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Az olvasóban felmerülhet az a kérdés teljes joggal, hogy e tanulmány milyen újdonságokkal kíván szolgálni? Hisz az
újkori pozsonyi országgyűlések eseményeivel, történéseivel a történettudomány – kis túlzással mondhatjuk – teljesen
tisztában van. Arról, hogy az országgyűléseken mi történt, milyen döntések születtek, új információkkal már nem
nagyon tudunk szolgálni. Viszont ebben a témakörben elhanyagolt témának számít, hogy az országgyűlés milyen
hatással volt a helyt adó (jelen esetünkben Pozsony) város lakosságára, s magára a városra is, milyen események történtek az adott diéta ideje alatt. Munkám a pozsonyi országgyűlések társadalmi hátterét, a városra gyakorolt hatását,
eseménytörténetét kívánja megvizsgálni a reformkor során. Kiváltképpen az 1825-1827-es, az 1830-as, 1832-1836-os,
1839-1840-es, és 1843-1844-es országgyűlésekre összpontosít. Az előbb felsoroltakból is jól látszódik, hogy időben is
hosszú, nagy témáról beszélünk, így a mű legfőbb célja, hogy adalékokkal szolgáljon ehhez a kevésbé kutatott témához,
a későbbi munkák megalapozásához, elősegítéséhez. A feldolgozáshoz a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának N 64-68-as egységeinek dokumentumait, a Preßburger Zeitung és a Pesti Hírlap, a Jelenkor hasábjait, valamint
Tóth Árpád, a Miskolci Egyetem docensének munkáit használtam fel. Időközben jelent meg Molnár András munkája,
mely szintén a témával foglalkozik, s olyan részeit mutatja be a város életének egy követ levelezésén keresztül, melyek
kevésbé vagy talán eddig egyáltalán nem voltak ismertek. Teljes beépítését nem tudtam jelen tanulmány leadásig eszközölni. Az érdeklődőknek, további kutatáshoz kutatóknak, illetve saját magam figyelmébe is ajánlom.
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Az 1825-27. évi országgyűlés idején
Mindenféleképpen nagy eseménynek számított a diéta újbóli összehívása 13 év kihagyása után. A Preßburger
Zeitung, a maga olykor rövid, tömör, lényegre törő fogalmazásával is 2 oldalon közli az eseményt (PZ 1825).
Egy 1825-ös adókönyv alapján tudjuk, hogy a kereskedők 1900, a fogadósok 1050, a varga céhek 696, a
pékek 621, a városi bérkocsisok 460, a kávézósok pedig 379 forint adót vetettek ki. Ezek jól mutatják, mely
foglalkozások hozták a legjobb bevételeket az országgyűlés idején (Tóth 2017, 212). Jelen fejezetben az
elszállásolás összeírására tenném a hangsúlyt. Tóth Árpád, a korszak jeles kutatója, 2017-es munkájában igen
jól feldolgozta az ezen időszakra vonatkozó elszállásolási adatokat, így magam mindezt csak kiegészíteni
szeretném.
Amint azt tudni illik, az országgyűlés megnyitása előtt a főlovászmester feladata volt a házak összeírása s a
követek elhelyezésének biztosítása. Véleményem szerint a főlovászmester is olyan házakat írt össze, melyek
méltóak az elszállásolásokra, illetve a követek társadalmi rangját is figyelembe vehette, hogy kinek hol dukál
lakni a rangjához képest. A diéta helyszínét biztosító városnak kellett állnia a követek elszállásolását, mely a
későbbiekben igen nagy konfliktusforrás lesz.
Ehhez igen kiváló források maradtak ránk, mivel a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának N 64-es
fondjában megtalálhatóak a házak összeírásai. Mind az összeíró táblázat, mind a nyomtatott formája kiadott.Tóth
Árpád három nyomtatott típusról számol be, ám valójában négyfajta van. Köztük a különbség a részletességben
keresendő. Ezek a nyomtatott példányok kiválóan alátámasztják az előbb említett feltételezésemet, hiszen
bennük a csoportosítás a betöltött tisztségük alapján van. Észrevehetjük, hogy voltak népszerű utcák, mint a
Langegasse, Schöndorfergasse, Hochstrasse, Ventur, illetve, hogy voltak olyan tulajok, akiknek több utcában is
volt házuk, lakásuk, úgymint Schmidtnek, Neszternek, az Esterházyaknak. Azt is láthatjuk, hogy olykor egy
házszám alá több embert is beosztottak, ez azt feltételezi, hogy olykor a házakban az emeleteket szétosztották,
így egy házban több ember is elfért. Természetesen a jobb módú képviselők – főleg a főrendiek – hozták
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magukkal az egész háztartást, s lakosztályukhoz még istálló is tartozott. Nem mindig családneveket írnak a
háztulajdonos nevéhez, olykor a foglalkozását vagy a betöltött pozícióját, mint richter, bíró, vagy azt, hogy mely
testület tulajdona az épület. A tulajdonosok között olykor feltűnik a propria, mely sajátot jelent. Arról, hogy
ezzel mire kívánnak utalni, egyelőre csak sejtésünk lehet. Véleményem szerint utalhat úgy magánkézben lévő
tulajdonra, hogy a tulajdonos nem pozsonyi illetőségű.
Ugyanebben a fondban és az N fasciculus, 2 (b) jelzetű iratanyag kiváló leírást ad az egyes szálláshelyekről.
Valamelyekről igen gyér leírást kapunk, másokról pedig annál részletesebbet, valahol szintenként leírják, mi
hogyan néz ki.
A házak és lakások összeírásai alapján láthatjuk, hogy ez a munka nem volt egyszerű feladat, s hogy igen
sok lakás megtelt erre az időre. Az első táblázat még arra is igen jól rámutat, hogy nem véletlen a követek
egymás mellett vagy a közelben való elhelyezése, hisz így a társasági rendezvények, összejövetelek, találkozások,
megbeszélések lebonyolítása még könnyebb volt. Természetesen nem utolsó szempont az sem, hogy az alsó- és
felsőtábla is a város központjában ülésezett.
Az 1830. évi országgyűlés idején
Ahogyan azt fentebb említettem, a legkiemelkedőbb és legfontosabb esemény Ferdinánd
koronázása volt. Mondhatjuk, hogy talán ez a diéta csak a koronázás miatt lett összehívva.
