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Fiume változó helyzete a magyar gazdaságpolitikában, különös 

tekintettel a magyar agrárexportra a Trianont követő 

konszolidációtól a kilencvenes évekig 

 

Bali Lóránt1 

1. Abstract 
 

According to the Croatian-Hungarian Compromise (Nagodba), the 66th § of the XXX. act, 1868 
disposed the situation of Fiume where the town was mentioned as a separate body belonging to 
the Hungarian Crown (separatum sacrea regni coronae adnexum corpus). The years of the 
dualism had a positive impact on the harbour city. In 1869 the number of the present population 
was 17.884 persons which, by 1910, grew to 49.806. After the peace treaties closing the World 
War I the affiliation of Fiume was only slowly sorted out. There were numerous political ideas in 
order to solve the question. The initiation of the reorganisation of the economy only started in 
the second half of 1925, when Fiume was under the authority of Italy. Italy recognised that the 
town possessed only a limited importance to the country. Due to its geographical allocation and 
proximity to Trieste, the real hinterland of Fiume was the South Slavic State and Hungary. In the 
Yugoslavian era after World War II the harbour was experiencing its renaissance which was later 
deflected by the South Slavic Civil War. In Croatia, despite of the fact that the town is among the 
five greatest cities of the country, the harbour could not reorganise itself. 
Keywords: Fiume, economic policy, maritime trade 
 

2.  Fiume politikai, gazdasági helyzete az Osztrák-Magyar Monarchiában 

  

Az 1868. évi XXX. törvénycikk 66. §-a rendelkezett Fiume helyzetéről a horvát-magyar kiegyezést 
(Nagodba) illetően, ahol a várost a Magyar Koronához tartozó külön testként említi (separatum 
sacrea regni coronae adnexum corpus). A település helyzetéről a horvát sabor, a magyar 
országgyűlés és a város önkormányzata hosszas tárgyalásokat folytatott, amelyek nem vezettek 
eredményre. A megegyezési próbálkozások után a magyar kormányzat az uralkodó 
beleegyezésével jóváhagyta 1870 júliusában a „Fiume provizórium” rendeletet, ezzel a város és 
kerülete ideiglenesen magyar irányítás alá került (Horváth J. 1999, S. Pallos P. 2012, Pelles M.–
Zsigmond G. 2018.).  

A közjogi helyzet rendeződésével a magyar tudományos-gazdasági életből kiemelkedve 
Havass Rezső az elsők között ismerte fel a kereskedelem és a közlekedési kapcsolatok 
fejlesztésének fontosságát. Több erre vonatkozó elképzeléssel is rendelkezett a Magyar Királyság 
szempontjából. „A magyar nemzetgazdasági és hatalmi törekvéseinek iránytűje keletre mutat. 
Nemcsak egy dicső múltnak, az Árpádok, az Anjouk és Mátyás király világpolitikájának 
hagyománya serkent minket erre a törekvésre, hanem érdekeink egész láncolata – kiváltképpen 
gazdasági téren – egyik legfontosabb feladatunkká teszi, hogy keleten, elsősorban a szomszéd 
Balkán-félszigeten, tért foglaljunk.” (Havass R. 1913, 153. p.) E témában jelent meg 1878-ban az 
első jelentős gazdaságföldrajzi értekezése a károlyváros-fiumei vasút szerepéről a magyar 
nemzetgazdaságban. Ettől fogva napirenden volt a magyar imperialisztikus törekvések 
tudományos képviselete az Adriára való kijutás problematikájának vizsgálatában (Pécsi A. 1927).  

                                                 
1 Adjunktus, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Gazdaságmódszertani Tanszék 
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A kereskedelem fejlődésének elengedhetetlen záloga volt a kikötő és a Budapesttel való 
vasúti összeköttetés fejlesztése. 1873 őszére elkészült a Károlyvárost összekötő szakasz az Alföld-
Fiume fővonal részeként, ezzel bekapcsolódott az országos vasúti közlekedés vérkeringésébe. A 
korszak végére a pályaudvart és a kikötőt kiszolgálandó mintegy 60 km hosszú vágányhálózat 
épült ki. 1867–1918 között a magyar kormányok mintegy 55 millió koronát invesztáltak a 
városba. Baross Gábor közlekedési miniszter a nemzetgazdasági érdekeket szem előtt tartva 
teremtette meg vasút–közút-kikötő hármas fejlesztésének a költségvetési lehetőségeit. Ennek 
eredményeként a teherforgalom 1913-ban elérte a 2,1 millió tonnát, s ezzel az európai kikötők 
közötti rangsorban a 10. helyet foglalta el. A kedvezőtlen természeti adottságok ellenére - az 
állami beruházások eredményeként - sikerült megteremteni a versenyképességét. 

