscutella laevigata L. A torma,
Iberis umbellata L. és pinnaia L., elvadulva. — Tengerparton : a Lobularia maritima
Desv,, Aethionema gracile DC , Roripa silvestris Bess. és Cakile maritima Scop.

Reseda lutea K. köves talajon.

Htlianthemum Fumana L. és H. hirsutum ThiuU. stb. napsütötte sziklás talajon.

Viola odorata L. és var. álba mindenütt, enyhébb télen már február elején virít.

V. hirta L., silvestris Kit., arvensis Mur., canina L., itt-ott

Cucurbita Pepo L. és Cticumis Citridlus Sr. kertekben, — Bryo)da dioica Jacq.
és álba L. falakon és lugasokon.

Szegffelék : Caryophylleae k. b. 55 faja, leginkább füves, napsütötte talajon, egye-
sek sziklákon fordulnak el, kevés a tengerparton. A tulajdonképi gyakori szeg-
füvek : Dianthus liburnicus Bartl., D. monspesidanus L. D. silvestris Wulf., D. saxi-

fragus L. Gyakoriak továbbá : Silene inflata Sm. és nutans L. ; Saponaria grandiflora
Fisch és officinalis L., Arenaria serpijUifolia L., .4. leptoclados Guss., Stellaria média
L. és mások, Cerastium fajok, Polycarpon tetraplnjllnm L., Scleranthns anmms L.,

konkoly: Agrostemma Githagoh., Drypis Jacquiniamis Murb. et Weltst. Martinscicánál.
Portulaca oleracea L. egyes helyen bven fordul el (Plase, Skurinye.)

Mályvafélék három neme gyakori. Maira silvestris L., M. ulcea L., AWtaea can-
nabina L., hirsuta L. A Hibiscus ternatns Cav. meg a Lavatera Thuringiaca Ij. ritka.

Kertben dísznövény a g3fapotfa: Gossypium herbaceum L.

Hársfák: Tilia grandifolia Ehrh. itt-ott a völgyekben és kertekben; nem n
oly nagyra, mint a hegyen, a hol T. parvifolia is elfordul.

Hypericum-íéléket inkább az osztrák területen találjuk; nálunk kevés H. per
foratum. L. és H. Veronense Schrnk van.

Juharfák: Acer Monspesnlanum L. var. Illyricum Jacq. eltérésével és A.
campestre L.

Vadgesztoíyefélék : Aesrulus Hippocastanum L. és Pavia nd)ra Lam. kertekben.
Polygala Nicaeensis Risso var. subpubescens Borb. tavaszszal mindenütt a gye-

pes helyen virit a hegysikon a P. Rossiana Borb. diszlik (Fiizine, ÍjÍcs).

A Celastrineae kecskerágója : Evonymus europaeus L. mindenütt gyakori.
llex Aquifolium L. itt-ott egy-egy bokor a Recsina völgyben vadon.
Hhanmcac. Jelleinz mediterrán növények köves, de agyagos talajon,
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napsütötte helyen. Mindenütt bven nö a Paliurus aculeatiis Lani. ; k(ír(>k

zászlós termését a nép aranypénznek (zechini), magát a cserjét pénzterm
fának hija.

A Syriából származó Zizyphus vulgáris Lam. kerítések mellett elvadulva nö.
— Rhamniis ntpefitrifi Scoi). meg' a R. intermedia Steud et Jíochst. gyakori.

A ktityatejfdék családjának k. b. 16 faj közül leg'gyakoriabbak : Euphorhid
heliosco2)ia L., Cyparissias L., Pephis L., E. dulcis v. purpurata Neilr., E. verrucosa

Jacq., E. amygdaloidos. Ellenben L., az E. epithymoides L., az E. Wulfenii Hoppé,
E. Paralias L., jellemz tengerparti faj.

Anacardiaceae : Ailanthus glandulosa Desf. és Pistacia vera L. kertekben, P. Te-

rebinthus L. vadon n. Bhus Cotinus L. cserje mindenütt bven.
Ruta graveolens L., divaricata Ten., hradeosa DC. napsütötte sziklás talajon.

Dictamnus ohtusiporus Koch.
Gólyaorrfelék 7 faja, u. m. Geránium rohertianum L., S. purpureum Vili.,

rotundifoliiim L., coluinbinuni L., sanguineum L. és molle L. var. maiorifloruin Borb.
— Erodium cicutarium L'Hérit. füves helyeken fordul el.

Linum Gallicum I^., L. corymbulosum Reichnb. és teniiifolium L.

Oxalis acetosella L. erds helyeken néhol igen bven, másutt meg teljesen

hiányzik, az 0. corniculata L. fal mellett gyom.
Lythrum SaHcaria L. a Drága völgyben bven.
Myrtus conimunis Íj. (flszórtan egyes bokor. — Clranátalmafa : Punica gra-

natum L. kertekben.
Pomaceae. Pyrtis Malus L, a Recsina völgyben. — Aronia rotundifolia Per.s.

mindenütt bven. — Sorbus aucuparia L., iS'. ária ('rantz. és <S'. toniiinalis Crantz.

Crataegus Oxyacanfha \j. és nionogyiia Jacq.

Rózsafélék : Rosaceac 9 neme és 20 faja. Rosa cuniaa \j. typikus és más alak-

jai. — R. sempervirens L. és R. rubrifoha Vili., R. Haynaldiana líorb., a Potcntilla

7 faja. — Fragaria vesca L. és clatior Ehrh.

—

7?«//?í.s ulmifolius Schott és R. toiuen-

tosus Borkh. — Geuiu urbaninii L., —• Spiruca Filipendula L., — S(ivgtiiso)-ba offici-

nalis L., — Potcriuin polygamuiii W. et Kit.

Mandolafélék : Aiiiygdalus roiinniüiis \j., !'. ariti))i, L., Pritviis ('(rasiis L. kertekben
és szUkben, — P. Mnhalc.b L. és P. spinnsa L. vadon.

Vitorlás-virágíiak : Pupilionaceae. Ezen elterjedt család Fiume környékén 2i
nemmel és k. b. 100 fajjal van képviselve. Termesztett a Pisum sativum L., Vicia

sativa L., Phaseoliis vtdgítris L., Ervum lens- L. és itt-ott kevés Medicago sativa

Ij. Völgyekben és azok lejtin n : a Genista tinctoria L., ovata W. K., sil-

vestris tícop. , triangularis Willd. és egyéb faj. — Itt-ott diszlik a Cytisus Laburinuii

L., nigricans L., argenteus L. és hirsutus L. A völgyek termföldjén : Medicago satica

L. M. prostrata Jacq. és M, lupulina L. stb., továbbá Melilotus officinalis Desv., albus

Desr. a Trifolium j^ratense L., rubens L., angustifolium L., montanum L., repens L.,

procíimhens L., incarnatum L. stb., Dorycinium herbaceum Vili. és suffruticosum Vili.,

Lotus corniculatus L. Colutea arborescens L., Robinia 2)seudoacacia L„ Scorpiurus

subvillosa L., Coronilla Emerus L., scorpioides Koch. és varia L., Hippocrepis comosa
L., Onobrychis sativa Lam., Vicia cracca L., gravAiftora Scop., peregrina L. és hithy-

roides L., Orolms vernns L., O. Venetus Mill.., 0. niger L., Luthyriis számos faja.

Forrtszirmú kétsziklevelüek.

Utifüfélék : Plantago média L. és haireolata L. mindenütt gyakori. P. carinata

Schrad. a meredek sziklákon, egyéb 3 faja szétszórtan utak mellett és sziklás talajon.

Plnmbago Europaea L. gyakori, a Statice lajok a tengerparti sziklákon bven
találhatók, legnevezetesebb a saját formájú St. cancellata Bernli.

A Valeriána és ValerianeUa fajai a völgymedenczékben helyenként.
Héjakútfélék. Dipsacus silvestris Huds., Knautia purpurea Vili. (/f. Illyrica

Beck) Cejíhalaria leucantha Schr., Scabiosa agrestis W. K. földes talajon gyakoriak.
Fészkesvirágúak : Compositae minségileg és mennyiségileg nagyon el terjedt

család, melybl vidékünkön 52 nem és legalább 110 faj fordul el.
Jellemzk a tengerparton elforduló fajok : Asteriscus aquaticus Mönch., Pidi-

caria visrosa Cass., Innia crithmoides L., Calendtila arvensis L., Echinops Ritro L.,

Centanrea Karsfiuiia Hst. (az osztrák hatávon),Sonchus glaucescewi Jord. és oleracens

L. Sziklás, köves helyeken n: Gnaphalium angustifolium Lam., Carduus candicans
W. K., C. nutansh., Carlina simjAex W . et. Kit.., vulgáris és corymbosa, L. var. (Iraeca

Boiss, Centaurea ru])estris C. axillaris Willd.,C.sordida Willd. montana L., (dba L.,

amara L. és C. Calcitra,pa L., Artemisia Absinthium L. és vulgáris L., Scolymus
Hispanirus L. Leontodon hastilis Koch. és L. Tergestinus Rchb. Picris s])inulosa

Bért. Lactuca perennis Xanthium italicum Morét, és spinosum L., Hieracium Illyi'iriun

Fi\ H. mnrorum L.. Fbonineuse Kern., Crepis chonorilloides Jacq. és vesicaria. Kkerí-
tésen és házfalak romjain és omladékain : Lactuca muralis Gártn., Hyoseris radi-

ata L., Scolymus Híspanicus. — Füves helyeken és völgyekben : Tussilago Farfara
L., Erigeron Canadensis Tj., Eupatnrium cannabinvm L., Solidago Virganrea Ij., Buph-
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tliahnuni saUcifoliuni L., Jnula fajai, Aster Amellus L., Bellis perennis L., AchiUea
Mülefolimn L., Matricaria Chamomilla L., Senecio, Serra hda tindoria L,., Kevtrohyllum
lunatuiu DC, lj(qisana comniunis L., Aposeris foetida Less., Cichorium Intijhus L.,

Thrincia tuberosa ÜC, Trapogogan orieutalis L., Taraxacum officináié Wiay. — Nedves
rétegen, leginkább a Recsina folyó árterületén : Petasitcs officinalis Mönch.

Csengetgíikefélék Campamila, Edraianthus és Specuhiria nemeinek mennyiségi
elterjedése csekély. Leg'gyakoriabb : CAimpunula pyramidalis L. (C. Stauhü Ue.) 1—

2

méter magas példánya, C. rapunculoides L., C Trachelium L., glotnerata L. var.

Mediterranea Borb. persicifolia L. A C. Erinns L. ritkább.

Buzérfélék : Asperula fajok gyepes, árnyékos helyeken, Galium veruni L., j«<r-

puremn L. valamint Vaillantia muralin DC. sziklán és cserjés napsütötte helyen.

Bodzafelék. Samhurus Ehulus L. és «S'. vigra L. kevés. Lonicera Caprifolium L.

és etriisca Santi a kert kerítésén és bokron fut.

Olajfafí'lvk. Jellemz mediterrán növények. Ülea europea L., bven
ültetik. Fhillyrea média Íj., egycuiként, a Jasminuni officináié L. kertben,

J. fruticans L. elvadulva n. Fagyai : Lujiistrum vulgare L. a völgyekben,
magas krisí'ameg a mannakrisfa lejtin.

Vinca major L. és minor L. a népkertben és a fiumei temetben találhatók.

Asdepiadea és Gentianafélék a tengerpartról hiányzanak, csak itt-ott fordul ek"

kevés Vi)i<:etoxici<m és Gentiana verna L. egy-egy jjéldánya vagy a G. cruciata L.

Ajakosak : Lahiatae. Az ajakosak a Karsztlejtnek legjellemzbb növényei.
A család 22 nemmel és k. b. 55 fajjal van kéj)viselve. Kerti a Roüinarinns offirinalis

L., továbbá a Lavandula rcra DC, Thymus vulgáris. Szikhis, köves helyeken : Th.

longicaulis Presl (Th. DaimaticusFreyn) 6'aíri« o//ícÍKa7ts L., (kiviteli czikk), Satureia

rariegata Hst., montana L. és pygmaea Sieb., Maruhium candidessimtimlj. füves he-
lyeken, völgyekben bven: Salida pratensis L., MeJissa, officiiialis L. Glcchoma
hederacea L., Meliftis Melissophyllum h., Lamiuni ornda L., purpurenm L. és macu-
latum L., Ajnga reptans L. és genevensis L., Teucriuin moutanum L. stb. ; a grobniki
tó körül : Stachys palustris L., Modha silvestris L., M. aquatica L. és M. Pulegium L.

TáfogaJók: Scropindariaceae család bven elforduló jellemz ínjai : Scrophularia

laciniata W. K. és canina L,, Verbascum sinuatum L., floccosum W. K. és V. Blattaria

L., Linaria littoralis Willd. és italica köves talajon és sziklákon ; — Linaria Cyinba-

laria Mill. régi házfalon (Grohovo), Antirrldnum május L. kkerítésen és falon.

Orobanche Ejnthymum DC. erds helj^eken mindenütt bven, — Lathraca Squa-
míiria L. a lopaczai erdkben szintén bven fák gyökerén élsködik.

Érdeslevelüek : Asperifoliae. Echinospenimm Luppula Lehm. a tengerparton n. —
Helioiropiumot a kertekben mivelik. — Pulmonaria offí,cinalis L., Symphytum tubero-

sum L. Echimn vulgare L. a völgyekben ig-en bven, — Cynoglossum officináié L.,

AncJmsa, Oaosjii'i stelhdatum W. et Kit. sziklán a Porta Ilungaricánál, Liiho-

spermum faj kevésbbé bven. A Recsinavölgy nedves talajában kevés helyen bven
n a Myosotis intermedia Link. és Grobnikon a M. silvestris Hoffm.

Verbéna officinalis L. ut mentén Vdex agnus castus L. sziklás tengerparton.

Globidaria Wdlkommii Nym. lentebb, a Gl. eordi.folia L. a hegyeken terem.

Convidvidus sepium L., arvensis L. és C. Cantabrica L. gyakori. A Cuscuta
Epithymum Satureián és más ajakason élsködik.

Solanum Didcamara L. és nigrum L. völgyekben, lejtkön és tengerparton
egyaránt nnek, Scopolia carniolica a Zakálj malomtól fölfelé bven látható. Physalis

Alkekevyi L. utak mentén a völgyekben és a tengerparti lejtn a szlkben nagyon
gyakori, Hyoscyarnus niger L. és IJatura Stramonium L. csakis a Szkurinye völgy-

ben, a városi szemétdoaibokon és azok közelében szaporodott el, másutt ellenben

részint kiirtották vagy a termhelyeit feltöltötték. — Kertben és mezn termesz-

tik burgonyát, paradicsomalmát, paprikát és a vidékünkre jellemz és köz-
kedvelt nu'kmczánát : Solanum inelongena L. (melanzana).

Kankcdinfélék. Primula acaidis Jacq. és officinalis Jacq., Lysimacliia vnlagaris L.
éspuHctataJ^./Anagallis arvensis L. a. völgyek füves helyein bven, Cyclainen europaeum
L. erds, bokros, árnyékos helyeken igen bven fordul el.

Erica c.arnea L. Grohóvan, Callluna vulgáris Salisb. a. Recsina völgyben itt-ott,

Vaccinium Myrtillus L. ugyanott erds helyeken, különösen Lopaczán találhatók.

Acanthus longifolius Hst, Fiume nyugati tengermellékén, bokros helyen kevés.
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LTTÜNK hullámzik n fiumei öhn] teugero. Az els ])illii-

natbaii nagy tónak hihetnk a szigetek és a partvidék

hegységei által szemünk eltt bezárt medenczéjét ; de

ott, a hol lehajlik s mintegy elmosódni látszik a ködben a

heg3'élek szöge, a szárazföld partja s a szigetközök nyilasa ju(>llett világosan

látjuk a hullámok sík görbülését, a hegyeken túl ér fényes, gomolygó

párafelhket, s ha nem tudnók is, sejtenünk kell, éreznünk lehet e jelensé-

gekbl a nagy tenger közellétét, melynek duzzadó árja a csak látszólag el-

zárt, széles csatornákon tódul az öbölbe. Nyugatra az 1396 méter magas,

nagy tömeg Monté Maggiore horpadt kúpja emelke(hk a szárnyait alkotó

sztriai ])arti hegység fölé; a karsztos tet ko])árságából alig mutat valamil,

a sivár kmezöket eh'ejti a tengerre mered oldalak tölgy- és l)abérerdsége.

A hosszan hanyatló hegység erds oldalainak hamvas kéksége összeolvad

a távolban az Adria csodás kék habjaival, melyek annál sötétebb eget tük-

röztetnek, mentl tisztábban ragyog a nap a magas égen. Szemben Cherso

éles sziklagerinczei emelkednek ki a habokból, gyér növényzettel itt-ott

megszaggatott kfalaik festi változatosságban csillamuik ki a rájuk vetd
sugarak alatt; dél felé Vegha szigetének sárga szirtfokai, scoglioi tnnek el
a vizpáráktól terhes, csillogó levegfátyolon át.

Az egész medenczét körülölel parti és szigeti hegyek már nem ma-
gyar területhez tartoznak, hanem Isztria osztrák tartomány földjei. Müid-
azáltal lehetetlen íigyehnen kivül hagynunk, ha Fiúméról szólunk. Vegiia

szigete valaha a magyai- koronát uralta; a magyar alkotmány helyreállítá-

sakor is lelkesen tüntetett Magyarország mellett. De mikor még Fiumét

sem merték végleg és határozottan visszakebelezni : hogy gondolhattunk

volna Vegiia becsatolására ? Az isztriai partvonal hegységei pedig régtl fogvást

rendes kiránduló helyei Fiúménak ; a város ünnepeinek java részét ott tölti

a Fiimiéba jöv magyarok, fleg Abbázia kedveért kivétel nélkül el szoktak

oda látogatni, st Abbázia rendes üdülhelye a magyar társaság tekintélyi^s

részének. Noha tehát a (^uarnero egész szigetcsoportja s szárazföldi ])art-

jának nyugati oldala osztrák terület, Fiume ismertetésénél lehcítetlen mel-

lznünk.

A kirándulásokat kocsin is megtehetjük ugyan, Cantridi'ui keresztül a jó

karban tartott országúton menve Isztriába: azonban a szokásos, legkönnyebb

és legkellemesebb út mégis a tengeren át vezet s a hajóutat követjük mi
is, midn Fiume kiránduló helyeit sorrsL látogatjuk.
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Elször is Voloscát érinti hajúnk. Elmarad mellettünk Jobljkézt a

preluccai öböl, a halászok gazdag zsákmányu tanyája, a nagy kbánya, mely

a finmei kikötöépítés anyagát szállítja; fönn a hegy tetején látjnk Castua

városkát csinos templomával és egykori várának romfalaival. Már messzirl

csinos képet mutat a város, kéttornyú templomával, a h(^gyoldalba egymás

fölé épített házaival, eleven kis kikötjével.

VOLOSCA.

Takaros halászvároska, mely egyúttal a kerületi kapitányságnak is

székhelye. Közigazgatási területéhez tartozik Abbázia fürd is. Ránk ma-
gyarokra nézve annyiban emlékezetes, hogy itt tölte életének utolsó heteit

és itt halt meg Andrássij Gyula gróf. Mint általában a tengerparti városok,

Volosca is egy és két emeletes házak képezte szk utczákból áll. Közép-

pontja s legérdekesebb része a l'öutezája, melynek kétemeletes erkélyes házai,

a köztük nyilvánuló eleven, zajos piaczi élet azonnal Olaszországot idézik

emlékezetünkbe ; koronája a szép templom, mely Fiúmétól fogva kalauzunk

volt. A városkának csak 2000 lakosa van. A futezából meredek, tekervényes

A VOLOSCAl KIKuTÜ.

utczák vezetnek le a tengerpartra, a kikötbe, hol a nyüzsg halásznép

eleven életét szemlélhetjük. Igen érdekes a város képe a mólóról nézve.

A fecskefészekként egymás tetejére épült keskeny, magas házak' a Karszton

divó, festi hatású, hullámos cseréptetikkel, babér és olajfa díszükkel pom-
pásan emelkednek ki a sötét halmok ölébl. Yoloscából a Mattugliebl vezet
országúton vagy a tengerparton épült „Fridrich Schüler" úton kocsin vagy

gyalog is csakhamar Abbáziába érhetünk. A hajóról nézve, nagyszer
látványt nyújt ez a parti út, melyet Voloscától kezdve egészen a fürdhelyig

sr sorban a legszebb nyaralók szegélyeznek a babérerd közepette.