Természetesen a város a szokásosnál és az országgyűlés idejéhez mérten is jobban a feje tetejére állt, hiszen
rengeteg ember volt kíváncsi az ünnepélyre. Ám a koronázási ceremónia megszervezése igen nagy munkát vett
igénybe. Gondoskodni kellett a császári és királyi testőrség és katonai egységek Pozsonyba vezényléséről, hiszen
az is idő, mire Bécsből Pozsonyba érnek. Intézkedni kellett a koronázási érmék és országzászlók előkészítéséről,
a korona és a koronázási ékszerek Pozsonyba szállításáról, az uralkodó család elszállásolásáról, bevonulásáról,
illetve elő kellett készíteni a koronázó templomot, a Szent Márton-székesegyházat. Szeptember 28-án, az
ünnepség napján már reggel négy órakor eldördültek a Várhegyen felállított ágyúk, jelezve az eseményt. Ezután
kezdték az emberek megtelíteni a város utcáit és tereit, illetve a biztonságra ügyelő katonák, őrök is ekkor
vonultak fel kijelölt helyeikre. A hajnali 4 óra igen meghökkentő lehet az ember számára, ám ez nem véletlen,
hisz a ceremónia reggel 7-8 óra tájt kezdődött, így ez a pozsonyi lakosok, vendégek számára volt jelzés, hogy
legyen idejük elfoglalni kívánt helyeiket. A ceremónia után a templomból kivezették az újdonsült királyt, akinek
körbe kellett járnia a várost (a szigorúan vett belvárost), ahol a nép megtekinthette újdonsült királyukat, így is
legitimációt kapván uralkodására. Soós István és Tóth Árpád munkáikban arra kívánnak rájönni, hogy miként
tervezték meg a koronázási menet útvonalát: Soós inkább csak leírja az események menetét, míg Tóth reális
érveket is keres (itt arra kívánok utalni, hogy a választ csak az adott országgyűlésre kívánja megtalálni). A logikai
rendszer megfelelő, tiszta, átgondolt. Leírja, hogy a belváros szinte minden utcáján végigmegy a menet, olykor
még kétszer is. Végigmennek a szűk, 4-5 méteres Zőldház utcán, s onnan nem a tágas Hosszú utcára mennek
át, hanem a Nagy Káptalan, majd a Kis Káptalan utcára, ezzel is a római katolikus hit támogatását és előnyben
részesítését támogatva. Majd később a nagyobb, tágasabb részeken vonulnak végig, többször (háromszor)
érintve a Fő teret, mely szintén központi és legitimációs motívum volt Pozsony és a menet tekintetében. Arra
is kitér, hogy egyes nemesi (Zichy, Esterházy, Lamberg, Keglevich családok) igényeket is érinteni kellett, hiszen
az ő kedvükre is kellett tenni azzal, hogy a koronázási menet érinti házukat. Ezek gondolata mind jogos,
viszont a koronázási menet útvonalát nem csak az adott koronázásra tervezték meg. A XVI. század óta, amióta
Pozsony koronázó város, szigorú szabályai és útvonalai is voltak. A koronázási útvonalat mind a mai napig
Pozsony óvárosának macskakövei között lévő kis koronák jelzik.
Természetesen felmerül kérdésként az is, hogy ennyi ember befogadására miként volt képes a város. Ezen az
országgyűlésen a fogadósok tehettek zsebre nagyobb bevételt, ha csak ezt az eseményt vesszük figyelembe.
Pozsonyban 13 fogadó működött, ám Tóth szerint is figyelembe kell venni például még 9 fogadót Váralján is,
hiszen fontos volt, hogy közel legyenek a menet útvonalához, illetve így biztosan képesek voltak elszállásolni
az embereket. A 13-ból 3 igen közel helyezkedett el az útvonalhoz: a Fekete Sas az Irgalmasrendiek terén, míg
a Nádor és a Rózsa a színház mögött. Jónak és népszerűnek számított a Vörös Ökör és a Zöld Fa fogadó is.
Volt, aki magánvállalkozásba kezdett a koronázás idejére: egy bécsi fűszerkereskedő két pozsonyi társával
emelvényeket épített három helyszínre, s láthatóságtól függően szabták meg jegyeik árát.
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Az előző diétához tartozó adózási adatok alapján valószínűsíthető, hogy ez nem sokat változott, így azok a
foglalkozások hozták a legtöbb bevételt (Soós 2017, 33-103; Tóth 2017, 197-213).
Az 1832-36. évi országgyűlés idején
A diéta megnyitásának időpontja 1832. december 16-ra esett. Mint azt tudjuk napjainkban is: a télen történő
utazások egyáltalán nem egyszerűek, sőt, olykor veszélyesek is lehetnek. Ha belegondolunk, hogy a kor
emberének milyen lehetőségei voltak, illetve milyen volt az akkori úthálózat, infrastruktúra, még nehezebb
dolguk volt, ezért is érdekes és szembeötlő az országgyűlés téli kezdete. Mivel Pozsonyban sem volt állandó
híd, így természetes, hogy már felszedték a hajóhidat, viszont az országgyűlésre érkező követek miatt I. Ferenc
elrendelte gróf Zichy Ferenc főlovászmesternek, hogy tetesse vissza a hajóhidat. Ez meg is történt, s már
december 10-én közlekedhettek rajta a követek ( J 1832a). Az építmény viszont nem sokáig maradhatott így:
december 14-re az idő megint zordabb arcát vette elő és a hidat újból felszedték ( J 1832b).
Maga a nádor december 14-én érkezett, 16-án megnyitotta a diétát és már az első napon folytak a bizománylevelek
átadásai, illetve az udvarlások. Ekkor nem tudták még, mikor érkezik az uralkodói pár ( J 1832b). Az 1832es esztendőben már nem érkeztek meg. Amit tudunk, hogy maga a nádor december 22-én hagyta el a várost
ágyúdörgés és éljenzés közepette ( J 1832c).
1833. február 8-ra a Duna vize felolvadt és a jégzajlás is lezajlott. A céllövész egylet ekkor tartotta táncestéjét
is: a terem, ahol a rendezvényt szervezték, 46 db nemzeti színű zászlóval volt feldíszítve, kivilágított magyar
felírások és különleges fényáradat tarkították ( J 1833a).
Később beszámolnak róla, hogy az igen erős jégtakaró miatt február 8. és 11. között árvízveszély volt Pozsonyban.
Azzal is magyarázták a veszélyt, hogy a várostól lejjebb, a Duna oldalágain megrekedtek a jégtáblák s hirtelen
olvadni kezdtek. A kocsiutak is le voltak zárva, ám február 11-én megnyitottak egy kocsiutat, mivel a nádort is
át kellett költöztetni máshová ( J 1833b). Az árhullám igen gyorsan levonult, mivel tudjuk, hogy március 6-ra
már újból állott a hajóhíd a Dunán ( J 1833c; Molnár 2019, 469).
