FIUME

Magyarok száma: 214 fő (2011-es adat)

Területe 2056 hektár; népessége 49.806 lélek.
1. Földrajzi fekvése. Fiume az Ádriai tenger Quarneró öblében, a liburni Karszt-hegység déli
lejtőjén fekszik; tenger feletti magassága a parti részekben 3-4 m.; a város jórésze a hegyekre
húzódik fel; a meteorológiai megfigyelő állomás 65 m. magasságban fekszik.
2. Története. A város a római Civitas Flanates s a Nagy Károly által 799-ben feldúlt Tersatica
helyén keletkezett. Később a német-római birodalom hűbérese lett s 1139-ben a Duinoi
grófok birokába került. E család kihaltával a 14. szd végén Fiume a Habsburg-házat ismerte el
főurának. A szépen felvirágzott város már 1183-ban autonóm kormányzatot nyert. 1399-ben
Ausztria Fiumét Wallsee Rambert grófnak, mint a Duino-ház utolsó ivadéka Duino Katalin
férjének adta hűbérül, kinek utódja Farkas 1471-ben, mint az állambirtokot, III. Frigyes
császárnak engedte át. 1409-ben a velenczeiek Fiumét felégették. 1530-ban I. Ferdinand
Fiume önállóságát és statutumait megerősítette, mely utóbbiak csak 1836-ban töröltettek el.
1723-ban VI. Károly császár a várost szabad kikötővé tette. Mária Terézia alatt 1776-79-ig
Horvátországhoz volt csatolva, majd ismét visszakapcsoltatott Magyarországhoz, 1809-ben a
franciák uralma alá került, majd 1813-ban az angolok szállták meg. 1814-ben az osztrák
kormány

fennhatósága

alá

jutott,

de

1822-ben

I.

Ferenc

király

visszacsatolta

Magyarországhoz. 1848-ban a horvátok szállták meg s 1868-ig közigazgatásilag Zágráb alá
tartozott, mígnem az 1868. évi 30. törvénycikk Fiume városát, kikötéjét és területét a magyar
koronához csatolt külön testnek minősítette. A magyar kormánynak Fiuméért hozott
rendkívüli áldozatai a várost és hajóforgalmát nagy mértékben fellendítették. Fiume azóta a
magyar tengeri kereskedelem gócpontja.
3. Hatóságok és hivatalok. Fiuméban székel a kormányzó, a m. kir. tengerészeti hatóság,
törvényszék,
hadkiegészítő

pénzügyigazgatóság,
parancsnokság,

fővámhivatal,

Máv.

forgalmi

tanfelügyelőség,
főnökség,

térparancsnokság,

osztálymérnökség

és

műhelyfőnökség; posta-és távirdahivatal, telefonállomás számos konzulátus; keresk. és
iparkamara, kereskedelmi börze, kereskedelmi múzeum.
4. A lakosság foglalkozása a hájózás, kereskedelem és ipar; nagy számmal vannak
képviselve a közszolgálati ágak és szabad foglalkozások is.

