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Ordasi Ágnes

Dárday Sándor miniszteri tanácsos jelentése  
a fiumei kormányzati viszonyokról, 

1897. február 25.*

Abele Rezső,1 Fiume kormányzói helyettese2 1897. március 17-én a fiumei városi képvi-
selő-testület (Rappresentanza) február 19-i megválasztásáról szóló jelentésében két fon-
tos hírt közölt a határozott nemzetiségi politikai céljairól ismert Bánffy Dezső minisz-
terelnökkel.3 Egyfelől arról tájékoztatott, hogy polgármesterré az alig 35 éves Michele 
Maylendert4 választották meg, másfelől pedig arról, hogy a hatalom közel 30 év után 
nem a Liberális, hanem egy újonnan párttá szerveződött csoportosulás, az Autonóm 
Párt kezébe került. Noha Abele jelentésében kiemelte, hogy a párt elnevezése kizárólag 
a helyi viszonyokra reflektál, és Maylender tisztában van azzal, hogy „a magyar kormány 
presztízse és fennhatósága mit követelhet és mit kell Fiumétől követelnie”,5 a miniszterel-
nök talán sejtethette, hogy a bekövetkezett változások összefüggésben lehettek a „nem-
zeti gondolatot” érvényesíteni kívánó, teljesebb centralizációt meghirdető programjával, 
így Dárday Sándor6 miniszteri tanácsos pár héttel korábbi fiumei kiküldetésével is.7 

Bár jelen tanulmánynak nem lehet és nem is célja egy teljes, a maga összetettségében 
megragadható Dárday-életút bemutatása, mégis megjegyzendő, hogy fiumei megbíza-
tásában valószínűleg a szakmai, pártpolitikai és személyes megfontolások egyaránt 
meghatározó szerepet játszottak, és ekképpen Bánffy Dezső választása nem véletlenül 
esett a miniszteri tanácsosra. 

Dárday Sándorról

Dárday Sándor miniszteri tanácsos közölt jelentése épp azért érdemel nagy figyelmet, 
mert államhivatalnokként de facto maga is a központ egyik közvetítő elemének számí-
tott. Nem véletlen, hogy kortársai közül egyesek „elvtelen csirkefogót” láttak benne és 

*  Jelen tanulmány elkészültét a Klebelsberg Kunó-ösztöndíj segítette.
1  Abele Rezső, miniszteri tanácsosi címmel és jelleggel ruháztatott osztálytanácsos. Batthyány Lajos fiumei 

kormányzó 1896. októberi lemondását követően 1897 augusztusáig kormányzói helyettes.
2  A méltóság az 1901-től (1901:IX. tc.) hivatalosan is létesített kormányzóhelyettesi méltósággal nem tel-

jesen azonos. 
3  Bánffy Dezső nemzetiségi politikájával kapcsolatban részletesebben lásd ifj. Bertényi Iván munkáit. 
4  Michele Maylender, ügyvéd, 1896 és 1901 között az Autonóm Párt vezetője, Fiume többször megválasz-

tott polgármestere (podestà), 1910–1911-ig Fiume parlamenti képviselője.
5  DAR JU 5. 30. eln./1897. 
6  Eredetileg Wünsch Sándor.
7  Feltételezhetően a Baranya megyei Dárda (ma: Darda, HR) község után. 
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úgy tartották, hogy „kreatúrája, vagy bűntársa és eszköze volt a hatalom bitorlóinak”, aki 
kizárólag megfelelő címért és nyugdíjért szegődött Bánffy Dezső szolgálatába.8 Bánffy 
és Dárday szoros elvi összefonódását és alapvető ideológiai közelségét jól jelzi, hogy az 
Országos Reform Klub soraiban az egykori miniszterelnök utódaként tekintettek rá, és 
annak halálát követően elnökükké is választották.9 Ennek ismeretében az sem lehet 
meglepő, hogy Bánffy temetésekor, 1911-ben Dárday Sándor is hosszú emlékbeszédet 
mondott, amely az elhunyt méltatása mellett politikája és a Fiume-kérdésben elfoglalt 
álláspontja mellett is hitet tett.10 Mindemellett a magánlevelezéséből feltáruló kép alap-
ján Dárdaynak a miniszterelnök iránt való feltétlen elköteleződését és személyi ambí-
cióit sem lehet kétségbe vonni. Utóbbinak egyik fontos eleme alighanem a fiumei rend-
őrség államosításának kérdése lehetett az 1890-es években: „mert ha függőben tarthatom 
a podestaválasztást, akkor nyert ügyem van és kivihetem a rendőrség államosítását is úgy, 
hogy az folyó évi július hó 1-jén életbe is léphet. Nehéz a feladat, de büszke lennék a megol-
dására oly ügynek, mely évszázadok óta vajúdik.”11

Dárday tehát mégsem tekinthető pusztán Bánffy Dezső halovány árnyékának a kor-
mányzati célok engedelmes végrehajtójának, vagy egy kizárólag haszonorientált, köteles-
ségét teljesítő hivatalnok tipikus mintájának. Sőt, éppen ellenkezőleg, inkább tűnik egy-
fajta, a kormány törekvéseivel való azonosulás és belátó egyetértés példájának. Dárday 
életútját áttekintve egy igen aktív, kezdeményező államférfi képe bontakozik ki, akinek 
neve gyakorlatilag már az 1890-es évekre összeforrt a magyar törvényhozással és a jogtu-
dománnyal. 1842-ben a Baranya megyei Bánban született értelmiségi családban.12 Közép-
iskolai tanulmányait Mohácson, Pécsett, Kalocsán és Eszéken végezte, majd a bécsi egye-
temen jogot hallgatott, végül 1865-ben Grazban avatták jogi doktorrá. Ezt követően 
Horváth Boldizsár későbbi igazságügy-miniszter pártfogását élvezve Pestre költözött,13 és 
a királyi táblánál joggyakornokként tevékenykedett.14 1867-től igazságügy-miniszteri tit-
kárként szerepet vállalt az első Andrássy-kormány munkájában, később pedig Mohács, 
majd Nagyenyed szabadelvű országgyűlési képviselőjeként közvetlen módon is részt vett 
a törvényalkotás folyamatában. Ezek közül a legmeghatározóbbnak azok a törvényjavasla-
ti tárgyalások tekinthetők, amelyek 1878–1879 között folytak Bosznia és Hercegovina 
okkupációjáról, majd kormányzatáról. Ezekben Dárday magáévá tette a kormány irányel-
veit, amelyek mögött főleg az orosz birodalom elleni fellépés szándéka rejlett, és kimon-
dottan sürgette egy minél átfogóbb és centralizáltabb15 törvényi szabályozás megalkotá-

 8  Rákosi szidalmaz, 1911. 
 9  A reform-klub, 1911. 
10  Dárday 1911.
11  Dárday Sándor magánlevele a miniszterelnöknek. MNL OL K 26. 395. cs. 1897. I. rész. 329. a. sz. 

1416/1897. ad 1416.M.E.1 897. Abbázia, 1897. január 14.
12  Édesapja Wünsch Ferenc (Wolfersdorf/Volfartice, Csehország, 1808–Pozsony, 1888), volt katonaorvos, 

a béllyei főhercegi uradalom orvosa. 
13  Beszélgetés, 1926.
14  Sturm 1888, 193.
15  Hasonló analógiák két évtizeddel később Fiume esetében is megfigyelhetők.
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sát.16 Boszniára és Hercegovinára az Osztrák–Magyar Monarchia integráns részeként 
tekintett, ezért nagy erőkkel szorgalmazta, hogy a tartományok ideiglenes közigazgatásá-
ért a közös pénzügyminisztérium17 tartozzon alkotmányos felelősséggel. Ez utóbbinak 
kimondását akár törvényi úton megvalósíthatónak tartotta.18 

Dárdayt 1895-től a miniszterelnökség közjogi osztályának vezetőjévé nevezték ki, és 
ugyanebben az évben az állami számvevőszék alelnöki feladatainak ellátásával is meg-
bízták.19 Ez utóbbi hivataláról csak 1911-ben mondott le, miután Khuen-Héderváry 
Károly miniszterelnök nem őt, hanem a kiszámíthatóbbnak ítélt Thuróczy Vilmost ne-
vezte ki a számvevőszék elnökévé. Egyes feltételezések szerint a döntés hátterében az az 
emlékezetes motívum állt, hogy korábban Dárday volt az, aki a képviselőház előtt rész-
letes jelentésben leplezte le, hogy Tisza István miniszterelnökként Hieronymi Károly 
kereskedelmi miniszter utalványozására az államvasutak pénztárából felvett 200 000 
koronát a „leglehetetlenebb célzatú nyugtákkal” számolta el.20 

Dárday mindeközben végig termékeny jogi szakírói munkát folytatott, mellyel 
egyes állítások szerint kiérdemelte a „magyar jog életének szimbóluma”21 megnevezést. 
Szerkesztőként részt vett az Igazságügyi törvénytár I–III. (1895–1930) és a Közigazga-
tási törvénytár (1894–1908) összeállításában, kulcsszerepet játszott a Magyar Jogtudo-
mányi Hetilap 1865-ös elindításában, és haláláig a Jogtudományi Közlöny főszerkesztői 
posztját is betöltötte. Ennek megfelelően a korabeli beszámolók egy másik (pozitívan 
elfogult) része alapján egy progresszív, haladó, szociálisan érzékeny jogtudor portréja 
vázolható fel, akiről a Jogtudományi Közlöny nekrológja a következőképpen emléke-
zett meg: „a hatalom legmagasabb polcán is fáradhatatlan szószólója maradt az emberi 
gondolatnak, amely a jogban a gyengék, az elnyomottak, a társadalmilag kitaszítottak ki-
egyenlítő igazságát fejezi ki. Hitte és hirdette, hogy a jog nemzeti keretét csak az emberi 
gondolat töltheti meg erővel és tartalommal.”22

Dárday pályafutása azon újonnan felemelkedő hivatalnokok példája közt említhető, 
akik gyors emelkedésüket és előrejutásukat a fennálló rendszert készségesen kiszolgáló 
magatartásuknak, valamint kivételes szakértelmüknek köszönhették, mellyel egyaránt 
kielégítették az állam megnövekedett szakhivatalnok és politikai bázisszerző igényét. 
Ezek a szükségletek természetszerűen találkoztak azon személyek „becsvágyával,” akik 
megfelelő kulturális és anyagi tőke birtokában késznek mutatkoztak arra, hogy megfe-
lelő kompenzációért cserébe energiáikat az állam szolgálataiba állítsák. Az állam és az 
egyén elvárásainak találkozása ekképpen egy olyan kölcsönös egymásrautaltságon ala-
puló viszonyt hozott létre, amely az egyéni érvényesülés sajátos kereteit is megteremtette. 

16  A képviselőház ülése nov. 16-án. Politikai Ujdonságok, 1878. november 20.
17  Fővárosi Lapok. 1882. május 18. A későbbiek folyamán a közös minisztérium boszniai (gazdaság)politi-

káját már élesen bírálta.
18  A képviselőház ülése nov. 18-án. Politikai Ujdonságok, 1879. november 26.
19  DS MÉL.
20  Dárday, 1910. 
21  Dr. Dárday, 1933.
22  Uo. 
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Így Dárday előmenetele minden bizonnyal elképzelhetetlen lett volna jogi szakértelme, 
Bánffy Dezső (feltételezett) bizalma és támogatása, illetve a domináns párt céljaival és 
a magyar állameszme feltétlen elfogadásával való azonosulás nélkül. Valószínűleg Dár-
day 1867-es névmagyarosítása is az uralkodó elitbe való könnyebb integrációját és gyor-
sabb szakmai előmenetelét szolgálta, és ennek mintegy szimbolikus leképeződéseként is 
értelmezhető.23

Ami Dárday Sándor magánéletét illeti, Abriani Ernesztina németül alkotó írónőtől 
két gyermeke született. A később ugyancsak írónőként és szobrászművészként ismeret-
séget szerző Szende Fülöpné Dárday Olga (1878),24 valamint az édesapja pályáját vá-
lasztó Dárday-Abriani Dezső (1869), aki, miután maga is jogtudori oklevelet szerzett, 
1894-től a fiumei kir. törvényszék aljegyzője, később miniszteri segédtitkára,25 végül 
pedig a fiumei kormányzóság miniszteri osztálytanácsosi címmel és jelleggel felruházott 
miniszteri titkára lett.26 Dezső fiumei működése két szempontból is említést érdemel: 
egyfelől azért, mert ezek szerint Dárday Sándor 1897-es kiküldetése alkalmával a for-
mális összeköttetései mellett rokoni kapcsolatait is felhasználhatta,27 másfelől pedig 
azért, mert a kikötőváros közjogi állapotának rendezetlenségéből fakadó problémák a 
fiát is foglalkoztatták. Mindezt jól példázza, hogy az ifjabb Dárday neve alatt a Jogtudo-
mányi Közlönyben 1907-ben „A bán hozzászólási joga Fiume törvénykezési ügyeihez”28 
címmel szaktanulmány jelent meg, majd 1920-ban a „Fiume kérdésének megoldása”,29 
angol nyelvre is lefordított önálló kötetében is összefoglalta gondolatait. 

