
A P R Ó C I K K E K 

Magyar farsang Nápolyban. 
(1792.) 

Bizony ri tkán esett meg az osztrák-
magyar összmonarchia korában, hogy 
Magyarország valamikép külön jelen-
hetet t meg a külföld előtt és egy maga 
nevében küldött követséggel bizonyít-
ha t t a önálló nemzeti létét. II. József 
meg épen könyörtelenül let iporta a 
magyar alkotmányos élet törekvéseit 
s népünket egy nagy, egységesen kor-
mányozott állam igájába akar ta bele-
kényszeríteni. Hagyománnyal nem szá-
moló tízéves uralkodása nem is vég-
ződhetett másként, mint egy megsem-
misítő, tragikus tollvonással. Ily kö-
rülmények között lépett t rónra az el-
hunyt fejedelem öccse, II. Lipót, Tosz-
kána nagyhercege 1790-ben. 

Az ú j uralkodó engedékenységével 
igyekezett elfelejtetni a II. József 
okozta felzúdulást. A kalaposkirály 
u tód ja ismét koronás fejedelem, kinek 
pozsonyi megkoronáztatása szimbo-
likus ünneppé emelkedik. Megint elő-
kerülnek a díszes atillák és dolmá-
nyok. S különösen örömteljes meglepe-
tést keltett , hogy az ünnepségre eljött 
Lipót sógora, Bourbon Ferdinánd ná-
polyi király feleségével, Karolinával s 
mindketten díszmagyarba öltözve vet-
tek részt a pompás szertartáson. 

Ehhez a tényhez fűződik épen el-
beszélésünk. Az 1791-i országgyűlés 
ú j ra kimondta, hogy : «Magyarország 
szabad és független ország, mely semmi 
más országnak vagy népnek nem lévén 
alárendelve, saját törvényei és szokásai 
szerint kormányzandó». S e független-
ség dokumentálására, hálájuk kifeje-
zésére a karok és rendek elhatározták, 
hogy a nápolyi királyi pár díszmagya-
ros pozsonyi megjelenését méltókép 
megörökítik. Arany- és ezüstemlék-
érmeket verettek, melyeket természe-
tesen nem valami magyarnevű művész, 
hanem «ama híres udvari pénzmetsző, 
Würth úr» tervezett Bécsben. Egy na-
gyobb s egy kisebb érmet rendeltek 
nála. Az előbbinek egyik oldalán a 
nápolyi király és királyné láthatók ma-
gyar ruhában, míg a visszáján az öreg 

Duna fekvő és Pannónia álló alakja 
vannak ábrázolva egy magyar címer-
rel diszített oltároszlop mel le t t ; a kis 
érmen ugyancsak kis címeres oltár-
oszlop van tetején égő tűzcsóvával és 
fölötte : Pannonia Leta. 

Az országgyűlés aranyban és ezüst-
ben dolgoztatta ki ezeket az érmeket. 
Tizenkét nagy- és 50 kisaranyat, 24 
nagy és 300 kisezüstöt Nápolyba szánt, 
míg ötszáznál több darabot belőlük a 
milánói, firenzei, torinoi, pármai olasz 
fejedelmi udvarok közt kívánt fel-
osztani. S ha számontart juk, hogy a 
nagy aranyérem ára 93 f r t 20 kr., 
a nagyezüsté 5 f r t volt, bizony elég 
tekintélyes kis ajándékkal honorálták 
a nápolyi király nemzeti hiúságba mar-
koló jó ötletét. 

Elgondolhatjuk, hogy az ajándék-
vívő követség ú t j á t és nápolyi fogad-
ta tásá t mily kíváncsian figyelték itt-
hon. Az elnyomatás, mellőzés u tán új-
ból fellélekző nemesség nemzeti büszke-
ségtől dagadó kebellel örült, hogy a 
maga nevében küldhet követeket a 
király és nádor kisérőleveleivel egy 
idegen hatalmassághoz, bár csak ily 
ártatlan udvariassági díszkövetségről 
is let t légyen szó. 

A követség vezetője Széchenyi Fe-
renc gr., a Magyar Nemzeti Múzeum 
könyvtárának későbbi megalapítója 
v o l t ; őt kísérték Zichy István gr., 
Auersberg Ádám gr., Lamberg gr., míg 
a két első felesége — mindkettő Feste-
tich-lány — és ifj. Széchenyi Lajos is 
velük volt nevelőjével, «Tibolth úr, 
érdemes hazánkfiával». 