ABBÁZIA.

Az elkel magyar és osztrák világ népes, téli üdüllielye és Fiume
kedveért is szívesen fölkeresett tengeri lurdje, voltaképen alig egy évtized

óta került a hír szárnyára, mióta a Déli vasút elsi'íMid l'ürdhelylyé és

klimatikus gyógyhelylyé alakította iít.

Fiúméból óránkínt k()zlekedn(>k Abbáziával a Ma.gyai-litti\';i1 gzhajó-
zási társaság gzös(>i, melyek jó félóra alatt teszik meg az ') lengei'í mér-

toldnyi (9 km.) távolságot.

Abbázia, (>gykorí régi apátságiítól vette nexéi. A IxMu-zések, a kik a leg-

szebb begyvidék(>ken alapították monostoraikat, voltak Abbáziának is mi\g-
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teremti. Elször 1449-ben említik az ukiratolí, mint „San Giacomo al palo" vagy
„San Giacomo della Preliicca" apátságot. A velenczések gyakori támadásai

és erdfosztogatásai miatt pusztiilónak indult kolostort a XVI. században

ott hagyták a benczések, mire a Fiúméban lakó augusztinusok kezébe ment
át ; ezen a réven tehát Fiumét történeti emlék is köti e helyhez. De ez nem
az egyetlen történeti kapocs. Az apátságot 1723-ban a jezsiiitálc vették meg,
majd magánkézre és ismét a jezsuiták birtokába került, a míg csak föl nem
oszlatták a jezsitarendet, a mikor az állam foglalta le, mely azonban csak-

hamar túladott rajta, ellenben az apátság cziraét a mindenkori fiumei prépost

kapta meg. Ekképen Fiúménak czimzetes része van Abbáziában. Csak
a véletlenség gátolta meg, hogy Abbázia ma nem tartozik birtokosa által

szorosabban Fiúméhoz. 1844-ben ugyanis, mint a fürdigazgatóság évkönyvé-

bl tudjuk, egy a közéletben és a város történetében nyomós nevet hagyott

fiumei patrícius, tiearpa Iginio lovag vette meg az Abbázia magvát képez
telket, melyen a nejérl nevezett, ma is fennálló AngiüUna-cillát épített(>.

Ez Abbáziának ma is legszebb, legremekebb fekvés épülete, miért is

CASTÜAI ROM.

Stefánia fherczegasszony ezt választotta lakóhelyéül ; ugyancsak Scarpa
telepítette a pálmaligetet, Abbáziának e kiváló ékességét. Már ekkor kezdett
hírre kapni Abbázia tengeri fürdje s Mária Anna császárné 1860-ban az

egész fürdidö alatt a Villa Angiolínában lakott. 1875-ben Chormsky Vik-
tor gróf vette meg az Angiolina-villát, a ettl meg hét évvel késbb
Schüler Frigyes, a déli vasúttársaság vezérigazgatója a nevezett, társaság
részére. Schüler Frigyes, a ki Abbázia fontosságát felismerte, szépségét méltatni
tudta, Schrötter Lipót orvos figyelmeztetésére már korábban foglalkozott

azzal a gondolattal, hogy ebbl a helybl khmatikus gyógyhelyet alkot.

Mihelyt a vásái- megtörtént, fölépíttette az Angiolina-vílla Idegészítéseül a
Quarnero-fogadót, ennek függelékét a „Dépendance I." szállót, elkészíttette

a tengeri fürdt s 1884. márczius 27-én már megnyílt a fürdhely, mint
gyógyhely. Éppen egy esztendre rá Rudolf trónörökös és neje Stefánia f-
herczegasszony látogatta meg Abbáziát, s e látogatás emlékére az új, nagy
szállóház a Stefánia nevet kapta, melyet ma is visel. Azóta Stefánia fher-
czegasszony rendes látogatója Abbáziának, a hol fényes társaságot

gyjt maga köré. Az épületek, köztük a magánm^aralók száma egyre emel-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-Iiorvát tengerpart. 59
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kedett, de gyakran a tetemesen felszaporodott lakóházak sem elegendk az

ideözönlö vendégek számára, kiknek száma, nem véve tekintetbe a folyton

járó-kel napi látogatókat, a kiket nyilván nem tarthatnak, meghaladja a

10,000-et. 1894-ben a német császárné is lakott itt egy hónapig, mely alka-

lommal I. Ferencz József és a nejét meglátogató II. Vilmos itt találkoztak.

Minthogy Abbázia magas hegyektl van védve, a bora dúlása

nem érezhet,' a mit a buján tenyész növényzet is mutat; a hmérsék
általában enyhe, hó alig hull, s ha esik, pár óra alatt elolvad, nyáron

viszont a hség nem'^lesz elviselhetetlenné, mert úgy a hegyek fell, mint a

t(>ngerrül fújdogáló szell a forróságot enyhiti : téli gyógyhelynek és tengeri

fürdnek egyaránt alkalmas és kellemes hely. A leveg átlagos hfoka
deczemberben és januárban is -\- 5-7 ill. fy6^ ; az eddig észlelt legnagyobb

hideg a szigorú 1892—>1893-iki télen sem volt több —40-nál, de csak pár napig

ABBÁZIÁI CSÓNAKKIKÖT.

a hség pedig nyáron soha sem lesz trhetetlenné a tengeri szellk befolyása
következtében. Június kzéphmérséke -)-20'6, júliusé +23, augusztusé
-[-22'9 A tenger vizének átlagos hfoka májusban 19" C, júliusban 25—26
fokra is íolem(>lkedik, szeptemberben pechg lassan 22—20 C. fokra száll le

;

st még októberben is 15—18o közt ingadozik, tehát kés szszel is még
használható. A hideg tengeri fürdn kivül egészen modern meleg-fürd és

vízgyógyintézet van itt berendezve, s a hasonló jelleg gyógyfürdknek
megfelelleg tej-, kefir-, különböz ásván}^íz- és szU-gyógymóddal élhet-

nek a fürdzk, a kiknek jó nev orvosok egész sora áll rendelkezésükre,
köztük magyarok is. Dr. Glax Gyula egy. tanár igazgató-orvoson kivl Ambrosz
A., Eltz, Szemere Albert, Szigeti Márton, Tamaro János, Tripold F. doktorok.

Kiszállva a hajóról a sr babérerd és a magnolia-ültetmények illata

fogad bennünket. A sr erdn át elször is a Villa Angiolina elé érünk,
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melybl a gyógyhely kifejldött. Az Angiolina-villa eltt remek pálma-ültet-

vény és virágszönyeg terül el ; a pálmaligetet és a babérerdt még Scarpa

lovag ültette. Egymásba fonódó utak kanyarognak a sötét lombárkádok alatt,

melyek a nap hevétl, a szelek mérgétl egyaránt megóvják a sétálót. A
rejtelmes erdsrséggel ellentétben a parti út, mely cementlapokkal van

kikövezve, egészen szabadon áll; ha nem tz a nap égetn vagy nem fuj

hs szél, akkor az útból kiöblösödö félköralakú nagy terrasszok korlátjainál

állva, ahg válhatmik meg a gyönyör körképtl, mely új meg új ingerrel tartja

ébren figyelmünket. Elttünk a tündéri szinváltozású tenger fel-felbukkanó

gzöseivel és folyvást czirkáló bárkáinak fehér vitorláival; balra Fiume fe-

hér házainak tömege, kikötjének füstföUegével fátyolozva, délre Veglia és

a körülfogó két csatornának : a Canal del Maltemponak és Mezzonak a szem-

határral összeolvadó fényes csikja; jobbra Cherso szigete, melynek északi

fokát a szabad tengerbe nyiló Farasina-csatorna mossa, melyen át már aka-

dály nélkül szállhat ki pillantásunk a nagy tengerre, a végtelen víztükörre.

Lábunk alatt a kiálló

szirtfogakon fehér habbá

törik a hullám, a szell

arczunkba csapkodja üde

sógyöngyeit.

E nagyszer séta-

útnak (Strandweg), ke-

vés mássá van, s melyre

joggal büszke az „osz-

trák Riviéra", a hogy

az isztriai partszegélyt

elnevezték, végig vonul

az egész fürdhely hosz-

szában, úgyszólván egé-

szen lkáig. Az úton és

a vele összefügg terrasz-

szokon pihenül padok

vannak felállítva. Ez út

mentén fekszilc a fürdhely sajátképeni középpontja, a kúttér, mely a Déli

vasút által teremtett uj telepen, a Stefánia-száUó eltt terül el. Szép virág-

ágyai közt a Helioszt és Szelénét ábrázoló márvány kútszobor áll. A tér

keleti részén áll a „Dépendance L", mögötte, a pai-kot kettészel isztriai

országúton túl a „Dépendance II.". A Stefánia-szálló nagy étterme, szom-

szédságában pedig a mórstü virágtermet találjuk.

Ha a kuttérrl keletnek tartunk, tehát a tengernek háttal fordulva, jobb

kéz felé elször is a Quarnero-szállót érjük, mely a DéH vasút által újjá-

teremtett Abbázia els épülete volt. Eltte áll a fürdhely megteremtjének,

Schüler Frigyesnek szobra. A Quarnero kávéháza, melynek közelében a

zenepavillon is áll, a leglátogatottabb Abbáziában. Ugyancsak a Quarnero-

hoz van építve a meleg fürd. Majdnem szemben van a hidegvízgyógyintézet

s az egyik szabad tengeri fürd, melyet a nyílt víztl sodi"onyháló választ

el, hogy a ragadozó halak be ne hatolhassanak ; ennek közelében van a

kis régi templom, továbbá a szép új Amáha-vílla, melyben 1894-ben a né-

met császárné lakott. Odább ismét az Angíolina-víllához és a régi parkhoz

érünk. A park exotikus díszfái és bokrai nemcsak küls szépségükkel

gyönyörködtetnek bennünket, de akképen vannak rendezve s névtáblácskák-

59*
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kai ellátva, hogy tanulságos szórakozást nyiijtliatnak a növényélet iránt

érdekld nem botanikusoknak. A parkból keresztutak vezetnek le az elbb

enilitelt tengerparti sétautra és a terrasszokra. Az Angiolina-villán tiü, a

kiköttl jobbra vonul egész Voloscáig a „Fridrich Schüler-Strandweg",

egész hosszában szebbnél szebb nyaralókkal beszegve. Közel a kiköthöz

egy másik tengeri füi'döt taláhmk, mely egy magánvállalkozóé. E fürd,

melynek kellemes homoktalaja van s nemúszóknak igen alkalmas, nyári

évadban rendszerint nagyon keresett. A Schüler-út körülbelül 2 km. hosszú

;

belle lépcss mellékutak vezetnek le a tengerpartra.

A park fels szélét az isztriaparti országút -érüiti, melynek mentén

visszakerülünk megint a Quarnero-szállóhoz és a Dépendanceokhoz. A „Dé-

pendance II." mögött találjuk a „Dépendance llí." bérlakot, kávéházat s

ettl jobbra az árkádos „Bazár Mandria", valamint az azonos nev nyaraló

A VILLA MANDRIA ABBÁZIÁBAN-

épületeit, melyek szintén a DéU vasúttársaság tulajdonai. A Bazár Mandriá-

ban van a posta, a gyógyszertár, valamint több kereskedés.

Innen ismét visszatérünk a kút-térre és a tengerparti sétautra, s déli

irányban tovább haladva lka felé, a Slatina-szállót és a katonatisztek házát

találjuk számos nyaraló között. A „Slatina" mellett vannak a gyermekjátszó-

helyek, lawn-tennis és croquetpályák. Szemben a Slatinával szintén van

tengeri fürd.

Nem messze a Slatinától kezddik az úgynevezett „déh parti út", mely

Abbázia legérdekesebb sétaútja. A sziklatuskókkal borított part fölött vezet

majdnem négy kilométer hosszaságban ; })alról a mindegyre növekv teng(>r

tükre, jobbról a sr lombos erd, megszakítva itt-ott egy csinos nyaralóval,

folyton váltakozó kedves képekkel lep meg benuiúiket. A Glax-villa mellett

egy hegyi patak szakadékán át visz az út, egyre magasabban a parti szikla-

fal felett, míg a Déh vasút vízvezetékéhez és szivattyútelepéhez nem ér, a

hol betorkoliik az országúiba, mely az erdség mentén lkába halad tovább.

Abbáziából érdekes kirándulásokat tehetünk a szárazföldön is. Mind-
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j;ir1 i) Htofáiiiii-szállóii túl kezddik a nagy babércrd, iiK^lyon keresztül

lovagló-i'it visz Veprinázba. A babérerdu túl, mely niiiitegy 100 méternyi

magasságig Imzódik, a sr tölgyerdötl övezett Vrudki-völgybe jutnnk, a

hol a Vrndki és Littroz források emelik a táj költiséget. Veprináz az em-
lített lovagió-ton gyalog IV4 órányira van a fürdintézettl. Kis falu, mely
messze látszó templomával az ol9 méter magas Veprináz-hegyen joompás

kilátással kínálkozik. Kocsin Mattuglien, Abbázia állomásán át juthatunk

föl, de a kocsiút jóval tovább tart. Még fényesebb látvány élvezi lehetünk

Isztria legmagasabb hegyén, az 1896 méter magas Monté Maggioren. A gya-

logosok az említett veprínazi hágót használják ; a kocsik Voloscáii és Mat-
tuglien át mennek a Stefánia-menedékházig, mely vendégl és szállóház

körülbelül lOüO méter magasban van s kocsin 31/2 ói-a alatt érhet el. Innen

l^'a órai gyaloglással juthatunk föl a hegy tetejére, melynek közelében

szintén van menedékház, a hová zivatar idején behúzódhatunk. Képzelhe-
tetlen annak a képnek a nagyszersége, mely itt elénk tárul. A magas hegy-
vidék és a tengerpart minden bája és fensége egyesül lelkünk megittasítására.

Mögöttünk fekszik az isztriai Karszt, sziklatengerének szürke khullámaival,

A BAZÁR MANDRIA ABBÁZIÁBAN.

apró falvaival, kimagasló tornyaival, csenevész cserjéseivel; mint a térképen,

úgy látjuk benyúlni a tengerbe a háromszög tartomány Promontore hegy-
fokát ; a ktengeren túl nyugatra a nagy Adria kék síkja ragyog felénk

rengeteg messzeségbe, a ködbe olvadó velenczei lagunákig, északon a. ka-

rinthiai, st a tiroli havasok gerinczei ötlenek szemünkbe ; a hegy déli lej-

tjén a Csepics-tó csillan felénk, északkeleten a krajnai Hóhegy emelkedik a

hullámos hegykúpok fölött szaggatott, havas ormával ; keletre a liburni

Karszt, fölötte a Kapella, délkeletre a Velebit-hegység láncza kapcsolódik

össze a Quarnero szigeteinek hegyeivel, az általuk közbezárt, egész nagy-
ságában tündökl öböl sarkában pedig, tlünk keletre, a szép magyar ki-

kötváros.

IKA.

Említettük, hogy a festi tájrészletekben gazdag déli tengerparti úton

az országútra térve, lkára mehetünk. Élvezetesebb Fiúméból egyenesen

odahajózni a Magyar-horvát gzhajózási társaság rendszeresen közleked

gzíiscin. A Iciigeri úton zavartalanul merülhetünk cl a bizarr alkotású
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sziklás partrészletek szemléletében, a Monté Maggiore és a Monté Sissol

hatalmas sziklatömegeinek bámulatában, melyek alatt lka fekszik. A falu

lakói vagyonos halászok és hajósok, a kik maguk készítik hajóikat. Házaik

többnyire kétemeletesek, és jólétrl tanúskodnak. A falu kis kikötje foly-

ton a halásznép életének sok érdekes jelenségével ismertet meg bennünket

;

a festk gyakran járnak ide tanulmánytárgy végett.

LOVRANA.

Alig húsz percznyire lkától, gesztenye-pagonyba rejtzve fekszik Lov-

rana városka ; az isztriai part legérdekesebben épült helysége. A városka

büszke római eredetére. Lauránának hivták, csak késbb a szláv települtek

módosították nevét Lovránára. A Liburniát meghódított rómaiak fontos hely-

nek ismerték föl, mert uralkodik a partvonal fölött, s azért itt castellumot

építettek. Alapításának kedvezett az is, hogy itt édesviz forrás fakad, a mi
tudvalevleg ritka jelenség a Karsztvidéken. A római városból nagyon ke-

vés maradt meg ; annak tulajdonítják az ódon városi rtornyot, mely azon-

nal szemünkbe ötlik, a

mint Lovránához köze-

ledünk.

Késbb a városka

a Quarnero sorsában

osztozva, velenzeiuralom

alá jutott. A velenczei

korszaknak ma is van

látható jele, a régi vá-

rosháza, Velenczére em-
lékeztet loggiájával, to-

vábbá több házon szent

Márk oroszlánja, meg a

doge-sapkás fejek. A
város építészeti jellege

olaszosabb bármely parti

városénál. A rendes szk
iitczákat, egymás fölé épített magas házakat,fmeredek lépcsf-elj áratokat

épp úgy megtaláljuk, mint mindazokban a városokban, melyek a tengerre

es meredek hegyoldalakra épültek.

Lovrána története fvonásaiban természetesen Isztria történetével függ
össze. A római birodalom összeomlása és a germán törzsek letcepedése
után a longobárdok uralma alatt találjuk az országot; azután az ava-

roké alatt, akiktl Nagy Károly visszahódította és német rgrófok uralma
alá bocsátotta. 1209-ben az aquilejai pátriárka lett az ura, de a pátriárkának

Velenczével folytatott harczaiban is a német rgrófok feiihatósága alatt

maradt. 1374-ben csatoltatott Ausztriához. E birtokváltozásokból keletkeztek

a harczok Velenczével, melyeknek Lovrána néhányszor áldozatul esett. Val-
vador krónikás feljegyzései szerint a velenczeiek 1612-beu és 14-ben
bevették és felégették a várost. E krónika Lovránának egy régi képét is tar-

talmazza, régi erdítményeivel, melyekbl ma már kevés maradvány látható.

A város körfala csak néhány helyen maradt meg.

Ez idre esik az uszkókok uralma is. Az uszkók czárok vára Lovrána
közvetlen közelében álk)tt, a Cesare nev öblöcske fölött, a hasonnev édes-

viz forrásnál. A vár maradványai még most is láthatók. Közel ide van a
„Knezgrad" magyarul : „Herczegvárhogy", melynek tetején azonban ma már
vár nyomai nem találhatók. A Me(lvea-vr)lgy (leli hajtjén is halnimas épil-

A STEFÁNIA-MENEDÉKHÁZ A MONTÉ MAGGIOREN.
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kezes nyomai és romjai találliatók, melynek keletkezéséhez legendaszerü
történetek fzdnek, melyek még a görögkorig is visszanyúlnak.

A város az ersen elterjedt horvát elem daczára, máig is meg tudta
rizni olasz jellegét. Nagy kiterjedés vászonkereskedelme által 200 évvel
ezeltt egyike volt a leggazdagabb városoknak, azóta azonban lassanként
elszegényedett. A hbéresség eltörléséig legalább a nyilvános utakat jó
karban tartották, de azóta ezeket is elhanyagolták. A vitorlás hajózás tönkre-
tétele még reménytelenebbé tette a viszonyokat, mignem a Quarnero rész-

vénytársaság egy milliónyi tökével tellceket összevásárolt, hogy ott egy
elkel üdül és gyógyhelyet létesítsen, a mely célra Lovrána és környék
különösen alkalmas. Habár a Quarnero arra van teremtve, hogy az emberek
ott örök tavaszt élvezzenek, mégis az a körülmény, hogy a Karszt erdeit és

fáit kipusztították és evvel a hideg szeleknek, a borának stb. utat nyitot-

tak, megváltoztatta az éghajlati viszonyokat. Nem a velenczeiek voltak

IKA.

azok, akik ezt cselekedték, hanem a szláv telepesek, akik minden hegyoldalt
legelvé változtattak át juliaik és kecskéik számára.

Mióta ez a tény közismertté lett, azóta a lassankénti befásitás is folya-
matban van. Elbb nagyobb területeket kerítenek be, hogy az állatok hozzá
ne férjenek, azután fenykkel befásitják. Ezen az utón már óriási terüle-
teket hódítottak vissza, de emberöltkig fog tartani, míg a századok pusztí-
tásait helyre hozzák és a tengerpartot megmentik ama klíma számára,
melyre földrajzi fekvése kijelölte. És addig azokat a helyeket fogják az
emberek felkeresni, amelyek a legtöbb védelmet nyújtanak a bora és a
hideg tramontana ellen és legalább részben azon elnyöket nyújtják, a
melyek a franozia Riviérán feltalálhatók.