A Dárday-jelentés

Dárday Sándor jelentésével kapcsolatban a legfontosabb, amit hangsúlyozni kell, hogy 
alapvetően az ország egészét érintő állami behatolási folyamat egyik lehetséges, fiumei 
alternatívájának forrása.

A központosítás, modernizálás, valamint azokkal együtt a jogkiterjesztés és a jogegy-
ség megteremtése ugyanis szükségszerűen együtt járt a lokális érdekek és autonómiák 
korlátozásával is, jóllehet az eltérő jogállású területek, intézetek, szervezetek a kormá-
nyoktól különböző, egyedi stratégiák alkalmazását követelték meg. Így például, „provi-
zórikus” közjogi helyzetéből adódóan, Fiume esetében is. Mindebből következik, hogy 
az irat nem egy elkülönült esemény, hanem egy általános tendencia kivételes megvalósí-
tási és megvalósulási formájának bizonyítéka. Ennek megfelelően a forrás sajátossága 
inkább abban keresendő, hogy egyfelől lehetőséget biztosít az állami mechanizmusok és 

23  Dárday Sándor, magyarbaáni.
24  Pintér 1923, 65. 
25  Dárday Dezső szolgálati és minősítési táblázata. MNL OL K 26. 545. cs. 1902. XIII. t. 306. a. sz. 
26  MNL OL K 27. 1909. 09. 22. (21. ülés) 56. javaslat. 
27  Megjegyezendő, hogy Dárday Sándor nyugdíjaztatását követően Lovránban, majd Abbáziában telepe-

dett le, melyet csak a háború miatt hagyott el. Beszélgetés, 1926. 
28  Dárday 1907. 
29  Dárday 1920. 
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a központosítással járó problémák mélyebb feltárására, másfelől pedig betekintést enged 
a kikötőváros eddig csak meglehetősen felületesen ismert jogi, politikai és bizonyos 
szempontból társadalmi viszonyaiba is. 

Keltezése szerint Dárday Sándor jelentése 1897. február 25-én, már Budapesten ké-
szült el, vagyis olyan időszakban, Bánffy Dezső miniszterelnöki működése (1895–
1899) alatt keletkezett, amikor az ellenőrzés kiterjesztésére különösen nagy energiák 
álltak rendelkezésre. Mindez természetszerűen a közölt dokumentum szerkezetét, stílu-
sát és tartalmát is meghatározta. E mellett azt is jelzi, hogy a kiegyezést követő 30 évben 
a magyar közigazgatásnak még számolnia kellett azzal a dilemmával, hogy egyes terüle-
teket hogyan kössön szorosabban a központhoz és azt is mutatja, hogy a Bánffy-kor-
mány milyen intézkedéseket tartott szükségesnek, hogy törekvéseit megvalósítsa.30 To-
vábbá bepillantást enged a kor sajátos társadalmi és hivatali hierarchiájának különböző 
fokain álló szervezetek és egyének viszonyrendszerébe és együttműködési feltételeibe. 
Dárday jelentése két meghatározott céllal keletkezett: az információszerzés és az infor-
mációáramoltatás érdekében. Bánffy Dezső, hogy a kikötőváros adminisztrációja31 tár-
gyában a többi minisztériumnak és az uralkodónak előterjesztést tehessen, valamint, 
hogy véget vessen az 1896 októbere óta tartó úgynevezett „kormányzói válságnak”,32 
Dárday Sándort kimondottan a fiumei kormányzati viszonyok megvizsgálásával bízta 
meg.33 A tájékozódásra valóban nagy szükség mutatkozott, amit jól tanúsít, hogy a fiu-
mei polgármester és a legfőbb városatyák helyes megszólítása még 1897 novemberében 
is komoly kérdést jelentett a miniszterelnökség számára,34 és a miniszterelnökről még 
később is azt terjesztették, hogy a fiumei municipális válságról saját hivatalnokai helyett 
a napi sajtóból értesült.35 

Ennek ismeretében nem lehet mellékes, hogy az irat korábban milyen szerkesztési 
folyamatokon ment keresztül és milyen jellegű és mélységű információkat közöl, vala-
mint, hogy mindezt milyen formában és stílusban teszi. Így mindenképpen megjegy-
zendő, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának miniszterelnöki iratai 
között a forrás egy(ik) fogalmazványa is megtalálható,36 amelyben a stilisztikai eltérések 
mellett egyes esetekben tartalmi különbségek is fellelhetők. Ez a megállapítás elsősor-
ban a fogalmazvány széljegyzet formájában ceruzával írt megjegyzéseire vonatkozik, 
melyek többnyire egy-egy törvény vagy szabály, de esetenként egy-egy jelenség ponto-
sabb megértését szolgáló információkat tartalmaznak. Mivel ezek közül több kimon-
dottan a fiumei viszonyok belső, részletes ismeretéről tanúskodik, a legvalószínűbbnek 

30  DAR JU 5. 133. eln./1897. 
31  Azaz a közigazgatási bíróság és a közigazgatási bizottság fiumei felállítása érdekében. 
32  Batthyány Lajos kormányzó 1896. októberi lemondását követően utódát, Szapáry Lászlót csak 1897. 

november 23-án nevezték ki. 
33  DAR JU 5. 11. eln./1897.
34  MNL OL K 26. 395. cs. 1897. II. tétel. 329. a. sz. 18.390/1897. ad 18390/97.
35  Podeszta, 1926. 
36  MNL OL K 26. 395. cs. 1897. I. rész. 329. a. sz.
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az a felvetés tűnik, hogy a széljegyzetek szintén Dárdaytól származhattak és a lehető 
legpontosabb tájékoztatás, bizonyos jelenségek megmagyarázása céljából készülhettek. 

A jelentés tehát a magyar állam jogrendszerét kitűnően ismerő államférfi személyes 
benyomásai alapján a fiumei viszonyokat csak nagy vonalakban ismerő kormányzat szá-
mára íródott, ami egyszerre előnye és korlátja a forrásnak. Előnye egyértelműen a szerző 
jogi szakértelme és fiumei tapasztalatai, összeköttetése által felszínre hozott informá-
ciók látszólag precíz és részletes közlése. Korlátja azonban, hogy ezek a szövegben elő-
forduló utalások, hivatkozások, és a korábbi (esetleg szóbeli) megállapodások tartalma, 
valamint a kontextus igazán alapos ismerete nélkül mégsem értelmezhetők vagy leg-
alábbis csak alig feltárhatók. Mindemellett nem hagyható figyelmen kívül Dárday sze-
mélyes elkötelezettsége, meggyőződése és érdeke, valamint a miniszterelnöki megbíza-
tásból következő feladatorientáltsága, amely a vizsgálódás, és így a jelentés felülről 
közelítő szempontjait is jelentősen meghatározta.

Ekképpen a forrás egy több szinten megmutatkozó, egymással szorosan összefüggő 
problémasorozatot ábrázol, amelynek középpontjában a hatalom kiterjesztésének (ma-
ximalizálásának) és gyakorlásának, a társadalmi és kulturális különbségek és egyenlőt-
lenségek által determinált együttélésnek, a kollektív és egyéni identitás teremtésének 
és/vagy megőrzésének, valamint a mindezeket körüllengő nacionalizmusnak a kérdései 
állnak. Dárday azonban a jelzett problémákat nem önmagukban tárgyalja, hanem egy-
egy meghatározott témához kötve, különböző szinteken keresztül ismerteti. Így például 
a hatalomgyakorlást és érdekérvényesítést illetően szó esik az állam behatolási törekvé-
seiről, melyek egyfelől a központosítás, másfelől a modernizáció és (a kormány szem-
pontjától felfogott) racionalitás jegyében történtek, eszközüknek pedig a különböző 
alkotmányos vívmányok, intézmények (közigazgatási bíróság, közigazgatási bizottság, 
adóügyi bizottság, állami rendőrség), vagy éppen a választások befolyásolásának válo-
gatott kellékei tekinthetők. E kérdés kapcsán hasonlóan relevánsak a gazdasági intézke-
dések, valamint az egészségüggyel, oktatással és a nyelvhasználattal összefüggő rendel-
kezések is, melyek átvezetnek a különböző társadalmi csoportok és nemzetiségek 
(elsősorban olasz, horvát, magyar) együttélésének színterére. 

Az itt megjelenő szolidaritások és konfliktusok szinte természetes módon politikai 
formában is kifejeződtek. Ezáltal az Autonóm Párt 1897-es választási győzelmét (győ-
zelmeit)37 akár egy közösségi identitásában megsértett csoport domináns helyzetbe ke-
rüléseként is lehetne értelmezni, noha a változás mögött ugyancsak megjelentek az eg-
zisztenciális fenyegetettségre adott válaszok, illetve a társadalmi lesüllyedéstől és a 
kiszolgáltatottságtól való félelem És talán ez a pont, ahol az 1868:XXX. tc. 66. §-a 
alapján kilátásba helyezett fiumei autonómia lényege a leginkább „materializálódik” és 
megragadhatóvá válik. A helyi önkormányzat által biztosított anyagi gyarapodás és ez-
zel együtt a társadalmi állás és pozíció megtartásának feltételei egy olyan (államilag is 
megerősített) privilégium-rendszerben öltöttek testet, melyek elég erősnek bizonyultak 
ahhoz, hogy a kikötőváros lakosságának jelentős részét egy sajátos lokális identitással, 

37  DAR JU 5. 30. eln./1897., DAR JU 5. 158. eln./1897., DAR JU 5. 172. eln./1897.
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a nemzeti kereteken átívelő fiumano-tudattal ruházzák fel. Ebben pedig a 19. század 
végén nagy szerepet játszott Fiume olasz kultúrája és olasz hivatali nyelve, melyek egy-
aránt nagyszerű eszköznek bizonyultak a szlávságba olvadás és ezzel együtt a város töb-
bé-kevésbé a feudális korból átörökített előjogainak elvesztése ellen.38

Mindazonáltal Fiume „speciális viszonyai” a földrajzi, (köz)jogi és kulturális szinte-
ken kívül más téren is megmutatkoztak. Egyfelől a kikötőváros a magyarországitól je-
lentősen eltérő földrajzi adottságokkal és jóval polgárosultabb társadalmi szerkezettel 
rendelkezett, másfelől pedig az önálló magyar kül- és gazdaságpolitikai érdekek, vala-
mint a horvát terjeszkedéstől való félelem egy olyan eljárási mód alkalmazását tette 
szükségessé, amely egyértelműen a városi elit szimpátiájának megnyerésére irányult. 
Ennek megfelelően az állam számos törvény kiterjesztésétől éveken át eltekintett, és a 
nélkülözhetetlennek tartott intézkedéseket pusztán az egyébként is kivételesen széles 
jogköröket élvező Rappresentanza véleményének meghallgatását követően, rendeleti 
úton szabályozta Bánffy Dezső miniszterelnökségéig. 

Ez a fajta különállás azonban egyre inkább ellentétbe került a központosító magyar 
kormányok érdekeivel, amelyek ezért folyamatosan az 1872-es fiumei statútumban39 meg-
fogalmazott kiváltságok, és a fiumei képviselő-testület jogainak40 újraértelmezésére (kor-
látozására) törekedtek. Így bár az állam közismerten roppant összegeket költött Fiume 
fejlesztésére, hogy „valódi tengeri empóriummá” emelhesse, a felszín alatt visszafordítha-
tatlan társadalmi és politikai változások motorjává, vagy legalábbis felerősítőjévé vált.41 
Mindazonáltal – ahogy a közölt forrásból is kitűnik – ebben az átalakulási folyamatban az 
állam és város személytelen fogalmain kívül más tényezők is részt vettek: mint az egész 
Osztrák–Magyar Monarchia legfőbb hatalma, Ferenc József, a magyar kormányok és hi-
vatalos közegeik, a horvát bánok, Fiume országgyűlési képviselői, kormányzói és azoknak 
helyettesei, a város polgármesterei és az általuk vezetett Rappresentanza tagjai, valamint a 
különböző sajtóorgánumok olykor meglehetősen túlbuzgó tudósítói stb. 