Akkoriban az it thoniak csak két ma-
gyar ujságból kapha t tak hírt az őket 
külön érdeklő eseményekről, az a kettő 
is Bécsből küldte szét számait az elő-
fizetőknek. Az egyik a Szacsvai Sándor 
alapítot ta Magyar Kurir volt, a másik 
Görög Demeter Magyar Hírmondója. 

S csodálkozhatunk-e azon, ha Görög 
Demeter uram lapja áradozó örömmel 
fogadja, közli és tárgyalj a hónapokon 
keresztül a Nápolyból érkező híreket? 
Mindjárt az első tudósításról, melyet 
alkalmasint «ama Tibolth úr» küldhe-
t e t t a bécsi udvar nápolyi követéhez 
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érkező futárral , azt í r ja a Magyar Hír-
mondó 1792 febr. 10-i száma, hogy 
«foglalatjának figyelmetes olvasása in-
kább érezhető, mintsem kimagyarázható 
hazafiúi indulatokat» ébresztett benne. 
Egyelőre kénytelen a jövő postára 
halasztani annak elmondását, hogyan 
érkezett a követség jan. 6-án Nápolyba, 
«minémű szembetűnő jeleit tapasztal ta 
ő Excellenciája a' Nápolyi Kir. Udvar ' 
hajlandóságának, 's szeretettel és betsü-
lettel tellyes indúlatainak». Egyedül azt 
a fényes pompát hirdeti ki, «mellyel meg-
készült az Audientzia, avagy a pénzek' 
béajánlásának tzeremoniája» s ezt annál 
örvendezőbb készséggel cselekszi, mivel 
hiszi, hogy «érzékenyítőbb és buzdí-
tóbb tör ténetet nem beszélhetne egy-
gyet-eggyet mindazoknak, valakiknek 
ereikben igaz magyar vér tsergedez». 

A gróf sopronmegyei formaruhájá-
ban hatlovas hintón indult a királyi 
palotába, mely előtt egy osztály gya-
logság magyar köntösbe öltözötten fo-
gadta. Talán ezért kellett a fogadta-
tásnak január 22-ig halasztódnia. A ga-
lériában már vá r ta őt a király a ná-
polyi főgavallérok seregével. A követ 
köszöntőbeszédét olasz eredetiben közli 
ujságunk : 

«Van szerencsém Felségednek át-
adni kegyes uram, a császár és magyar 
király, valamint a nádor királyi fensé-
gének levelét azokkal az emlékérmek-
kel együtt, melyeket a magyar Rendek 
verettek, hogy Felséged és a királynő 
őfelségének a császár és apostoli király 
koronázási ünnepén tör tént megjelené-
süket megörökítsék. Kérem Felsége-
det, fogadja szívesen ezeket az emlék-
érmeket mély hódolatuk és szeretetük 
jeléül. Kegyeskedjék azt is megen-
gedni, hogy Nemzetemet és magamat 
Felséged további jóakaratába ajánl-
jam, mit annyira kívánnak honfitár-
saim, kiknek közös óhaját képviselni 
szerencsés vagyok.» 

A király pedig így felelt az üdvöz-
lésre : «Igaz örömmel fogadom a barát-
ság ama jelét, mellyel a császár és ma-
gyar király, valamint a Főherceg-
Palatinus kisérik a magyar Rendek 
kedves megemlékezését azokról a kelle-
mes napokról, melyeket híres és vitéz 
nemzetük körében töl thet tem. Szívem 
mindig meg fogja őrizni a figyelmessé-
gek emlékét, melyekkel Hazájukban 
körül voltam véve és a becsülés érzését, 
mely ott Önök iránt t ámad t bennem. 
Kérem, biztosítsa erről a Rendeket és 
derék társait , Önt pedig a legnagyobb 
örömmel látom viszont fővárosomban». 

Azután Széchenyi egy pénzesládiká-
ban á tnyu j to t t a az emlékérmeket. A fo-
gadtatás barátságos beszélgetéssel vég-
ződött. A király bocsánatot kért Szé-
chenyitől, hogy nem öltötte fel erre 
az alkalomra is magyar díszruháját. 
De igérte, legközelebb meghívja őt és 
társai t egy magyar ebédre, melyen ma-
gyar díszben egy pozsonyi emlékkel 
«kezembe veszem a 'kis Prímás Battyáni 
'példája szerént a nagy poharamat , ' s 
iszom az én kedves Magyarjaimnak 
egészségekért». 