A szórakozás, a vándorművészek műsora sem maradhatott el a diéta idején. Egy madame Daburger nevezetű
hölgy szórakoztatta a nagyérdeműt, mely inkább kínzásnak tűnhet, hiszen a forrás szerint kezei forró ónban,
nyelve forró olajban voltak, lábát pedig izzó vas érintette ( J 1833d). A színjátszás szintén megjelent, hiszen
a Dunántúli Magyar Színjátszó Társaság Pozsonyban vendégszerepelt, nem is akármekkora sikerrel, hiszen
minden jegy elkelt a Vak Béla című előadásukra ( J 1833e; Molnár 2019, 473).
Az Állattenyésztő Társaság ülését Pestről Pozsonyba rakta át, mivel a tagság nagyobb része a városban
tartózkodott a diéta miatt. Az ülést május 4-én megtartották. Az esemény nyilvános volt, bárki meglátogathatta,
akit a hazai gazdaság érdekelt ( J 1833f ).
Június 12-ről 13-ra való éjjelen a pozsonyi lakosok nem tudtak aludni. A nyári meleg nap után estére egy zivatar
tört ki, melyet villámlást kísért, s a Szent Márton-székesegyház tornyába belecsapott, majd az kigyulladt, így
egész éjszaka oltották a tüzet, még maga a nádor is részt vett az oltási munkálatokban (bár több, mint valószínű,
hogy csak a koordinálásban segített). Sajnos nagy károk keletkeztek, ám az a félelem, hogy a tűz átterjed a város
más épületeire is, szerencsére nem következett be ( J 1833g; PZ 1833a).
Feltehetően a városban igen nagy volt a koldulás aránya. Ahogy írják: Pozsony teljes iparával küzd a koldulás
megszüntetéséért. Presztízs kérdésnek számított, hiszen azt mondták, hogy több városban, sőt még faluban
is drasztikusan csökkent a szintje, s nem akarták, hogy Pozsony ebben szégyenletesen elmaradjon a többi
településtől ( J 1833h). A későbbi országgyűlések alkalmával is megfigyelhető, hogy a király a városnak adott
adományában külön keretet különít el az utcai koldulás megszüntetésére. Ám két éven keresztül nem sikerült
az ügy előre mozdítása érdekében hatékonyan cselekedni, így a tényleges munka csak 1835 novemberében
kezdődött meg ( J 1835e).
A következő említésre méltóbb hír, hogy a Duna szeptember és október hónapok fordulóján, a heves esőzések
következtében ismét megduzzadt, s néhol ki is öntött ( J 1833i).
Egy hideg novemberi reggelen egy meteor okozott igen nagy látványosságot a pozsonyiak számára. Az egyik
érdekesség az, hogy reggel történt az eset, s ekkor már bőven pirkadnia kellett volna, így igen nagynak, fényesnek
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és látványosnak látták a meteort. A másik az, hogy az írás szerint fel is robbant, nem is oly messze a földtől,
melynek igencsak nagy hangja volt, ám nem találták meg a nyomait. Ha maga a hír minden állítása nem is
igaz, akkor is nagy hírverést keltett, figyelemfelkeltésnek is megfelelt, illetve ez is jól szemléltette a városban
lévő nyüzsgést ( J 1833j).
A tél maga igen szeszélyes lehetett 1833-34 fordulóján. Januárból tudjuk, hogy olykor nagyon kemény hidegek
voltak, máskor viszont elég hirtelen fölenyhült az idő. Erről tanúskodik az is, hogy ismét problémát okozott
a hajóhíd ottléte. December 26-án a nádor elhagyta a várost, s ezért le kellett rakni, ám még ezen a napon a
Duna igen csak megáradt, zajlott, erős szél fújt, ami a hajóhídból öt hajót el is vitt a rajta dolgozó emberekkel.
Azt is tudni, hogy igen messzire vitte őket a szél és az áradat, de semmi bajuk nem esett. Ebből következően a
híd maradék darabjait is kivették a folyóból ( J 1834a).
A nádor január 4-én tért vissza Pozsonyba, s megírták, hogy a Duna vízállása igen magas volt, több helyen ki is
öntött, Gútánál, ahol a Kis-Duna és a Vág találkozik, több házat el is sodort ( J 1834b). Az idő szeszélyessége
tovább foglalkoztatott mindenkit. Megírták azt is, hogy január 20-án reggel a hőmérő 8 fokot mutatott, ami
szinte már április időnek számít, illetve arról is szóltak, hogy több virág is kinyílott ( J 1834c).
A diéta és a város is – a szokásokhoz híven – az uralkodó születésnapját ünnepelte, s újból pompás díszbe
öltöztették a várost, a szokásos 101 ágyúdörgés is megtörtént, illetve a Szent Márton-székesegyházban misét
tartottak az ünnepelt tiszteletére ( J 1834d). A nádor, elhagyva a várost, ismét szokásos fennforgást okozott a
dunai híddal: a hidat február 24-én le is tették, véglegesítve azt a következő télig ( J 1834e).
A közegészségügyre is nagy figyelmet fordítottak Pozsonyban, főleg úgy, hogy az országgyűlés idején az
emberek száma jócskán megszaporodott, így az esetleges fertőzésveszély is megnőtt. Mint kiderült, minden
évben ügyeltek a járványok elkerülésére, s 1834 májusában elkezdték beadni a himlőoltásokat. Ezt elsőként a
nádor és családja kapta meg ( J 1834f ).
A folyó év októberéből tudjuk, hogy Pozsonyig eljutni gőzhajóval igen nehézkes volt, mivel a vízszint kifejezetten
alacsony volt, s a gőzhajók olykor zátonyra futottak, melyek bizonyos esetekben 3-5 napig is ott ragadtak. Így
csak a Duna egy szakasza volt járható. Az is kiderül, hogy ez nem Duna-specifikus eset volt, mivel a Tiszán is
ugyanilyen esetek történtek ( J 1834g).
A hazai kórházakról is vezettek statisztikát 1833. november 1-től 1834. október végéig. Ebből kiderül, hogy a
pozsonyi kórháznak ebben az időszakban 1139 betege volt, melyből csak 137 halt meg ( J 1835a). Az országos
arány 7% volt, Pozsonyban 12%-os volt a kórházban ápoltak halálozási aránya. Úgy gondolom, hogy ez nem
nagy arány, ha figyelembe vesszük azt, hogy a 30-as években még nem volt bevett és elterjedt tevékenység a
fertőtlenítés, kézmosás, melyet nem sokkal később Semmelweis Ignác szorgalmazott.
1835. március 2-án I. Ferenc elhunyt. Tiszteletére a pozsonyi Szent Márton-székesegyházban gyászmisét
tartottak, illetve gyászszínekbe öltöztették a templomot, ahol anno 1792-ben megkoronázták az uralkodót ( J
1835b).