Eme elnyös fekvés helyek közt Lovrána az els helyek egyikét fog-
lalja el. A tramontana ellen teljesen védve van és nagy teriíleteken a
borának még csak a lehe sem éri. Ezért található Lovranában deczember-
l)en a japán (Míspet) a Maréchal-Niel rózsa, a bengáli rózsák mindenféle
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faja és oly virágok, a melyek Középeurópában csak mint melegházi növé-
nyektenyésznek: kaméliák, narancsok, eucalyptusok, Lovrána védett régióiban
iigy tenyésznek, mint a Riviérán. A pálmák közül a Chamerops és Pliönix-

félék Lovrána minden helyén pompás törzsekké fejlödnek.

Ez éghajhiti elnyök a várost már rég mint a legegészségesebb és leg-

kellemesebb tartózkodási helyet tették ismertté. A íinmeieknek már régóta
kedvelt nyaraló-helyük és úgy Fiume mint Volosca oda küldi télen át lábba-
dozó betegeit üdülésre. A Quarneró részvénytársaság különösen a legegész-
ségesebb, védett területeket szerezte meg, hogy azokat útépítések által hozzá-
férhetkké téve, lehetvé tegye e területek beépítését nyaralókkal olyanok
számára, akik a szép és egészséges vidéken állandó lakhelyüket akarják
felütni, vagy a teleket ott akarják tíilteni.

LOVRÁNA.

Ugy vidék, mint klíma tekintetében Lovrána területének következ
helyei a legelnyösebbek. lkáról jövet, az út két oldalán találjuk a társulat

területeit, melyek Bahován összpontosulnak. Bahovának neveznek egy völgy-

katlant, melyben az lkától Medveáíg terjed parkszegély legnagyobb zúgó
patakának ágya van. E völgykatlan dél- és délkelet felé nj'itva és a szelek-

tl teljesen védve van. A hegyoldalak borostyánnal vannak fedve és a jól

gondozott hegyterrasszokon az ers malváziai és az édes Terrano szll
tenyészik, melyek a legkitnbb borokat adják,

Bahovához csatlakozik Locqua, melynek a vidéke itt a Karsztban
különös figyelmet érdemel. 70 méternyi magasságban a tenger színe fölött

pompás síkság terül el. Itt fakad egy szíklabarlangból a Jamnicza-forrás,

mely szép, nemes gesztenyefáktól körülvéve egy vízalatti források által

keletkezett tavat táplál, melytl e vidék nevét kölcsönzi. E területen soha
sincs bora. Télen egyenl meleg a légkör, nyáron pedig a százados geszte-

nyefák nyújtanak árnyékot. Ezek alá jönnek a játszóterek : lawn-tenriis,

lapda, croquet- és tekejáték számára, A kilátás imien eh'agadó, mert a
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Locqua délnek Zimácz, Dolac és Bellosa felé laposodik és kilátást enged a
Canal de Farasinára, a mely a Cherso-sziget mentén és az isztriai partok
mellett az Adriai tengerbe vezet. A társaság ezt az egész területet kocsi- és

gyalogutak építése által hozzáférhetvé teszi és parczellázással egy egész
nyaraló telepet készít el, melyet már most Lovrána jövjének tekintenek,

mert itt minden elny összpontosul, a mivel a természet e vidéket meg-
áldotta.

A Locquán alul és Lovrána közt, a társaság által megszerzett
terület végén, gy(ínyörü lu'adalom terül el, mely még a régi idkbl a „Cas-
tell Freiwakr" (szláv néven „Komusciak'") nevet viselte, azonban most Villa

Lovrána név alatt szerepel. A kastélynak az épülethez csatlakozó terrasszos és a
tengerre néz szép parkjából remek kilátás nyílik az egész Quarnerora, a
mely — innen nézve — minden szépségét feltárja elttünk. Az egyik oldalon
Fiume, a mely esti kivilágításban innen páratlan látványt nyújt. Odébb a
hófödte horvát és dalmát hegység ; elttünk Veglía szigetének lapos alakja
és balról, ha a leveg tiszta, megláthatjuk Portoré és Castelmuschio

L( )VRÁNAI P AHTIÍÉSZLET.

városokat. Délnek Cherso szigete látszik, melynek szíklahegye meredek
falaival a Canal di Mezzo felé dl, melyen át a szabad tengerre van kilátás.

A Villa Quarnero-nyaraló mintaszeren berendezett kisebb szállóval és étke-
zvel bír, melynek vezetje Pernet J. éveken át a híres Sachernél és a
kai bécsi Jokey-Clubnál szerezte tapasztalatait.

Maga Lovrána, mint már említettük, egy régi olasz város jellegét viseli

magán. ÍSzk utczái és az azokba kiugró lépcsk, a kocsiközlekedést lehetet-

lenné teszik. Mióta a városra jobb idk virradtak, a lakók számos régi házat
bontottak le vagy renováltattak, ennek daczára azonban még mindig elég
érdekes és jellemz részlet kínálkozik a szemlélnek és a festmvésznek.
Ezek közé tartozik els sorban a lovranaí kiköt, melyben számos chioggiai
halászbárka tanyázik, melyeknek a sárga vagy vörös díszítésekkel és inícziálék-

ékesített vitorlák pittoreszk külst kölcsönöznek.

Az az út, a mely a várostól déli irányban a Medveáig vezet, a tenger-
parton átszeli Beharova és Pulíssevíca vidékét, szép kilátást nyújt egyi'észt a
Quarnerora és pedig Cherso szigetére, a Canal de Farasínára és az isztriai

partokra a Monte-Maggioreval ós egy magas sziklatetn fekv Moschenizze
városkával, visszafelé pedig az egész Quarnerora, Fiúméra, Preluccára, Volos-

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. GO
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r-ára és Abbáziára. Ha a tengerpart a nemzetközi forgalomnak meg fog
nyittatni, ez út szépsége versenyezni fog a legszebb vidékekkel. Nagy elnye
az is, hogy a legforróbb nyárban is sétalielyül szolgálhat, mert a Monte-
Maggiore már délután 6 órától kezdve veti rá kellemes árnyékát. E mellett
ez út a záporpatakok pusztításai által érdekes és festi képet nyújt,

úgy hogy szinte sajnáljuk, hogy ez érdekes képzdések a szabályo-
zásnak áldozatul fognak esni, miután a társaság itt is villatelepet szándékozik
létesíteni.

Ez út déli csúcsánál a Monté Maggiore oldalai nyúlnak le egész a
tenger szinéig, egy meredek hegyoldalakkal körivett síkságra, a mely a
tenger felé félköralakú, több száz méter hosszú partra nyílik, mely táj szép-
ség tekintetében a Q,uarneron egyedül áll és legjobban az itt szokásos elne-

vezéssel jellemezhet, mely e völgyet az isztriai Svájc jelzvel illeti. ALoquc
és a Medvea-völgy a legjel-

lemzbb földalakulások, a
melyek e vidéken találha-

tók és csak a messzebb
délnek fekv Dragatta Ma-
rina hasonhtható a Med-
veahoz, melybl egy terje-

delmes patak ömlik a ten-

gerbe. Ezenkívül itt van a
Monté Maggiore nagy zú-

gójának ágya is, mely
tavaszkor és ers eszések
után hatalmas hullámokkal
ömhk a tengerbe, magával
sodorva nagy mennyiség
sziklatörmeléket. A Medvea
mélyebb részeiben egy ré-

gente lakott barlang van,
melyhez számos monda
fzdik. A vízmosás az e

barlanghoz vezet utat el-

pusztította ugyan, de a tár-

saság ismét helyreáUította.

A parton tengeri fürdt épít

és 40,000 Döles kertjét

megnyitja a sétálók szá-

mára.
Lovrána jövje a Quar-

nero-társaság kezeiben van,
a mely már egy milliót in-

vestált Lovriinába és mind-
azon eszközökkel rendelke-

zik, a melyek e telepnek üdülhelylyé való átváltozi áfásához szükségesek.
Az építkezési kedv már ma is ersen njálvánul Lovránában és ez foko-

zódni fog akkor, a mikor a társaság megkezdi és befejezi a megkezdett
szabályozást és területeinek parcellázását és hozzáfog ama epületek felállí-
tásához, melyekre a gyógyhelynek szüksége van.

A mit a természet Lovránának nyújtott, azt emberi kézzel könnyen
hozzáférhetvé teszik azoknak, akik üdülni akarnak, akik Közép-Európa zord
telei elöl menekülni óhajtanak és a Quarnero pompás tengeri fürdit élvezni
óhajtják.

PARTI SÉTÁNY LOVRÁNÁBAN.

VEGLTA.

Fiúmétól délre 12 kilométernyire fekszik' Veglia-sziget, m(>lynek északi
hegyfokai a városból és a kikötbl nagyon jól láthatók s a fiumei öböl
tájképi érdekességének jellegzetes részletei. A szigeten fleg három helyet
szoktíik a kirándulók gyakrnbbnn hilognlni : ('iistelinuscliiót, Vegliál és
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Verbenicot. Legérdekesebb azonban környékénél fogva a sziget déli pontján

lev Besca Nuova városka.

Veglia a XV. század végéig a Frangepánok birtoklása révén a magyar
királyság területéhez tartozott. Emlékezetes szereplése volt, hogy a tatárok

elöl futó IV. Béla erre a szigetre menekült, s Castelmuschioban várta meg
a pusztitó ár visszavonulását. 1480-ban már Velencze tette rá kezét, és

midn az adriai gyarmatok Ausztria hatalmába kerültek. Vegliát is Isztriá-

hoz csatolták, s többé szó sem esett Magyarország birtokjogáról. Egészen

másképen nyilatkozott a vegliai nép óhaja 1867-ben. A kiegyezés hirére

Veglia községeiben is kitzték a magyar zászlókat ; de mikor még a buccari-

LOVRÁNAI PARTRÉSZLET.

portorei partrész bekeblezésérl is le kellett mondanimk, hogy teljesíthette

volna Magyarország a veghaiak óhajtását? És ezzel halálos döfést kapott a

Magyarországhoz való ragaszkodás érzése ; a mig Dahnácziára Magyarország

joga fentartatott, Veglia minden igény említése nélkül maradt Ausztriához

csatolva. Pedig földrajzilag is elvitázhatatlanúl a magyar tengerparti terü-

lethez tartoznék, melylyel népe folyvást közvetlen kereskedelmi összekötte-

tésben áll. A vegliaiak fpiacza ugyanis Fiume ; odaszáUitják terményeüc leg-

nagyobb részét és ott szerzik be szükségleteiket.

Vegliát nyugatról a Canale di Mezzo, keletrl a Canale della Morlacca,

délre a Quarnerolo határolja. Északon majdnem összeér a szárazfölddel, s

a horvát parttól elválasztó keskeny Canale Maltempot még a két földség

közé ékelt San Marco scoglio (záton^'^sziget) által is szkíti. Geológiai ala-

60*
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kulásii, iiK'ly iizonos az isztriai és magyar Karsztéval, iiióg vai(')sziiiiil)ln'' leszi

a f(')l(lrajzi fekvésbl levont következtetést, hogy valaha össze kellett füg-

genie a szárazfölddel; az elválasztó keskeny csatorna alkalmasint helyi

sülyedés folytán szakadt be s a tenger árja azután mélyebbre vájta. Maga
a Quarnero sem mély, 60—70 méterre sülyed feneke ; a horvát part és Veglia

közt lev Maltempo-csatorna azonban még akkora mélységgel sem bir ; 25

—

30 méter. Egyes legmélyebb pontjain 42 méter.

A sziget északról számítva az p]. szélesség 45" 15' és 4io 56' közt

fekszik ; északnyugat-délkeleti fekvéssel a keleti hosszúság 32° 6' és 32" 26'

közt. Hosszúsága 37 km. ; legnagyobb szélessége nyugaton a Morganillo-fok

és keleten a Glavina-fok közt körülbelül 24 km. Területe 427 Dkm., pontosabban

74,421 katasztrális hold. Alakja szabálytalan
;
partvonala nagyon szaggatott.

A MEDVEA-VOLGY.

Keleti partja egyenletesebb; csak egy nagyobb beinélyedésíí van: a dobrigiioi

(iböl. Nyugati partvonalát számos kis bemély(>désen kivül a castelmuscliioi,

malinskai, veghai, cassioni, besca-vecchiai, délen a besea-nuovai és valalukai

(iblök teszik kanyargóssá. Partja meredek, sok helytütt falszeiií emel-

kedéssel. A sziget földsége hosszúsági irányával m(>gegvezöleg délkeletrl

északnyugatra hajlik. Legemelkedettebb déli csúcsán. JMindjárt a tengerpart

mellett a meredek lalal kimered Sokola 122, a Pago 185, Gabri 21h,

Ravno Cseh 262, Svinsló plaj 247 méternyi magas hegycsúcsoki-a alig 4 kilo-

méternyi távolságban a Besca-völgygyel megszakított Klam-t'enföld 450—
569 méter magas emelkedései következnek; nevezetesen nyugaton a Mali

Álam 450, Véli Mam 484, Vido Klam 460, Ohzova 569, Véli Vrh 541, keletcMi a

Diviska 472, Kozlja 464, nrih^ 395, Gajen 463, Prir/rofUn Glarica 458, a

KlaiH-ikrfík 428 és 4Í)9 mét(M' magasságl)a.n. A Klain-ikrektl északnyugatnak

a, sziget alakjának egyidejíí kiszélesedéséével a fíildség' magassága ers lej-
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VEI.EXCZIil TORONY CASTKl.MUSCHIOBAN.

téssel í'ogy ; a oastolmusk

chioi öblöt körülfogó fala-

keleti végpontja, a Pto

Kijac csak 28, a Pto Sottile

33 méternyire száll le. A
Klam-ikreken túl a sziget

nagyobb északi része, mely

körülbelül kétharmadát fog-

lalja el az egész területnek,

hullámos mész-fensik, foly-

tatása a Karsztnak. Közép-

magassága löO—200 métei'.

Csupán egyes c-súesok emel-

k(idnek még ki a dombhnl-

lámok közül, ritkán 240 méteren túl; mhit Verbenico közelében a Kersovan

(256), Dobrignonál a Krasziszcse (266) stb.

A hullámos fíildséget több eróziós hosszanti és harántvölgy szaggatja

meg, uKílyeken át a néhány fell'akadó forrás vize rövid folyású patakokban

a tengerbe ömlik. A hosszanti víilgyí^k nem képezuek tengely- vagy pár-

huzamos rendszert ; s kivéve a sziget déli csúcsán lev apró párhuzamos liosz-

szanti völgyeket, összeköttetésben som állanak egymással. A verbenicoi szk
völgynek észak-déh iránya nem messze a várostól könyökbe törik s keletre

tér le ; benne foly a Fmtoií>a-patak. Mere(l(>k lejtivel érdekesebb a Klam-

liátat iii(>gszakí1ó Fiúméra völgye vagy bescai völgy, mely Bescavallen alul

kiszélesíidve nagyobb allnviális sílvban dl a tengerre Besca-Nuova melh^tt.

A kis Fiuniei-a legnagyobb folyóvize a szigetnek. A haránt-v(")lgyek kíizül

jnegemlith(>tjük a dobrignoit, a hasoidó nev íibölbc futó Véli patakkal, a

sziget keleti részén; a nyugati i'észen tithljnyiic csak ríivid lejtvájatokból

állanak a rendesen mély harántvölgyek.

A sziget nyugati felében két nagyobi) hoii)adás tófenékké lett. Az
egyik a sziget északi csúcsához közel, a castelmuschioi tó (Jezero), a másik

az ettl egyenesen déli irányban fekv, halban gazdag Pmiikra tó. Mind a

kettt a csapadékvizeken kivül több apró foi'rás táplálja. A Jezero csak

ö méternyire fekszik a tenger szine fölött.

Folyó vizekben a déli partvidék (>lég gazdag; a nyugati parton azonban

ahg találunk folyót. Legnagyobb,

mint emhtettülv, a bescai völgyben

lejt Fiúméra, mely azonban szintén

csak kisebb patak ; továbbá : délen

Polazorza, Vreczenicza, Strein, Véli,

Surhova vela és mala, üpucolo, Operna,

StoMin stb. Keleten a Vretenicza, a

dobrignoi Véli.

Vegha szigetén hét pohtikai köz-

ség van (melyek 68 helységet foglal-

nak magukban) ; ezek közt öt várost.

A fhely Veglia, melynek azonban

csak 2000 lakosa van. Legnagyobb

városa Besca 3900 lakossal ; Do-

hrigno 3500, Verbenico 2600, Castel-

CASTELMuscHioi RÉSZLET. musckio 2200 lelket számlál az al-
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községekkel együtt. Az egész sziget lakossága az 1891-iki népszámlálás

szerint 19,871 volt, tehát közel 20,000. Minthogy a lakosság száma folytonosan

gyarapszik, eddig bizonyára túllialadta a 20,000-et.

A lakosság ffoglalkozása a földmivelés, a parti lakóké a halászat és

hajózás. A sziget keleti része ersen ki van téve a bora pusztításának; de

nyugati részét megóvják a hegyek s itt a szöll, füge, olajfa, mindenféle

gyümölcs és a babér a legszebben diszlik. Idjárása ugyanaz, a mi a

Quarneroé általában, tehát igen enyhe. A borás napokat leszámítva, a tél

alig nevezhet annak ; hó csak ritkán hull, akkor is elolvad pár óra alatt.

A csapadékot bven ontják a sciroccoval jöv felhk ; de a nyár általában

száraz, csakhogy ennek szárazságát is enyhíti a b harmat. Ily viszonyok

közt természetes a sziget nagy termékenysége. Nem ritka a kétszeri termés

a füge háromszor is érik. A lakosok gyümölcscsel, borral és tzifával ki-

terjedt kereskedést folytatnak Fiúméban, st a fát Velenczébe is elliordják.

A szláv és olasz keverékbl alakult nép szokásaiban és viseletében

rendkívül egyszer, enni-inni azonban jól szeret ; mint földmves szorgal-

MALINSKA.

raas, termel gabonát, hüvelyeseket, burgonyát, répát, kiváló gondot fordít

az állattenyésztésre ; mint hajós pedig, kivált a castelmuschioi, kitartó, meg-

bízható, merész, s ezért szívesen látják a hajókon. A férfiak öltözete ren-

desen barna darócznadrág és ujjas, nyáron vászonkabát, hosszú zacskóju

gyapjusipka vagy széles karimájú kalap. A nk, a mi minden idegent meg-
lephet, általában feketében járnak ; csupán csak, hogy a szoknya alját szegik

be vékony piros, zöld vagy kék sújtassál. Azt mondják, hogy a Frange-

pánok, a sziget egykori urainak elpusztulása óta járnak a nk ilyen gyá-

szos ruhában. Az ingvállra vett mellest már szalagokkal díszítik, fejüket

pedig sárga kendvel kötik be, melyet csuklyaszerüen tznek össze hosszú

hajtkkel. A ragyogványt szeretik. Nyakukban délszláv szokáshoz hasonlóan

érmeket, lánczokat, fülidben nagy függket viselnek. (A vegliaiakról rész-

letesebben írtak : Dr. Cuhich, „Notizie naturalie storiche suli Isola dí Veglia"

mvében és Cdnh Lajos a Földrajzi közlemények XXIII. kötetében.)

A nép katholikus. Hat plébániához tartozik, s ezek külön püspökség-

ben egyesülnek. A veghai püspök mellett egy hat tagból álló társas káptalan

is van. Politikailag a sziget a chersoi kerületi kapitánysághoz van beosztva.
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Ha Fiúméból a szigetre megyünk, már messzirl feltnik a hegy tete-

jén Castehnitschio városa. Egyike a legfestöibb helyzet városoknak a Quar-

neroban. A mélyen benyúló, keskeny öböl alacsony partjai közt behajózva,

szép és jó karban tartott mólónál kötünk ki, a honnan a cserjékkel bentt

hegyoldalban szerpentin-út visz a városkába. Kitn hajósnép lakja.

Castelmuschio és Dobrigno határán Rudina helység mellett érdekes cseppk-

l)aiiang is van, de nem látogatják. Az 1834-ben fölfedezett barlang négy

trömbl áll, melynek elsejében igíui szép oszlopképzödmények vaimak. Bejiira-

tát vezet nélkül nem lehet megtalálni. Sajnos, hogy a dobriguoiak,

kincsnek vélvén a cseppkképzdményeket, sok stalagtitot szétromboltak.