Az 1880. évi XXV. törvénycikk a Fiume és a nyugat-európai kikötők közt rendes 
gőzhajózási összeköttetés létesítéséről elősegítette, hogy állami szubvencióval az "Adria-Steam-
Ship-Company" révén bekapcsolódjon a nyugat-európai tengeri kereskedelmi forgalomba. 1891-
ben megszűnt a fiumei kikötő szabad kikötői státusza, ezzel bekerült az osztrák-magyar közös 
vámterületbe.  

A dualizmus évei kedvező hatást gyakoroltak a kikötővárosra.  1869-ben a jelenlévő 
népesség száma 17.884 fő volt, 1910-re ez a szám 49.806-ra emelkedett. A magyar nemzetiségű 
lakosság aránya 13%, a horvát és szerb 26,8%, az olaszé pedig 48,6% volt. Tehát amikor 1918. 
október 29-én Jekelfalussy Zoltán, az utolsó magyar kormányzó elhagyta Fiumét, akkor egy 
fejlett, multietnikus várost hagyott a háta mögött (Fest A. 1912, Pap N. 2007, Pelles M.–
Zsigmond G. 2018.).     

 
3. A politikai és államjogi helyzet átalakulása az első világégést követően 

 

Az első világháborút lezáró békeszerződéseket követően Fiume hovatartozása csak lassan 
rendeződött, közjogi helyzete a trianoni békeszerződés után négy évvel még rendezetlen volt. 
Több politikai elképzelés is felmerült a kérdéskör megoldására. A wilsoni javaslatok és a londoni 
egyezmény alapján a város Horvátország részét kellett volna, hogy képezze. A békekonferencián 
felmerült egy független Fiume Állam létrehozása is, amelyet maguk a város lakói is támogattak. 
Ez utóbbi folyamatot Ricardo Zanella autonomista politikus próbálta meg befolyásolni. 
Elképzelései gazdaságilag helytállók voltak, hiszen egy autonóm kikötő független a kül- és 
belpolitikai harcoktól. A helyzet megvalósulásával, ahogy azt a későbbiekben látni fogjuk, a város 
csak nyert volna. A Szerb-Horvát-Szlovén Királyság gazdaságát a spliti és a sušaki kikötő 
kapacitása nem tudta kielégíteni, ami az előnytelen vasúti kapcsolatokkal és a gyenge kikötői 
raktározási, rakodási potenciál gyengeségével magyarázható (Gulyás L.–Bali L. 2012, Gulyás L. 
2012, Szávai F. 2009). 

Felmerült a kikötő felosztása is. Horvátország magának követelte a Recina folyó deltáját 
és a Baross-kikötőt, ám 1920. január 20-án Londonban már az egész kikötőre benyújtotta az 
igényét. A nagyhatalmak a rapallói konferencián visszautasították az olasz és a délszláv javaslatot 
is, és megegyeztek Fiume szabad állammá nyilvánításáról, amelyet Olaszországgal csak egy 
keskeny földcsík kötött össze. Az új politikai képződmény azonban folyamatos működési 
zavarokkal küzdött, ennek „kezelésére” az olasz kormány katonai kormányzót nevezett ki. A 
helyzet megoldására 1924. január 27-én Rómában létrejött az a megállapodás, amelynek 
értelmében az olaszok annektálták Fiumét, Jugoszlávia pedig megkapta a Baross-kikötőt. A 
megállapodás részleteit a nettunoi egyezmény rendezte 1925. július 20-án, amely az olasz-
jugoszláv kikötői és vasúti forgalmat is szabályozta. Ezt követően kerülhetett sor a magyar-fiumei 
kapcsolatok újragondolására (Binét Gy. 1931, Sajnović P. 1953). 
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4. Az olasz-magyar Fiume-gazdaságpolitika főbb aspektusai 

 