A pozsonyi betakarításról is kapunk információkat. A városban és környékén elvileg az az évi termés nem
kecsegtetett jónak, s a már betakarított termények sem voltak igazán kielégítőek – ahogy nevezik, az eredmény
középszerű volt. Azt is hozzáteszik, hogy a szénatermés ezen a tájon sehol nem lesz elegendő az állatok számára
( J 1835c).
Augusztus 3-án az Orsolya-szüzek apáca leánynevelő iskola nyilvános bemutatót tartott: miként dolgoznak,
alkotnak, fejlődnek tanítványaik. Ezt nagy meglepetésre a nádorné is meglátogatta, aki elégedetten vette
tudomásul, hogy a nővérek igen jó munkát végeznek a leányokkal, s a leányok is igen ügyesen hasznosítják a
megszerzett tudásukat ( J 1835d).
A pozsonyi hajóhíd kálváriája – vagy lassan már kabarénak nevezhető története – nem ért véget ebben az
esztendőben sem. November 15-én a nagy hidegre, illetve a tolongó jégre való tekintettel felszedték a hidat
( J 1835e). Ám aztán paradox módon november 16-án, ahogy fogalmaznak, „a beállt lágyabb időkre való
tekintettel”, a hidat visszaállították ( J 1835f ). Majd talán a téli időszak végéig, december 12-én végleg ki is
vették ( J 1835g). Ha csak az adott országgyűlés viszonylatában nézzük a híd kérdését, a helyzet megoldása
már-már komikusnak mondható, hiszen ez folytonos problémákat okozott, s olykor az emberi értelem határait
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súrolta, miközben – ha a további diétákat figyelembe vesszük – egyszerűbben is megoldható lett volna, ha csak
azt vesszük számításba, hogy az egyes üléseket ehhez igazították.
Az 1836-os esztendő elején ismét kiadták a kórházi statisztikákat. 1052 betegből 924 meggyógyult, s 128
halálozott el ( J 1836a). Ez szintén 12%-os halálozási arány, mely azt jelenti, hogy az előző időszakhoz képest
nem változott semmi, és még mindig jó aránynak mondható.
Február 6. és 20. között meg lehetett tekinteni Pozsonyban Szent Nietus vértanú testét, mint ereklyét. Igen
fontos esemény volt ez a városban, főleg a hívők között. Állítólag az ekkor történt keresztelésekkor több
gyermek is ezt a nevet kapta. Innen február 20-án továbbvitték végleges helyére, Rozsnyóra, mivel XVI. Gergely
pápa Scitovszky János rozsnyói püspöknek és egyházmegyéjének adományozta azt ( J 1836b).
Az országgyűlést 1836. május 1-jén zárták le.
Az 1839-40. évi országgyűlés idején
A június 2-án megnyílt diéta előtt már folytak az előkészületek. Már áprilisban lehetett tudni, hogy a Pesti
Magyar Színésztársaság az országgyűlés idejére meghívást kapott Pozsonyba, hogy pár hetet töltsenek a
városban, illetve ottlétük alatt a városi színházban tartsanak meg 12 előadást ( J 1839a; MNL-OL, N. 67). Ez
akár az előző diétán megszavazott Nemzeti Színház ügye propagálásának is betudható.
A város előkészítése s főleg a lakhatás, elszállásolás előkészítése kapcsán a főlovászmesteri hivatal az alábbi
rendeletet adta ki:
„1) Minden háztulajdonos kivitel nélkül köteles méltányosan részesülni az országgyűlési szállásadás terheiben.
2) Az utazó közönség kényelme tekintetéből a’ vendégfogadósak nem tartozunk ugyan az utazók számára
tartott szobákat átengedni, de az istálók és fészerek felét, vagy szükség esetén két harmadát is kötelesek meg
nyitni e’ nyilvános czélra. Ha az utazókéin kívül egyéb szobák is vannak a’ vendég- fogadókban, úgy ezek
sincsenek a’ közteher alul fölmentve.
3) F. é.máj. 10kéig minden országgyűlési követlakot tisztán rendbe helyezni ’s bútorokkal ellátni szükség..
4) A’ sz. györgyi felmondásidőre ’s az országgyűlés alatt, rendesen fizető lakóknak, nem mondhatja föl a’ szállást
a’ háztulajdonos a’ főlovászmesteri hivatal tudta nélkül, a’ sz. Iván és Mihály napra történt fölmondások pedig
erőnélküliek maradnak.
5) Ha néhány országgyűlési használatra kijelölt lak üres maradna, vagy Országgyűlés alatt megürülne, azt a
tulajdonos szigorú büntetés alatt sem maga nem használhatja, sem másnak bérbe nem adhatja, hanem 24 óra
alatt a főlovászmesteri hivatalnak bejelenteni tartozik” ( J 1839b).
Véleményem szerint ez a rendelet nagyon jól mutatja azt, hogy igen fontos volt a szállások megszervezése és
szigorú szabályok vonatkoztak erre, hiszen ha belegondolunk, a királyság összes küldöttét kötelesek voltak
elszállásolni a pozsonyiak, mely prioritást élvezett minden mással szemben.
Az országgyűlés előtti napon már elözönlötték a követek Pozsony városát és felélénkítették azt. Maga a
Jelenkor is megírja, hogy csak Pestről több, mint 20 gőzhajó indult el a koronázó város felé, rajtuk a követekkel
( J 1839c).
Ami talán az egyik legkiemelkedőbb esemény lehet egy város életében – ha Szeged példáját nézzük – az,
mikor az uralkodó látogatást tesz ott. 1839. június 5-én este negyed és fél 8-kor V. Ferdinánd Pozsonyba
érkezett, hogy tiszteletét tegye a diétán. „Ő felségük a’ postautonérkezének, ’s tömérdek sokaság által harsogó
éljennel kísértettek a’ polgárkatonaság által alakított tisztelgő sor közt egészen a’ halászkapuig, hol diadalív
volt fölállítva a’ városi czimerrel ’s következő átvilágló fölirattal: „Hűség. Vár. Szeretet. Fogad. Örvendezve.
Királyunk. Üdvezlő. Honunk. Áldozik. Atyja. Jövel!“ Kividről pedig: „Éljen. Ferdinand 's. Mária. Köz. Öröm.
Jeléül. Hódoló. Szivbeli. Tisztelettől. Vezetve. Buzogva. Tévé. Sz.K. P. V.“ — A’ zöld diadalív fölött nemtő
lebegett ’s ő FF. álgyurobaj és harangzúgás közt haladónak egészen szállásukig a’ primási palotába, hol országunk
nádora ő cs. kir. fhgsége, főpapság, nemesség ’s katonaság üdvözlék ő felségüket. Este fényesen ki volt a’ város
világítva ’s ő FF. kocsiban kegyeskedének azt megtekinteni” (PZ 1839a; J 1839d).