Dárday jelentése alapján Bánffy Dezső később felszólította minisztereit, hogy a fiumei 
kormányzati viszonyok rendezése érdekében saját tárcájuk javaslatait közöljék vele, majd 
ezt követően (több ízben is) „legalázatosabb felterjesztéssel” fordult az uralkodóhoz, hogy 
a forrásban említett törvények a város területén is hatályosak lehessenek.42 Ferenc József a 
miniszterelnök által tett javaslatokat jóváhagyta, ami egyfelől a közigazgatási bizottság 
1898-as fiumei felállításához, másfelől egy közel négy évig tartó municipális válsághoz 
vezetett. Ez utóbbi különös súlyosságát az jelentette, hogy a többször egymás után polgár-
mesternek megválasztott autonomista pártvezér, Michele Maylender tiltakozása jeleként 

38  Fest 1891. Fiume etnikai viszonyai 1900-ban a következők: olasz: 45,5%, horvát–szerb: 34,7%, ma-
gyar: 7,4%, szlovén: 5,9%, német: 4,9%, egyéb: 1,5%

39  Gergely 2005; Ress 2011.
40  „59. § Fiume város, mint önkormányzati joggal felruházott testület hivatva van 1. az önkormányzatot; 2. 

az állami közigazgatás közvetítését gyakorolni. Mindkét irányban e kormány illető jogait Fiuméban szé-
kelő felelős közege, a fiumei kormányzó által gyakorolja. A kormányzó távolléte vagy akadályoztatása 
esetében a minisztérium van hivatva helyettesét kijelölni, miről a képviselőtestület értesítendő.” Uo. 339.

41  A kérdés szimbolikus tartalmával és értelmezési lehetőségeivel részletesebben Eszik Veronika foglalkozik. 
42  MNL OL K 26. 395. cs. 1897. I. rész. 329. a. sz. 18852/1897 (329. a. sz. 427. vonatkozó szám).
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következetesen megtagadta, hogy az új törvényekre esküt tegyen, érvényes podestàválasz-
tás hiányában pedig a képviselő-testület nem alakulhatott meg.43

Mindezek alapján megállapítható, hogy Dárday jelentése nem más, mint egy évtize-
deken át húzódó konfliktus egyetlen pillanatot megragadó képe, amely bár a fiumei vi-
szonyok teljes feltárására önmagában elégtelen, a főbb problémák körvonalazásához 
számos értékes adalékkal szolgál.44 

A lehető legteljesebb hűség érdekében a forrást a rövidítések jelzett feloldása mel-
lett, szó szerinti formában, a régies kifejezések lábjegyzetben történő magyarázata 
mellett, a mai magyar helyesírásnak megfelelő formában közlöm, amitől kizárólag az 
idézőjeles betétek betűhív visszaadása esetében térek el. A szerző kiemeléseit (aláhúzás, 
dőlt betű stb.) megtartottam, azonban rövidítéseit jelölés nélkül oldottam fel. Dárday 
elírásait, tévedéseit „Korrekció” jelzésével a lábjegyzetben jeleztem és helyesbítettem.

Forrás

MNL OL K 26. 395. cs. 1897. I. rész. 5559/1897.  
(329. törzsszám. 427. vonatkozó szám) II. tétel

Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr! Kegyelmes Uram!45

Folyó évi január 8-án 427. szám alatt kelt kegyes utasításával kiküldetvén a fiumei kor-
mányzati viszonyok megvizsgálására s azoknak adminisztratív úton leendő rendezése 
iránt teendő előterjesztés tételére; – van szerencsém ezen nagyrabecsült utasítás folytán 
tiszteletteljes előterjesztésemet a következő jelentésben összefoglalni. 

A közigazgatási és politikai szervezetről.
Fiume ismert közjogi helyzeténél46 fogva kellő óvatosság szem előtt tartásával a város 
önkormányzati ügyeinek közvetetlen vizsgálatába nem bocsátkozva, a fiumei kormány-
zóság útján léptem érintkezésbe az egyes tényezőkkel a szükséges információk beszerzése 
céljából. 

A belügyminiszter úr Ő Nagyméltósága47 múlt évi december hó 1-jén 98.742. szám 
alatt kelt átiratában kifejtvén Fiume város statútumának azon hiányait, melyeknél fogva 
a kormányzati felügyeletnek hatályos gyakorlása leküzdhetetlen nehézségekbe ütközik, 
ennek okát főleg azon körülményben kell keresni, hogy Fiume városának 1872. évi áp-
rilis hó 27-én 1589./eln. szám alatt kelt belügyminiszteri rendelettel minisztertanácsi 

43  Ordasi 2015.
44  Bosznia és Hercegovina kérdésében szerzett tapasztalatai tükrében Dárday fiumei szerepe további szem-

pontokat, párhuzamokat vethet fel.
45  Bánffy Dezső 1895–1899 között volt miniszterelnök.
46  Vagyis a 1868. évi magyar XXX. és a horvát I. törvénycikk Fiume jogállásáról szóló 66. §-ának ellent-

mondásaira visszavezethető provizórikus helyzetre. 
47  Perczel Dezső 1895–1899 között belügyminiszter. 
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határozat alapján jóváhagyott „Statutuma” csekély mértékben az 1872:XLII. törvény-
cikken alapul,48 attól is lényeges eltérésekkel engedményeket téve, a város önkormány-
zatának függetlenítésére mintául követvén Trieszt városának statútumát,49 amely város 
tartományi autonómiával s így legiszlatív50 joghatósággal bír. Ehhez járul még, hogy 
Fiumében a legtöbb adófizetők képviselete (virilis intézmény) sem nyert érvényesü-
lést,51 mi által eléretett ugyan, hogy a horvát elemek teljes kizárása vált lehetővé, de 
másfelől tagadhatatlanul bizonyos demagóg soviniszta olasz elem jutott kizárólagos 
egyeduralomra,52 mely a város autonómiáját ezen egyeduralomnak fenntartásában ta-
lálja és a magyar állam fönnhatóságának követelményei ellen a legmerevebb ellenállást 
fejti ki úgy, hogy pl. a nemzetiségi egyenjogúság tárgyában behozott 1868. évi XLIV. 
törvénycikk rendelkezéseinek alkalmazása, mely szerint az ország kormányának hivata-
los nyelve a kormányának hivatalos nyelve a kormányzat minden ágazatában a magyar 
– Fiumében nemcsak, hogy alkalmazást nem nyert és szerintem még igen soká nem is 
nyerhet –, hanem állandó rettegés tárgya az, hogy a magyar nyelv ismeretének terjedé-
sével megkíséreltetnék az idézett törvény rendelkezéseinek alkalmazása.

A belügyminiszter úr Ő Nagyméltósága fentebbi átiratában ecseteli, mily kormány-
zati nehézségekkel jár az,53 hogy a város felterjesztési és ügyiratai kizárólag olasz nyelvű-
ek és arra utal, hogy az idézett 1868:XLIV. törvénycikk az egész országra rendelkezik.

Azonban az idézett törvény alkotásakor még nem létezett az Ő Felségének 1870. évi 
július hó 28-án kelt legfelsőbb elhatározásával létesített „Provisorium”, és konstatálnom 
kell, hogy sem az akkori minisztertanácsnak ezen provizórium létesítésére irányuló elő-
terjesztésében, sem a városnak későbbi, vagyis 1872. évi statútumában a nyelv kérdése 
egyáltalában nem érintetik; sőt ennek 98. §-ában, mely a gyűlések jegyzőkönyve iránt 
rendelkezik, nincsen kimondva, hogy az kizárólag olasz nyelven vagy egyáltalán mely 
nyelven vezetendő.54 De konstatálnom kell egyúttal, hogy a létező állapotnak megvál-

48  Korrekció: Dárday minden bizonnyal az 1870. évi XLII. a köztörvényhatóságok rendezéséről szóló tör-
vénycikkre gondolt.

49  Gelletich 1901, 42. Trieszt az Osztrák Tengermellék központjaként és első számú tengeri kikötőváro-
saként a korszakban szintén az Osztrák–Magyar Monarchia részét képezte.

50  Törvényhozói (latin). 
51  Vagyis a központi kormány a virilizmus intézményét nem terjesztette ki az ország egészére. Fiume váro-

sában és kerületében a virilizmus bevezetésének elmaradását a horvát politikai térnyerés megakadályozá-
sa, tehát nemzetiségi megfontolások magyarázzák. Ez az elővigyázatosság az 1892-es Máté-féle Magyar 
Almanach nyomán megalapozottnak tűnik, mivel a fiumei vagyonos polgárként feltüntetett személyek 
túlnyomó többsége szláv vezetéknévvel és egyes esetekben bizonyíthatóan horvát rokoni kapcsolatokkal 
rendelkezett. 

52  Utalás az Autonóm Párt 1897. január 28-i képviselő-testületi választáson elért győzelmére. 
53  A belügyminiszter több átiratában is úgy vélekedett, hogy az olasz nyelvű beadványok magyar fordításá-

nak hiánya egyfelől az ügyek szakszerű elintézését nehezítik és költségeit növelik, másfelől a kormányha-
tósági felügyelet és ellenőrzés hatályát csorbítják. MNL OL K 26. 395. cs. 1897. I. rész. 329. a. sz. 
13672/1897.

54  „9. § A Képviselőtestület tárgyalásairól jegyzőkönyv vezettetik. A jegyzőkönyv az elnök, két az elnök 
által kijelölt képviselő s a képviselőtestület titkára által aláíratván, a levéltárban őrzendő. A jegyzőkönyv 
másolata a kormányzóval hivatalból közlendő. Ha az ülés nyilvános, a jegyzőkönyvi kivonat, ha titkos, a 
tárgyalásnak eredménye a helybeli lapok útján köztudomásra hozatik.” Gergely 2005, 333. 
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toztatására a legmélyebbre ható felháborodásnak előidézése nélkül gondolni sem lehet; 
sőt a kormánynak minden akcióját az eziránti gyanúnak ébresztésével kíséri az ottani 
soviniszta olasz elem.

Az olasz hivatalos nyelvnek épségben tartása mellett pedig jogosultnak kell elismer-
ni az aziránt felhangzott panaszt, hogy a magyar törvények és kormányi rendeleteknek 
olasz nyelvű fordításai használhatatlanok, mely hiánynak orvoslása Nagyméltóságod-
nak az országos törvénytár fordításai tárgyában folyó évi február 6-án 2475. szám alatt 
a belügyminiszter úrhoz intézett átirata folytán remélhetőleg elérhető lesz. 

Ezzel kapcsolatban nem mulaszthatom el arról is említést tenni, hogy az ottani ke-
reskedői körökből azon kérelem intéztetett hozzám, hogy a magas kormány előtt tol-
mácsoljam abbeli kívánságukat, hogy a magyar államvasútnak a közönség használatára 
szánt nyomtatványai, mint pl. a szállítólevelek, avisók55 stb. kétnyelvű, vagyis az olasz 
nyelv használata mellett bocsájtassanak ki, indokul hozván fel, hogy a posta és távirda-
forgalom hasoncélú nyomtatványai máris kétnyelvűek és a Triesztben használt vasúti 
nyomtatványok is megfelelnek a közforgalom ezen igényének. A  költség kérdésének 
lényegtelensége mellett az ügykezelés azáltal hátrányt alig szenvedne s ezért e kérelmet 
Nagyméltóságod bölcs elhatározása elé terjesztem.