A gazdasági élet újjászervezésének megkezdésére az olasz fennhatóság alatt álló Fiumében csak az 
1925. év második felében került sor. Olaszország felismerte, hogy számára a város csak 
korlátozott jelentőséggel bír. Földrajzi fekvéséből és Trieszt közelségéből adódóan Fiume igazi 
hátországa a délszláv állam és hazánk volt. Ezért Olaszország arra törekedett, hogy elősegítse a 
kikötő régi gazdasági és vonzáskörzeti kapcsolatainak a helyreállítását. Megteremtette a 
hajóösszeköttetést Európa fontosabb kikötőivel, újraszervezte a kikötői szolgálatot, és támogatta 
a város gazdasági teljesítőképességének a megerősödését. Az utolsó békeév, 1913, kereskedelmi 
forgalmának nagy részét a magyar tengerészet bonyolította le 134 gőzössel, 142 539 tonna 
űrtartalommal. A háborús veszteségek eredményeként a flotta 50 gőzösre és 71 794 tonna 
űrtartalomra csökkent. A hajók többségét az „Adria” Társaság2 birtokolta, a „Levante”, „Orient”, 
„Fiumana”, „Costiera” és a „Nautica” mellett. Menetrend szerinti forgalommal azonban csak az 
első rendelkezett. A kikötők és raktárak karbantartására, kezelésére létrehozta a Fiumei 
Közraktárvállalatot, és helyreállította a rendszeres szárazföldi közlekedést is. Újraéledt a Fiume-
Zágráb-Gyékényes vasútvonal. Azonban ennek a működése továbbra is problémás volt. Az 
olaszokkal való kapcsolatot biztosító, a Trieszt-Postojna vonalból elágazó Fiume-San Pietro vonal 
nem tudta kielégíteni a forgalmi igényeket. A jugoszláv vonalak tarifális kérdései is megoldatlanok 
maradtak (Binét Gy. 1931). 

Az olasz gazdaságpolitika a Fiumét érintő kérdéseket hasonlóan próbálta megválaszolni, 
mint ahogy korábban a Monarchia tette, állami ráhatással. A hátország és kereskedelmi forgalom 
nélkül tengődő városban ipari beruházásokat hajtott végre, valamint hitel-, adó- és 
vámkedvezményekkel segítette a kereskedelmi forgalom erősödését. 1926-ban létrehozta az 
Istituto Federale delle Casse di Risparimo delle Venezie Sezione Autonoma Fiumana 
pénzintézetet a tranzitforgalom finanszírozásának elősegítésére, amely Budapesten is rendelkezett 
bankfiókkal. A hazai Hitel-Bank és a Leszámítolóbank pedig Fiumében nyitott fiókot. Az 1927-
ben megkötött olasz-magyar örökbarátsági szerződés alapján is Fiume lett a magyar tengeri kijárat 
(Snjanović P. 1953). 

Fiume kikötője tárházai és raktárai révén ideális volt a magyar mezőgazdasági áruk 
befogadására, tárolására, kezelésére és továbbítására. 17 ezer vagon áru befogadására alkalmas 
kapacitásából 600 vagon a gabona és a liszt raktározását szolgálta3. Hazánk a kikötői forgalom 
részesedésében a második helyen állt, 1928-ban a vasúton érkezett áruk tekintetében részesedése 
az összforgalomból 27,1% volt4. Jugoszlávia 48,9%-kal állt az első helyen, Olaszország pedig 
18%-kal a harmadik helyen. A vasúton elszállított áruk tekintetében Csehszlovákia 25,4%-kal, 
Magyarország 24,4%-kal, Olaszország 20,3%-kal, Jugoszlávia 17,7%-kal és Ausztria 12,1%-kal 
rendelkezett. A magyar összforgalom a húszas évek végén növekvő tendenciát és 
átstruktúrálódást mutatott. A foszfát és a kőolaj visszaszorult a szállított áruszerkezetben a rizs, a 
déligyümölcs import, valamint a cukor, gabona, hüvelyesek, magvak, burgonya, répaszelet és a fa 
javára. Magyarország összforgalma Fiuméval 1928-ban 1 256 103 q-t, 1929-ben pedig 1 510 118 