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Őfelsége három napot tartózkodott a városban, majd 8-án távozott ( J 1839e). Ám nem sokáig maradt távol a
király, hiszen június 23-ra visszatért koronázó városába ( J 1839g). De nem egyedül, hiszen a Bourbon-család
tagja, a bordeaux-i herceg is tiszteletét tette és az uralkodó mellett vonult. Itt is jól kivehető, hogy a király
Pozsonyban való tartózkodása mindig nagy készültséget, pompát és fényűzést vont maga után. Azt is jól mutatja,
hogy a város lakossága is mindent megtett azért – és nem csak illemből –, hogy az uralkodó ott tartózkodásához
méltó legyen a város és a polgárság hozzáállása. Ez a látogatás sem tartott sokáig – mondhatnánk azt is, hogy
csak megaludt Pozsonyban, hiszen másnap, június 24-én már vissza is tért Ausztriába. A sajtó oly részletesen
tudósított, hogy az az információ is rendelkezésünkre áll, miszerint az időjárás is igen kedvezőtlen, esős, viharos
volt a következő héten (PZ 1839b; J 1839g).
A királyi pár az ottlétekor az adakozásról sem feledkezett meg. 4500 pengőforintot adtak jótékony célra, az
utcai koldulás megszüntetésére, a siketek és vakok intézetének, több kórháznak, szegényápolóknak, illetve az
árvaháznak, ahová maga a királyné is ellátogatott ( J 1839h).
A diéta természetesen kiváló eseményt jelentett a vállalkozók számára is. Nyitráról tudósították, hogy igen
sok ember utazott át a városon, akik a pozsonyi országgyűlésre kívántak jutni. Egy Kreishammer nevezetű
vendégfogadós társasági kocsival szállította utasait minden szerdán és vasárnap reggel 4-kor Pozsonyba, s onnan
vissza keddenként és péntekenként ( J 1839i). Jól mutatja ez a példa, hogy az országgyűlés igen jó lehetőséget
kínált a pozsonyi és Pozsony-környéki vállalkozóknak, így nyugodtan feltételezhetjük, hogy gazdaságilag is
segítette a helyieket, kompenzálta a várost és régióját az egyéb (lásd elszállásolások) kiadások miatt.
Az ingyen szállások kapcsán elgondolkodhatunk, hogy az elszállásolások mekkora terhet róhattak a pozsonyi
lakosokra. Ezt több, mint valószínű, hogy nem hagyták szó nélkül és egyfajta kompenzációt kívántak elérni.
Erről az is tanúskodik, hogy Pest megye kérvényezte és támogatta azt, hogy a pozsonyi háztulajdonosoknak
fizessék ki a szállásbért az országgyűlés idejére ( J 1839j). Nem lehet elmenni amellett, hogy Pest megye e
kérvényénél közrejátszott az az igény is, hogy a diétát Pozsonyból Pestre helyeztessék át. Ezt a kampányukat
tovább folytatták a reformerek, majd 1840. január 8-án ismét felvetik a kérdést, amikor már igen markánsan
foglalnak amellett állást, hogy Pestre kell költöztetni az országgyűlést. Itt már legfőbb indokokként felvetődik
az, hogy Pozsony városa és lakossága nem bír el az ingyen szállásokkal, anyagilag nem térül meg nekik az, hogy
a diétának otthont biztosítsanak, míg Pesten vannak királyi épületek, melyek nem is a városi, hanem a birodalmi
kasszát húznák. Természetesen tovább hangoztatják a pozsonyi szállásadók megfizetését is ( J 1840a). Később
arra is találunk nyomot, hogy nem csak a pestiek erőltették a szállásbérek megfizetését, hanem a pozsonyiak
is kérvényezték azt. Ezt onnan is tudhatjuk, hogy Szepes vármegye Pozsony városának követelését a szállások
megfizetése iránt alaptalannak látta ( J 1840d).
A Lánchíd tervezője, William Tierney Clark is Pozsonyban járt augusztus 31. körül, majd onnan gőzhajóval
tovább indult Pestre. Részleteket nem árulnak el a látogatásról, azt viszont diplomatikusan, ám lényegre törően
fogalmazva közlik, hogy néhány napig a városban mulatott ( J 1839k; J 1839l).
Egy város élete azonban nem csak pozitívumokkal van tele – igaz ez főleg azokra az időszakokra, amikor feje
tetejére áll az élet egy rangos országos esemény miatt. Pozsonyban a bankjegyhamisítás ütötte fel a fejét: már
szeptember 4-én beszámoltak arról, hogy győri hamisítók egy izraelita vallású polgáron keresztül kívántak
felváltani egy hamis bankót. Később, 21-én meg is neveztek 3 fiatalembert, akik szintén megpróbálkoztak
hamis bankjegyek becserélésével – egyikük már visszaesőnek számított 25 esztendősen ( J 1839k, J 1839l, J
1839m).
Emellett a különböző műtárgyak kapcsán is érdekes történésekre figyelhetünk fel. Ehrlinger János festőgrafikus állítólag Leonardo Da Vinci egy megöregedett festményét restaurálta s tökéletesen helyreállította.
Majd a cikk írója hozzá is fűzi, hogy ő csak ajánlani tudja Ehrlingert ilyen restaurálási munkára ( J 1839n). Az,
hogy ez egy megtörtént eset vagy sem, az további kutatásokat igényelne, viszont mindenféleképpen számba
kell venni azt, hogy ez a „hír” reklámértékkel is felért.
Olyan érdekességről is beszámoltak, miszerint perzsa keresztények, akik az orosz-perzsa háborúban estek
fogságba, Bécsbe menet Pozsonyban tartózkodtak. Céljuk a váltságpénzük összegyűjtése volt. Az alsótábla
nemes lelkű követei már adakoztak számukra, illetve az ifjúság körében is elindítottak egy adakozási ívet,
hogy mihamarabb összegyűljön a kívánt összeg s újra családjaik körében tudhassák magukat ( J 1839o).
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Természetesen itt nem csak a keresztényi összetartás játszik szerepet, hanem az is, hogy ezzel is megmutassák
a követek: nem nagyon szívlelik az osztrák-orosz közeledést.
A zenei életet sem hagyhatjuk szó nélkül: a pesti vakok intézete hangversenyt adott, melynek igen nagy
visszhangja volt, kifejezetten erős érdeklődés kísérte a koncertet. Mint azt megtudjuk, a hangverseny színvonala
kiváló és sikeres volt ( J 1839p; J 1839q; J 1839r).
A városban a haza bölcsének, Deák Ferencnek a névnapját is igen nagy attrakció övezte: október 4-én fáklyás
felvonulást tartottak kisebb éji zenével, mulatsággal” ( J 1839s).