A nyelv kérdése tárgyában e helyen még megemlítem, hogy a magyar nyelv kötelező 
tanításáról szóló 1879:XVIII. törvénycikk56 érvénye Fiuméra kiterjesztve nem lévén – 
a város által fenntartott elemi iskolákban, a vonatkozó városi statútum 52. §-a szerint 
„Sono materie di studio libero le lingue ungherese, tedesca ed illirica”57 – és informá-
cióm szerint, melynek helyességéről azonban személyesen meggyőződést nem szerez-
hettem –, a magyar nyelvet tanítók maguk sem bírják kellően a magyar nyelvet, mely 
csakis a városi polgári fiúiskolában taníttatik mint kötelező tantárgy. A féltékenységnek 
egy bizonyos nemével őrzi Fiume városa közönsége iskolaügyének autonómiáját és a 
magyar kormány ezért az iskolai törvényeket Fiumére nem is terjesztette ki, s hogy en-
nek dacára a magyar nyelv érvényesülésének tért szerezzen, nagy áldozattal parallel is-
kolákat tart fenn.58 Ilyképpen Fiumében az iskolaügyre nézve a bifurkációnak59 egy 
neme áll fenn, mely szerint az állami iskolákra nézve a magyar törvények vannak ér-
vényben, a városi iskolákra nézve pedig a vallás- és közoktatásügyi miniszter60 1876. évi 
október hó 31-én 23877. szám alatt kelt rendeletével helybenhagyott: „Statuto fonda-
mentale per le scuole comunali della cittá di Fiume.”61 Ebben a statútumban az 
1868:XXXVIII. törvénycikknek csak I. fejezete, az iskolai látogatás kötelezettsége te-
kintetében tartatik érvényben, míg egyéb részeiben önállóan rendelkezik, s például a 

55  Tudósítás, értesítés, értesítőlevél (latin).
56  1879. évi XVIII. törvénycikk a magyar nyelv tanításáról a népoktatási tanintézetekben.
57  A magyar, a német és az illír (horvát) nyelv szabadon választható tantárgyak. 
58  Részletesebben: Pallós 2012. 
59  Szétválás, elágazás (latin).
60  Wlassics Gyula 1895–1903 között vallás- és közoktatásügyi miniszter.
61  Fiume községi iskoláinak alapszabályzata. 



543

tanítói képesítést a törvény 133. §-ával ellentétben a monarchiára terjeszti ki.62 Az 
1876:XXVIII. törvénycikk a népiskolai hatóságokról, az 1879:XVIII. törvénycikk a 
magyar nyelv tanításáról, az 1891:XV. törvénycikk a kisdedóvásról, az 1891:XLIII. 
törvénycikk a tanítók nyugdíjazásáról Fiumében nem léptettek életbe, ami azonban a 
közigazgatási bíróság63 hatáskörének kiterjesztése szempontjából sem okoz leküzdhe-
tetlen nehézségeket, ha a megfelelő intézkedések pótlólag statutarius64 úton életbe lép-
tettetnek, mely koncesszióval autonómiájuknak legféltettebb része kíméltetnék, s az 
olasz nemzetiség megóvása tekintetéből politikailag is indokoltnak vehető.65

A vallás- és közoktatásügyi miniszter úr Nagyméltósága azonban múlt évi novem-
ber 14-én 3775./eln. szám alatt kelt átiratában a létező állapotot csakis oly módosítással 
tartja fenntartandónak, hogy a kormányzósági tisztviselőknek azon tagja, ki az iskolai 
ügyekkel foglalkozik, tanfelügyelői hatásköre legyen nemcsak az állami, hanem a városi 
iskolák felett is, a kormányzó részére pedig biztosíttassék azon jogkör, melyet az ország-
ban a főispánok gyakorolnak a tanfelügyelőkkel szemben.66

Visszatérve a nyelvi kérdéstől eltekintve fennforgó kormányzati nehézségekre, ezek 
fokozottabb mértékben léptek előtérbe azon körülmény folytán, hogy a közigazgatási 
bizottságról szóló 1876:VI. törvénycikk, továbbá a törvényhatóságokról és a községek-
ről szóló 1886:XXI. és XXII. törvénycikknek a város statútumának eltérő rendelkezé-
seivel szemben politikai és közjogi tekinteteknél fogva nem lettek Fiumére kiterjesztve, 
minek folytán az 1870:42. törvénycikken alapuló városi statútum rendelkezései még 
kirívóbb ellentétbe jutottak hazánk szervezeti törvényeivel.67 

A belügyminiszter úr Ő Nagyméltósága fenthivatolt átiratában különösen arra utal, 
hogy a községi illetőség kérdése eltérően lévén szabályozva, ebből a betegápolási költsé-
gek megtérítésének kötelezettsége tekintetében zavarok merülnek fel, de megjegyzi, 
hogy a betegápolási költségek viselése eddigi módjának más alapokra fektetése már 
tervbe lévén véve, Fiume város statútumának esetleges megváltoztatása függőben volna 
hagyandó.68 

Itt azonban meg kell jegyeznem, hogy az 1886:XXII. törvénycikk 164. §-a nem csak a 
községi illetőség, hanem a háztartásra vonatkozólag is igen lényeges rendelkezéseket tar-

62  Tehát a fiumei városi iskolákban az Osztrák–Magyar Monarchia területén található bármely nyilvános 
tanítóképző által kiállított diplomával lehetett tanítani.

63  1896: XXVI. tc. értelmében létrejövő közigazgatási bíróság lehetővé tette, hogy a bármely közigazgatási 
hatóság által okozott jogsérelmeket független (egy fokozatú és ügydöntő) bíróság tárgyalja. 

64  Rendeletnek, szabálynak megfelelő. Rendeleti úton (latin).
65  Az olaszok elitre támaszkodó fiumei kormányzati politikát a horvát nacionalizmus/jugoszlavizmus, vala-

mint Horvátország a kikötővárosra támasztott igényei indokolták.
66  Vagyis a főispánok felügyelői és ellenőrzési joga a tanfelügyelők felett.
67  Tehát a kormányzat felügyeletének gyakorlását a fiumei polgármester által vezetett városi képviselő-testület 

kiterjedt autonóm jogkörei számottevően akadályozták. 
68  Megjegyezendő, hogy a statútum 127. §-ban lefektetett elvek alapján az alapszabályzat a városi képviselő-

testület beleegyezése nélkül nem változtatható, vagy módosítható. „A jelen statútum csak Fiume szabad 
város és kerülete képviselőtestületének közreműködésével alakíttathatik át, vagy módosíttathatik. 
A  statú tum módosítására vonatkozó valamely indítvány tárgyalásában a képviselőtestület a 68. §-ban 
elősorolt feltételekhez van kötve.” Gergely 2005, 352. 



544

talmaz, melyek a törvényhatósági joggal felruházott városokra is irányadók és még ettől 
eltekintve is, a községi illetőség kérdésének rendezése Fiume város tekintetében politikai 
szempontokból sokkal fontosabb momentumok szerint igényel elbírálást.69

A város statútumának 10. §-ában foglalt rendelkezés szerint ugyanis valószínűleg az 
akkori kormánynak bölcsessége folytán az államhivatalnokok, tanítók és tanárok stb. 
„személyes viszonyuk alapján” községi illetőséget nyernek s ennek folytán a községi vá-
lasztók névjegyzékébe is felvétetnek.70

Ezen rendelkezés egyenes ellentétben áll az 1886:XXII. törvénycikk 34. §-nak c, 
pontjával, s kétségtelen, hogy a kormány ez úton az állami tisztviselők által állami szem-
pontból kívánt befolyást szerezni. Tényleg, csakugyan jelenleg a városi statútum ezen 
rendelkezése folytán, az autochton71 fiumeiek nagy keservére – mintegy 240 állami 
tisztviselő gyakorolja a városi képviselői választási jogot. Ennek dacára azonban az álla-
mi tisztviselők a városi képviselőtestületben képviseltetésre nem számíthatnak, mert 
csak egyszer72 sikerült az akkori kormányzónak73 Németh Imre miniszteri tanácsos74 és 
Erődi Béla főgimnáziumi igazgatónak75 megválasztását kieszközölni, de azoknak az ál-
lam érdekeinek érvényesülésére irányzott törekvésük oly ellenzésre talált, hogy ennek 
folytán nemcsak képviselői, hanem hivatalos állásuk is tarthatatlanná vált. Azóta nem is 
volt eset arra, hogy állami tisztviselő megválasztatott volna, sőt az állami tisztviselők 
választási jogának ellensúlyozására Fiume városa a legnagyobb szűkkeblűséget fejti ki a 
letelepülőknek községi kötelékbe való felvétele körül, s ezen exkluzivitásra támaszt 
nyernek a városi statútum 9. §-nak azon alkalmazásában, mely szerint a város képviselő-
testülete teljes autokráciát gyakorolhat minden fellebbvitel kizárásával, amely gyakor-
latnak meghonosításában a kormányzók politikai érzékének hiányában is lényeges tá-
maszt nyertek – mert magánúton szerzett információim szerint a város ilynemű 
határozataival szemben a kormányzók nemcsak hogy felfüggesztési jogkörükkel nem 
éltek, hanem fellebbvitel esetében illetéktelenségüket jelentették ki.

Csak ilyképp magyarázható meg a Fiumében tényleg fennforgó azon visszás körül-
mény, hogy amíg az országgyűlési képviselő-választók száma 1700, – addig az 50 városi 
képviselőt választók száma a belvárosban csak 970,76 – nem számítva a sotto comunik77 

69  A virilizmus hiányában ilyen politikai szempontnak számított a kormánypárti többség biztosításának és 
a horvát befolyás minél teljesebb visszaszorításának szándéka.

70  „10. § Államhivatalnokok, békeszolgálatban álló katonatisztek, papok, nyilvános tanárok és tanítók fiu-
mei illetőségűek lesznek, ha hivataluk állandóan Fiuméhez vagy annak kerületéhez köti őket.” Gergely 
2005, 330. 

71  Helyben keletkezett, helybeni, honos, őslakos, bennszülött (latin).
72  Restauráció, 1884.
73  Zichy Ágost 1883–1892 között fiumei kormányzó. 
74  Németh Imre miniszteri tanácsos, 1881–1886 között a fiumei m. kir. tengerészeti hatóság helyettes 

főnöke, 1886-től a Kereskedelmi Múzeum, 1893-től pedig az ezredéves kiállítás igazgatója. 
75  Erődi Béla 1881-től a fiumei m. kir. állami gimnázium főigazgatója, 1884-től állami iskolai tanfelügyelő, 

majd 1892-től a budapesti tankerület főigazgatója.
76  A La Bilancia 1897. január 28-i fiumei napilap 984 belvárosi, valamint 412 kerületi választásra jogosult 

főről tájékoztat. 
77  Fiume alközségei (kerületei): Cosala, Drenova, Plasse. 
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választóit, kik külön 6 városi képviselőt választanak. Ha tekintetbe vesszük, hogy Fiu me 
nagy hajózási s iparvállalatai közül a magánalkalmazottak száma talán még meg is 
haladja az állami tisztviselők számát, akik többnyire nemcsak magyar érzelműek, ha-
nem magyar nemzetiek is, – úgy könnyen felismerhető, mily politikai jelentőséggel 
bírna az, a községi illetőség kérdésében Fiume városának autokratáját78 megtörni, 
amire a köz igaz gatási bíróság hatáskörének kiterjesztése okvetlenül fog vezetni, mert 
az 1896:XXVI. törvénycikk79 23. §-nak 2. pontja szerint hatásköre kiterjed: „vala-
mely honpolgárnak a községben való települése, vagy a községben települtnek a köz-
ségi kötelékbe való felvétele iránti határozatokra.”

Állítólag a város törvényhatóságának közrehatása mellett hasonló szűkkeblű exklu-
zivitást követnének a fiumeiek a kereskedelmi és iparkamarai választások körül, hol a 
fennálló szervezeti törvény (1868:VI. törvénycikk) s végrehajtási rendelet szerint ke-
zükbe lévén letéve a választók összeírása, lehetőleg mellőzik az értelem magasabb fokán 
álló idegen, vagyis letelepült elemet, amely állítólag ezen oknál fogva volt kénytelen 
külön „Lloyd” társulat alakításával érdekeinek képviseletéről gondoskodni.