                                                 
2 Az „Adria” Magyar Királyi Hajózási Rt. megszűnte után a részvényei felvásárlásából jött létre 1924-ben a „Societa 
Anonima di Navigazione Marittima Adria” Társaság, amely 1936 decemberéig működött Fiumében. 
3 A Magyarország-Fiume viszonylatban történő gabonakereskedelem fő útvonala a Murakeresztúr-Kotoriba-Rakek-
Postojna-Fiume vasútvonal volt. In: Magyar Országos Levéltár Kereskedelem-és Közlekedésügyi Minisztérium Le-
véltár K734 Fond Külkereskedelmi Hivatal Általános iratok 7. tétel Búza és egyéb gabonák, maláta. Új magyar búza-
export kalkulációja. Budapest, 1938. 06. 10.  
4 1936-tól A Jugoszláv Államvasutak „refrakciát” nyújt a tengerentúlra irányuló magyar búzaszállítmányokra. 1936 
novemberéig 35 000 tonna búzát szállítottak le a Murakeresztúr-Kotoriba-Rakek-Postojna vonalon. Az S. A. Italo-
Ungherese per i Traffici Fiumani képviselője kifejti, hogy a refrakcia átengedése vállalat számára a Magyar Külkeres-
kedelmi Hivataltól a forgalom emelkedését serkentené, és ezáltal a jugoszláv refrakcia is nagyobb lenne, arányaiban 
tovább csökkentve a szállítási költségeket. In: Magyar Országos Levéltár Kereskedelem-és Közlekedésügyi Miniszté-
rium Levéltár K734 Fond Külkereskedelmi Hivatal Általános iratok 11. tétel S.A. Italo-Ungherese per i Traffici Fiu-
mani. 7691/Tr/Sz. levele Méltóságos Kunder Antal min. tan. urnak, a m. kir. Külkereskedelmi Hivatal elnökének. 
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q-t tett ki, ez igen impozáns 20% közeli növekedést jelentett (Binét Gy. 1931).  
A kikötőnek fontos szerepet szánt a magyar külkereskedelem a harmincas években is, ezt 

támasztják alá a Magyar Külkereskedelmi Hivatal levéltári anyagának egyes iratai. A magyar 
mezőgazdasági exportot hátrányosan érintette a kisantant államok hazánk irányába mutatott 
ellenséges viszonya, amelynek jelei megmutatkoztak a feléjük, illetve rajtuk keresztül irányuló 
kereskedelmi forgalom korlátozásában. Így, ahogy a Magyar Tengerentúli Hajózási 
Részvénytársaság 1933. 11. 02-án a Magyar Külkereskedelmi Hivatal elnökségének szánt 
levelében olvasható, a szarvasmarhák tengeri szállítására alkalmas speciális istállóhajók 
beszerzését indítványozták, amelyek megfelelő elhelyezést, táplálkozási lehetőséget biztosítanak 
minden állat számára, mérsékelve ezzel a hajóút során előálló súlycsökkenést és az ennek 
következményeként felmerülő forgalmi értékcsökkenést. Az indítvány az alábbi indokokat sorolja 
fel a város mellett: „A járat Fiuméból indulna ki, nem csupán azért, mert oda a vasúti fuvar 
valamivel olcsóbb, mint Triesztbe, hanem azért is, mert Fiumén át történő szállítás révén 
előmozdítanánk a legutóbbi római tárgyalások alkalmával létrejött szorosabb kereskedelmi 
kapcsolatunk kimélyítését Olaszországgal”5. 

A járatokat 15 naponkénti menetrendben tervezték oda-vissza irányba a Fiume–Bari–
Brindisi–Otranto–Messina–Catania–Malta–Tripolis–Fiume („A” verzió), illetve a Fiume–Patras–
Pireus–Haifa–Jaffa–Fiume („B” verzió) útvonalon6. Az elképzelések szerint 24 db 400 egyed 
befogadására alkalmas hajó járta volna meg a két útvonalat összesen 9600 db-os évi 
teljesítménnyel. Emellett még lehetett számítani a görög, török és egyiptomi viszonylatban 
katonai ló, valamint magasabb értéket képviselő tenyészállatok szállítására is. 