Azért, hogy az urak kedvére tegyenek, október 27-re lóversenyt szerveztek Pozsonyba: Magyarországról
bármely lovat indítani lehetett, telivérek kivételével. A távolság 2 angol mérföld volt, a téteket a verseny előtt 3
nappal már le kellett adni. A trófea egy ezüst vadkanfej volt, melyet ifj. gróf Eszterházy Mihály adományozott.
A verseny 27-én 1 és 4 óra között zajlott. Amit még érdemes tudnunk, hogy kisebb összetűzés is kerekedett
a fiatalság és a rendőrök között, mely azonban hamar lecsendesült. A versenyt természetesen egy hatalmas
lakoma, ünnepély zárta ( J 1839t; J 1839u; J 1839v).
Novemberben a közlekedés Pest és Pozsony között megnehezedett, hiszen a gőzhajók többsége nem tudott
közlekedni a nagy apály miatt ( J 1839w).
Tudjuk, hogy időközben városi tisztújítás is zajlott, ahonnan tudjuk, hogy városbíró lett: Bajcsy József;
polgármester: Namer Antal, több tudós társaság tagja; kapitány: Vetsera Bernát; tanácsnokok: Neszter József,
Scharitzer György, Dobelmann György és Ballus Pál; szószóló : Blaskovics János; főügyvéd: Kollarich István;
alügyvéd: Schaetzl András” ( J 1839x).
Ahogy korábban is jeleztem, a zene igen fontos volt a város életében. Ez nem csak a hangversenyek számában és
minőségében érhető tetten, hanem abban is, hogy kik játszottak ott. Korábban a klasszicizmus nagy alakjai már
megfordultak Pozsonyban, így nem maradhatott el a romantika egyik legkiemelkedőbb zsenije, Liszt Ferenc
sem. December 17-én érkezett Bécsből a városba, s egy hétig tartózkodott itt: mindeközben két koncertet is
adott, majd tovább indult december 23-án Pest felé ( J 1839y). Ám még nagyobb visszhangot kapott az, amikor
Liszt visszafelé utazott. Tudjuk, hogy január 16-án még Győrött adott hangversenyt, majd másnap reggel
újból Pozsony felé vette az irányt. Liszt Ferenc dicsérete mellett azt is megemlítik, hogy a pozsonyiak újból
élvezhették Liszt művészetét (tehát újabb koncertet adott), illetve hogy a város lakossága mennyire megtisztelve
érezte magát, hogy a világhírnévnek örvendő művész ilyen rövid idő alatt kétszer is játszott a városban, ráadásul
néhány napot ott is töltött (PZ 1840a; J 1840b). Pozsony városa mind a mai napig valamilyen szinten magáénak
tudja Lisztet, de véleményem szerint pontosabb az a megfogalmazás, hogy nagyra becsülik napjainkban is. Ezt
mutatván a város több pontján található Liszttel kapcsolatos szobor, emléktábla vagy róla elnevezett közterek,
helyek (lásd: 1., 2., 3. sz. kép).
Természetesen a báli szezon sem maradhatott el az országgyűlés ideje alatt. A pesti jótékony asszonyegyesület
rendes éves bálját az országgyűlés miatt Pozsonyban tartotta 1840. január 12-én, mivel számos úri család
ekkor ott tartózkodott. Az álarcosbálon befolyt összeg 4487 pengőforint volt. A leírtak és a program alapján a
fényűzés mértéke nem lehetett csekély ( J 1840c).
Az országgyűlés lezárására az udvari főkancellár április 12-én, V. Ferdinánd és Savoyai Mária pedig május 11én érkezett meg. Mindnyájukat harangzúgásokkal, ágyúdörgésekkel, éljenzéssel fogadták. A diétát aztán május
13-án be is rekesztették (PZ 1840b; J 1840e; J 1840f ). Az esemény fontosságát az is mutatja, hogy a Preßburger
Zeitung, mely minden héten kedden és pénteken jelent meg akkoriban, kivételesen (a pénteki lap rovására, s a
keddi szám után) szerdán jelent meg.
Az 1843-44. évi országgyűlés idején
A városban lévő ingyen szállások kérdése már a korábbi diéta során felvetődött mind elvi, mind politikai
célokból. Ha végigkövetjük a Pesti Hírlap és a Jelenkor hasábjait a két ülésszak közötti időszakban, észrevehető,
hogy az előző országgyűlés végeztével a téma és az ügy életben tartásával nem álltak le, de ennek a tárgyalása, s a
helyzettel kapcsolatos vélemények főleg 1842-től szaporodtak meg, majd közvetlenül a diéta előtt minden szám
kiemelten foglalkozott az üggyel. Ez érzékelteti azt is, hogy a következő országgyűlésen fontos, megoldandó
témaként igyekeztek napirenden tartani az ingyen szállások kérdését. Természetesen mindvégig jelen volt
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az az elem is, hogy a reformerek ezzel is el kívánták érni az országgyűlés Pestre való helyezését, ám egyre
inkább támogatták a pozsonyiakat is, akik már megelégelték a saját kontójukon való szállásoltatást, mondhatni
fellázadtak, s egyre jobban harcoltak az igazukért, illetve azért, hogy meg legyenek fizetve a szállásokért (Tóth
2014, 372-387). Ezt a tárgyalás alapjául szolgáló sérelmek közé is kérelmezték felvenni (MNL-OL, N, 68),
majd a diéta ideje alatt a cikkek többsége szintén az ingyen szállások és az országgyűlés áthelyezéséről szóltak.
Ha a tankönyvek ezzel a kérdéskörrel nem is foglalkoznak vagy csak érintőlegesen teszik azt, fontos kijelenteni,
hogy az ingyen szállások ügye központi kérdéskör volt ezen az országgyűlésen, mely nagy vitákat kavart.
Az ellentétes érzelmek is megfigyelhetők. Voltak olyan vármegyék, melyek hallani sem akartak a szállások
fizetéséért, mások pártolták a kezdeményezést, s voltak, akiknek elege volt Pozsonyból a drágaság miatt: ők
szidták a várost, nem szívlelték a lakástulajdonosokat, Pestre kívánták helyeztetni a diétát, ám még is kiálltak
azért, hogy a pozsonyiaknak a szállásdíj ki legyen fizetve. Itt persze figyelembe kell venni azt, hogy vizsgálatom
főleg pesti újságokra épül, így forráskritikát is alkalmazni érdemes.