Castelmiischiot jó kocsi-út köti össze Vegliával, a sziget fvárosával.

A kocsi-út mellett láthatjuk az emiitett Jezerot és a Ponikva tavat.

Veglia Castelmuschio ellenében, ettl egyenes vonalban 20 kilométer-

VEGLIA.

]iyire, a sziget déli részén, egy nyüt öbölnek sarkában fekszik. Itt össze-

szorul a sziget földsége s a tle egyenes keleti vonalban fekv Verbenicoig

csak 11 kilométer a szélessége.

Veghát alacsony, 40—70 méter magas dombok veszik körül; a part is

sekély, úgy hogy alig köthetnek ki a kisebb hajók is. Ódon szinét meg-
tartotta a város, a mi vonzóvá és érdekessé teszi a különben jelentéktelen

városkát. Megvan még három kapuja, melyek közt a kikötre nyiló kapunak
(Porta Marina) tornya rtorony volt, megvan a velenczeiek uralmára emlé-

keztet loggiája; érdemes a megtekintésre székesegyháza, mely gazdagon

van diszitve. Helyén állott egykor Szent-Margit temploma, melynek föld-

alatti helyiségeit Frangepáni János börtönül használta az elitéltek számára,

mieltt a veszthelyre vitték ket. A zsarnok Frangepáni János ellen népe

fellázadván, a velenczeiek kaptak az alkalmon s minthogy már elbb tit-
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kos szerzdéssel átengedte a szigetet Velenczének, 1480-ban elfoglalták.

Mátyás magyar király vezérének : Magyar Balázsnak 6000 emberrel sikerült

Castelmuschiot bevenni ; de Veglia alól visszaverték, mire Frangepán lemon-

dott s a köztársaság évdijával visszavonult, Magyarország pedig elvesztette

a derék szigetet.

Van még több temploma és kápolnája is Vegliának, melyek közt em-
lítésre érdemes a Benedek-apáczák csinos temploma.

Vegliától 4 kilométernyire a déli partvonal északnak irányuló, tömlÖ-

alakii bemélyedéssel sekély öblöt képez. A tószer öböl a Cassione-öböl

;

hasonló a buccariihoz ; szintén keskeny csatorna köti össze a tengerrel. Keleti

partján áll Ponté falu ezzel szembon egy kis bájos sziget, rajta a Cassione-

kolostor gyönyör babérerdö és gyümölcsöskert közepében. Jelenleg a Szt.-

BESCA-NUOVA.

Ferencz-rend birja. Hogy mikor keletkezett, nem tudni bizonyosan ; alkalma-

sint bencéseké volt. Bazilika-temploma lo23-ban épült. A foltár madonnája

Fra Girolamo deli a Croce mve 153r)-böl. Hogy már rómaiak is laktak a

szigeten, az itt talált feliratos sírkövek mutatják, melyek egyike a kolostor

templomában, másika a kertben látható.

A sziget déü csúcsán érjük Bescát ; elbb Besca- Vecchiát, mely egy

politikai községet képez Besca-Nuovával. Besca-Vecchia a sziget csúcsát al-

kotó Klam-hát nyugati szárnyának nyugati oldalán van, Besca-Nuova a

Besca-völgy szájában, a hasonnev öböl sarkában, a Klam-hát két szárnya

közt. Ez, legjelentékenyebb helye a szigetnek, mert igen szép fekvése, vize

és kikötésre alkalmas öble van. Hajóraja, k(>reskedelme egyre növekszik;

kikötjét folyton építik. A bescai víilgy, melyben kitn bor terem, Veglia

szigetének leggazdagabb földje.

Bcscától a Canale della Morlaccába hajózva és a sziget keleti partja

mellett Fimnénak visszatérve, Verbenico városkát találjuk, mely éppen szem-
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közt fekszik a magyar-horvát tengerparton lev N ovival. Kikötje, mint

Veglia egész keleti partja, ki van téve a borának, azért nincs jelentsége.

A város festi fekvés. A Frangepánok egykori kastélya ma városháza. Ér-

demes megnézni templomát, melynek sekrestyéjében régi pergameneket

glagol-betüs misekönvvet, értékes kelyheket riznek.

Innen 10 kilométernyire a szárazföldön van Dobrigno. A róla nevezett

öböl, mely alakra nézve a cassioneihoz hasonló, még sziget is van rajta, de

nem oly szép a környéke, még öt kilométerre van tle. Romban lev várá-

ból szép kilátást élvezhetünk a tájékra és a Morlaccára, mely innentl fogva

egyre keskenyebb lesz, hegyes szöget alkotva Veglia keleti partjával. Ennek
a partvonalnak semmi különös látnivalója nincs, ha csak a srn elénk

bukkanó tonnárákat nem emlitjük, melyek a Quarnero jellemz érdekessé-

gével bontják meg a kopár sziklavonal egyhangúságát.

De az egyhangúság nem tart sokáig. A keskeny Maltempo-csatoi-iia

bejáratánál a Han-Marco scogiio mered elénk, két ágra osztva a csatornái.

»^»^

VAL CASSIONE.

Koi)ár sziklaorom, melynek egyes helyei gyér fvel, de annál több mohával

vannak belepve. Délre néz ormán a velenczei köztársaság váracsot épitett a

kalóz uszkokok figyelemmel tartása végett. Ugyanakkor kapta mai nevét

is, mert azeltt Almonak nevezték. Mint fölöslegest, a velenczei uralom meg
szüntével, lerombolták. A szilílás hegyoldalon egy-egy kivert telién legelészik

a sovány-pázsiton. A ki elször megy el hajójával a szirt alatt, annak el-

mondják, hogy a tehenek, nem kapván vizet a scoglion, ha megszomjaznak,

a tengercsatornán keresztül vissza-vissza úsznak a szigetre.

A San-Marcot elliagyva, kitárul elttünk a tenger; elmaradnak Vegliá-

nak póklábszeren a tengerbe nyúló sárga szirtfokai, feltnik megint Cas-

telmuschio házkoronája; visszaértünk a fimnei öbölbe.

CHERSO.

C'herso sziget Vegiiától nyugatra fekszik. Keskeny csatorna választja

el, a Canale, Mezzo, mely egyúttal a Quarneroloba vezet utat képezi.

Clicrso szigetet a régi Írások más-más néven ismerték ; Melas Absoros-

nak, Pünius Crexanak, majd Crepsanak, Ptolomeus Absorusnak, bíboros

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. 61
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Konstantin Apsoranak, Apollonius a Brigeida-szigetek egyikének, Scilax

Istrisnek, a szlávok pedig Cresnek mondták ; a régi földrajzírók gyjt-
névvel az Absirtok közé sorolták.

A sziget már a kkorszakban lakott lehetett, mert a Ghermose-bar-

1ágban s Scriutin-scogion paleololith tárgyakat találtak. A IV. századtól a

IX. századig Kr. e. görögök gyarmatosították, még pedig a krétaiak, jóiiok,

miletoszbeliek, fókisziak és korinthiak egymásután.

Körülbelül Róma alapítása idejében, az etruszkok vetették meg a lábukat

s ezeknek majdnem négy százados uralmát a szicziliai görögök zsarnoksága

váltja fel. A keleti illír invázió Kr. e. idejében a benszülöttek szívósan

ragaszkodtak függetlenségükhöz, de a hódítók túlságos erszakoskodása a

hatalmas Róma karjaiba kergette ket. (Kr. e.)

59, márczius 1-én Caesar ln az ura, a ki 49. augusztusban vívta a

(v),uai'nero vizében Smergo mellett rettenetes csatáit Píjinpejus ellen. Caesar

VERBENICO.

halála után 42-bon a második triumvirátus tagjai közül Antonius kapla

Illyriát, de már 40-ben át kellett adnia Octaviusnak. A liarcz a dalmatiik

és Róma között hosszadalmas volt s Krisztus után 9-ben a dalmaták levere-

tésével ért véget. Nagy Teodoziusz halálakor 8r)9-ben a római birodalom két

részre oszolván, az Absirtok Dalmácziával együtt a nyugolihoz kerühek

437-ig, a mikor III. Valentinián a keleti birodalom urának, Teodoziusznak

adta át.

A népvándorlás hulhímai nem igen jutottak el a szigíítckre s csak a

vandálokról hiszik, hogy Genzerik vezérlete alatt talán ellátogattak 4r)6-l)an

az akkor még virágzó Osseroba.

A VII. század végétl fogva byzanczi birtok volt ; de a horvátok késbb
kitorjesztotl-ék rá hatalmukat. Zvonimir halála után (1087.) Horvátország

magyar birtokká ln s a szigetek Volenczéliez került(>k. A XIV. században

Nagy Lajos változó szerencsével harczolt Dalmáczia l)ii1okáói1 a velenczei

szignoriával, de a szigetek Velencze birtokában maradtak.

A velenczei uralom a szigeteken 1797-ben magának a büszke köztár-
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saságnak a bukásával ért véget. Cherso franczia kézre került; de 1809-ben

május 6-án Peharnik osztrák ezredes elfoglalta I. Ferencz császár nevében,

Vegiiával együtt.

Klobusiczhj József fiumei kormányzó értesítést küld május 18-iki leirat-

tal, hogy a szigetek a magyar tengerparttal eggedttetteh s a kerület fejévé a

dalmát származású de Suppé Ferencz neveztetett ki.

A schönbrunni békekötés szerint a szigetek ismét franczia kézre kerül-

tek és a hét provineziából álló Illyriába osztattak be. A kormányzó Marmont
tábornok Ragusában székelt. Suppé 1809. november közepe táján adta át a

szigeteket Guillemet franczia generálisnak s Bachelau fiumei kormányzó
indítványára, Veglia és Cherso Fiúméhoz kapcsoltattak. A franczia uralom

nagyon rövid volt s Napóleonnak oroszországi hadjárata után megdlt. Suppé

DOBRIGNO.

1813. október hó 22-én visszatért, de törekvése ellenére a -szigetek 18ir).

január 30-án Trieszthez kapcsoltattak s így mai nap is Isztriához tartoznak.

Cherso fekszik az északi szélesség 44" 36' 8" és 450 ^Q' 3gn
^ .^ keleti

hosszúság 31° 56' 15" és 32" 12' 40" között. Hoszúsága észak-déli irányban

66 km., legnagyobb szélessége 13 lem. s a legkisebb 1'9 km. Kiterjedése

417'19 n km., a part hossza pedig 208 km.

Vízszintes tagozódása általában g3'ér, nagyobb í'ajta mélyedést a partban

csak egyet lelünk ; a nyugoti part sokkal gazdagabb (iblösödésben, mint

a keleti.

Az egyetlen számbavehetö öböl a Val Coromazna, melynek medrét liomok

és iszap fedi, mélysége 5—7 m.

Cherso domborzati tagozódása észak-déli irányú; két mészláncz vágja,

melynek egyike északról egyenesen délre halad a sziget keleti oldalán ; a

másik pedig a chersoi vízmedenczétöl indul ki s az elbbivel egyenközüen

fii*
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a sziget nyugoti oldalát határolja. A hegyeket könnyebb áttekintés végett

három rendszerbe csoportosíthatjuk.

A) A Syss-rendszer. A sziget északi részének nyugoti partján a Husulja-,
a keletin pedig a Konecz-erdöség terül el s a kopár kiemelkedések dél i'elé

következleg sorakoznak

:

a) A nyugoti parton

:

Ostri 486 m.

Mah-vrh .... 388 m. , , . 7 , .
Q„i ^5g b) A keleti 2>c(j-ton :

Halm 431 „ Trebiancic . . . 299 m.
Rasna 341 „ Papric 224 ,,

s e két láncz az Orlineban (601 m.) egyesül. Amint látható, a nyugoti part
sokkal emelkedettebb, tehát a sziget e részben keletre lejt. A hegycsapáscjk
majd ismét szétválnak s nyugot felé Golman (420 m.), A^erli Crni (ö29 m.),

kelet felé pedig a Gorice (650 m.) magaslatot képezve összpontosulnak a
Syss (638 m.) csúcsban. Itt a sziget földsége összeszon, alig 1'9 km. s a
Syss-rendszer folytatólagos kopár kiemelkedései

:

Kniaz-vrh . . . 464 m. Mte-S.-Bartolomeo 314 m.
Barbin 468 .. Stari-Stan . . . 317 „

Predoschizza . . 371 .. Cerbujev .... 353 ..

Grabova .... 304 .. Grosuljak ... 328 ..

Veli-Menik . . . 502 .. Betkav .... 340 .,

Graciste .... 562 .. Cule 341 ..

Jesenovac . . . 543
,,

Drága 234 ..

Sterganec . . . . 491 ..

Jj) Vrana környéke vagy a Chelm-rendszer csúcsai:

a) a Vrana-tó északi oldalán

:

c) déli oldalán

:

Perska 429 m. Hrib 208 m.

Vrh-Sela .... 403 .,
Kaludjerski ... 256 .,

Dube 447 .,
Vrh na Krajnic . 263 ,.

, . j • 7 7 7

.

d) heleti oldalán

:

b) nyugoti oldalán

:

r^ t t 000^ -^
^ Golubic .... 338 m.

Montebel-piccolo . 438 m. Skulki 322 ..

Montebel-grande . 405 .. Mertlog (pod Mert-
Davidovie .... 374 .. logen) na strada . 295 „

Sobesi 394 .. Majka-Bozja-kápolna 247
,,

C) Déli felföld. Az elbbi két rendszernek folytonos lejtösödése és pedig

ugyanazon csapásban, mint a Syss-rendszer. A kiemelkedések a sziget

nyugoti részén sorakoznak, tehát a szigetnek e részén szinte keletre lejt.

Bojnak .... 224 m. Konopice .... 149 m.
Naminje . . . . 187 .. Vela-Strazza . . 154 ..

Marina . . . . 170 ., Muslovnik ... 80 ..

Peoenje .... 178 ., St.-Andrea ... 39 „

Veh-Prepovic . . 162 .,

A szigetnek északi részében a magaslatokat itt-ott tölgy-, kris- és szilfa-

(•i-(lség fedi. A hegyek között tölcséralakii völgymedenczék húzódnak, melyek-
ben kalászost termel a szigetlakó. A sziget középs részében ritka az erdei

növényzet, mert kevés az agyagos föld, st ellenkezleg több óra járásnyira

kopár, kiaszott kmez húzódik, melyen a Fiúméból alázúduló bora oly ret-

tenetes ervel száguld végig, hogy az a kevés fa is, mely tengdik, koroná-
jával a földre hajolva n.

A partok a tenger felöl áhalában meredeken és szaggatottan emelked-
nek s nehezen hozzáférhetk ; a Quarnerot és Quarnerolot északról a bora,

délrl a scirocco ostorozzák. Az északi és keleti partok, nemkülönben a szél-

koibáosolta csúcsok, ha nem teljesen kopárak, a vegetáczió nagyon gyér
rajtuk ; a nyugoti és a déli oldalnak (\gy része (M-dsebl), kultiváltabb, a
szlln és olajon kivül a niyrtus és a babér is díszlik.
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Ohorso-szigetnelc liidrografiája nagyon egyszer ; folyó vize nincs, a

liíigyokröl ivedig csui'gó[d)an szivárog le az esviz a völgyekbe. Álló vize a

Vrana-tó; mely hasonló nev közeli helységtl nyerte a nevét. Tengerfeletti

magassága 14 méter. Hosszúsága 0-4 km., legnagyobb szélessége pedig

1"7 km., mélysége 06 m. Valószín, hogy földalatti érbl táplálkozik, st
nem lehetetlen, hogy az istriai Karszt valamelyik vizmedenozéjébl nyeri

vízét, mert a közbees (^iiarnero raélj'sége az öO m.-1 nem haladja meg,

i7iásrészt olyan felszínváltozást észleltek rajta, a mely a szárazsággal és az

esvel semmi összeköttetésben sincs.

A közlekedést a szigeten az országutak tartják fenn ; még a rómaiak

korában épült a cherso-osseroi

út, mely katona- és postaszol-

gálatot teljesített, a szig(>tnok

majdnem kell k(')Z(!pén balad

át s belle ágaznak szét a viczi- _
nális utak. A másik ( 'liersoból ki- -.=^ -á^--. ^flf» ' '*"->^1

indulva északra haladtában a ÉíÍhE»- , j-r'"''^M-^'"

Syss-rendszert vágja át s ott, a ^^Hiflto*!!*^^
hol a sziget legkeskenyebb, ketté tiiJ:!-^- '"

' '" '"'

ágazódik : a keleti ágaCaisoleba, líil '<»—. ^
a nyugoti pedig Dragosichin át aiitfiij
Faresinába vezet. A harmadik ||if|M' u. wié^'wwmM
ugyancsak Chersoból indul ki s ^^^^"'%j^^r,?^'
keletre a Quarneroloban fekv ülÉMiBiaSHÉMlÉfc T'Tlm**i'?^Éí»)fc-

Smergoba megy. Ez utak egyike

sem járható egész hosszában ko-

csival, azért az áruczikkek tova-

szállitására bai'mokai kell hasz-

nálni.

A hajüközlekedés köz-

pontja C'hei'so város, melynek

kikötjében naponta találunk

összekíittetést Tsztriával s a ma- i.ogíüa chersoban.

gyar-horvát tengerparttal. A
Magyar-horvát gzhajózási társaság gzösei srn érintik Chersot.

A sziget földsége haszni'üati ágak szerint következleg oszlik m(íg :

szántóföld 2049 hold 367 öl

rét 504 ..

olajfaültetés 2768 ., 740 .,

szUskert 3250 .. 1467 .,

legel 39391 ., 824 .,

erd 23046 „ 1296 ..

épület és udvar ....... 44 „ 1577 ..

terméketlen föld 2033 „ 627 .,

összesen : 72585 hold 1002 öl.

Kiváló foíjlalkozása a szigetlakóknak a szlmvelés, mely az egész

szigeten el van terjedve; az átlagos évi termés 18000 hektoliter.

Mint Dalmáciában és a szigeteken mindenütt, kivált a könny asztali

bort szrik ; a fehér ritkább s nem annyira keresett. Palaczkbort csak sajál

használatra termelnek az urak.

Olajfatenyésztéssel különösen Cherso és S.-Martino környékén foglal-

koznak kiváló gonddal ; körülbelül 2000 hektoliterre tehet az átlagos évi
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termés. A babnak jókora szerepe van a nép táplálékai között, míg a kerti

növények alig fedezik a szükségletet ; a füge kiviteli ezikk. Az erdk nagy-
mennyiség tüzelöfát és gubacsüt szolgáltatnak , a fnneniek kiV/ÁW a quercus
pedunculata és robur, fi'axinus ornus, carpinus albus és niger. A sziget déli

részén Ossero vidékén gyakori a gyalíjgfenyo, melynek gyantás fáját az

éjjeli halászatnál tüzel anyagul használják. A legelöt a zsálya s más egyéb
ajaküsok ellepik ; a haszon bellök az, hogy a chersoi méz zamatos illatú.

A babérfa a múltban nagyobb mennyiségben volt található.

Az állattenyésztés, különösen a juhtartás, amint egyrészt fentartója a

szigetlakóknak, úgy másrészt oka a sziget kopárságának. A juhtejbl sajtol

készítenek, mely a szigetlakók egyik f élelmi czikke. A ló kistermet,
szikár, szívós állat, bátran jár a sziklás, göröngyös utakon.

A halászat itt is a cliioggiaiak kezében van, mint általában az isztriai

szigeteken ; de mikor megérkeznek a sardella- és scombro-rajok, akkor a

benszülöttek is félreteszik a kapát s beállnak alkalmi halászoknak.

Az ipart a sziget fhelyén
minden rend iparosok zik, de
csak kicsinyben. Különösen a

házi ipar érdemes említésre ; a

nk a gyapjút megfonják s a

fonálból harisnyát, mellest, nad-
rágot kötnek s a fölösleget sz-
szel Fiúméban értékesítik.