 
5. A fiumei kikötő exportforgalmának jellemzői a két világháború között, különös 

tekintettel az agrártermékekre 

 

Az első világháborút követő gazdasági elszigetelődést követően csak lassan indult újra a 
kereskedelmi vérkeringés. 1925 után lehetett megkezdeni a kapcsolatok újraépítését az immár 
teljesen olasz érdekszférába tartozó térséggel. A kapcsolatok rendszere csak a harmincas évek 
végére tisztázódott le. Az Adriai-tengeri kijárattal párhuzamosan több lehetőség kihasználásával is 
próbálkozott a magyar külkereskedelem-politika. Dunai kijáratként Brăila, az északi-tengeri 
kijáratként pedig Hamburg jelent meg alternatívaként. A magyar önálló tengerészet megszűntével 
hazánk más nemzetiségű hajókat vett igénybe. Jelentős minőségbéli változást hozott a Duna-
tengerjáró hajók üzembeállítása7, amelyek közül az első a „Budapest” nevet viselte8. Ezek éves 
szinten 46000 tonna áruszállításra voltak képesek. Két méteres merülési mélységgel rendelkeztek, 
amely lehetővé tette a Dunán és a tengeren való biztonságos hajózást is. Így hosszabb úton 
ugyan, de a szomszédos országok (Kisantant) hátrányos vasúti díjszabásait9 megkerülve sikerült a 

                                                 
5 Magyar Országos Levéltár Kereskedelem- és Közlekedésügyi Minisztérium Levéltár K734 Fond Külkereskedelmi 
Hivatal Általános iratok 12. tétel, A Magyar Tengerentúli Hajózási Részvénytársaság Memoranduma A m. kir. Külke-
reskedelmi Hivatal nagytekintetű Elnökségének. Adria-i és Földközi tengeren való szállításra berendezett istállóhajó 
járat létesítésre vonatkozólag. 1933. 11. 02. 
6 A település neveknél tartottam a levéltári forrásokban található autentikus formát. 
7 A Duna-tengerjáró hajók üzembeállítását megelőzően, több kísérleti útra is sor került. Az első a Liselotte Rajna-
tengerjáró Dunán való útja volt. A kísérleti út problémamentes volt, ám a hajó konstrukciója, merülése, kormány-
szerkezete nem tette alkalmassá a Dunán való hajózásra. A második kísérlet a holland Apollinaris III. nevű motoros-
sal történt, bár az út viszontagságosra sikerült (motortengelytörés, tűz ütött ki a hajón, betegség) ennek ellenére sike-
resnek bizonyult. A hajózási tapasztalatok értékelése tükrében a parlament 500 ezer pengőt szavazott meg egy Duna-
tengerjáró építésére. 
8 Magyar Királyi Dunai- Tengerhajózási Rt. 1936. március 3-án alakult állami tőkével. Magyar Országos Levéltár 
XIX-H-1-bb 10 tétel Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Hajózási Főosztály. Adatok a dunai hajó konferenciá-
hoz 1946. Hajózási Kérdések Béketárgyalások Előkészítő Anyaga 60. oldal 
9 Fiume és Trieszt irányába lezajló vasúti teherforgalmat hátrányosan érintette a jugoszláv hatóságok magas díjszabá-
sa. A magyar állam a magas pályafoglalási díjakat úgynevezett „refrakcijával” igyekezett ellentételezni. Azonban ez 
csak korlátozottan hatott a versenyképességre. 
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tengerre való kijutás, illetve a Duna– deltában lévő Brăila tengeri kikötőjének elérése. A 
következőkben a magyar export által használt kikötők forgalmi sajátosságait fogom bemutatni a 
két világháború közötti időszakban10 (Zsigmond G. 2010).  

 

 
1. ábra: A magyar export által használt tengeri kikötők az 1930-as évek derekán. A 
mennyiség métermázsában van meghatározva. Forrás: Bornemissza Félix–Bartos Dezső 
(1942): Magyarország és a Tengerhajózás 255. oldal alapján a szerző saját szerkesztése 
 

A magyar agrárkereskedelem által használt külföldi kikötők közül a harmincas évek derekán 
Hamburg, Trieszt, Fiume és Brăila bírtak a legnagyobb forgalommal. Fiumét és Triesztet a 
magyar állam továbbra is tradicionális tengeri kijáratként kezelte. Brăila jelentősége a dunai 
tengerhajózás megindulásával folyamatosan erősödött. Az évtized végére hazánk legnagyobb 
agrárexportban érdekelt tengeri kikötőjévé vált (1. ábra). 