Tény az, hogy a fiumeiek exkluzivitása az ottani társadalmi viszonyokban is oly 
mértékben jut kifejezésre, hogy az állami tisztviselők is indítva érezték magukat külön 
társaskörnek alakítására. Az ily viszonyok alakulása kétségtelenül a politikai vezetés 
teljes hiányára engednek következtetést. Az állami tisztviselők különben Fiumében 
politikai misszió teljesítésére nemigen alkalmasak azon oknál fogva, mert legnagyobb 
részben elégedetlen elemből áll, aminek magyarázatául szolgál azon körülmény, hogy 
előmeneteli viszonyuk mostohábbá válik azáltal, hogy az ottani létszámra vannak kor-
látozva s így az olasz nyelv birtokának kvalifikációja nemhogy előnyükre, hanem hát-
rányukra szolgál. Ezen elégedetlenségnek tulajdonítható azután, hogy a kormány in-
tencióját állítólag a választásoknál sem követik híven, s így a kormány bennük 
megbízható támaszt nem lel. Szükséges lenne ezért az ottani állami tisztviselők szolgá-
lati viszonyainak kedvezőbbé vételéről gondoskodni s például a tengerészeti hatóság 
személyzetét a kereskedelmi minisztérium személyzetével egy concretual statusba80 
foglalni; továbbá a tanítók és a tanárok tekintetében megállapítani, hogy a székesfővá-
rosban alkalmazott tanítók és tanárokkal egyenlő százalékos arányban léptettessenek 
elő a magasabb fizetési osztályba stb.81

A kormányzóság személyzetének működése ugyan kifogástalan és „Iktató”-könyvét 
folyó évi január hó 26-án átvizsgálván a 203 iktatmányból – amelyek azonban érdem-
leges intézkedést alig igényeltek –, csak mintegy 40 szám nem volt még elintézve, de 
kormányzati szempontból nem mulaszthatom el kifejezést adni az iránt szerzett tapasz-

78  Önkény, zsarnokság, egyeduralom (latin).
79  1896. évi XXVI. törvénycikk a magyar királyi közigazgatási bíróságról.
80  Előléptetési rend. 
81  A tanítók, valamint általában véve az összes Fiumében szolgálatot teljesítő államhivatalnok fizetésének 

és előrejutásának kérdése visszatérő problémát jelentett a korszakban, noha helyzetük rendezésére több 
alkalommal is kísérlet történt. A legfőbb problémát a kikötőváros magas árviszonyai és az ezzel párosuló 
lakáshiány jelentette.
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talatomnak, hogy a kormányzóság egyáltalában nem működik felügyelő s intéző ható-
ságként, hanem úgyszólván kizárólag csak mint a kormányzónak elnöki titkársága. Tel-
jesen a kormányzónak egyéniségétől van tehát függővé téve a kormányzóságnak 
működése és Fiumében nem is ismerik el a kormányzóságnak mint hatóságnak – ha-
nem csakis a kormányzónak jogkörét. Jogalapot nyer ezen felfogás a provizórium iránti 
minisztertanácsi előterjesztésnek I. alatti következő rendelkezése által:

„Fiume város és kerülete a közigazgatás minden ágára nézve a helyhatóság,82 illető-
leg a kormányzó és m. kir. ministerium által kormányoztatik, miért is a közgyűlések 
jegyzőkönyvei, valamint a közigazgatási ügyekben hozott helyhatósági határozatok el-
len közbenvetendő felfolyamodványok a kormányzó, illetőleg m. kir. ministerium felül-
vizsgálata alá terjesztendők.”

Továbbá ugyanitt az első bekezdésbeni azon rendelkezés foglaltatik: 
„A kormányzó továbbá Fiume város és kerülete közigazgatásának élén állván – jogá-

ban áll, de különös esetekben kötelessége is a közgyűlésekben elnökölni.” E szerint tehát 
a kormányzóság felügyeleti és intéző hatáskörrel nem bírván – kizárólag a kormányzó 
egyéniségétől függ a vezetés és az állami érdekek szempontjainak érvényesítése. A kor-
mányzóság személyzetére különben e tekintetből úgyis alig lehet számítani, azon egy-
szerű oknál fogva, mert a kormányzóság személyzete évek hosszú során keresztül oly 
exterritoriális83 helyzetbe jutott, hogy a mi közigazgatási szervezetünknek összekötő 
fonalait is már alig képes felismerni. 

Azonban a kormányzó is csak érdemleges hatáskör nélküli képviselője az állami 
fönnhatóságnak, mert a provizórium azon állítása, „hogy a kormányzó Fiume város és 
kerülete közigazgatásának élén áll” – a későbben alkotott városi statútum folytán csak 
fikcióvá vált, amint ez a belügyminiszter úr Ő Nagyméltóságának fenthivatolt átiratá-
ból is eléggé kitűnik. Így például a belügyminiszter nincs jogosítva a város költségveté-
sét érdemileg felülbírálni, mert a statútum 71. §-a csak a miniszteri észrevételek tárgya-
lását teszi a város kötelességévé.84 Az pedig, hogy a város háztartási és gazdasági ügyeinek 
vezetése legalább is közmegelégedésre nem szolgál, kitűnik, a „Voce del Popolo”85 című 
helybeli lapnak folyó évi január hó 15–17-iki számaiban, „Új Era” című cikksorozatá-
ból, mely a/ alatt csatolt lapszemlében van kivonatilag közölve és a legközelebb lefolyt 
városi képviselőtestületi választások körül folyt heves küzdelmek86 árnyékát előrevetet-
te s tényleg az eddig uralmon volt helyi pártalakulat87 megváltoztatására vezetett.

Hogy a belügyminiszter fenti jogkörének elégtelensége mellett, a kormányzónak 
jogköre még kevésbé kielégítő s mennyire ellenkezik az Ő Felsége által jóváhagyott pro-

82  Tehát Fiume városának és kerületének képviselő-testülete, a Rappresentanza.
83  Területen kívüli; ilyen jogállást élvező (latin).
84  „71. § A  költségvetési előirányzat a minisztériumhoz jóváhagyás végett fölterjesztendő, mely is, ha e 

költségvetésből az tűnik ki, hogy a rendes bevételek fedetik a szükséges kiadásokat, egyszerűen tudomá-
sul veendi a fölterjesztést; mindenesetre azonban indokolt észrevételeket tehet, melyeket a képviselőtes-
tület tárgyalás alá venni köteles.” Gergely 2005. 

85  La Voce del Popolo. Az Autonóm Párt olasz nyelvű fiumei napilapja, 342. 
86  Utalás az 1897. január 28-i községi választásra. 
87  Utalás a Giovanni Ciotta polgármester által 1872 óta vezetett, 30 évig uralkodó Liberális Pártra. 
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vizórium azon rendelkezésével, mely szerint „a kormányzó a város és kerülete közigaz-
gatásának élén áll” – kitűnik a város statútumának 90. §-ából, mely szerint a kormányzó 
csak a törvény és államérdek vagy a statútummal ellenkező határozatokat függesztheti 
fel, akként, hogy az ügy a kormány elhatározása alá terjesztessék,88 – ellenben városi 
érdek veszélyeztetése esetén jogköre arra szoríttatik, hogy a képviselőtestületet új hatá-
rozat hozatalára szólíthatja fel – de az ügynek a minisztériumhoz való felterjesztése ki 
van zárva, amely jogkör pedig minden főispánnak meg van adva.89 

A kormányzónak nincsen befolyása a tisztviselők választására s illetve jelölésére, sem 
azoknak fegyelmi ügyeire, mert a képviselőtestület csak felhívhatja a fegyelmi eljárás 
elrendelésére, s csupán az állami igazgatás terén elkövetett fegyelmi vétségek esetén ren-
delheti el a fegyelmi eljárást. A belügyminiszter úr éveken át eredménytelenül tárgyalt 
a várossal a fegyelmi szabályzatnak megfelelő alkotása iránt, anélkül, hogy álláspontját 
érvényre juttathatta volna.

Ugyanez áll a közigazgatási bizottság intézményének létesítése tekintetében, mely-
nek hiánya folytán a kormány 1884. évi 25.251. belügyminiszteri rendelettel kénytelen 
volt a közigazgatási bizottság teendőit adóügyekben végző külön adóügyi bizottságot 
felállítani, melynek elnöke a kormányzó, helyettese a polgármester, tagjai a pénzügyi 
igazgató vagy helyettese, a kormányzó által 3 évre kinevezett egy állami tisztviselő és a 
városi képviselőtestület által saját kebeléből választott egy tag és két póttag. Ezen bizott-
ságra azonban nem ruháztatott a közigazgatási bizottságot megillető vagyoni felelőssé-
get megállapító és a pénzügyi közegek elleni fegyelmi jogkör, mely külön rendelet által 
lett szabályozva, mely rendelet a belügyminiszternek 1891. évi 47.882. szám alatt kelt 
leiratával lett a fiumei kormányzóval közölve.

A  gyámhatóság rendezése tekintetében sem sikerült a belügyminisztériumnak az 
1877:XX. törvénycikknek érvényt szerezni, minélfogva a másodfokú gyámhatóságot a 
budapesti királyi ítélőtábla és a harmadfokú gyámhatóságot a királyi kúria gyakorolja; 
azonban ezen felsőbb bíróságok a közigazgatásnak a törvénykezéstől lett elválasztás 
folytán, az árvavagyon kezelésének felügyeletét nem gyakorolják és vizsgálatom ered-
ményeként konstatálhatom, hogy azt a kormányzó avagy kormányzóság sem gyakorol-
ja, minélfogva az adminisztráció ezen része teljesen nélkülözi az állami felügyeletet.90 
A királyi törvényszék elnökétől vett információim szerint pedig az árvavagyon kezelé-
séből kifolyó számos peres ügy eléggé indokolná az állami felügyelet szükségét s ebbeli 
kijelentéseim még a legtúlzóbb autonomistákban91 sem keltettek aggályt, – noha tartozom 

88  „90. § A 89. §-ban említett mindkét esetben a kormányzó is jogosítva van a hozott határozat felfüggesz-
tésére, eljárásának indokait a képviselőtestülettel közölvén. Ha az illető határozat mint törvénybe, az állam 
érdekeibe vagy jelen statútumba ütköző függesztetett fel, a képviselőtestület a minisztériumhoz fölleb-
bezhet. Ha lényeges városi érdekek veszélyeztetése miatt lett felfüggesztve, a képviselőtestület az ügyet 
újabbi tárgyalásnak és elhatározásnak alávetni tartozik. Ha ily esetben a képviselőtestület előbbi határo-
zata mellett megmarad, azt a polgármester végrehajtani köteles.” Gergely 2005, 345.

89  1886. évi XXI. tc. 
90  Fiumében a városi tanács jótékonysági bizottsága rendelkezett az árva- és szegényházi ügyek felett. 
91  A Michele Maylender vezette Autonóm Párt szélsőségesebb tagjai közt ebben az időben elsősorban 

Giovanni Ossoinack, Ferdinando Kuscher, Riccardo Zanella említhető.
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az igazságnak annak kiemelésével, hogy az árvaügyek szakelőadója általános tisztelet-
nek s bizalomnak örvend.

A belügyminiszter úr Ő Nagyméltóságának többször említett átiratában tévedésen 
alapul azon állítás, hogy a cselédtörvény (1876:XIII. törvénycikk) Fiumére kiterjesztve 
nincsen, minthogy az némely csekély módosítással városi szabályrendeletként van ér-
vényben és a belügyminisztérium 1876. évi szeptember hó 16-án 42.574. sz. a. kelt ren-
delete alapján ezen ügyekben harmadfokban a kormányzó határoz, s tényleg 1877. évi 
május 1-jén lépett hatályba. Úgyszintén kiadatott a toloncszabályzat, mely a kormány-
zó által 1885. évi február 28-án 335. szám alatt közöltetett a városi tanáccsal. 

Az 1888. évi 53.888. szám alatt kiadott tűzrendészeti kormányrendelet a helyettes 
polgármester92 és rendőri tanácsnok93 állítása szerint szintén hatályban áll s állítólag 
olasz nyelvre le is fordíttatott, de felhívásomnak, hogy annak egy példányát bemutas-
sák, ottlétem ideje alatt94 nem feleltek. 

A robbanószerek gyártása stb. tárgyában 1890. évi 40.302. szám alatt kiadott bel-
ügyminiszteri szabályrendelet 1890. évi október 22-én 1223. korm. szám. alatt ki-
adott a városi tanácsnak, de beismerték, hogy annak olasz nyelvre fordításáról még 
nem gondoskodtak.

A közegészségügyi állapotokról folyó évi január hó 23-án 1706. szám alatt külön 
jelentést terjesztvén Nagyméltóságod elé, külön intézkedés tárgyát képezte, amennyi-
ben Nagyméltóságod felhívására a belügyminiszter úr Ő Excellenciája részéről de. Raisz 
Gedeon közegészségi felügyelő95 küldetett ki a szakszerű vizsgálat megejtése céljából s 
így nem tartom szükségesnek ezen jelentésem keretében arra kitérni.