A l-eresTcedelem központja
Cherso város, melynek kikötjé-
ben horgonyzó 23 trabaceolo

hordja szanaszét Velenczébe,
Triesztbe és Fiúméba a sziget

Iáját ; itt találkoznak Trieszt és

Fiume, Ausztria és Magyar-
ország kereskedi, hogy meg-
vegyék a sziget borát, olaját,

gyapját. A kivitel tárgya a bor

;

néhány év óta különösen a fe-

héret jól megfizetik s majdnem
mind hazánk piaczaira keri ; a

veres bort Triesztbe, Fiúméba és

Horvátországba viszik ki. Az
olajat Pólába, Triesztbe és Fiú-

méba adják el. Tüzelfából
évenkint 87,000 mníázsát visz-

nek ki, még pedig körülbelül

(30,000 mmázsát Velenczébe, a

többit Fiúméba és Triesztbe.

A behozatali czikkek leg-

fbbje a gabona, a liszt, mert a

beltermék a szükségletnek alig

tizenketted részét fedezi ; legna-

gyobb mértékben magyar kenyeret esznek, mert Fiúmén át magyar liszt kerül a

piaczukra. A lakosság a legutolsó népszámlálás adatai szerint 8830 fre; ment a

legutóbbi népszámláláskor és községek szerint következleg oszlott meg

:

Pernata . . . .167 lakossal

PALOTA A VELENCZEIEK KORÁBÓL CHERSOBAN.

a) Cherso községhez tartoznak .'

CJherso város . . 4747 lakossal

Beliei . . . . 328

Caisole . . . . 689
Dragosichi . . . 341

yan-Giovanni . . 312

Lubenizze . . . 230

San-Martino . . 446
Orlez . . . . 334

Podol 74

Predoschizza . . 98

Ustriníí .... 137

Vallon .... 264

Vrana 135

h) Ossero községhez tartoznak:

Ossero város . . 2!»1 lakossal

Puntacroce . . . 232 „



Fiume kiránduló helyei a Quarneron. 487

Egyházi tekintetben Clierso a vegliai püspökségnek van alávetve;

csperesiszék van kett u. m. Cherso és Ossero; az elbbihez tartozik 'd

plébánia t. i. Clherso, Caisole és Lubenizze ; a többi helységek 5 curatust

képeznek.
Mekkora lehetett a hitélet a középkorban a szigeteken mindenütt, azt

a lépten-nyomon található templom- vagy klastromnyomok mutatják : a

írancziák íiúsz templomot zárattak be. Fereiiczrendi kolostor van Chei'soban

és San-Martinoban ; a chersoi kolostorban szemináriumuk is van több mint

20 növendékkel. Apácza-kolostor Chersoban van kett; az egyik a benedek-

rendieké, a másik a paulai Sz. Vinczérol nevezett apáczáké, kik betegek és

roskadtak ápolásával foglalkoznak. Iskola összesen csak négy helyen van.

Cherso a sziget fvárosa, esperesi és járásbirósági székhely, adó-, vám-,

és révhivatallal ; lakosai felerészben földmívolök (zappatori) felerészben ten-

gíU'észek, iparosok és birtokosok. Az amfiteatrális fekvés városka igazán

csinos képet mutat. A kikötbl az Arsan-térre érünk, ahol Antoni Marcello

de Pelrisnek löOrj-bon épült palotája vonja magára figyelmünket. Pár lépés-

sel odább van a nagy Piazza; itt a Loggia és -a Trre érdemei említést;

a Loggia nyilvános tér tet alatt, ahol a középkorban, de még ma is a né])

vénei összeülnek s meghányják-vetik a világ sorát. A Loggia maga nagyon

o

SCALA KIALTO CHERSOBAN.

kezíhítleges építmény, két oldalt 3—3 oszlop tartja. A Loggia falába beépítve

lelünk egy ékalakú oszlopot, melynek egyik oldalába kecskefej, a jobb

felébe pedig bikafej van vésve. Az alakok teljesen elkoptak. Petris tanár

találta 1884-ben Chcrsotói EK-re körülbelül egy órajárásnyira ; azt hiszi

róla, hogy határk volt Vespasian korában. A Loggia eltt van a halpiacz s

a gyümölcsárusok tere.

A Trre alatt vezet a sikátor a duomohoz ; a templom eltt nagyon
is szk téren emelkedilí a campanile. A dóm csinos, tágas épület, de stíl-

szerség hiányzilí belle ; a fhajó mellett két mellékhajó húzódik ; az oltá-

rokon bven van a márványdísz. A szentélyben a karszékek állítólag velenczei

mesterek munkái a renaissance kezdetén, a faszobrászat kezdetleges de tar-

tós emlékei.

A Trre sikátorán át visszatérve a nagy piaczra, jobbra megy a Bou-
levard, ahol a Municipiót találjuk, melynek erkélye igen érdekes, de nagyon
szk ; e mellett balra egy mellékutczában a kaszinó, Franciscus Patrícius

chersoi tudós férfiú nejérl van elnevezve, igen csinos a berendezése s meg-
érdemli a megtekintést. — A Boulevard kivezet a várost övez falon át a

Pratora ; a középkorban a várost ötszög alakban fal vette körül s öt kapuja
volt; a háttérben három fal még most is megvan, míg a tornyok romok-
ban hevernek.
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A Prato csinos fasor, a várost keletrl övez fal mentén ; sétáló és

üdíilül'Kílye a lakosságnak, kivált ünnepnapokon s napszállta után. A sétány
küzcjK' táján van a 13uttafogo-család kápolnája, a végében jiedig a l'etris-

(salád sírboltjául szolgáló kápobia.
A Prato keleti végében van az osteria al giardinetto. innen pár pcroznyi

piluui után folytatva utunkat a Via-Nuován térünk vissza s jobbkézt beté-
rünk a Calle dei Vittorini közbe, hogy megtekintsük a Vittorini l*etris

család szépen restaurált palotáját : különösen az ablakok s az ajtó hirdetik
a középkori építmester ízlését.

A Via-Nuován át kiérve a Piazza-Arsanra s délre folytatva utunkat a
ferencesek templomilt érjük ; terjedelmes, de formátlan épület. A konvent a
barátok szokásos négyszög klastroma ; közepén hatalmas cziszterna, melyen
egy felírás mutatja, hogy 1614-ben restaurálták s a város 183ü-ben újra

építette. Tovább sétálva a tengerparton, terjedelmes kert ölében liitjuk a

kórházat, majd az apáczák templomát. Egyetlen síremlékét az ajtótól jobbra
1 048-ban Sforza János emelte az apjának s anyjának.

Innen pár perez alatt elérhetünk a pischioi osztriga-padoklioz s arra

CHERSOI NKT,

az útra, mely a Vrana-tóhoz vezet. A piazza grandétól nyugot felé elttünk
a. Hialto-lépcszet, majd egy kis szk sikátoron át a Contrada-Sant'Anto-
Jiioban Sz.-Antal kápolna. A Riva-Palada mögött van a Contrada-
Varosina ; majd odább a zsandár-kaszárnya, s innen pár lépésnyire a San-
Nicolo kápolna felett a terjedelmes olajerd, — a part egészen a világíló

toronyig Rada-Chimen nevet visel s vihar idején a hajók menedékhelye.

Ossero város legnagyobb virágzása idején 20,000, ma meg 291 lakossal

;

1285. évig volt püspökség, mert az episcopatum auxerense eredete felszáll

öBO-ig s 1815-ben sznt meg. A város a római korban municipíum volt,

maga választá hatóságát (honores et munera). Albonával (>gyütt a Claudia
tiibusba tartozott. 998-ban fogadta el a velenczei uralmat. A várost még
ma is kfal övezi s valóságos múzeum ; lépten-nyomon taláhmk etruszk
uralomra valló ambrat oly mennyiségben, hogy sehol másutt ; alabastromot,
anuettet, brachykcfal koponyákat, siracuzai pénzdarabokat, öröklárapákat,

gyrket, lándzsákat, mozaikokat, szobortöredékeket és bálványokat. Régi
ftemploniániik liárom átriuma van ; a foltárkép igen becses festmény : Máriái
a kisd(>ddel két angyal tartja, felette szinte két angyal ; alul két mitrás sz
alak k(")Z(")tt egy angyal hárfáz. Egy ideig azt hitték, hogy az egyik mitrás
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alak maga Tizian a fest, de késbb kisült, hogy ifjabb Pálma festménye.
A i'öoltái'oii van Szt.-Gaudeiilius püspök ereklyéje, kim! legenda is él a nép
ajkán.

A jámbor piisjiök az osseroi hegyre vonult, hogy jx'nitencziát tartson

;

meg akarván a sziget lakóit valami különös kiváltsággal ajándékozni, meg-
átkozta a viperát, amely ez idtl fogyva meg nem él a szigeten. Mondjál;,
hogy egy dalmata hozott egy hajóval viperát, mert abban az idben mint orvos-
szíírt használták ; figyelmeztették, hogy ne kössön ki, de nem hajloti sv

jó szóra s állatjai egytöl-egyig eldöglöttek. Sz. (laiidentius köve (quare)
lia zsebünkben hordjuk, megóv a mérges állatok marásától.

A foltáron kívül van 8 mellékoltár, mind becses képpel.

A városkának egyetlen keskeny utczáján végig menve a keleti k;i])u-

hoz érünk, hol a kapúfélbe falazott szárnyas oroszlán Velencze uralmának
romja ; nyitott könyvön a szokott : Pax tibi Marce evangélista meus.

A község házában egy kis muzeumot állítottak össze a cserép-, iivcg-,

ámbra-, rézeszközökbl, amforákból, kézi lámpákból, koponyákból és más
csontokból s ezt Stefánia fherczegaszony is meglátogatta lH88-ban, Rudolf
fli(>rczeg már elbb 1887. márczius 28-án. Ennek emlékét egy szép fologi-afin

Inrtja fenn a kis múzeumban : Hudoll' az Ossero hegyén fogadja a lakosok
liódolatát. — Ugyancsak itt találjuk a kíizség jegyzkönyveit 1459-101 s az

1410-belí statútumok másolatát 17iU-l)l ; a betk gót alakúak, tarka arabeszkek
ékesítik az iniczialékat.

Caisolfí (Caput insulae, ( 'apisulum, Cá-Fisole) ; már 14-ben Kr. u. Tibcíiiis

császár idejében vair emlékezés róla; állítólag colonia agraria volt.

Smergo középkoi'i írásokban Smargo is
;
görög származású néw Ma

nyomorúságos halásztelep.

Lubenircze a római korban Hibenícia. Régi várának fala körül csopor-

tosulnak a házai.

A szigethez tartozó scogliok közül említendk :

Plauno, szlávosan Plaunik, Cherso keleti oldalán; már a XI. század

óta a Petris-család birtoka, melynek nemesi elöneve is (; szigetrl van

véve. A scoglio kerülete 18 km., hossza 7 km., szélessége 3—4 km.,

kiterjedés(> 8 n km,, pontosabban \i)h'S hold. A juhok vadon élnek rajta.

A sziget bven termi a füvet, hogy távolról mégis oly kopárnak tnik fel,

annak a juhok az okai ; erds része is van elég, erdeiben gyalogfeny, tölgy

és olaj van túlsúlyban. — Érdekes a remek szilfák árnyékában egy kis tó,

melyben arany- és ezüsthalacskák raja tanyázik ; nem kevésbbé emeh a

sziget értékét Qg\ él forrás, mely állítólag löO hektoliter vizet képes adni

naponkint.

A szllültetéssel tett kísérletek fényes sikerre vezettek ; eddig csak 4 hold

van beültetve, de a föld igazán hálásan téríti meg a fáradság bérét.

Plaunohoz tartozik Carnadol scoglio, melynek területe 10 hold ; a

tengerparton falromok húzódnak, valószínleg középkori barátklastroni

maradványai. A néphit azt tartja, hogy az uszkók rablók e kis szigetecskén

sütötték meg a rabloll juhot. A keleti parton van még Scriutim, a hol nag\'

fogakat, bordákat s más egyéb emberi és állati csontokat találtak, melyek-

bl a paleolith-korbeli életre következtetnek.

Cherso sziget népe szláv és román keverék. Termetük általában közepes,
160—170 cm., a szálas emberek nagyobb számban vannak, mint a UíOcmen
aluliak.

Szívósságuk és erejük közmondásos. Emlegetnek a többi közt egy

közönséges testalkatú paraszt suhanczot, aki egy napon háromszor tett

meg musttal tele íszákkal 2—2 órai utat; a 12 órai úton 6 órán át hordott

körülbelül 60—70 kiló terhet. Este halászni ment s evezett éjféhg; másnap

hajnah ö órától dolgozott d. u. 3 óráig, amikor is a szeretjéhez ment s

annál maradt kés éjszakáig. És ez nem egyedül álló eset.

Magyarország Vármegyéi és Városai : Fiume és a magyar-horvát tengerpart. "'í
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Koponyaalkatra nézve GQ.b^U bracliikefal, ebbl is 22% h.vperbrachikefal,

28"/o mezokefal és csak 10. 50/0 dolychokefal. A nk arcza tojásdad, szemük

töljbnyire sötét, szemöldökük hosszú, az orruk keskeny, egyenes.

A népviseletet hároin nagy csoportba oszthatjuk be, u 111. az északi,

a chersoi és a délvidéki viseletre. Az északi parasztság hétköznap kurta,

szk nadrágot visel, mely alig ér a a térden alul ; derékben gyapot- vagy

kenderöv tartja össze, melynek a színe a fiataloknál vörös, az öregeknél

viola; fels testüket télen-nyáron gyapotból készült alsóing (magha) fedi s

erre öltik a széles nyakú inget, melynek gallérja mindig nyitva van. Az
ingallér alatt élénk szín kendt hordanak gyapjúból s ezt csomóra kötik,

mint valami nyakkendt. Az ingre érczgombokkal bven pitykézett kurta

mellest öltenek, mely nem ér le a nadrágig, azért az ing mindig elkandikál.

Fejüket apró sipka födi, st kezdik már a kalapot is használni. Nyáron a

nadrág is, a melles is pamutból, míg télen durva házi-szövetbl készül.

Az ünnepi viselet nem sokban különbözik a hétköznapitól.

Ugyanezen a tájon a nk viselete térden alul ér pamutból sztt

viganó; a széles ing ujjai alól elkandikál a maglia ; nyakukat színes ken-

dvel körítik, melynek lelógó csücskeit az övbe szorítják; fejükre szabadon

lógó kendt terítenek. Kötjük élénk szín, többnyire piros és keskeny

;

harisnyájuk szinte piros s lábukat félczipobe bujtatják. Ünnepen felrakják

ékszereiket is ; fülükbe aranykarika, nyakukon több sor korál s nem ritkán

zöld szalag, melynek a végén aranykereszt van; hordanak még a keblükön

szívalakú ezüst vagy aranyozott ereklyetartót is. — Télen a viganó fekete

szín házi-szövetbl készül és egész hosszában ezer ránczu ; az ingre nagyon

kurta, széles nyakú kabátot húznak, mely fekete gyapjúból készül. Az
asszonyok télen-nyáron piros szin kurta mellest öltenek, melynek a széle

zöld vagy más élénk szín szalaggal van beszegve.

A Cherso városi parasztság öltözete nyári hétköznapokon az elmarad-

hatatlan gyapjú alsóing; színes ing, fehér vászonnadrág, mely alig ér a

térden alul ; fekete szín gyapjúharisnya és sapka. Télen a gyajDJúnadrág

hosszú s az ingre házi szövés mellest és kabátot öltenek. Ünnepnapon a

nadrág hosszú s kékes szín ; a föveg harisnyaalakú, kék vagy fekete, hosszú

fekete selyem bojttal, mely a jobb vállat verdesi. Sátoros ünnepeken az (^gész

ruházat házilag készült fekete posztóból van ; az ing széles nyaka kifordítva
;

a nyakravalót fekete selyem kend pótolja.

A Cherso városi hölgyek viseletébl a folytonos érintlcezés a közeli

szárazföldi városokkal, teljesen kiölte a sajátságos jelleget.

A sziget dél-vidéki parasztsága magliat, inget és mellest éppen olyat

visel, mint az északi; de már a bugyogóján meglátszik az érintkezés Dal-

mácziával; felül t. i. nagyon b és ránczos s lefelé folyton keskenyül, a térd

alatt teljesen összeszorul. Bocskort csakis akkor vesznek, ha mezei munkát
végeznek. A melles és a kabát téli és nyári öltöny egyaránt. A korosabbak

télen csulílyás b bundát öltenek, melynek ujjait, a zseb széleit, st a csuk-

lyát is czifra kivarrás díszíti.

A délvidéki asszonyok jobban czifrálkodnak, mint az északiak ; a sötétkék

vászon-viganó alsó részén három sor zöld szín szalag fut körül, melyen

ugyanolyan szín selyem-bojtok fityegnek. Derekukat piros szín virágos,

sztt gyapjúöv szorítja; fels testükön széles nyakú s oly kurta melles, hogy

a virágos öv mindig kikandikál. A melles fölül nyitott s csak alul van

begombolva, tehát a csipkés ing kilátszik ; az ingen selyem keszken, töbl)

sor korál s az ereklyetartó lógnak alá. Ft;jükre a fiatalabbak piros, a tiszte-
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s('l)l) kornak sötétkék

kendt vesznok, melyet

hátrafelé a nyakszirten,

míg az északiak az áll

alatt kötnek meg-. A kíilö

keskeny s (ísupa ráncz
;

])in)s a színcí is fekete

virágokkal A'agy megfor-

dítva, fekete az alapszín,

])iros virágokkal. A ha-

risnya szinténfe ketc ; a.

félczipöre zöld vagy

sárga szalaghül csoki'ot

1-LÍznek.

A szokásos éi^szer,

az aranykarika a fülben elmaradhatatlan. (Jyászban a világos kendk helyeit,

sötétet vesznek : korál helyett, l'ekete üveggyöngy vagy gránát az ékszer.

Télen át a viganó s a melles házi szövés fekete posztóból készül; a mel-

lesi-e elöl nyitott, knrta kabátot húznak.

A szig(>tlakü jellemének fejldésén; befolyással volt foglalkozása és

múltja ; mint kiválóan földmivel nép békés munkában töltötte s tíilti el most

is idejét. -lellíMnének alapvonásaihoz tartozik a vallásosság s az erkölcs()sség.

A babona azoid)aii rendkívül uralkodik.

A külöidjöz szellemekben való hit kiirthatatlan. A Mac-Maljic telje-

sen ártatlan s csak bolonddá teszi a népet ; megjelenése emlékeztet a lómai

Pánra, fütyülve, ugrálva és nevetve jelenik meg piros sipkával a fején. Ha
rossz kedve van, meghajigálja kvel az embereket, vagy aranypénzzel csalo-

gatja ket; ha meg túlságos a jó kedve, egy tál makarónit tálal annak,

aki eléje téved; jaj annak, aki a pénz vagy étel után kap, mert a tündér,

ahogy oda varázsolta azt, úgy el is tünteti s a telhetetlen ott marad üres

kézzel s üres gyomorral. Ennél veszedelmesebb a Móra (fekete asszony) ; tán

hasonlítható a magyar boszorkány-nyomáshoz. Szabadulni tle különböz
módon lehet ; az ajtó mögé keU akasztani a seprt s ha ez nem használ,

akkor a szitát meg a konyhakést, st legvégs esetben egy kis fak(M'eszt(>t

kell az ajtó fölé akasztani. Különben az biztosan megszabadul a fekete asz-

szonytól, aki tríis botot rejt az ágyába.

Valamikor hittek a Pla-

cevice-ben s a Prefike-ben

is ; ezek csak mulattatták a

népet.

A kodlah szintén kiváló

tiszteletes alak.

A gonosz szellemeken,

valamint az apró babonákon

könny szerrel gzedelmes-

kedik a javas (carovnic). A
javasnak születnie kell, mert

nem mindenki lehet azzá

;

csak az lehet javas, aki négy

kántorbjt egyikén, vagy a

62*

OSSEROI TEMPLOM.
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na£!'yhpt ogyik napján születik, s ez annyira elengedhetetlen feltétel, hogy
még az a pap is különb mint a többi, aki a mondott idöb(>n szülelik, mert

az áldása is foganatosabb, mint más közönséges papé. A javas összes kivált-

ságainak ellenére megmarad embernek, mert példánl ha Sz. János, Sz. Véiov

napján, vagy a négy kántor-böjt egyikén az esteli harangszó után kimegy,

biztos lehet róla, hogy boszorkányok jól elnadrágolják. A javasnak hivata-

lával jár az idjóslás is, t. i. karácsony eltt kilencz nappal szemmel kell

kisérnie az idt, hogy megjövendölhesse a jöv esztendt.

A boszorkányokat Sz. János és Sz. Péter elestéjén gyújtott tzön
égetik el.