 

                                                 
10 Fond Magyar Országos Levéltár XIX-H-1-bb 10 tétel Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium Hajózási Főosztály. 
Adatok a dunai hajó konferenciához 1946. Hajózási Kérdések Béketárgyalások Előkészítő Anyaga 
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2. ábra: A magyar gabonaexport mennyiségi (métermázsában) változása Fiume, Trieszt 
és Brăila között az 1930-as évek derekán. Forrás: Bornemissza Félix–Bartos Dezső (1942): 
Magyarország és a Tengerhajózás 259. oldal alapján a szerző saját szerkesztése 

 

A hátország nélküli Fiume és Trieszt a 30-as évek derekától a Magyar Királyi Dunai- 
Tengerhajózási Rt. létrehozását követően nehezen tudta felvenni a versenyt a Brăilába irányuló 
gabonaexporttal. A 1935-ös évben még elenyésző dunai forgalom 1936-ban már többszöröse volt 
a két adriai kikötő forgalmának. 1939-ben szignifikáns erősödés tapasztalható Trieszt és Fiume 
tekintetében, ennek ellenére a kettőjük forgalma sem tudta meghaladni Brăila forgalmát. Az 1939-
es évben a magyar búzaexport 55%-át Brăila, míg 25%-át Fiume bonyolította le (2-3. ábra). 
 

 
3. ábra: A magyar gabonaexport megoszlása Fiume, Trieszt és Brăila között az 1930-as 
évek derekán. Forrás: Bornemissza Félix–Bartos Dezső (1942): Magyarország és a 
Tengerhajózás 259. oldal alapján a szerző saját szerkesztése 
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A magyar búzaliszt exportjának lebonyolításában öt nagyobb kikötő vett részt, ezek közül Fiume 
és Trieszt térnyerése volt folyamatos. 1939-ben már Fiume bonyolította le a forgalom 
egyharmadát. Mindhárom évben szignifikáns részaránnyal bírt Hamburg. Ez a nyugat- és észak-
európai piacok félkész, illetve kész termékek iránt mutatkozó növekvő keresletével volt 
magyarázható (4. ábra).  

.  

 
4. ábra: A magyar búzalisztexport megoszlása az 1930-as évek derekán az egyes érintett 
európai kikötőkben. Forrás: Bornemissza Félix–Bartos Dezső (1942): Magyarország és a 
Tengerhajózás 259. oldal alapján a szerző saját szerkesztése 

 
Az olajos magvak kategóriájába hazánk agrárexportjában a napraforgó, a repce és a len tartoztak, 
Magyarország a kor Európájának legjelentősebb exportőrei közé tartozott. A napraforgó 
vetésterülete az 1930-as évektől fogva folyamatos növekedést mutatatott, exportja a második 
világháború előestéjén érte el a csúcspontot. Ennek célterületei elsősorban a nyugat-európai 
országok voltak, ezzel magyarázható Bréma és Hamburg megjelenése az exportkikötőink között 
(5. ábra). A trieszti kikötő tradicionális célállomásai Egyiptom, Szíria és Palesztina voltak 
(Bornemisza-Bartos 1942). 
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5. ábra: A magyar olajos magvak exportjának a megoszlása az 1930-as évek derekán az 
egyes érintett európai kikötőkben. Forrás: Bornemissza Félix–Bartos Dezső (1942): 
Magyarország és a Tengerhajózás 260. oldal alapján a szerző saját szerkesztése 

 

A takarmánymagvak exportkikötői között is Trieszt emelkedik ki szignifikánsan, Fiume teljesen 
hiányzik. Az északi-tengeri kikötők közül Hamburg dominanciája tapasztalható, amely mellett 
Szczecin és Bréma jelentősége elhanyagolható (6. ábra). 

 

 
6. ábra: A magyar takarmánymagvak exportjának a megoszlása az 1930-as évek derekán 
az egyes érintett európai kikötőkben. Forrás: Bornemissza Félix–Bartos Dezső (1942): 
Magyarország és a Tengerhajózás 260. oldal alapján a szerző saját szerkesztése 
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7. ábra: A magyar dohány exportjának a megoszlása az 1930-as évek derekán az egyes 
érintett európai kikötőkben. Forrás: Bornemissza Félix–Bartos Dezső (1942): 
Magyarország és a Tengerhajózás 261. oldal alapján a szerző saját szerkesztése 
 

A dohány exportjában Brăila és Hamburg a vizsgált időszak meghatározó kikötője volt, amelyhez 
a terminus végén felzárkózik Bréma, Trieszt és Fiume szerepe elenyésző volt. A 
kereskedelempolitikai okokon kívül ennek más gazdaságföldrajzi aspektusai is voltak. Brăila 
esetében a hazai dohánytermelő területek Dunához való közelsége tette kézenfekvővé a kikötő 
használatát. Az északi kikötők részesedése pedig a felvevőpiac közelségével magyarázható (7. 
ábra). 