Kihágási ügyekben harmadfokban, amennyiben egyes törvények eltérő rendelke-
zést nem tartalmaznak, a kormányzó van hivatva eljárni a belügyminiszternek 1880. évi 
szeptember hó 10-én 40.990. szám alatt Fiume város kormányzója részére megküldött 
utasítás 8. §-nak rendelkezése szerint. Nevezetes azonban, hogy a kormányzó ezen har-
madfokú bíráskodást alig, avagy csak a legritkább esetben gyakorolja, mert vizsgálatom 
eredményeként konstatálhatom, hogy a folyó évi január hó folyamában egyetlen egy oly 
kihágási ügy sem fellebbezhetett, melynek harmadfokban a kormányzó illetékes és a 
megelőző 1896. évről bekívánt adatok szerint majdnem kizárólag a városi fogyasztási 
adatok ellen elkövetett jövedéki kihágások eseteiben lettek a fellebbezések a kormányzó 
harmadfokú elbírálása alá terjesztve, melyekre nézve az eljárás nem a belügyminiszter 
fentebbi eljárási szabályrendeletén, hanem egy külön városi szabályzaton alapul (Rego-
lamento dei dazi sui vini e liquidi).96 

Ezen feltűnő jelenségnek okát részben azon körülményben vélem találni, hogy a 
belügyminiszter úrnak a kihágási ügyekben követendő eljárás iránt kibocsájtatott sza-
bályzata kellően publikálva nem lett és a városi rendőrség; ha talán nem is önkényűleg, 

92  Nicolo Gelletich első alpolgármester, akárcsak Maylendert, őt is 1897. február 19-én választották meg. 
93  Talán Francesco Polessiről, a rendőrség főnökéről lehet szó. 
94  Tehát 1897. január 13-tól január 29-ig.
95  Raisz Gedeon fiumei orvosdoktor, később m. kir. belügyminisztériumi osztálytanácsos. 
96  Borokra és folyadékokra vonatkozó vámok szabályzata.
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de tényleg elzárja a fellebbvitel útját az által, hogy a harmadfok igénybe vehetése iránt 
elmulasztja a feleket kitanítani, amiről személyes meggyőződést azon oknál fogva nem 
szerezhettem magamnak, mert eziránt a vizsgálatot közvetlenül a városi hatóságnál kel-
lett volna foganatosítanom, ami megbízásom körén kívül esett. A  fentebbiek szerint 
tényleg tehát kihágási ügyekben a rendőri bíráskodás akként gyakoroltatik, hogy mint 
elsőfokú hatóság a rendőrkapitány, mint másodfokú hatóság a tanács jár el, – melynek 
előadója ismét a rendőrkapitány, a harmadfokú hatóság pedig nem vétetik igénybe.

Hogy az ekként kizárólag municipális97 jellegű rendőri bíráskodás többszörös fel-
szólalás és panaszra adhatott okot, – kitűnik a horvát-szlavón-dalmát bánnak98 folyó évi 
február hó 13-án 2882./M.E. szám alatt beérkezett átiratából, melyben a fiumei rend-
őrségnek államosítását szorgalmazva kiemeli, hogy a szomszédos lakosságnak az állami 
rendőrséggel szemben sokkal nagyobb bizalma lenne, mint a városi községtől függő, 
tehát a részrehajlatlanságtól nem teljesen ment helyi intézmény iránt.99

Kapcsolatosan azon fentebb említett körülménnyel, hogy a belügyminiszter úrnak 
a kihágási ügyekben követendő eljárás iránt kibocsájtott szabályrendelete kellően pub-
likálva nem lett, s különben is nagy tájékozatlanság észlelhető a tekintetben, hogy mely 
törvények s kormányrendeletek bírnak Fiumében jogérvénnyel, – kormányzati szem-
pontból reá kell utalnom azon érezhető hiányra, hogy sem a városnak, sem a kormány-
zóságnak nem áll rendelkezésére egy hivatalos közlöny, ezért felette szükségesnek tarta-
nám, hogy a város egy hivatalos rendeleti közlönynek létesítésére és az eddig életbe 
léptetett kormányi avagy helyhatósági szabályrendeleteknek egységes kiadására utasít-
tatnék.100 

Közgazdasági ügyekről101

A földmívelésügyi miniszter Ő Nagyméltósága102 múlt évi november 17-én 1979/eln. 
szám alatt kelt átiratában több rendbeli közgazdasági kérdés iránt óhajtván behatóbb 
tájékozást szerezni, ezeknek egy része iránt ottani kiváló szakférfiaktól questionario103 
alakjában intézett kérdőpontokra írásbeli választ kértem, nevezetesen Kuranda Emil 

 97  Községi, városi (latin).
 98  Khuen-Héderváry Károly 1883–1903 között horvát-szlavón-dalmát bán.
 99  „Amennyire ez előttem a Fiume város környékén fekvő s az én hatóságom alá tartozó szomszédos ható-

ságok tapasztalataiból ismeretes, azt hiszem, hogy az állami rendőrségnek Fiuméban való felállítása 
mindenesetre nagyon szükséges és nagyon hasznos lenne nemcsak a szolgálat érdekében, amelyet az ál-
lami rendőrség mindenesetre jobban végezne, hanem arra való tekintettel is, hogy Fiume város szomszé-
dos lakosságának az állami rendőrséggel szemben sokkal nagyobb bizalma lenne, mint aminő bizalom-
mal viseltetik a városi községtől függő, tehát a részrehajlatlanságtól nem teljesen ment helyi intézmény 
iránt.” MNL OL K 26. 395. cs. 1897. I. rész. 329. a. sz. 771. eln. sz. 

100  A felvetés hatására 1901 és 1918 között a Rappresentanza a várost érintő legfontosabb ügyeit és határo-
zatait az „Avvisatore ufficiale del municipio di Fiume” című hetente elvileg kétszer, gyakorlatilag jóval 
ritkábban és rendszertelenül megjelenő kiadványában tette közzé. 

101  A Fiumével kapcsolatos gazdasági kérdésekre, valamint a tengerészeti kereskedelemre vonatkozóan ma-
gyar nyelven részletesebben lásd: Horváth József, Zsigmond Gábor és Pelles Márton munkáit.

102  Darányi Ignác 1895–1903 és 1906–1910 között földművelésügyi miniszter. 
103  Kérdőív (olasz).
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az „Adria” vezérigazgatójától,104 Lévai Adolf a közraktárak főnökétől105 és Smoquina ke-
reskedelmi kamarai titkártól,106 kiknek tanulságos szakvéleményét 3/., 4/. és 5./ alatt van 
szerencsém bemutatni,107 azon tiszteletteljes kérelemmel, hogy ezen urak dolgozatainak 
felhasználásával a földmívelésügyi miniszter úr a maga részéről köszönetét nyilvánítaná.

A mesterséges borok forgalomba hozatalával űzött visszaélések tárgyában dr. Lie-
bermann Leo az Országos Chemiai Intézet igazgatójától108 bekívánt adatok alapján 
Kankovszky Ferenc kormányzósági miniszteri titkár úr109 által vizsgálatot ejtetvén meg, 
– van szerencsém az e tárgyra vonatkozó hivatalos jelentést 6./ alatt tisztelettel bemu-
tatni s minthogy értesülésem szerint e részen legbővebb tapasztalattal a vámhivatal ren-
delkezik, egyúttal a vámhivatal főnökétől e tekintetben bekívánt jelentést is van szeren-
csém 7./ alatt előterjeszteni, annak megjegyzésével, hogy a 3–5. alatti szakvélemények 
is kiterjednek a borkereskedés üzelmeire.

A földmívelési miniszter úr hatáskörébe eső törvényeknek végrehajtását is vizsgálatom 
tárgyává téve, e részben épp oly meddő állapotok észlelhetők, mint a kormányzatnak töb-
bi ágaiban. Így például az erdőtörvény (1879:XXXI. törvénycikk), mely ezen kopár 
hegyvidéken kiváló fontossággal bír, egyáltalában életbe léptetve sincs és messze távolról 
felismerhető az osztrák uralom alatt levő Isztria területével szemben a kopárságával felis-
merhető Fiume területének határvonala; de azért az erdőtörvény életbelépte s végrehajtá-
sa nélkül Fiume városa információm szerint nagy buzgalmat fejt ki facsemetéknek kérel-
mezésében, amelyek természetesen a legelőnek használt területen kárba vesznek.

A vízjogi törvény (1885:XXIII. törvénycikk) állítólag életbe van léptetve, de aziránt 
vajon a városnál a vízjogosítványok iránti vízi könyvek szabályszerűen vezetnek-e, a vá-
rosnál eszközlendő közvetlen vizsgálat nélkül meggyőződést nem szerezhettem, noha 
tagadhatatlanul több igen jelentékeny iparvállalat s maga a városi vízvezeték szempont-
jából e törvénynek végrehajtása nagy jelentőséggel bír.

A vadászatról szóló 1883:XX. törvénycikk végrehajtása iránt kibocsátott rendelete 
városi tanácsnak a kormányzóság által kiadott 1883. július hó 23-án 995. szám alatt és 
állítólag a tilalmi időknek módosításával lett életbe léptetve, amiről azonban a kor-
mányzóságnak tudomása nincs.

Az állategészségügy rendezéséről szóló 1888:VII. törvénycikk végrehajtására vonat-
kozó 1888. évi október hó 22-én 40.000. sz. a. kelt rendelet a kormányzósághoz sem 
érkezett s így annak gyakorlati végrehajtási módozatáról tudomással nem bír, de jellem-
ző az állapotokra nézve, hogy a tengerészeti hatóságnál folytatott vizsgálódásom folytán 

104  Kuranda Emil 1882-től az Adria tengerhajózási társulat vezérigazgatója, több alkalommal Brazília és 
Szerbia alkonzulja, illetve főkonzulja. 

105  Lévai Adolf a Magyar leszámítoló és pénzváltó bank fiumei raktárvállalatának gondnoka. 
106  Antonio Francesco Smoquina nagykereskedő és vállalkozó, városi képviselő, 1870 óta a fiumei kereske-

delmi és iparkamara titkára. 
107  A mellékletek egyelőre még nem kerültek elő.
108  Liebermann Leo orvos, vegyész, higiénikus, egyetemi tanár. 1892 és 1902 között az Országos Chemiai 

Intézet és Központi Vegykísérleti Állomás igazgatója.
109  Kankovszky Ferenc miniszteri titkár, 1901-től a kormányzói tanács miniszteri osztálytanácsosa, majd 

tanácsosa, pénzügyi előadója. 
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szerzett információm szerint a kikötőben a vesztegelési és állategészségi rendészet fela-
datát egy medikus doktor végzi, mert állami állatorvos ott alkalmazva nincs.

Az állatkiviteli forgalom különben nem jelentékeny és sertéskivitel tengeri úton 
nem igen fordul elő, úgy hogy az főleg a lókivitelre, szarvasmarhák és juhok szállítására 
szorítkozik.

A  mezőgazdasági termékek és cikkek hamisításának tilalmazása tárgyában alkotott 
1895. évi 46. törvénycikk végrehajtása iránt eddig Fiumében még intézkedés nem történt.

A mezőgazdaságról és mezőrendőrségről szóló 1894:XII. törvénycikk úgy szintén 
az 1895:VIII. törvénycikk által elrendelt mezőgazdasági statisztikai adatok összeírásá-
ról szóló törvény még végrehajthatva, sőt még életbe léptetve sem lett. Mindkét ügyben 
azonban a várossal és kormányzósággal tárgyalások folytak, de eddig eredményhez nem 
vezettek.

Magam részéről, minthogy a földmívelésügyi minisztériumnak 8/. a. csatolt tárgya-
lási ügyiratai szerint az 1884:XII. törvénycikk110 életbeléptetése ellen főindokul az ho-
zatik fel, hogy a birtokhatár rendezése az érvényben levő osztrák polgári törvénykönyv-
ben lévén szabályozva, elkerülhetetlenül illetékességi összeütközéseket idézne elő a 
közigazgatási és a bírói hatóságok között, – felkértem a fiumei királyi törvényszék elnö-
két, hogy a törvényszék fennállása óta folyamatba tett mezőrendőri, s illetve birtokha-
tár-rendezési perek számadatait velem közölje. A királyi törvényszék elnökének 9/. alatt 
csatolt értesítése szerint azonban ily természetű peres ügyek folyamatban nem voltak s 
jelenleg sincsenek folyamatban. Ezen értesítést ugyan felületesnek tartom, mert való-
színű, hogy birtokperek címén folynak a határigazítási perek is, de tekintettel arra, hogy 
a közigazgatási bíróság hatáskörének életbeléptetésével kapcsolatban még számos más 
törvénynek Fiume területén leendő életbeléptetése lesz tárgyalandó, e kérdés is az álta-
lános rendezéssel lesz megoldandó, s így ezen tárgyalási ügyiratok ezen utalással téríten-
dők vissza a földmívelésügyi miniszter úr Ő Nagyméltóságához. 