1843. május 18-án megérkezett az uralkodói pár, akiket a szokásos üdvözlés fogadott: 101 ágyúdörgés,
harangzúgás, éljenzés. A város ismét pompában úszott, az ablakokból fehér-piros zászlók – Pozsony szabad
királyi város színei –, illetve némelyekből nemzeti színű zászlók lógtak, a felállított diadalkapun magyar és
pozsonyi címer. A pozsonyi polgárok, elöljárók, egyletek és céhek vezetői, a követek és a katonaság is díszes
pompában fogadta a királyi családot, mikor gőzösük a kikötőbe ért. Május 20-án a fentebb már említett prímás
palotában megtartották a királyi ülést. Ezután a város fényáradatba borult, lámpások lepték el az utcákat, bálias
hangulat uralkodott. Ez a látvány mind a cikk írója, mind a követek, lakosok, sőt, még a király csodálatát is
elnyerte (PH 1843b; PZ 1843; J 1843a). Ahogyan az előző diéta megnyitásakor, most is adakozott az uralkodó
a pozsonyi utcai koldulás megszüntetésére, a siketek és vakok intézete számára, több kórház, szegényápolók,
árvaházak részére: 4700 pengőforintot adott jótékony célra ( J 1843b).
Kiderül számunkra, hogy a diéta ideje alatt a pozsonyi lét nem volt egyszerű. Megemlítik, hogy a követek és
szállásadóik között sokszor volt konfliktus. Azt is felhozzák a tudósítók, hogy az évtizedes ingyen szállásokért
cserébe minden mást jól meg kell fizetniük (PH 1843c). Véleményem szerint az élet mindig is drágább volt
Pozsonyban, mikor az országgyűlés ott ülésezett, hiszen mindenki hasznot kívánt húzni belőle – az más kérdés,
hogy ebben az időszakban sokkal jobban szembeötlő volt. A követek és szállásadóik vitája kapcsán pedig
úgy gondolom, hogy valamilyen szinten a követek is hibásak ebben a történetben. Ha a fentebb említett
(korábbi diétákon is történt) eseményeket megnézzük, láthatjuk, hogy a társasági élet igen aktív volt, ezeket
az eseményeket a követek rendszeresen látogatták. Így nem elképzelhetetlen az sem, hogy sokszor tértek
olyan állapotban vissza a szálláshelyükre, mely talán az otthont adók és az ott élők számára sem volt teljesen
elfogadható.
Erről az országgyűlésről tudni lehet, hogy a magyar nyelv előretörése kapcsán a horvát követek igencsak
ellenszenves érzelmeket mutattak, s a gyűléseken tiltakozásul latinul szólaltak fel, mely igen nagy feszültséget
gerjesztett a magyar és horvát követek között, mely feszültség nem maradt csak benn, az ülésterem falai
között. Erre van egy kiváló példa, amikor is a horvátok a magyarokat kívánták hergelni. A Zöld fogadó előtt
horvát fiatalok magyarokról szóló gúnydalokat énekeltek: „Említésbe hozattak a’ magyarok elleni gúnydalok
is, milyenek közelebb itt Pozsonyban is a’ Zöldfa-fogadó előtt énekeltettek némelly ifjak által; ezekre nézve
kijelenté ugyanazon megyei követ, hogy ha ezen ellenséges nyilatkozatoknak Horvátországban gát nem vettetik,
akkor ö az 1790ki országgyűlésen a’ németek ellen irt és énekelt gúnydalt fogja elővenni, és ha ezen németek
elleni dal hangozlatóival különbözöleg fognak bánni, mint az illyrekkel, kik a’magyarok ellen teszik ugyanezt,
akkor nyíltan ki fogja mondani, hogy az illyrismus oka ’s kútfeje nem Horvátországban, hanem másutt van. Ha
béke nem lehet a’ magyar és illyr közt: legyen vita, mig a’ kormány meg nem győződik , hogy a'magyar nemzet
magán tapodni senki által nem enged” ( J 1843c). Kérdésre ad okot az is, hogy biztosra veszik azt, hogy horvát
fiatalok tették ezt a sértést. Biztosan csak horvátok voltak? Lehettek-e benne más nemzetiségiek is ebben a
„bűnbandában”? Hiszen tudjuk, hogy nem csak a horvátoknak akadt problémája a magyar nyelv előretörésével.
A magyar cukorgyártók augusztus 20-án Pozsonyba szerveztek ülést. Az eseményt a kerületi kereskedelmi
választmány szervezte meg. Céljuk az volt, hogy azon problémákat megvitassák, amelyek esetleg gátolhatják
a hazai cukorgyártás fejlődését, illetve hogy az ülés a hazai cukorgyártás iparérdekeinek erős és szükséges
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orgánuma legyen ( J 1843d).
Az országgyűlés ideje alatt a pozsonyi magyar színház is a figyelem középpontjába került. Az elején még féltették
a társulatot, mivel a pozsonyi német színtársulat igazgatója a magyar társulatot a német alá kívánta rendelni
(PH 1843), majd a novemberi hírek már arról számoltak be, hogy a pozsonyi magyar színház folyamatosan
bukó félben volt, s ez nem méltó egy olyan helynek, ahol országgyűlést rendeznek ( J 1843e). A következő
év áprilisában a pesti színtársulat sok gondolkodás és huzavona után eldöntötte, hogy elutazik Pozsonyba.
Hozzáteszik, hogy félve tették ezt, hiszen tisztában voltak azzal, hogy a pozsonyiak inkább a francia és német
előadásokat pártolják ( J 1844a).
Természetesen a bűnözés sem maradhatott ki a város életéből. Szabó József 1844. február 20-án éjjel erőszakos
betörést követett el a Rózsa nevezetű vendéglőben. Teljes személyleírást adtak róla s listát az ellopott tárgyakról,
mely majdnem két hasábot ölelt fel. A hír megírója igen jó nyelvi készségekkel rendelkezett, hiszen a következőre
hívta fel az emberek figyelmét: „modora szelíd, képmutatása rendkívüli” ( J 1844b).
Sajnos nem csak lopás, hanem emberölés is történt. Orosz Elek, Ung vármegye követe május 22-én Pestre
utazott volna, ám június 8-ig nem adott magáról életjelet, mikoris egy mosónő egy véres inget mosott a
Dunában, s ezt észrevették. Az ingen rajta volt az O.E. monogram: a mosónőt számon kérték, aki tettét
nem tagadta és bűntársaként egy halászlegényt nevezett meg ( J 1844c). Az ítélet halálbüntetés volt, melyet
szeptember 28-án vittek véghez. Végül két férfi volt az elítélt: Kovács Pál és Toronyi István, akiket pallos általi
lefejezéssel sújtottak. Elsőként Toronyi Istvánt végezték ki, aki a leírások szerint zokogva, jajveszékelve, életéért
könyörögve ment a vesztőpadra, míg Kovács Pál, aki a legfőbb bűnösnek számított, rezzenéstelen arccal ment
utolsó útjára. Az eseményt temérdek nézőközönség követte figyelemmel ( J 1844d).