A lakodalmi szokások általában szláv jelleget viselnek. Mikor elkövet-

kezik az esküv napja s a vlegény kíséretével a men.yasszonyi háznál

megjelenik, a leend após vagy valamelyik háznépe elzárja az ajtót. Ei're

a vlegény bátyja vagy násznagya dörömb()lni kezdenek ; ha szép az id,

odabenn siket a háznép ; végre is kíivetkezö párbeszéd fejldik ki

:

— Ejnye no, ki az ?

— Jó barát

!

— Piát mit akartok ?

— Elveszett egy báránykánk s azt mondják, hogy ide menekült; kérünk
liút, add ki üt nekünk.

— De hát megismeritek- e ?

— Meg ám, mert a fülén jel van.
Ekkor megnyílik az ajtó, de csak annyira, hogy egy kéz kifér rajta.

— Talán ez az ?

— Nem-a ! liangzik a válasz s a tréfa megismétldik mig a menyasszony
kezét bizonyos jegyrl felismerik; jaj a vlegénynek, ha eltéved s másét kéri ki,

leszidják s kikaczagják mód felett.

Megtörténvén a menyasszonyi kéz felismerése, belépnek a szobába, ahol
már javában terítik reggelire (rucnja) az asztalt; rizsleves és jnhpecsenye a
lakoma, melynek végeztével felbokrétázzák a vendég'sereget, persze a násznagyok-
nak jut ki a legékesebb csinált virág a kalapjuk mellé. Ez alatt a vülegén3^ s

menyasszony egyik mellékszobába A^onulnak, ahol a leány apja könnyez
szemekkel s ékes szavakkal megoktatja a fiatalokat, hogyan szeressék ós segítsék
egymást s rájuk adván áldását templomba bocsátja ket.

A menet élén a zenész indul meg, aki felbokrétázott csimpolyájából szomorú
nótát, keserves hangokat, siralmas dalt csikar ki ; öt követi a leend férj, a nász-
nagyokkal s férfi vendégeivel ; majd a menyasszony, két barátnéja kiséretében-

akík a menyasszony két oldalán csüng kend csücskét tartják ; a menetet a többi,

meghívott asszonyok s leányok zárják be. Az Isten házába érve, a vlegény a
férfiakkal padokba telepszenek, mig a menyasszony a nsereggel az ajtónál meg,
áll. Mikor a pap az oltárhoz érkezik, a násznagy a menyasszonyért megy s tetteti

hogy nem ismeri ; minden nnek kínál egy piszkos zsebkendt, kötéldarabot,

papirost, vászonkendt s végül selyemkendt, melynek egyik csücskét a meny-
asszony elkapja s úgy mennek az oltár elé. — Mikor vége a misének s a pap
áldásának, az immár férj násznagyja megismétli az elbbi mókázást a zsebkend-
vel, hogy az oltártól el- s a templomból kivezesse ; alig hogy kiérnek Isten háza
ból, tánczra perdülnek, de a menyecskével csak a násznagyok tánczolhatuak.

A lakodalmi ebédet a menyecske házánál költik el. Ebéd után folyik tovább
a táncz, ha csak a menyasszonynak útra nem kell készülnie, t. i. a mikor a férje

más faluból való. Ez esetben a fiatal férj egy családtagja elre siet, hogy értesítse

a családját a menet indulásáról ; a menyecske pedig búcsúzni megy rokonaitól

és barátaitól, az egyes családok vénei eltt térden állva kér bocsánatot, ha valamit

vétett volna ellenük; ezek pedig megáldják: „Isten áldjon meg lányom s adjon

neked minden jót ezen s örök dicsséget a más világon!' Azután megkezddik
a béke csókja ; a menyecske tehetsége s módja szerint ajándékokat osztogat

:

kenyeret, ezüst keresztet, emléktartót, selyemkendt stb.

A fiatal férj ezalatt felbök rétázza a lovat, s felültetvén ra élete párját,

elvezeti a házáig ; a leszállásnál a násznagyok egyike segíti a menyecskét.
Este felé jái'ván az id, az ajtót zárva találják; kezddik a dön'imbölés.

Nagy sokára hallatszik a vontatott hang:
— Ki az ? S megkezddik a párbeszéd.
— Tisztességes emberek vagyunk.
— Aligha, mert a jóra való nép ilyen késn otthon marad s nem zavarja a
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szegény embert éjszakai nyugalmában, amit fáradságos nap után bizony jól meg-
érdemelt.

— Bocsáss meg, mi utasok vagyunk, utunk nem ide volt, de szerencsétlenül
jártunk s be kellett térnünk ; könyörülj rajtunk.

— Nos hát mi a baj ?

— Utunkban leányt lelénk, aki munkát ment keresni, mert nincsenek szülei
;

az éhségtl összeroskadt s ha véletlenül nem kerül útujikba, menten éhen hal.

— Hát ti nekünk cselédet ajáltok ? De hát tndjátok meg, hogy a mi házunkba
a leányt be nem fogadliatjuk, ha nem csinos és szorgalmas.

Erre a szónok agyba-fbe dicséri a lány szépségét, jóságát, szorgalmát s a
szivét. Erre megnyílik az ajtó. A menyecske megöleli ipát, napát s férjének összes
családtagjait s elfogadja azok ajándékát, pénzt vagy arany s ezüst ékszereket
azután asztalhoz ülnek.

Reggelre kelve feltálalják reggelinek az esteli maradékot s aztán kiki nyer-
geli lovát és megköszönve a jótartást, elindulnak, elbb azonban megjelenik egy
családtag öblös korsóvíd s megkínálja ket; mi Szent-János áldásnak mondanók,
szerintök „bicchiere della staffa".

Az imént távozottak azonban csakhamar visszatérnek, s egész haraggal támadnak
a családi'a, hogy visszatartották a lányt, kit k magukkal hoztak s követelik, hogy
adják el. A menyecske a szomszédban elrejtzik s a kutatók, miután felforgatták

az egész házat, nagy haraggal eltávoznak ; de csakhamar ismét visszatérnek,

néha háromszor is. Végre is a háznép elmutatja a menyecskét s a vendégek

RÉSZLET LUSSIN PICCOLOBÓL.

csak azon feltétel alatt hagyják ott, hogy a legközelebbi üimepnapon elhozzák a

fiatal asszonyt az apai házhoz. Persze azután van újra cszem-iszom.
E szokások a sziget egyes falvaiban még megvannak, de már-már kivesz-

félben, mint ahogy kiveszett például a menyecske szökése az esküv után, amikor
is, ha násznagy uram nem ügyelt rá s megugrania sikerült, fizethette a busás
váltságdijat.

LUSSIN.

Liissin Cliersotól délre fekszik ; csak egy keskeny csatorna (cavanella)

választja el, úgy hogy Cberso déli nyúlványának tekinthetjük. Az idegenek

csak néhány év óta látogatják. 188ö-ben dr. Clar Konrád gieichenbergi orvos

veszedelmes tt)rokbajban szenved fia számára a (Quarneron keresvén alkal-

mas helyet, Lnssint tapasztalta a legjobb hatásnnak s errl értesítette dr.

Schrötter Lipót bécsi egyetemi tanárt. De még egy más szerencsés körülmény

is hozzájárult ahhoz, hogy a sziget kiemelkedjék az ismeretlenség homályá-

ból. 1886-l)an Károly István fhcrczeg Lussingrandeban töltötte mézes heteit

s annyira megkedvelte, hogy ott birtokot is vásárolt. E tai)asztalatok követ-

keztében Schrötter 1886-ban és 1887-l)en orvosi szempontból tanulmányozta

a szigetet, azután megteremtette az erdvéd egyesületet, mely nagymennyi-
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ség fát ültetett, az osztrák tiirista-egyesülét pedig utakat csináltatott s

azokat jó karban tartja. De L\issingrande és Lnssinpiccolo városok is a

maguk erejével, felfogva jöv érdeküket, serényen támogatták e munkálatokat

s ma a Quarnero szigetein sehol sem akadunk oly kényelmes és kellemes

üdülhelyekre, mint e két városban.

A lussini öslakókról nagyon kevés nyom maradt fenn a szigeten. Boni-

celli szerint a középkorban a tatárjárásig lakatlan volt, csak régebben lehettek

rajta görög telepek, mert görög templommaradványokra bukkantak Lussin-

grandeban és Oruda scoglion. Valószín, hogy a tatárok elöl menekül
horvát, st magyar családok népesítették meg a szigetet, mely i358-ban

Nagy Lajos magyar király uralma alá jutott a zárai békekötés értelmében.

Ámde a magyar uralom nagyon rövid ideig tai'tott; Zsigmond 1409-ben már
elvesztette, mert a pártütk által behívott Nápolyi László eladta Velenczének.

1442-tl 1620-ig török, berber és uszkók kalózok rabolták és pusztították

a szigetet. Midn Napóleon az illir királyságot teremte, Lussin Velencze

birtokából a francziák kezébe került, a kik emlékül hagyták a Lussingran-

deból Lussinpiccoloba vezet szép utat. Napóleon bukása után Ausztriához

került a sziget Chersoval és Vegliával együtt.

A sziget hegysége sajátságosan alakult; északon és délen kiemelkedik,

ellenben a középen behorpad. Legmagasabb északi része, mely túlemelkedik

az 500 méteren, holott délen csak 243 méternyi a legmagasabb csúcs ; a

sziget közepe ellenben nem éri el a 150 métert sem. Hegységét az orografiai

alakulás szerint három csoportba oszthatjuk : a Monte-Ossero tömegére

északon, a középs halmos vidékre és a San-Giovanni hegy tömegére délen.

A Monte-Ossero hegy tömege Neresineig terjed; a csúcsokat és oldalakat

erdség fedi ; a sziget összes erdségének fele erre a részre esik. Legmaga-

sabb csúcsai : a Televrina 588 m., San-Nicolo 557 m., Mali-Kalek 457 m.,

Latja 402 m. A hegység keleti lejtje kopár, a vegetáczió a bora miatt igen

silány, mint a Quarnero szigeteinek keleti oldala általában. Rendkívül

érdekesek azonban a Mali-Kalek déli falán 40—50 méteres óriási függ mész-

csapok. A Marova gora (162) és Redi fontana (274) magaslatok lejtin

serdszer tölgycserjésben a hangafélék és kúszó élsdiek miatt alig vág-

hatunk ösvényt, a Mali-Kalek lejtjén kris- és gyertyánfaerdcske díszlik,

a Televrina és San-Nicolo közti teknöszer horpadásban kris- és jiiharerd;

a Malfred déU oldalán pisztáczia virul. A Camplin és Latja közt a 247 m.

Pocivalice hágón Trsic felé haladva, körülbelül 3—4 kilométer hosszu-

ságban igen érdekes alakulatra bukkanunk. A sziklák össz(^-vissza szaggatva,

terraszosan rakodnak egymásra. Ilyen lépcszetes sziklacsoportok : Duplc

Stiene (ketts sor), Barsjane (borostyán), Vela jama (nagy barlang), Slanac

(egy közeli tó neve), Na Zuline (tengeröböl neve).

Az Ossoro hogytömege nagyon gazdag barlangokban ; a Televriiui és

San-Nicolo közt van St.-Gaudencius osseroi püspök barlangja.

A ¥özépsö halmos vidék gyöngén hullámos; legmagasabb cmolluHlósei

:

M()nt(>-Vlake 146 m., Monte-Asino 125 m.

A San-Giovanni hegytömegének legmagasabb csúcsai : (iergoscak

243 m., (xogled 242 m., San-(iiovanni 234 m., Tomoscak 203 m. Aiakulala

különben olyan, mint az északi lömegé.

A szigelnek i<ét városa az, nuyeket a gyógyulást és üdülést keres
idegenek egyre srbben látogatnak ; Lussinpiccolo és Lussingraude (Kis- és

Nagy-Lussin).

Lussinpiccolo 2000 lakossal biró kis város a sziget nyugati részen.
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gyönyör kertek közt, melyekben Dél-Olaszország növényzete, a ozitrom és

narancs is díszlik már, a Quarnero földségén honos babér és füge mellett

;

st feln a datolyapálma is. A város dombon épült ; festi hatását az újabban

épült nyaralók nem kevéssé emelik. Mint klimatikus gyógyhely már is

keresett, miért is folyton épül és fo'jlödik. A magyar-horvát gzhajózási

társaság hajói fiumei utjokban hetenkint kétszer érintik.

Lussingrande a San-Giovanni hegy lábánál fekszik. Lakosainak száma

2338^ a kik földmívelk és állattenyésztk ; e mellett nagyobbrészt tengerészek.

A város iitczái keskeny sikátorok, házai, mint a partvidéken általánosan,

emeletesek, de bár srn állanak egymás mellett, kertet mindegyiknél

találunk. Flórája még gazdagabb, mint Lussinpiccoloé; a narancs és czitrom

gazdag termést hoz, a dom mellett czipruslakat, eucalyptust és indiai fügét,

a várrom mögött datolyapálmát tab'ilunk. A város nevezetessége a XVI.
század végén épült toronyomladék s a templom, mely azonban alkalmasint

nem a régi egyház, hanem 1766-ban újonan épült. Az épület kevésbbé

érdemli meg a megtekintést, de képei inkább : Tizian Mater dolorosája, Ajez

oltárképe, a foltárkép „Az emmausi vacsora"', továbbá Szz Mária márvány-

szobra és Szt.-György ereklyéi. A templom fölött a tengerparton terül el a

kis temet, melyben a helyszke miatt úgy tenií^tik el a halottakat, hogy a

családtagok tetemeit egymásra rakják a sírgödörben.

Érdemes a Madonna-templom, melynek egy Palma-félc képe Máriát

ábrázolja a gyermek Jézussal karján; Tiepolótól is két festmény van a

templomban. Érdekes régiség a sekrestyében egy fára festett görögstílü kép

roncsa. A teni])l()m ülhelyei cl vannak rekesztve, egy-egy rekesz végren-

deletileg száll apáról fiúra s mcgtfirténik, hogy a tulajdonos el is adja, de

ez már csak a végs szükség esetében történik.
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Blasich József 259.

Bleckler Károly 143.

Bosznia 239.

Boszorkányhit Fiúméban 46,

47.

Borkereskedés 224, 225, 226.

Bot András horvát bán 56.

Bocska Tivadar 140.

Brgyárak Fiúméban 266,273

.

Brkereskedés 222.

Braidicza 8. 184.
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Brascina 2.

Brazília 257.

Brelirli Kino 13;!, 137, 318.

Brelich Ferencz 158.

Brenner Alajos 134.

Bribir 3i3, 34-5.

Brindisi 227.

Brinje 61.

Buccari 18, 70, 71, 74, 70,

113, 132, 238, 295, 33() 338,

340.

Buchwald István 141.

Buda 73, 86, 105, 138.

Budapest 22, 25, 26, 78, 92,

130, 138, 153, 156, 169.

]] 11 dinieh Antal 121, 142.

Bulver Henry Lytton 136.

Bunyevácz alispán 77.

Burgstaller Aurél 161.

Burgstaller Károly 318.

Bücliler Sándor 110.

Byzanc 51.

Cambrayi lig-a 56.

(Jampana dei Patrizii 13.

Canale della Morlacca 340.

( -anal di Mezzo 2.

Canale Maltempo 3, 340.

Candia p. i. Kandia.
Caisole 489.

Cantrida 2, 3, 20.

Capello Bianka 16.

Capuana Luigi 127.

Carina József 104.

Carlopago 330, 348, 350.

Carminatti Gianpaolo 137.

Cassio-Bure Erniinia 1 34, 136.

(Jassione (1. Val Cassione.)
Casino patriottico 6, 76, 148,

155, 157.

Castello (I. Fellegvár)
Oastua 52, 65, 99, 101, 120,

227.

Castelmuschio 477. 479.

Oatmelli Hektor 127, 202, 204.

('Jiarmant Oszkár 143.

Cherso hegysége 484.

Oherso népe 489, 490—493.
Oherso-sziget 2, 3, 6, 54,

481—493.
Cherso város 485, 486, 487,

488.

Chevra Kadischa 111, 158.

Chiuzzelin Antal 104, 157,

260.

Ohyzer Kornél 342.

Ceiligoi Bódog 160.

Cicnliui János 101.

Ciliéi grófok 54.

Cimadori Róbert 157.

Czink Lajos 137, 140, 478.

Ciotta-család 16, 136.

Ciotta János 88, 91, 93. 136,

156, 260.

Ciotta -Jánosné 134, 136.

Cziráky János gr. 91.

Circolo lottóra rio 158.

Ciroolo (li Icitura rraiiccsc 158.

Cirkvenicza 106, 331, 340,

341—344, 346, 347.

Ciszternák 9, 30, 48.

Civitavecchia 58.

Club Alpino íiumano 157.

Colombo Ferenc 152.

Copaitich és társai hajótár-

sasága 215.

Corbavia 108.

Corbaviai püspökség (lásd

Zeng-modrusi püspökség.)
Corsia Deák 4, 18, 19.

Corso (Via del Corso) 3, 4,

7, 14, 15, 147.

Cosala 2, 21, 23. 55, 114.

Cravagna Antal 158.

Czukorgyár Fiúméban 67, 75.

Crescentia 103.

Császár Ferenc 113, 132, 133,

141.

Cseh Ede 83, 88.

Csengery Antal 87.

Csernátoni Lajos 202.

Citaonica 157.

Csónakosok klubja 157.

Cunard-társaság 156, 203.

DairAsta Szaniszló 156, 157,

158.

Dalmácia 4, 22, 27, 49, 59

103, 110.135, 136, 156, 191

223, 224, 225, 236, 291.

Dalraartello Artúr 114, 120,

139.

Danisics testvérek 59.

Dani Spiridion 147.

Dániel Ern báró 229, 305.

Deák Ferenc 15, 21, 83, 86.

Deák-szálló Fiúméban 18.

Debrecen 25, 156.

Della Roveré István 63.

Delta Fiúménál 8, 184, 185.

Derencsin Ferenc 161.

Derenzini József 3, 18.

Descovich Károly 157.

Descovich Lajos 318.

Déli vasút 195, 239, 300,304.

306, 307, 308.

Dimitz 112.

Diocletian 103.

Ditrichstein fhercz. biztos 59.

Dobrigno 479, 481, 483.

Dobrovich Lajos 157.

Dogana (1. Vámpalota)
Dohánygyár Fiúméban 18,

219, 271.

Dokk 5, 237, 267,

Dol Veliki 338.

Dülnja Klada 349.

Dolnji títarigrad 349.

Domini Lénárd gróf 157.

Douiiui Vince gróf ÍM, 128.

129, 142, 158, 318.

Dóm Fiúméban 10, 95, 97,

102, 151, 152.

Domtéi' Fiúméban 10, 12.

Donálh Inu'e 117, 1.35, 141.

143, 157, 158,

Doria András 228.

Doroszlai Denk Árpád 135,

141.

Drága 18, 71, 329, 351.

Drága (Fiume alközsége) 2.

Dráva 299.

Dremin-hegy 343.

Drenova 2," 16, 21, 23, 101,

114.

Dubracsina és völgye 340,

343, 351.

Dudits Andor 152.

Duinoi Erzsébet 99.

Duinoi György 53.

Duinoi Hugó 52, 53, 54.

Duinoi lavagok 52, 53, 73.

Duinoi Rudolf 52.

Duino vára 52, 53.

Dujmicsi 336.

Duna 1, 51, 291.

Dunay Ferencz 121, 122.

Dürr Bodizsár 56.

1

Egan Lajos 157, 327.

Eger 138, 139.

Egyházi hatóságok Fiúméiban
20.

Egyházi társulatok Fiúméban
107, 158.

Ehrlich Emil 111.

Elemi oktatás Fiúméban 1 13,

114, 115, 116, 117, 118.

119.

Els magyar minisztérium
77.

Emlékoszlop Fiúméban 15.

Emléktáblák Fiúméban 14,

15.

Emlsök (tengerpartiak) 401,

402.

Eötvös József br. 21, 79,300.

Erdsítés 280.

Erddy János gróf 7(), 79, 92,

Erik fríauli herczeg 51.

Erdi Béla 117,118,119, 121,

122, 123, 125, 136, 140.

Ev. reformátusok Fiúméban
25, 109.

Éber Nándor 91.

Éghajlati viszonyok Fiuiné-

, ban 167, 174-^180.

Épitésmód Fiúméban 10, 15,

^ 27, 29, 30, 151, 163.

Északi tenger 7.

Faipai' Fiuméi)an 2()4, 266,

267, 271.

Fakeroskedés 222.

Falk Miksa 135, I iO.