Tengerészeti hatóság és kereskedelem
Fiume városa más kikötővárosoktól eltérőleg azon különös helyzetet tünteti fel, hogy a 
kikötőnek élénk forgalma teljesen külön vált a város beléletétől. Minden más kikötővá-
rosnak legalább a tenger partjához közel fekvő városrészei telve vannak raktárokkal s 
nagy kereskedelemi forgalomnak s speditiónak111 képét tárják fel, – míg Fiume városá-
nak belélete semmivel sem múlja fölül egy kis provinciális városnak a mindennapi élet 
szükségleteinek kielégítésére irányuló detail-kereskedés112 forgalmát. Ennek egyszerű 
magyarázata az, hogy Fiume csak tranzitó forgalommal113 bír, anélkül, hogy bármely 
árunak világra szóló piacát, kereskedelmi emporiumát114 képezné.

110  1884. évi XII. törvénycikk az új földadó-kataszteri munkálatok eredményei ellen érvényesíthető felszó-
lalások elintézésének módjáról.

111  Szállítmányozás (latin). 
112  Részlet, kisebb mennyiségben folyó kereskedés (német). 
113  Átmenő, átviteli kereskedelem (latin).
114  Kereskedelmi központ (latin).
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Fiumének nincsenek nagy kereskedői cégjei, amelyek megfelelő nagy tőkével ren-
delkezve, az egyes áruknak gyűjtőhelyét képeznék. Fiumének csak ügynökei vannak, 
kik provízióból115 élnek s ezért a kizárólag csak tranzitó forgalomból álló forgalom le-
bonyolítására szükséges raktárakról is az államnak kell gondoskodni.

A városban raktárak nem is léteznek, hanem csakis a kikötőben és a vasútnál, 
melyeknek kibérelése mellett azokat hasznosítja a maga részére, akár egy nagybér-
lő, – minő jelenleg a Leszámítoló Bank,116 – akár majd állami kezelés mellett több 
kisebb bérlő.

Ebből áll Fiume városának mint kereskedelmi emporiumnak egész jelentősége, mi-
ért is boldogult Baross Gábor volt kereskedelemügyi miniszter117 a helyzet fölismerése 
mellett igyekezett minden eszközzel a kereskedelem föllendítését előmozdítani, mely-
nek egyik tényezőjeként a tőzsdei intézményt is létesítette, évi 5000 forinttal járulván 
annak támogatására.118 Ezen összeget azonban a kormány fokozatosan leszállítván, je-
lenleg csak 2000 Ft segélyben részesül s azzal fenn nem tarthatván magát, küldöttségi-
leg a 10/. alatt tisztelettel bemutatott kérvényt intézett hozzám, melynek az eredetileg 
5000 Ft-ban megállapított állami segélynek 5-6 évre leendő állandósítása iránt Nagy-
méltóságodnak hathatós pártolását kieszközöltetni kérik, minthogy ellenesetben a 
tőzsde intézményének megszüntetésével a fiumei kereskedelem hitelére hivatalos diszk-
reditálás119 folytán a legsúlyosabb csapás méretnék.

Kapcsolatban áll ezzel a „Lloyd” társulat ügye,120 mely feladatául tűzte az ottani ke-
reskedői elemnek területi szervezését és a kereskedői szakképzettségnek fejlesztését 
megfelelő tanfolyamok, felolvasások s a többi közti az ottani felsőbb kereskedelmi isko-
lánál hiányzó gyorsírói tanfolyamok pótlásáról gondoskodni.

Meg kell még említenem, hogy ama felső kereskedelmi iskolának színvonala felől a 
legkedvezőtlenebb vélemények nyilváníttatván – személyesen is meglátogatván azt, 
ama véleményeket igazoltnak ugyan nem találtam, de ezen intézmény is küzdvén a 
nyelvbeli nehézségekkel a[z]121 igazgató részéről érzékeny hiányként hozatott fel, hogy 
a kereskedelmi számvitel és könyvvitel, – tehát a legfontosabb tantárgyakból olasz nyelvű 

115  Közvetítői díj, jutalék, alkuszdíj, üzérdíj, ellátási díj (latin).
116  Leszámítoló Bank: 1891-től volt jelen a raktározási problémák és a gabonakivitel fellendítése érdeké-

ben, azonnal bekapcsolódott a tárházépítésekbe és a gabonaelevátor kezelésébe.
117  Baross Gábor 1889–1892 között kereskedelemügyi miniszter.
118  1892-ben a kormány támogatásával létrejött egyesület a kikötőváros kereskedelmének viszonylagosan 

alacsony intenzitása miatt elsősorban a kereskedők számára teremtett érintkezési lehetőséget. Elnöke 
Simone Vranyczány; alelnöke: Francesco Gilberto Corossacz. 

119  Lejáratás (latin).
120  Ekkor még a fiumei tőzsde társintézménye, a fiumei kereskedők „kaszinója” eleinte kizárólag gazdasági 

kérdésekben fejtette ki szakvéleményét, később érdeklődése és tevékenysége fokozatosan megnőtt a tár-
sadalmi és politikai kérdések, és azoknak a magyar állam érdekében való befolyásolása iránt is. Elnöke 
Artur Steinacker. DAR JU 5. 18. eln./1902.

121  Betoldás. 
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tankönyv nem áll rendelkezésre és a magyar nyelv tanítása nagy nehézségbe ütközik egy 
olasz–magyar szótárnak hiánya folytán.122

Minthogy ezen hiányok orvoslásáról az ottani tanári kar igénybevétele mellett 
aránylag csekély, néhány 100 forintnyi költséggel lehetne gondoskodni s a befektetett 
összeg részben meg is térülne a tankönyvek vételárából, – célszerűnek vélném, hogy a 
kereskedelemügyi miniszter úr Ő Nagyméltósága123 felhívassék, miszerint eziránt a 
közoktatásügyi miniszter úr Ő Nagyméltóságával érintkezésbe lépjen.

Mielőtt a tengerészeti hatóság ügykörét érinteném, szükségesnek tartom arra utalni, 
hogy a közutakról és vámokról szóló 1890:I. törvénycikk124 Fiume területén életbe lép-
tetve nem lett, sőt ezen törvény 161. §-ban ki van mondva, „hogy Fiume városára és 
kerületére nézve a jelenben fennálló gyakorlat a további intézkedésig fenntartatik.”

Eltekintve azonban attól, vajon célszerű lenne-e ezen törvénynek életbeléptetése 
avagy sem, – tapasztalatból csak annyit jelenthetek, hogy az Isztria felé vezető s a város-
nak kezelése alatt levő útvonalnak az osztrák területen fekvő része aránytalanul jobb 
karban van tartva, és minthogy információm szerint a város műszaki közegei állítólag 
egyáltalán nem felelnek meg kellőkép hivatásuknak s a közigazgatási bizottság intézmé-
nyének életbeléptetésével az államépítészeti hivatalt helyettesítő képviseletről is gon-
doskodni kellend, – felhívtam Hajnal miniszteri osztálytanácsost, és a magyar királyi 
tengerészeti hatóság műszaki osztályának főnökét125 eziránti véleményezésre, kinek a 
helyi viszonyoknak alapos ismeretén alapuló szakavatott és a megjelölt szűkebb ügykört 
meghaladó közmunka-tanácsi intézmény létesítésére irányuló véleményét van szeren-
csém 11/. alatt tisztelettel előterjeszteni.

Áttérve már most a tengerészeti hatóság szervezetére, noha a kereskedelmi miniszter 
úr Ő Nagyméltósága múlt évi november hó 9-én 5647/eln. szám alatt kelt átiratában 
kijelenté, hogy e hatóságnak szervezetében és ügykörében lényegesebb változtatást sem 
szükségesnek nem tart, s egyedül a kormányzónak szolgálati alárendeltségi viszonyának 
kellő kidomborítását óhajtja a kormányzó hatáskörének esetleges szabályozása eseté-
ben, – kormányzati szempontból igyekeztem a tengerészeti hatóság működése felől is 
információt szeretni, melynek folytán afelől győződtem meg, hogy a fiumei tengerésze-
ti hatóság túlságos centralizáció folytán a trieszti tengerészeti hatósághoz mérten felette 
korlátoltatott, – noha a vám- és kereskedelmi szövetség meghosszabbításáról szóló 
1887:XXIV. törvénycikk VI. cikke szerint: „A  kikötőügyi és tengerészegészségügyi 
közigazgatás, a tengeri hajózás űzésére a tengeri egészségügyre és a tengeri halászatra 
vonatkozólag, mindkét állam területén a két fél kormányai által egyenlő szabályok sze-
rint és általában lehetőleg összhangzatosan intéztetni.”

122  Ahogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter válaszjelentéséből és más forrásokból is ismeretes, Benkő 
Zoltán és Donáth Imre fiumei állami polgári iskolai igazgató, későbbi tanfelügyelő 1884-ben már meg-
jelentetett egy magyar–olasz, majd 1887-ben egy olasz–magyar szótárat Fiumében. Fábián 1990. 

123  Dániel Ernő 1895–1899 között kereskedelemügyi miniszter. 
124  1890. évi I. törvénycikk a közutakról és vámokról.
125  Hajnal Antal vízépítő mérnök, 1889-től miniszteri osztálytanácsos és a tengerészeti hatóság műszaki 

osztályának a főnöke.
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Igaz ugyan, hogy lényeges szervezeti különbség a két tengerészeti hatóság közt már 
abban rejlik, hogy a trieszti tengerészeti hatóság a politikai főnöktől nem függő önálló 
elnök alatt áll, míg a fiumei tengerészeti hatóság főnöke a mindenkori kormányzó, ki 
egy szakhatóság vezetésére megkívánt képességgel és állandósággal sem bír, de ezen 
szervezet a Horvát-Szlavónországgal való közjogi viszonyunk folyományát képezvén, 
azon változtatni nem lehet.126 Gyakorlati nehézségekbe azonban alig ütközhetik, hogy 
a kormányzónak kétféle hatásköre egymástól szorosan elkülöníttessék és a tengerészeti 
hatóságnak szakszerű vezetésében annak főnöke oly jogkörrel ruháztassék fel, melynek 
megfelelően a kereskedelemügyi miniszternek közvetlen felelősséggel tartozzék. 

Ehelyett azonban a kereskedelmi miniszter túlhajtott centralizáció által igyekezvén 
a tengerészeti hatóság szakszerű vezetését biztosítani, ez által sok esetben az ügyeknek 
gyors és célszerű ellátása akadályoztatik; a tengerészeti hatóságnak autoritása szemben 
a trieszti hatósággal lefokoztatik s a hajózással foglalkozó szakférfiak nyilatkozatai sze-
rint a tengerészeti hatóságnak székhelye jóformán Budapestre lett áthelyezve, amit cél-
ravezetőnek tekinteni aligha lehet.

Jelenleg sem a kormányzói, sem a tengerészeti hatóság főnöki állása nem lévén be-
töltve,127 ily interregnum huzamosabb időre nem tartható fenn, kivált, ha a keleti bo-
nyodalmak128 a tengeri forgalomra kihatással lesznek.

A  tengerészeti hatóság közegeinek nyilatkozatai szerint ugyan célszerűnek bizo-
nyult a korábbi szórványos rendelkezések helyett Baross Gábor kereskedelmi miniszter 
úr által 1892. évben kibocsátott egységes szolgálati utasítása,129 de azért a túlhajtott 
centralizációt hangoztató fentebbi állításom igazolására szolgáljon azon körülmények-
re való utalásom, hogy pl. mindkét tengeri hajózási főfelügyelőnek székhelye Budapes-
ten van, s azoknak jelentéseiről a tengerészeti hatóság tudomással sem bír. Elágazik to-
vábbá a tengerészeti hatóságnak tájékozottsága az egyes vállalatok kormánybiztosi 
intézménye folytán, mert azok közvetlenül teszik meg jelentéseiket a tengerészeti 
hatóság nak elkerülésével.130

126  Utalás az 1868. évi XXX. tc. 9. §-ára, amely értelmében a kereskedelmi, vámkezelési, útszabályozási, 
tengerészeti, hajózási stb. kérdések magyar–horvát közös ügynek számítottak.

127  Utalás Batthyány Lajos fiumei kormányzó lemondását követően beállt „interregnumra”.
128  Utalás a Balkán-félszigeten zajló, különösen az orosz–bolgár–török–görög felek közti konfliktusokra. 
129  A kereskedelemügyi m. kir. miniszter által 1892. február 7-én kiadott utasítás. DAR JU 9. ált. ir. 9-II. t./1892., 

MNL OL K 26. 803 cs. 1909. II. rész. 70484. I. 1891 számhoz. Ennek tervezete. MNL OL K 230. 13. d. 
1890. VIII. t.