Az országgyűlés novemberi zárásáig ennyit tudunk. Amit még kiemelnék, azok a Pozsonnyal kapcsolatos
hirdetések. Az megfigyelhető, hogy az előző diétához képest az újságok megváltoztak. Ez a lapok terjedelmére
és tematikájára is értendő, illetve több és sokkal interaktívabb hirdetések jelentek meg, illetve már kisebb
emblémák is feltűnnek. Legtöbbször a gőzhajó menetrendje található meg az újságokban, mely érthető is,
hiszen ez volt a legkényelmesebb és viszonylag gyorsabb közlekedési eszköz Pest-Pozsony-Bécs között.
A diéta – ahogy azt már kifejtettem – a vállalkozókat is segítette. A pozsonyi pezsgőkészítők folyamatosan
reklámozták magukat, sőt Pesten is elérhetőek voltak. Ez érthető, hisz az odautazó követek a pesti lapokat is
folyamatosan követték, így helyi reklámnak is jó fogás volt. Illetve tudjuk, hogy a követek igen aktív társasági
és éjszakai életet is éltek, így könnyen megjegyezhették vagy megkóstolhatták az italokat (PH 1843d).
Összegzés
Úgy gondolom, hogy a bevezetésben ígérteket, vállaltakat teljesíteni tudtam, miszerint a megadott pozsonyi
országgyűlések alatt milyen események, történések mentek végbe, az országgyűlésen történtek milyen hatással
voltak a városra és annak életére, s ezekhez adalékokat is kívántam szolgáltatni. A tanulmány célja a téma
elindítása, illetve egy más szemszögből és tágabb értelemben vett nézőpontból való szemléltetése volt. Ezek
kiváló alapot nyújthatnak egy további kutatáshoz, melyben az eseményeket is jobban szét lehet válogatni,
melyek kapcsolódnak az országgyűlésekhez, s melyek nem vagy csak kevésbé. Az is látható, hogy az élet majd
minden szegmensét érintette a tanulmány, a gyilkosságtól kezdve az elszállásolás problematikájáig, érintve a
már-már komikus hajóhíd históriáját, mely komoly gondot okozott az adott országgyűlésen. A kutatások során
olyan témákkal is találkoztam, melyek végül sajnos nem kerültek bele munkámba. Ilyen például a PozsonyNagyszombat vasútvonal építése, illetve a követek elhalálozása, hiszen igen gyakran lehetett olvasni arról, hogy
valamely vármegye követe elhunyt, általában idős kora vagy betegsége miatt.
Ha jobban belegondolunk, maga a téma – ha csak az országgyűlések idejét nézzük – nagyjából 11 év
mindennapjait kívánja áttekinteni, mely nem kis feladat. Ezért kívántam egyelőre csak adalékokkal szolgálni.
Viszont a fentebb szolgáltatott információkból szépen kitűnik, hogy Pozsony szó szerint felfordult a diéták
időszakában. Az elszállásolási összeírásokból is kiválóan látszik, hogy rengeteg ember érkezett ekkor a városba:
ezekbe a számokba nem csak a küldöttek, hanem az érdeklődők is beleszámítanak. Úgy gondolom, olykorolykor kiérződik magának a kornak az atmoszférája, a pozsonyi forgatag, melyben nap mint nap nyüzsögtek az
emberek, a követek az országgyűlésre mentek, s természetesen a mulatozások hangulata sem maradhatott el.
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Minden diéta alkalmával megvoltak a város sajátos történései. Ilyen például az 1830-as országgyűlés kapcsán
a koronázás, az 1832-36-os diéta esetében a hajóhíddal való küzdelem vagy az 1843-44-es esemény kapcsán
a szállásbérek miatt folytatott vita. Ezek mind igen jó példák arra, hogy a városban az élet nem volt egysíkú,
unalmas, hanem igazán változatos és sokszínű, unalomra sosem adhatott okot.
Az évek – vagy kijelenthetjük: évtizedek sajtóját megvizsgálva azok fejlődését is végig lehet követni. A
Jelenkornál és a Preßburger Zeitungnál kétszer is lehet észrevenni erőteljes fejlődést. Mindkettőnél először
1836-ban, mikor is az újságok terjedelme megnőtt. A mottó: kisebb betűk, több szöveg. A Jelenkornál 1842ben már emblémákat is elkezdtek használni, illetve a reklámok száma és minősége is megnőtt. A Preßburger
Zeitungnál is 1842-ben jött egy nagyobb váltás: ekkor már nem heti kettő, hanem három alkalommal jelent
meg.
Pozsony mind koronázó városként, mind diétavárosként is igen érdekes. Az eddig kevésbé látott, ismert
szegmensből tekintve más szemmel is vizsgálható egy-egy diéta. Ha bárki a reformországgyűlésekre gondol és
arra, hogy ezt Pozsonyban rendezték meg, nem jut eszébe más, mint az üléstermekben folyó viták, tanácskozások,
harcok, országot-világot megmentő kérdésekben való döntések tömkelege. Viszont remélem az olvasó számára
is másképp fog megelevenedni Pozsony az országgyűlések idején, hiszen lehet, hogy nem a legnagyobb városok
közé tartozott, viszont fontos helyen, útvonalon feküdt: gazdasági, kulturális értelemben is fontos volt Bécsközeli elhelyezkedése miatt, s aki Bécsből Pestre kívánt menni, az Pozsony városán is áthaladt. Remélem, hogy
a XIX. századi Pozsonyról most egy olyan új képet tudtam festeni, mely érdekes, vonzó s eddig kevésbé vagy
egyáltalán nem volt ismert.
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The Impact of Reform Parliamentary Assemblies on the Life of the City of Bratislava
(1825-1844)
István Tóth ifj.
The reader may rightly ask the question: what novelties does this study intend to provide? After all, the science
of history is fully aware of the events and happenings of the modern National Assemblies of Bratislava. We are
no longer able to provide much new information on what happened there, what decisions were made. On the
other hand, the impact of the National Assembly on the population of the host city (in this case Bratislava), as
well as on the city itself and what happened during the given Assembly is a neglected topic. My work aims to
examine the social background of the Bratislava National Assemblies, their impact on the city and the history
of events during the reform era. It focuses specifically on the 1825-1827, 1830, 1832-1836, 1839-1840, and
1843-1844 parliaments. It seems that we are talking about a long period in time so the main goal of the work
is to provide additions to this less researched topic, to establish and promote later works. For the processing I
used the documents of the N 64-68 units of the National Archives of the Hungarian National Archives, the
columns of Preßburger Zeitung and Pesti Hírlap, Jelenkor, and the works of Árpád Tóth, associate professor
of the University of Miskolc. In the meantime, the work of András Molnár has been published, which also
deals with the subject, and presents parts of the city's life through a correspondence of a commissioner, which
were less or perhaps not known at all until now. I could not complete its integration until the present study
was submitted. I recommend it to those who are interested, to researchers for further research, and to my own
attention.
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