 
6. A második világháború utáni geopolitikai átrendeződés, a kialakult új helyzet 

 

Az isztriai kikötők közötti versengést a második világháború után a következő tényezők 
határozták meg:  
- az államhatárok átrendeződése, határviták 
- a „különutas” Jugoszlávia és Olaszország eltérő politikai és társadalmi-gazdasági berendezkedése  
- nemzetiségi problémák.  

Az új konstelláció, hogy Jugoszlávia fennhatósága alá került Rijeka11 és az Isztriai – 
félsziget, rendkívül hátrányosan érintette Triesztet. Peremhelyzetbe került és lecsökkent 
vonzáskörzetében tovább kellett osztozkodnia Velencével. Emellett a térség országai között 
ellenségessé vált a viszony. Ausztria független lett az 1955-ös államszerződés értelmében, 
Olaszország a későbbi EGK alapítója, Jugoszlávia pedig „különutas” szocialista, Magyarország 
pedig a szovjet érdekszférába tartozott. Ebben a helyzetben a kikötőváros, Rijeka az eddigi 
történelmi helyzetéhez nem hasonlítható előnyös pozícióba került. A 1960-as években a két 
kikötő fej-fej mellett haladt a forgalmi sajátosságaikat illetően. Rijeka Jugoszlávia első számú 
kikötőjévé vált. Az országon belüli vasúti és a közúti fejlesztések mind segítették, hogy az 
államszövetség nagy része a város hinterlandjává váljon. Az ötvenes évektől a forgalom további 
növekedését eredményezték a KGST-országokkal kötött klíringszerződések, melyek majd a 
hatvanas években kivezetésre kerültek (Erdősi F. 2005). 

                                                 
11 Fiume város neve olasz eredetű a Fiumra, Flumen szóból származtatott. A második világháborút követően Jugo-

szlávia része lett, azóta használatos a Rijeka megnevezés, amely délszláv eredetű. 
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Az 1970-es évektől átstrukturálódott az isztriai kikötők helyzete. Ebben kevés szerep 
jutott a versenybe belépő Kopernek, amelynek új kikötőjét 1957-ben adták át. Bár a kétmilliós 
Szlovéniához képest túlméretezett kapacitással rendelkezett, az elsődleges funkciója Rijeka 
darabáru forgalmának a tehermentesítése volt, ezt segítette a város környéki vasútvonalak 
villamosítása is. Ugyan 1987-re a forgalma elérte a 4 millió tonnát, ennek ellenére nem tudta 
felvenni a versenyt Rijekával és Trieszttel. Kapacitásainak nagy része a szlovén külkereskedelmet 
szolgálta. Ezen felül a többi tagköztársaságot szolgálta a darabáru (pl. fa), és romlandó áru 
(zöldség, gyümölcs) átrakására szakosodva. A túlzott mértékű specializációja eleinte hátrányt 
jelentett, csak a későbbiekben, a rendszerváltoztatás után konvertálódott előnnyé (Strazičić N. 
1995). 

„Trieszt és Fiume versenyét igazából az döntötte el, hogy még az 1970-es évekbeli 
olajválság előtt eltérő szerepet kaptak az Európai Közösség, valamint a KGST regionális 
olajválság előtti energiapolitikájának megfelelő nemzetközi kőolaj logisztikában. Az Isztria 
környéki kikötők közül először (1970-ben) Trieszt vált az európai léptékű kőolaj-logisztika 
empóriumává….”1i. Forgalmának nagy részét az idegen világrészekből érkező olajszállítmányok 
adták, innen látták el az ingolstadti és a schwechati finomítót. A kőolajválság után megépült 
Adria-csővezeték kiinduló pontja Omišaljba került, ami Rijeka fejlődésére közvetetten is csak 
kevés hatást gyakorolt. 1975-ben is még a két kikötő fej-fej mellett haladt: Rijeka 5,8 millió tonna, 
Trieszt pedig 5,9 millió tonna kőolaj-forgalommal. Előbbi kapacitása meghaladta a jugoszláv 
gazdaság által elvártakat, ezért annak váltakozó részét, 1960-ban 35,4%-át, 1980-ban 21,6%-át, 
1990-ben 22,4%-át a tranzitforgalomra tudta fordítani. Az államszocialista időszakot követő 
délszláv polgárháború hozta meg a tényleges felemelkedést Koper számára. 1998-ban már 8 
millió tonnás forgalommal rendelkezett, amelynek a 70 %-a tranzit. Eközben Rijeka csak 4,3 
millió tonnás forgalmat tudott lebonyolítani, miközben több mint 20 millió tonnás kapacitással 
rendelkezik. Mindkét kikötő számára rendkívül fontos az Ausztriából, Csehországból, 
Szlovákiából, Magyarországról, Lengyelországból érkező forgalom (Erdősi F. 2005). 