Fano 55.

Farasina-csatorna 2.

Farkas Kálmán I5(i.

Farsang Fiúméban 44—Í5.

Feichtinger Elek 135, 143.

156, 319, 320.

Fellegvár Fiúméban 13, 50,

I5i'.

Fcllner és llelhucr I
íit.
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Ferdinánd fherczeg 97.

Ferdinánd, I. magyar király

57, 99, 105.

Ferdinánd II. magyar király

103. 120.

Ferdinánd V. magyar király

127.

Ferencz I. magyar király 7;-),

10 1, 131.

Ferencz József I. 14, 77, 92.

Ferencz Salyator-part 182,

183, 184, 185.

Ferfoglia Ferencz 157.

Fermo 55, 227.

Festömüyészet Fiúméban
152.

Fest Aladár 83, 118, 123, 133,

135, 138, 139, 140.

Fest Kálmán 135, 140, 327.

Féríiak Fiúméban 24, 31, 32.

Fianoná 51.

Fiumara (1. Recsina)

Fiumara-csatorna 3, 7, (il,

181, 189, 195.

Fiume alközségci 2, 2J, 23.

•Fiume cimcre 14.

Fiume házai 21, 25, 27, 29,

30.

Fiume ostromai 12, 66, 75.

Fiumei bútorgyár r.-társaság

271.

Fiumei fesperesséu' 95, 97,

98, 99, 100, 101.

Fiumei fesperesek 99.

Fiumei hitelbank 259.

Fiumei kanonokok 101,

Fiumei káptalan 55, 97, 99.

100, 101, 102.

Fiumei kapitányok 13, 55,

56, 57, 63, 66, 69.

Fiumei kikötk 1. Kikötök
Fiumei kormányzók 69, 71,

72, 73, 74, 75. 76, 78, 79,

155.

Fiumei Lloyd 155, 157.

Fiumei magyar dalos kör
155, 157.

Fiumei munkások egylete 158.

Fiumei plébános 99,' 100, 108.

Fiumei takarékpénztár 6, 259.

Fiumei tisztviselk egyesü-
lete 155, 156.

Piutnei tornaegylet 157.

Fiumei yadászok köre 157.

Fiume horvát kormányzat
alatt 77.

Fiume közigazgatása 55, 57,

58, 71, 72, 312-318.
Fiume lakossága 22—48, 74,

154—156.
Fiume népe (1. Fiume lakos-

sága).

l^^iume Magyarországhoz csa-

tolása 7Í, 72, 73.

Fiume megye 78, 79, 89.

Fiume régi piaczai 220.

Fiume-városi képvisel-tes-
tület 78.

Fiume statútumai 57.

Fiume szabadalmai 67, 68, 69
Fodróczy Sándor 87.

Foglalkozás Fiúméban 26, 33.

Fond a Antal 135.

P^orbin Claudius 66.

Foscari Ferencz 219.

Földrengések Fiúméban 102

Francesco Saverio Orlando
127.

Franceschini Ferencz 134.

Francziák 12, 350.

Franczia háborúk 74, 75.

Francziaország 65, 103, 109,

239.

Francsics Bódog 135, 143.

Frangepánok 8, 21, 52, 53, 56

219, 291, 331, 337, 338
339, 343, 345, 347.

Frangepán Bertalan 53, 230.

331.

Frangepán Borbála 102.

Frangepán Dusán 347.

Frangepán Ferencz Kristóf

331, 338.

Frangepán .lános 53, 345.

Frangepán István 53.

P^rangepán Márton 345.

Frangepán Miklós 107, 311.

Frankfurter Albert 157.

Friaul 53, 58, (55, 236.

Frigyes, III, császár 56, 236.

Fuzsine 109, 295.

Fürdk 4, 8, 165.

Füszerkereskedés 224.

Cxabcmakereskedés Fiúméban
68, 226, 227.

(íázgyár Fiúméban 20, 274.

(lelietich Miklós 81, 91, 93,

133, 143, 156, 316.

(ienua 54, 295.

(rerbaz Lajos 157.

(i-erliczy Imre 127.

(íerliczy József 147, 148.

(lerlóczi Adolf 110, 111, 158.

(lerfi Andor 149.

(iriachich Antal 83, 86, 87,

143.

(riardino pubblico 19, 92.

trimnázium Fiúméban 1 l, 103,

112, 113,114,119-125,146.
Givovich Máté 157.

(Ilynn & Son 203.

(íomila (1. ()-Város).

(ionda Béla 140, 141.

(jorup József 157.

Gótok 51.

Cíörcz 22, 53, 58, 9(), 99, 136.

(iör. katholikusok 25, 108.

Görög keletiek 25, 108.

(üörög kel. templom Fiúmé-
ban 14.

Görögország 193.

Grácz 61, 115.

Gradisca ()5.

Gradiscai háború ()5.

Grado 96.

Gressits Miksa 122, 138.

Grisogono Lrincz 104, 119.

Grizsane 343.

Grobetty Károly 327.

Grobnik 12, 21', 79.

Gi-ohovo 2, 21, 23, 28.

(iross Leopoldina 116, 118,

158.

Grossich Antal 137.

Gyárak Fiúméban 9, 18, 20,

"67, 75, 76, 262—274.
Gyermekszokások ós játékok
Fiúméban 41, 43.

Gyr 25.

Gyrök Leo 138, 153.

Gyula (II.) pápa 56.

Gyulai táborszernagy 131.

Habsburgok Fiúméban 11,

53, 54, 92.

Hadsereg ('cs. és kir. ) 20.

ílajdu Gyula 327.

Ha'jnal Antal 141, 182, 183.

327.

Hajógyár Fiúméban 20, 267,
273.'

Hajósipar és hajóépítés 55,

262, 267.

Halak 7, 405, 421-430
Halálozás Fiúméban 159, 160,

161.

Halászat 374—400.
Halcsarnok Fiúméban 6, 7.

Hambui'g 156.

Hartman József 111, 158.

1 latárrvidék 85.

Hausmaun Alajos 16.

H avass Rezs 141.

Herczegh Mihály 156.

Ilerczegh Teréz 116, 156.

Ilirlapirodalora Fiúméban 7(),

133-135.
lloff Jeromos 63.

Hohenwarth-Gerlachstein Ká-
roly 77.

Honvédség, (m. kir.) 13, 20.

lloór Lajos 327.

Horváth 'Géza 142. 342.

Horvát gimnázium Fajúméban

8, 90, 91, 113.

Horváth Mihály 86.

Horvátok 23, 24, 51, 77, 78,

79, 83, 84, 87, 90, 91, 113.

Horvátország (v. Horvát-Hzla-

vonország) 1, 3, 8, 20, 31,

49, 71, 72, 73, 74, 77, 78,

84, 90, 109, 113, 159, 220.

238, 328, 329.

Horvát országgylések 73,

74, 76, 78, 79; '87, 91.

Ilreljin 71.

Hungárián tíea navigation

('om])any 203.

Hunyadi Mátyás 56.

Husiiagyó Fiúméban í-5.

Húsvét Fiúméban 45, 46.

Huszár József 327.

Hüllk 405.

Magyarország Vármegyei éa Városai; Fiume és a magyar-horvát tengerpart. ü-i
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Icichi iOI.

Ilüiia-íürd Fiúméban 8, 1B5.

Illyr királyság- 75, 101.

Iparosok Fiúméban 25, 2ö.

75, 274.

Iskolák Fiúméban 9, II, 17.

20, 103, 104, 112.

István nádor 181.

Isztria 1, 4, 6, 22, 27, 49, 58.

65, 96, 99, v03, 105, 108.

Izraeliták Fiúméban 25, 110

—

111.

Izraelita imaház Fiúméban
111.

Jablanác 349.

Janovits József 327.

Japydia 49.

Japydok 49.

Jász-Berény 130, 138.

Jellacsics 77.

Jesich János 108.

Jezsuiták 103-104, 112,119,

120, 123, 145.

Jókai Mór 21, 137.

Jótékony egyesületek Fiúmé-
ban 158.

József (II.) császár 11, 70,

72, 98, 100, 101, 105, 106

151.

/József fherceg- 16, 282,341.
József fherceg kertje 16,

282-290.
József ]iádor 5.

Judenbnrg 120.

Júli-Alpok 1.

/íung Antal 327.

Jurkovlch János 127.

Kablai'i 2.

Kalttsdor-fer J. 143.

Kakaó- és csokoládég3^ár267,
273, 274.

Kalocsa 99.

Kalózkodás 59— 61, 63, 230,

236.

Kameral-Moravicza 109, 297.

Ivandia 59.

Kankovszky Fercncz 135,323.

Kapella-hegylánc 343.

Kapiu-inusok 19, 100. 105,

106.

Karácsony Fiúméban 46.

Kardos László 143.

Karinthia 53.

Korletzky Ferencz 134, 318.

Karlopago (1. Carlopago.)
Karszt 1, 21, 30,49.275,281,

283, 360, 329, 330.

Kassa 22, 25, 26.

Kaszárnyák 9, 19.

Kavulyák (ivörgy 138, 158.

Kálmán király 94.

Kálvái'ia-hegy Fiúméban 2,

8, 9, 50.

Károly, V. császár 57.

Károly flierczeg 131.

Karoly, III. magvar király 2.

I í, 18, 66, 67, 68, 69, 70.

97, 218, 227, 292, 339,350.
Károly-ut 67, 71, 75, 236,

293'-29ri.

Károlvváros 8, (51, ()5, 67, 71.

2381'

Kelemen (XR'.j pápa 104.

Kecskemét 25.

Kellesperg Ern 77.

Kemény Dezs 111, 158.

Kemény Ödön 135, 141.

Kenedi Géza 139, 141.

Keömley Pál 160, 161.

Kereskedelem Fiúméban 55,

75, 218—258.
Keresked alkalmazottak se-

gély egyesülete 158.

Kereskedelmi és iparkamai-a
(Fiumei). 146, 263.

Kereskedelmi iskola Fiúmé-
ban 11, 125-126, 146.

Kereszteli szokások Fiúmé-
ban 41.

Kertészet Fiúméban 278, 279,
280.

Kerületi betegsegélyz pénz-
tár 158.

Kétéletüek 405.

Kikötk Fiúméban 3, 4, 13,

18, 20, 68, 76, 181— 190,

192.

Killyéni Endre 157, 158.

Kireher 153.

Kir. ügyészség Fiúméban 13.

Kisdedóvók Fiúméban 115,

116.

Kiseljak János 157.

Kisipar Fiúméban 274.

Kiss Pál, nemeskéri 76, 92,

102.

Kivitel Fiúméból 207, 239,

240, 306, 307, 308, 309.

Klana 105.

Klobusiczky József 75,92,183.

Klotild-menedékház 116.

Kobler János 138, 139.

Koheu Zsigmond 84.

Kolozsvár 25.

Komárom 25.

Kórház Fiúméban 19, 167.

Kormányzói palota Fiúméban
4, 9, 10, 16, 81.

Kormánvzóság 14, 146, 322,

323.

Kossuth Jjajos 21.

Kostrena Sv. Barbara 33().

Kostrena Sv. Lucija 336.

Kotán Dezs 126, 129, 130.

Kotor-hegy 343, 347.

Kovacsevich .József 134.

Könyves Kálmán király 291.

Könvvtárak Fiimiéban 17,

145-146.
Körmend 110.

Körmcndy Sándoi- MH).

Ki-íisi Sándor 123, I2Í-, 135,

136, 138.

Kíitélgvár Fiúméban 273.

Közjegvzöség hajdan Fiú-

méban 219,' 220.'

Közmveldési egyesületek
Fiúméban 158.

Köolajfinomitóavár 20, "264,

265, 269, 270,' 271.

Krajna 14, 21, 22.49, 50, 53,

57, 73, 104. 220, 224.

Krassa 2.

Kresczimir 349.

Kucici 2.

Khuen-Hédervárvgróíbán9l.
Kulpa-Bród 295,'

ííulpa folyó 71,218, 295,297.

Laibach 105, 227.

Lajos, XIV. francia király 66.

Lamos József 143.

László fherceg 341.

Leai'd Józsefné 156.

Leng Péter 134.

Lengyel János 116, 117, 138.

Lenkovich Iván 347.

Lettis Ferenc 318.

Liburnia 49, 103.

Liburnusok 49.

Liburni-Karszt 1, 329.

Lietzenmaver Sándor 152.

Likká 349!'

Lika-Krbava megye 346.

Lipót I., magvar királv 14.

65, 66, 102."

JJpót II., magyar király 73.

Lipót III.,osztrákherceg 53, 54.

Lissa 156.

Littorale Austriacum
()sztrák tengermellék.)

Littorale Hungaricum (lásd

Magyar Tengerjjart.)

Littrow Henrik 141.

London 156.

Lopácza 2, 21.

Lorenz 1, 142.

Losonc 122.

Lovas klub (Club úi e([uila-

zione) 157.

Lovrána 51, 65,95,470—171.
Lwe Adolf 260.

Lukács Béla 129, 227.

Lukovo 349.

Lujza-ut 8, 21, 75, 296-298.
Lussin 493, 494—495.
Lussin grandé 495.

Lussin hegyei 494.

Lussin piecolo 494, 495.

Macher Ei-n 327.

Madarak 402.

Meja 109.

Mavlender Mihálv 93, 1 Í3,

314, 317,

.Menyegzi szokások l-'iunu'--

ban 39-41.
.Mevnier Ileiu'ik 2(50.

Meyniei- Károly 109, 158.

.Mezgazdaság Fiúméban 55,

75.

Messich .Mái'ton 350.

Messina 58.
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Alihaceva 2.

Mikó Imi'e 300.

Mikocz Iginio J34.

Miksa császár 57.

Miksa fherceg' 13J.

Milano 149.

Milanói Scala 149.

Milcenich Péter 318.

Minach János 157.

Minucio Vitellesco 1 1 9.

Miramare 52.

Mittrovich Gus táv 318.

MIaka 2, 20.

Mócs Zsig-niond 134, 135, 143.

Modrus 108, 292, 347, 349.

Modrusmegye 52.

Modrus-Fiume megve 9J,

340.

Mohovich Döuie 76.

Mohovich Ernd 93, 133,

134, 137, 138, 139. 260, 316,

317, 318.

Mondolfo Halevi 110.

Mondolfo Sabato Levi 110.

Monté Maggiore 2, 49, 52. 98,

469.

Moretti 11.

Moschenizze 52, 65, 120.

Mozog István 135. 157, 158.

Muggia 131.

Munkásház-ópit egvesület
158.

Muzeumok Fiúméban 17, 146.

Mütrágyag3'ár Fiúméban 266,

274.

Nacinovich Hermaú 137.

Nachtigall Cirill 161.

Nagy-Kanizsa 61.

Nagy Károly császár 51, 95,99.

Nagy Lajos mag^'ar királv

54, 291, 494.

Nagyszombat Fiúméban 45.

Nagy- Várad 25.

Napóleon (I.) 74, 159, 494.

Napszámosok Fiúméban 26.

Naturwisenschaítlicher Club
155, 158.

Nautico Sport Club Quar-
nero 157.

Negotevich Artúr 137.

Nemzetiség és nyelv (1. nyelv.)
Nemzetrség Fiúméban 76.

Neuberger Ármin 110.

New-York 156.

Németek 23, 24.

Német hirlapok Fiúméban
133, 134.

Németország 103, 257.

Népmulatságok Fiúméban
43—44.

Népszaporodás Fiúméban 22.

Népszokások Fiúméban 32 48.

Néptakarékpénztár Fiúméban
260.

Növi 108, 109, 330, 331, 345,

351.

Nk Fiúméban 2í, 32, 33, 39.

Xugent tábornok' 75.

Nugent grófok 335,

Nyelv és nemzetiség Fiume-
'ban 23, 24,30—31,33—39.

Nyir Gábor 143, 322.

Odessza 156.

Ogulin 91.

Olajkereskedés 223.

Olasz hirlapok Fiúméban
133, 134.

Olaszok 23, 24.

Olaszország 27, 31, 58, 66,

74, 75, 103, 104, 110, 136.

139, 154, 156, 191, 192.

220, 221, 223, 224, 225,257.

(Jrehovicza 18.

Orient hajótársaság J5(), 215.

Ossero 94.

Ossoinack Lajos 155, 156,

202, 204, -266, 272.

Ossoinack gyára 266, 271,

272.

Osteriák 14, 27, 28, 29.

Osztrák berezegek és fher-
czegek 53, 60, 73.

Osztrák IJovd 18, 156, 192,

203.

Osztrák-magyar bank 259.

Osztrák Tengermellék 69, 70.

Osztrák m'alom Fiúméban
15,57-61,63, 65—71, 113.

Ottó (lII.) császár 95.

Ottocsácz 61.

Ó-város Fiúméban 2, 10, 11,

27, 29, 33, 46, 55, 151, 164.

Ozegovich Imre 108.

Önkéntes tzoltók egvesület
157.

Pancera István 157, 161.

Pannonhalma 132.

Papirgvár Fiúméban 9, 76,

260, "265, 272.

Pápai állam 55.

Paradeiser Györgv 60.

Pasqual 182.'

Patersko 2.

Paur Géza 153.

Pausi József 137.

Pál (V.) pápa 106.

Pálosok 106. 341, 349
Pápa 110.

Pásztory Sándor 74, 92, 294.

Pávai Vájna Albert 319.

Pedena 99.

Pejacsevich bán 91.

Pejacsevich László gr 87.

Perici Tamás 120.

Pesaro 55.

Petfi Sándor 21, 137.

Petróleum-kiköt Fiúmé-
ban 4.

Pécs 22, 130, 164.

Pénzügvigazgatóság Fiúmé-
ban 319—321.

Pfau-féle konyakgyár 270,

271, 274, 334.

Piaczok Fiúméban 12, 14.

Piazza del Duomo Fiúmé-
ban 10.

PiazzaElisabetta Fiumébanl7.
Piazza Miller 12, 29.

Piazza Scarpa Fiúméban 9, 85.

Piazza San Vito 12.

Piccordi Aldrugo 108.

Pillepich Ágost 318.

Pisino 97.

Pizzetti Rókus 142.

Plase 109.

Plasse fiumei alközség2, 23,
117.

Plinius 50, 347, 481.

l^odbreg 2, 21, 55.

l^ókok 416.

Póla 49, 94, 97, 99.

Polai püspökség 52, 96, 97,

98, 99.

Polai püspökök 97, 98, 99,

100, 103.

I'olessi Ferencz 318.

Polgári iskolák Fiúméban
114, 115. 116, 117.

I^litei József 137.

Polonio-Balbi Michelangelo
158.

Pompeo Pi'igido

l'onsal 55.

Ponté 480.

Popp József 327.

Porta Hungarica 298.

Portoré 18, 70, 71, 106, 238,

295, 331, 338—339, 340,

344, 345,

Possedariai Márton 60, 6L
Posilovics György 108.

Posta Fiúméban 14.

Pozsony 25, 138.

Preluka 108.

Preysz Kornél 342,

l^rodum Artúr 161.

Protestáns imabáz Fiúméban
109.

[-•tolomaeus 50, 481.

Pulaz 2.

Punto franco Fiuméijan 18.

Quarnero 1, 2, 3, 6, 7, 51

145, 216.

Kaab Gáspár 60.

Rabattá József 61.

Rabszoigakereskedés Fiúmé-
ban 60.

Racki 52.

Radich Ákos 71,83, 140, 142,

Ragusa 110, 291, 292.

Ramberg tábornok 91.

Randich Antal 76,84, 86,87.
Randich János 318.

Rassmann Ede 259.

Rastocine 2.

Ratio educationis 113.

Rauber Gáspár 56.

Rauber János 56.

Raucli bán 84.
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ílaucluiiiUler Fereiicz 298,

299.

Ixáklajük a Quarneroban 7.

Jiecanati 55.

líesiua (Fiume alközsége) 2.

Jíecsiua és völgye 1, 2, 3, 8,

9, 21, 23, 49,' 50, 52, 60,

74, 75, 183, 184', 298, 329,

351.

Kegnikuláris bizottságok 85,

86. 87. 91.

Hella Péter 121.

Reményi Antal 135.

Kezza Herkules 133.

Kévkapitányság 17.

Kichtmann Mór 144.

Ricci báró 71.

Rigler Sándor 123, 126, 135.

líimaszombat 138.

Rimini 55, 227.

Ritschan Gáspár 9.

Ríva Szápáry Fiúméban 15,

17.

Rizshántoló és keményít
gyár 20, 265, 2H8.