130  Megjegyzésre érdemes, hogy hasonlóan Dárdayhoz, Szapáry László fiumei kormányzó a tengerészeti ható-
ság elnökeként is bírálta Baross Gábornak a tengerhajózási főfelügyelőkről szóló 33 261/1891. miniszteri 
utasítását. Batthyány úgy vélte, hogy az utasítás megnehezíti és lassítja az ügymenet folyamatát, ezért 1898-
ban kérvénnyel fordult Dániel Ernő kereskedelemügyi miniszterhez a Hatóság jogainak visszaadása és a 
főfelügyelet Fiumébe való visszahelyezése érdekében. DAR JU 9. eln. 15. I. t./1898. 1898. június 18. 
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Ily kormánybiztosai vannak az „Adria”131 és az „Ungaro-Kroato”132 hajózási társula-
tokon kívül a hajóépítészetet felügyelő bizottságának, a Dock-vállalatnak és a szabad-
hajózást űző vállalatok társulatának.

Itt meg kell egyúttal jegyeznem, hogy észleleteim szerint az „Ungaro-Kroato” társu-
lat a tengerparti forgalom fellendítését igen nagy mértékben mozdította elő, de teljesen 
horvát szellem befolyása alatt áll, ami ismét Fiume városa olasz elemének vállalkozási 
szellem hiányára mutat és szükségessé teszi, hogy ezen vállalat vezetése politikai szem-
pontból is figyelemmel kísértessék.133 

Nem akarok a fentebb említett egységes szolgálati utasítás apró részleteibe bocsát-
kozni,134 s csak a centralizáció látványos volta tekintetében arra utalni, hogy miként fe-
lelhessen meg a tengerészeti hatóság a 3. § 14. pontjában felsorolt azon feladatának, 
hogy a tengerészeti szakoktatás felett felügyeletet gyakoroljon, amidőn a tengeri hajó-
zási felügyelők egyike sincs a tengerészeti hatóságnál alkalmazva, s a kapitányi vizsgák 
letételekor azoknak egyikét Budapestről kell kiküldeni. – Nem tartom továbbá célsze-
rűnek azon megszorítást, hogy a tengerészeti hatóság a külügyi minisztériumnál s egyéb 
kormányzati ágak csak a kereskedelmi miniszter útján érintkezhetik (25. §), felette költ-
séges a műszaki szolgálatra vonatkozó azon rendelkezés (31. §), hogy 1000 Ft-nál maga-
sabb költséggel járó és Fiumén kívül teljesítendő érintkezések vezetése és felügyelete 
céljából állandóan egy műszaki közeg kirendeltessék, az építkezések felülvizsgálatát ille-
tőleg pedig, hogy azt 300 Ft-on felül egy mérnök és egy számvevőségi tiszt ejti meg stb. 
Nem óhajtván azonban a kereskedelemügyi miniszter úr Ő Nagyméltóságának fent-
tisztelt átiratának intenciójával ellentétbe jutni, – azt hiszem, kormányzati szempont-
ból a fentebbi néhány megjegyzésre szorítkozhatom. 

A kormányzói helyettes által egybehívott szaktanácskozmányról135

A  fiumei kormányzati viszonyoknak minden irányban részletezett fentebbi állapota 
folytán szükségesnek tartottam a kormányzói helyettes útján egy szaktanácskozmányt 
egybehívatni azon célból, hogy teljes tájékozást szerezhessek aziránt, mely nehézségbe 
ütközik az 1867. óta alkotott összes törvényeknek életbeléptetése és minthogy e nélkül 

131  Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság (jogelődje: Adria-Steam-Ship-Company) az 
1880:XXV. tc. értelmében államilag támogatott, de facto a kereskedelemügyi miniszter felügyelete 
alatt álló részvénytársaság. Székhelye Budapest. 

132  Korrekció. Ungaro–Croata (Magyart–Horvát) tengeri hajózási társulat. Elnöke: Francesco Gilberto 
Corossacz városi képviselő. 

133  Az Ungaro–Croata ellenőrzése kapcsán később egy kormánybiztos kiküldetése is szóba került. 
134  A túlzott központosításra már Zichy Ágost is felhívta a figyelmet, aki több alkalommal is figyelmeztette 

a kereskedelemügyi minisztert, hogy az új szolgálati utasítás, és így a tengerészeti hatóság elnöki hatás-
körének korlátozása nemcsak célszerűtlen, de a kormányzói méltóság lejáratását is magával vonja. Tilta-
kozása jeléül 1892. január 5-én beadta lemondását, melyet az uralkodó hamarosan el is fogadott. MNL 
OL K 26. 803. cs. 1909. II. rész. 573.M.E./1892; 4510/1891; DAR JU 5. eln. ir. 3.b./1892. 

135  Abele Rezső kormányzói helyettes az értekezletet január 19-re hívta össze és több napon át ülésezett. 
Többek közt részt vettek rajta Batthyány Tivadar, Fiume országgyűlési képviselője, Nicolo Gelletich és 
Emidio Mohovich alpolgármesterek, Feichtinger Elek királyi tanácsos pénzügyigazgató, Gaál Tibor ál-
lamügyész, Francesco Polessi rendőrfőnök, Luigi Ossoinack nagyvállalkozó és a képviselő-testület tagjai. 
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az 1896:XXVI. törvénycikk 158. §-ában nyújtott felhatalmazás ellenére a közigazgatási 
bíróság hatáskörének kiterjesztése Fiume területére alig volna lehetséges, – e kérést a 
közjogi kérdéseknek érintetlenül hagyásával tűztem ki a tanácskozás alapjául. Második 
kérdésül felvetettem a municipális rendőrségnek államosítását,136 melyet a kormány 
már évek óta tervel és a belügyminiszter úr Ő Nagyméltósága a kereskedelemügyi mi-
niszter úrnál ismételt szorgalmazása folytán a volt kormányzónak137 javaslata alapján 
folyó évi január hó 1-jével szándékozott keresztülvinni.

Ezen értekezletre a kormányzói helyettes által meghívattam a városi képviselőtestü-
let mindazon tagjait, kik a képességnek azon színvonalán állanak, hogy a törvény isme-
retét feltételező kérdésekről véleményt nyilváníthatnak.

Az e tanácskozmányról vezetett jegyzőkönyvet, melyet német nyelven szerkesztet-
tem azon okból, hogy annak hitelesítése nehézségekbe ne ütközzék,138 amitől azonban 
a tanácskozmánynak meddő eredménytelensége után teljesen eltekinthettem, – van sze-
rencsén /12. alatt tisztelettel előterjeszteni.

Ennek tanulsága szerint a szó szerint felvett előterjesztésemben foglalt azon javasla-
tom, hogy a kormányzóság mellett az adóügyi bizottság analógiája139 szerint a közigaz-
gatási bizottság intézménye létesíttessék, határozott ellenzésre talált főleg azon szem-
pontból, hogy ily intézménynek a város ügyeibe befolyás nem engedhető az autonómia 
sérelme nélkül. Emellett támaszkodva az 1868:XXX. törvénycikk 66. §-ra a város statú-
tumát olyannak tekintik, mint egy megmásíthatatlan alkotmányt – mert szervezeti vál-
tozás nézetük szerint csak regnicoláris140 úton eszközölhető, mely esetben a város, mint 
az ország harmadik faktora van hivatva közreműködni.141

E felfogásban nincs pártkülönbség köztük s mereven tiltakoznak az ellen, hogy a 
városi statútumnak a törvényekhez kell alkalmaztatni, minélfogva a város autonómiája 
bizonyos szeparatizmussá fejlődött, amelynek fenntartása idővel lehetetlenné fogja ten-
ni Fiumét magyar törvények szerint kormányozni.142

A rendőrség államosítását pedig annyira perhoreszkálják,143 hogy a volt kormányzó 
részéről proponált legelőnyösebb feltételek mellett sem hajlandók autonómiájuknak 
ezen részét véleményük szerint „áruba bocsájtani”144 s így a rendészetnek államosítása 
csak akként lenne kivihető, ha az alkotandó törvényben a kormány felhatalmazást nyerne 

136  A fiumei rendőrség átszervezésének és a városi önkormányzatról való leválasztásának, majd államosításá-
nak kérdése gyakorlatilag már 1873 óta napirenden volt. 

137  Batthyány Lajos 1892–1896 között fiumei kormányzó.
138  A fiumei városatyák többsége nem beszélte a magyar nyelvet.
139  Valamihez hasonlóan, valaminek a mintájára (görög).
140  Tehát a horvát, magyar és fiumei regnicoláris bizottságok ismételt kiküldésével. 
141  A fiumei városatyák Fiume „harmadik faktori” mivoltát elsősorban arra alapozták, hogy már 1868-ban, az 

első regnicoláris bizottságok kiküldetése során egyenlő félként vettek részt a tárgyalásokon a magyar és 
horvát tagok mellett. Úgy vélték, ezzel a magyar kormány elismerte, hogy Horvátországhoz hasonló jog-
körrel rendelkeznek, és a város közjogi állapotán képviselőik hozzájárulása nélkül nem lehet változtatni. 

142  Dárday félelme az olasz irredentizmus és a jugoszláv eszmék terjedésétől.
143  Irtózik valamitől, borzad (latin). 
144  Talán utalás Luigi Ossoinack, nagyvállalkozó és nagykereskedő, városi képviselő „a város joga nem 

eladó!” kijelentésére. A Magyar korona, 1897.



557

arra, hogy azt successive145 életbe léptetheti ott, ahol szükségesnek találja. Ily törvény-
nek alkotása Fiumére való kiterjesztés mellett, a városnak önkéntes hozzájárulása mel-
lőzhető lesz. 

Nagyméltóságodnak folyó év január hó 19-én kelt levélbeli utasítása folytán a hor-
vát-szlavón-dalmátországi bán Ő Nagyméltóságát a fenti tiszteletteljes előterjesztésem-
ben foglalt fiumei kormányzati viszonyok állapotáról élő szóval informálván, az ügyek 
rendezésének szükségéről teljesen meggyőződött, de az 1884.146 évi magyar regnicoláris 
bizottság147 által javasolt azon módozatnak követését, hogy a magyar kormány a tör-
vényhozástól felhatalmazást kérjen az 1867. óta hozott alkotmányos törvényeinket 
Fiume területén való hatályba léptetésére, – kivihetőnek nem tartja, mert az Fiume 
kor mányzati viszonyainak törvényhozás útján leendő rendezését képezvén az 
1868:XXX. törvénycikk 66. §-ának rendelkezésébe ütközik, amely nézetnek már a hor-
vát-szlavón-dalmát miniszter úr Ő Nagyméltósága148 is múlt évi november hó 23-án 
1819. szám alatt kelt átiratában is kifejezést adott. 

Az ügyeknek adminisztráció úton leendő rendezését ellenben a maga részéről is a 
leghathatóbban támogatni hajlandó, mert nézete szerint Fiume városa legfőbb táma-
szát azon felvetésből meríti, hogy a Magyarország és Horvát–Szlavónország közt fenn-
forgó ellentétek folytán sajátos autonómiával felruházott külön országrészt képezhet. 
Célszerűnek tartaná ezért, hogy az ügyeknek adminisztratív úton leendő rendezéséhez, 
anélkül, hogy a horvát kormány befolyást gyakorolna, a rendezés céljából egybehívan-
dó enquete149 tárgyaláson a horvát kormány képviselete által hozzájárulását nyilvánít-
hassa ki, ami törvénypótló intézkedésnek felelne meg, és ami által azon kettős cél lenne 
elérhető, hogy egyfelől a horvát közvélemény megnyugvást lelne, s így a horvát kor-
mánypárt támadások ellen biztosítva lenne,150 másfelől Fiume városa a Magyarország és 
Horvátország közt fennforgó ellentétből merített támaszát teljesen elvesztené.151 A cél 
és siker biztosításának szem előtt tartásával ezen javaslatának ad referendum152 vételével 
bízatván meg, – van szerencsém ezen tiszteletteljes jelentésemnek előterjesztésével 
Nagyméltóságodnak bölcs elhatározását kikérni.

Budapesten, 1897. február 25-én. 

145  Fokozatosan, lépésről lépésre (latin).
146  Korrekció Dárday által: [áthúzva: 1882.]
147  Az országgyűlés mindkét házából, a horvát országgyűlésből, valamint a fiumei városi testületből kikül-

dött tanácskozó bizottság (1868–1869; 1883–1884). 
148  Emerik Josipović 1889–1898 között horvát-szlavón-dalmát tárca nélküli miniszter. 
149  Ankét. Értekezlet (francia).
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152  Jelentésre (latin).
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