 
7. Rijeka és Koper helyzete az ezredfordulón 

 

A délszláv polgárháború idején Rijeka forgalma elenyésző volt. A kikötő részegységeiben az egyes 
áruk szerinti specializáció figyelhető meg. A következő, az agrárkereskedelem szempontjából 
fontos terminálokat tudunk megkülönböztetni, az amúgy vámszabad területen (Illés G. 2000): 

- faáruterminál, amely Rašaban (Rijeka mellett) található, 550 000 m3 éves kapacitással ren-
delkezik; 

- a kikötőmedencében található Frigo-terminál éves szinten 54000 tonnás áruforgalom le-
bonyolítására alkalmas. 4000 m2 hűtött, valamint 4500 m2 szabadtéri kapacitással rendel-
kezik, amely 5000 tonna zöldség, gyümölcs hűtött tárolására alkalmas; 

- a rašai medence élőállat-termináljában egyidejűleg 1000 darab élőállat elhelyezésére képes; 

- a gabonaterminál betonsilója egyidejűleg 56000 tonna gabona befogadására alkalmas, éves 
kapacitása 800 ezer tonna; 

- a száraz ömlesztett áruk tárolására kialakított terminál 1 millió tonna áru zsákolására al-
kalmas. A folyékonyáru terminálon 3500 m3 bor, étolaj, melasz egyidejű tárolása oldható 
meg. 

Szlovénia – Koper révén – a délszláv polgárháború idején átvette a forgalmat Horvátországtól. A 
Karlovac–Ogulin–Rijeka vonalat a szerb milicisták és a Jugoszláv Néphadsereg alakulatainak 
támadásai veszélyeztették. Emiatt lett „kedveltebb” a jóval biztonságosabb és relatíve gyorsabb 
Ljubljana-Koper szakasz, amely nem mellesleg dupla pályával rendelkezik a horvát szakasztól 
eltérően. A következő az agrárkereskedelem szempontjából fontos terminálokat tudunk 
megkülönböztetni a kikötőben (Illés G. 2000): 

- élőállat-terminál 1200 állat gondozására és befogadására képes; 
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- 60 ezer tonna tárolókapacitással rendelkező gabonasiló; 

- 20000 m3 növényi olaj, 5000 m3 pálmaolaj, 2930 m3  bor, 1200 m3 kaucsuktej tárolására ké-
pes. 

A rijekai kikötő a mezőgazdasági és élelmiszeripari termékek tekintetében nagyobb 
tárolókapacitással bír, mint Koper. Utóbbinak egyedül az élőállat tárolása, illetve a növényi olaj 
tárolókapacitása jelentős, elvitathatatlan előnye a relatíve gyorsabb megközelíthetőségéből adódik. 

 
8. Konklúziók 

 

Fiume szerepe a magyar kereskedelmi tengerészeti politikában jelentős mértékben változott a 
vizsgált 80 évben. A trianoni békediktátum hatására a város szerepe ingataggá vált, a magyar 
érdekeltségek kiszorultak és csak ideiglenesen tudtak újra teret nyerni. Jugoszláviában Rijeka a 
reneszánszát élte. A délszláv állam és a kelet-közép-európai országok megfelelő hátországot 
biztosítottak a kikötő kapacitásainak teljes kihasználásához. A 80-as évektől nőtt meg Koper 
szerepe, elsősorban az agrártermékek szállítását illetően. Az ezredfordulóra a forgalma több 
termék esetben meghaladta Rijekáét. 
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