Rogato föherczegi biztos 59.

J^óma 94, 96, 152.

Rómaiak 13, 14, 49. 151,349.
Római fal Fiúméban 4-9, 50,

151.

Római katholikusok 25.

94-108.
Rótt Alojzia 106.

Rovarok 405-416.
Rozsmaniczi 336.

Rujevicza 2

Rusnov fispán 77.

Sachs Henrik 111.

Salcher Péter 143, 158.

Salvadori Káról v 134.

Sanitá 18.

San-Nicolo (Fiume) 2.

Santa-Caterina 2, 21.

San-Alai-co szirt 63.

San-Vito (1. Szent-Vid)
Sardinia 191.

Savoyai Eug-én 66.

Scarpa lovag 15, 78.

Scarpa Pál 76, 84, 86.

Scoglietto 8, 9, 40.

Scurigne 2, 55.

Scliallmeiner 143.

Scheiiker és társa 203, 239.

Schittar Manó 136.

Sciüennner Károly 137, 157,

1 58.

Schmidt Jakab 109, 135.

Seliüllei' Frigyes 465, 467.

Sciiwai'z Lipót hajóvállalata

204, 216.

Sándor (III.) pá[)a 94.

Sándor (IV.) pápa lOi.

Sándor (\'II.) pápa 102.

Sándorlíy Nándor J35, 138.

Sccmann Antal 157.

Seimechánva 25, 26.

Scbcnico 291, 292.

Sgardelli (1868.)

Skreljevo 339.

Sina György 299.

Simonetti János 11, 152.

Sirola János 157.

Simonich Antal 156, 157.

Smaich Bertalan 78, 79, 80.

Smoquina A. F. 156, 202.

Smirka 338.

Smyrna 68.

Societá degli Artieri 157.

Societá Filarmonico-Dram-
matica 155, 157.

Soich Vencel 108.

Sokcsevics bán 78, 300.

Solitro 133.

Solymásy Endre 143.

Sopron 25.

Spalato 110, 291, 292.

Spanyolország 65, 66, 74, 191,

238.

Sportegyesületek Fiúméban
157, 158.

Stabilimento Lazarus 283.

Stahlberger E. 143.

Stajo vecchio 16.

Sta'ub Mór 142.

Stefánia fherczegn 137,465.

Stefánia rakodópart 182.

Steinacker Arthnr 157, 260.

Sterneck Hermán 77.

Stetka Gyula 152.

Stinicza 34-9.

Stiria 54, 104, 220, 224.

Steuer János 126, 137, 138.

Stevesandt Gyz 161.

Stranga 2.

Strossmaver 79.

Struppi Albert 318.

Strnppi Gyz 157.

Stupicich Péter 134.

Supansich József 318.

Suppé Ferenc 76.

Südenhorst Lajos 133.

Svájcz 257.

Sv. Jakov 340.

Sveta Jelena 340.

Sv. Juraj (1. Szent-Gyíii'gy).

Szápáry János Péter gróf 73,

92, 294.

Szabadka 25.

Szabadságharez 1848-ban 76.

Szabó Sanui 123, 135, 137,

156.

Szakirodalom Fiumél)au 138
-14Í-.

.Szappangyárak Fiumél)an
271.

Szathmáry Karoly (P.) 141.

Száj)áiy' Géza gr. 89,90, 92.

Szá])áry Mária grói'né I Ki.

Szegényház Fiúméban 19.

Száva 218, 299.

Széchenyi István gróf 300.

Szeverin vára 297.

Szicília 191.

Szobovics Lajos 319.

Szojcsi 33().

Szegfy László 157.

Szelcze, 344.

Szent Ágoston lOí.

Szent-Benedek apácái 1 l. 106.

Szent-György 349.

Szent-Jeromos temploma Fiú-
méban 16, 104, 105, 151.

Szent-Modeszt 103.

Szent-Vid 103.

Szent-Vid és Modeszt-tem-
ploma 12, 66, 97, 98, 100,

103, 120, 123, 15J.

Szerbek 51.

Szeverin megye 71, 72.

Széchenyi Pál gr. 93.

Székely Bertalan 152.

Székesfej érvár 25.

Székesegyház Fiúméban (I.

Dom.)
Szépirodalom Fiúméban 135,

136—137.
Szinház Fiúméban 4, 6, 17,

147-149.
Szinkör Fiúméban 17, 149.

Szlovének 23, 24.

Szobrászat Fiúméban 152.

SzUmvelés Fiúméban 55,

275—278.
Szövetkereskedés 224.

Szusák 3, 8, 22, 27, 51, 60,

91, 113, 332, 333, 334.

Takarékpénztár (1. Fiumei
takarékpénztár).

Tanfelügyelség Fiúméban
119.

Tariboult Péter 127.

Társadalmi élet Fiúméban 75.

Tárházak Fiúméban 231, 233,

257, 305, 306.

Temesvár 22, 25.

Temetési szokások Fiúmé-
ban 47, 48.

Temetk Fiúméban 11. Ki.

105, 107, 110, 111.

Templomok Fiúméban 10, II.

12, 13, 14, 16,- 19, 95, 98.

100, 102, 103, 104, 105, 106,

107, 109, 111, 151, 152.

Tengerészeti akadémia (m.

kir.) 18, 126-130, 146.

Tengerészeti akadémia (hadi)

19, 128, 130-131, 146.

Tengerészeti hatóság (m. kir.)

17', 146, 196, 201,324 327.

Tengerészeti hatóság palotája

Fiúméban 12, 146.

Tersatto 3, 8, í-5, 50, 51, 56,

60, 71, 99, 102, 104, 279.

331, 334-336, 337, 341.

Tersy Oktávián i\(i.

Tészlagyár Fiúméban 26().

Thian .\ntal 157.

Tliierry Alajos lovag 160,161.

Thierry Frigyes 91.

Thieiry Henrik lovag 157.

Thonnnen 302.

Tluinliausen Orsolya 6(). 103.

1 20.
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Tliurn János 5fi.

Tisza Kálmán 91, 202.

Tiziano 10.

Tiziano 11.

Tomsicli Vincze 138, 139.

Torpedóovár 20, 205, 272,

273.

Tosoni 77.

Tóth (iéza 156.

Tíiríikíik 57, 108, 230.

Tíiríikország' 191, 192.

Tíirvényszék Fiúméban 17.

67, 159, 160, 161.

Trabaccolo 7.

Trani 227.

Trau 291.

Tref'ort Ágoston 116, 300.

Trento 115.

Trieszt 22, 31, 49, 53, 54, 58,

(iC, 68, 70, 71, 74, 75, 79,

98, 106, 109, 110, 126, 136,

152, 156, 192, 193,204, 218,

220, 236, 238, 257, 292,

299.

Trieszti kereskedelmi fíel-

üg'yelség ()9.

Trieszti piispíikség 98.

Tniber 112.

l'dine 96.

Lljév Fiuinébau 46.

ll'jvidék 22.

Ulászló II., magyar király 56.

Urinj 191, 336.
'

l Jszliókok 58— 61 , 63, 65, 236.

Ijrinéuyi Ferenc 6, 76, 92.

llrméuyi László 76.

Frraénvi-tér Fiiimébítn 6, 14,

149.

Vadászat Fiúméban 281

.

Val Cassione 480, 481.

Valleneich F. B. 260.

Vargyas Endre 135.

Vaskereskedés 221.

Vastag'h (rvörgy 152.

Vasutak 5,' 8, 18, 300-;^09.

Vámhivatal Fiúméban 8.

Vámpalota Fiúméban 9, 320.

Várady (labor 85, 86.

Városháza Fiúméban 4,

15, 16, 105, 151, 313.

Városi könyvtár Fiúméban
17, 145, 146.

Városi múzeum Fiiunéban
17, 146.

Városi toronv Fiúméban 6,

14, 84.

Vásárcsarnok Fiúméban 6,

38.

Veglia 479. 480.

Veglia sziget 2, 3, 6, 54, 95,

105, 343, 474, 475—481.
Vegyészeti gyárak Fiúméban

269.

Velebit 3, 329, 347, 349.

Velence 10, 12, 31,52,53,54,

55, 56, 57, 58, 59, 63, 66,

96, 98, 131, 135, 152, 218,

227, 230.

Veprinaz 52, 65, 95, 99, 101

120.

Vei'benico 480, 481, 482.

Verneda Frnö 84, 86.

Verneda Lajos 318.

Versecz 25.

Veterán-egyesület 158,

Via Cai'olina (!. Károjy-út ).

Via del ('orsó (1. Coiso)
Via (Uotilde 17.

Via deila Fiumara 7, 148.

Via (iermania Fiúméban 19.

Via del Lido Fiúméban 2, 5,

6, 184.

Via del nnuu'eipio Fiúmé-
ban 4, 15, 147.

Via del Pomerio Fiúméi )an 16.

Via S.-Andrea P'iuméban 17,

147, 149.

Világító torony Fiúméban
185, 180.

Villa (iiusep])e (1. József lg.

kertje.)

Villamossági telei) Fiúméban
266.

Vinodol megye 52, 70, 98.

Vinodol-völgy 3-29, 340, 343,

345, 351.

Vio Ferenc 134, 143, 157.

\'irágvasái'nap Fiúméban 45.

Vitorlás hajók 7, 195, 204.

205. 208,209, 210, 211, 228,

229, 230.

Vízvezeték Fiúméban 9.

N'izsolyi (lusztáv 9L
Volosca 101, 108.

Vörös László 305.

N'rata 109.

\'ratnik-hág'ó 347.

Vrbovszko 109.

\'ukassovich altábornagy 346.

Vukassovich Péter 349.

Vukovics István 87.

Walsee grófok 54, 56, 73, 236.

Walsee Farkas 56.

Walsee Karabert I. 54.

Walsee Kambert 11. 54, 5().

Walsee Kambert III. 56.

Walluschnig (1867 83.

Wanka József 158).

Wahrmann Mór 202.

Wassich Albin 260.

Wauchnig Izidor 283, 318.

Weinhardt (xusztáv 319.

Wickenburg István gróf 153,

156, 323.

Winnnersberg Frigyes 327.

Whitehead John 1;'8.

Whitehead Kóbert 109.

Wolff CJvula 143.

WüUerstaf 131.

Zafféry Károly 121.

Zala-ÉgBí'szeg 132.

Zamara Róbert 127, 128.

Zambra Péter 137.

Zarevics Antal 161.

Zaytz János 149. 150.

Zágráb 25, 76, 78. 79, 8;!,

84, 99, 113. 150.

Zágrábniegve 70, 77.

Zára 195, 227.

Zeng' 51, 57, 58, 59, ()0, (il,

65, 70, 94, 98, í)9, 108,195,

236, 238, 292, 330,331,340.
345, 347, 349.

Zeng-modrusi piispíikség 9Í,

98, 108, 349.

Zengi püspíikíik 94, 108.

Zichy Ágost gr. 89, 92.

Zichy Hedvig 116.

Zichy József gróf 87, 88, 89.

127.

Zichy-molo 182.

Zotti János 157.

Zrinvi Péter 338.

Zuknica 336.

Zurkovo 336.

Zvir-forrás 1, 9, l(i4.

Zsedényi Ede 83.

Zsidó családok betelepülése

Fiúméban 110.

Zsigmond magyar király 29 L
Zsivkovics osztálvfcíníik 90.

Zsovics József 87.
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íiA „Magyarorszáfl tfármegyéi és tfárosaí

czímü munka Magyarország múltjának és jelenének teljes képét adja. Nemcsak
a müveit emberre nézve szükséges ismeretek kútfeje tehát e nn'i, hanem kiválóan

nemzeti feladatot teljesít, midn az olvasó eU'Vtt feltái'ja Magyaroi'szág összes kulturális

munkásságának minden jelenségét, hogy lássuk, inik voltunk, mik vagyunk,
min szellemi és anyagi tkével foghatunk a jöv évezred munkájába.

A „Magyarország tfármegyéi és tfárosai^

czímü nagy iiiüIkmi az olvasó meg fogja lelni a, vármegyék, városok, községek történelmi,

földiajzi, földtani, természeti'ajzi, képzömüvészeU, néprajzi, stahsztikai, hadügyi, köz-

gazdasági stb. adatait : a kulturális : nevezetesen a közigazgatási, vallás-, közoktatás-,

igazság- és egészségügyi intézményeknek és viszonj'oknak minden érdekes részletét, a

régi családok genealógiája I. a közlekedési viszonyok, a vái'osok és vidékek leii'ását,

A gazdaközönségnek pontos képét adjuk a mezgazdaságnak, a tulajdonjogi, kezelési

és bérleti viszonyoknak ; az iparos, a keresked és vállalkozó megismerheti belle a

városok ipari, kereskedelmi és pénzügyi viszonyait, az érdekképviseletek szervezetét és

végre e mü kiterjed a társadalmi, nevezetesen az egyesületi és testületi élet ismerte-

téséi'e. Mindezt nem száraz, lexikonszer modorban, banem világos és mindenkinek

kellemes olvasmányt nyújtó módon, kísérve számos ismeretterjeszt, szé}) kivitel,

állandó becs képpí^l, rajzokkal, térképekkel stb.

A „Magyarország Uármegyéi és Városai" egyes részeit mind oly szak-

emberekkel íratjuk meg, a kik különösen az illet vidéknek vagy szakmáknak kitn

ismeri és akik elre is biztosítékot nyújtanak a munka alaposságára nézve.

A „Magyarország tfármegyéi és tfárosai"

a közvetlen tudás és megismerés alapján szerkesztett mü. melynek ala.i)Osságát az

emiitett szakférfiak és helyi irók megbizhatósága juellett, a íVivárosi szakírókból

alakult állandó munkatársak központi bizottsága l)iztositja.

A „Magyarország tfármegyéi és tfárosai"

a szilárdan készített, díszes arany- és színnyomású háttal ellátolt bekötési táblába

kötve, kötetenkint jelenik meg és pedig évenkint 2—3 köt(d.

=^^ Egy kötet ára diszkötésben írt. ^=^=

Megrendeléseket elfogad a

„Magyarország Vármegyéi és Városai" kiadóhivatala
Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 46. szám.

az „Apolló" irodalmi és nyomdai részvénytársaság

Budapest, VII., Rottenbiller-utcza 46. szám (saját ház),

valamint minden Icönyvárus.
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Magyar királyi belügyminisztertl.

Valamennyi törvényhatóságnak.
„Magyarország Vármegyéi és Városai" rzim alatt olym Í7ulittiitott meii', mely az ország minclpn megyé-

jét, városát (''s viilf'két a kulturális élt múltjának és jfleiiéiiek összes nyílvámilásaiban tárgyalva, magába foglalja tör-

téneti, földrajzi, míitörléiicti, népi'ajzi, természeti és hadügyi viszonyainak, közmveldési, közigazgatási és közgazda-
sági állajjotának ismertetését Írásban és ivé|iben.

Midn tehát a törvényhatóság figyelmét ezen széleskör és közhasznú munkára irányzóm, felhívom egyszersmind,
liogy a szerkesztségnek liozzá érkezend megkereséseire a szükséges adatokat rendelkezésére bocsássa.

Budapesten, 1890. feln-iiár ö-én. Perczel s. k.

8342. szám. A vallás- és közoktatásügyi m kir. ministertöl.

Valamennyi ftiszt, egyházi fhatóságnak, l<ir. tanfelügyeiségnei< és tanl<erületi kir.

figazgatóságnak.
« Magyarország Vármegyéi és Városai » czim alatt a legjelesebb szakférfiakközremüködésével olynag^-sza-

básu irodalmi vállalat indult meg, a mely a magyar korona országai történetének, földrajzi, képzmvészeti, né]irajzí had-

ügyi és természeti viszonyainak, közmiveldési állajjotának terjedelmes felölelésével Magyarország összes kult\iráiis

nninkásságának és jelen állajjotának hü és pontos képét kívánja megörökíteni.

A gazdag anyag egyes részleteinek feldolgozása mind olj' szakemberekre van bizva, a kik különösen az ille-

t vidéknek vagy kulturális ágazatnak kitn ismeri s a mellett eleve is teljes biztosítékot nyújtanak arra, hogy a nagym
nem száraz,lexikonszerü modorban, hanem könnyen érthet, világos és mindenkinek egyaránt kellemes olvasmányt nyúj-

tó módon lesz megírva és kivált a tanítással foglakozó egyének szerfölött használható segédeszköz birtokába jut-

nak általa, annál is inkább mert a m minden egyes kötetéhez tárgy- és névmutató lesz csatolva, mely hdietvé
teszi annak enciklojiédiaképen vahí használatát.

A szóban lev nagyszabású iroctalmi munkát tehát, mindezen kiválóan érdeket kelt becses tulajdonságainál fogva

az összes hazai kulturális tényezknek, tanároknak, tanítóknak, valamennyi népoktatási intézet és középiskola könyvtárainak

megszerzés végett a legmelegebben ajánlom s felhívom a t. Czimet, hogy annak terjesztését és felkarolását saját hatás-

körében elmozdítani igyekezzék.

Budapest, 1895. márczíus 24-én Or. Wlasslcs Gyllla s. k.
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~VÍ\/2riK A földmivelésügyi m. kir. minisztertl.

»Magyarország Vármegyéi és Városai« ezim alatt oly m indíttatott meg, mely az ország míntlen
megyéjét, városát és vidékét aknlturális élet múltjának és jelenének összes nyih^ánításaiban tárgyalv.i, magában fog-

lalja történeti, földrajzi, mütörténelmi, néprajzi, természeti és hadügyi viszonyainak, közmiveldési, közigazgatási és

közgazdasági állapotának ismertetését írásban és kéjjben.

Ezen széles kör és közhasznú munkára figyelmét r(>lliiva felkérem a (ezimet), hogy a szerkesztségnek, esetleg

(czinihez) beéi'ki'zend megkereséseire a szükséges adatokat rendelkezésére boesátani szíveskedjék.

Budapesten, 1895, évi június hó 2-án.

.\ miuister Jielyett :

Miklós Ödön s k.,

úllaiiititkár.
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V. M.
'^"" A^m, kir pénzügyminisztertl.

A dohányjövedékí központi igazgatóságnak, valamennyi pénzügyigazgatóság- és bánya-
kapitányságnak.

>Magyarország Vármegyéi és Városai« czim alatt oly m indittattot meg, mely az ország földrajzi,
történeti, né]>rajzi, természeti, közmiveldési és közgazdasági viszonyait van hivatva ismertetni.

Ezen vállalat szerkesztsége oly kéréssel fordult hozzám, hogy ezen nagyszabású és közhasznú feladatának
teljesítésében támogassam.

Meghagyom ennéh'ogva a rzimnek, hogy a szerkesztségnek esetleges megkereséseire a szükséges adatokat
rendelkezésére bocsássa és czéljának mentül szélesebb alapon leend elérését elmozdítsa.

Budapesten, 1895. évi április hó 13-án. Lukács s. k.

1003 Magyarország herczegprimásától

A vallás- és közoktatásügyi magyar királyi minister iir folyó évi márczius hó 'J4-én 8Ü42. szám alatt Icell

köriratával arról értesít, hogy hazánk ezredéves ünnejiének emlékére >Magyarország Vármegyéi és Városai^
(Magyai'ország monográfiája) czim alatt dr. Szíklay János szerkesztésében a legjelesebb szakfórfiak közremködé-
sével egy oly nagyszabású irodalmi vállalat indult meg, a mely a magyar korona országai történetének, földrajzi, kéjjz-
mvészeti, néprajzi, hadügyi és természeti viszonyaínak, közmveldési és közgazdasági állajiotának t(M'jedelmes felö-

ölelésével,Magyarország összes kulturális munkásságának és jelen állapotának h és jiontos képét óhajtja megöi-ökiteni.

A gazdag anyag egyes részleteinek feldolgozása mind oly szakemlx-rekre van iiízva, a kik különösen az illet

vidéknek vagy kulturális ágazatnak kitn ismeri s a mellett eUsve is biztosítékot nyújtanak arra, hogy a nagy m
nem száraz k^xikonszerü modorban, hanem könnyen érthet, világos és mindenkinek egyaránt kellemes olvasmányt
nyújtó modorban lesz megírva, kivált a tanítással foglalkozó egyének szerfölött használható segédeszközök birtokába jut-

nak általa annál is inkább, mert a m minden egyes kötetéliez tárgy- és névmutató lesz csatolva, mely leln^tvé
teszi annak encyklopédiaképen való használatát.

Strigonii, Idibus Maii 1895. G I a U d i U S
Caid.-AEppus
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