A derék Magyar Hírmondó lelkese-
dése még fokozódik, mikor azt jelent-
heti, hogy «az emlékeztető pénzek 
általadásának alkalmatosságára szép 
olasz versek jöt tek ki Nápoly városá-
ban, melyek mind ő Nápolyi Felségek-
nek, mind kedves nemzetünknek ditső-
ségére szolgálnak». ígéri is közlésüket, 
de aztán adós marad vele s Nápolyban 
is hiába igyekeztem nyomukba akadni. 

De hírlapunk tudósítója főleg annak 
a farsangi ünnepélynek leírását részle-
tezi nagy örömmel, melyet a nápolyi 
nemesség rendezett a még hosszabb 
ideig ott mulató, népszerűekké lett 
magyar vendégeknek. «Ezen jeles öröm-
tzeremoniára nem csak magok öltöz-
tek Magyar köntösökbe a' főméltósá-
gok ; hanem sok száz más embereket 
is Magyar lovas és gyalogos katonai 
formaruhákba öltöztettek, 's úgy indúl-
t ak el a városon, egy győzedelmi szeké-
ren, mellyet 8 ló vont s' a melly különb 
különbféle szép ábrázolásokkal volt 
ékesítve». A győzedelmi szekér mellett 
ha t f iatal nápolyi nemes lovagolt Sop-
ron vármegye egyenruhájában, akik 
a magyar követeket képviselték a far-
sangi játékban. A szekér te tején Fáma 
asszonyság trónolt. A királyi palota 
előtt t e t t tisztelgés után a magyar 
küldött szállása elé vonult és «szép 
nyomtatot t verseket hányt fel a ház 
balkonjára (ki-álló folyosójára), mely-
lyeknek örvendeztető 's magasztalt tár-
gyai a Nápolyi és Magyar királyok és 
a Magyar nemzet valának.» Mint lát-
ha t juk , a XVII I . század olasz alkalmi 
versáradatából egypár illatos csepp 
hullott a díszmagyar pitykés, színes 
bársonyára is. «Bártsak — így sóhajt 
fel az érdemes tudósító — minden igaz 
magyar l á tha t t a vólna mind az ekkori, 
mind pedig a' máskori tiszteleteket is, 
mellyeket maga a Nápolyi Király, a 
Fő Miniszter Acton s ezeknek példájok 
szerént mind az uri rend, mind a Pol-
gárság is bizonyítottak édes nemzetünk 
eránt ! Mert ezeknek igen betses és 
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nagy voltokat tsak érezni lehet inkább, 
mintsem nékem voltaképpen le-írni.» 

A kis magyar farsangi sereg pro-
grammja a S. Carlo színház híres szín-
padján végződött a közben odagyült 
királyi udvar és díszes nézőközönség 
előtt. A jelmezes csapat tíz kürtös 
magyar marsára vonult ide, hogy aféle 
jelmezes balettot rendezzen. A katonák 
letáboroznak, majd táncra kereked-
nek. Néhány nápolyi Főméltóságok 
meg ugyancsak ropják középütt a ver-
bunkost, melyet — a tudósító nem 
felejti el megjegyezni — gr. Széchenyi 
ő Excell-ja udvari huszárjaitól tanul-
tak. A Discordia és Irigység azonban 
hamarosan galibát okoznak a mulatók 
közt és már-már összeveszésre kerülne 
a dolog, ha «tsendes melodiák zengede-
zése alatt» fényes felhőkön mennyei 
lelkek meg nem jelennének hirtelen 
és el nem simítanák az egyenetlensé-
get. Az égi nemtők a nézőtér felé eresz-
kedve a királynak borostyánkoszorút, 
nejének virágot nyuj tanak át , azután 
a jelmezes magyar katonaságra a virág-
ból font Habsburg- és Bourbon-címere-
ket hul lat ják alá. A katonák erre meg-
nyugosznak. A két felséges ház szol-
gálatára esküdve és dicsőségüket zengve 
ú j r a táncra kerekednek. «A gyalog-
katonák úgy intézték a magok mester-
séges tántzokat , hogy az F. C. A és 
B betűket, úgymint Ferdinand, Caro-
lina, Austria és Bourbon nevezeteknek 
kezdőbetűit gyakran kiformálták ma-
gukból ; a Huszárok pedig kivont kard-
jaikkal tsináltak különb-különbféle áb-
rázolásokat. Végtére az egész tántzoló 
Sereg egy szép képet formált ; 's ezzel 
vége lett , sok örömkiáltások és tapsolá-
sok között, a múlatságnak.» 

Olyan énekes balettról van i t t t ehá t 
szó, milyeneket Weber Simon Péter 
is szerzett olasz mintára Bécsben, oly-
kor, hogy hangulatot keltsen a franciák 
elleni háborúra. «Katonának megyek ga-
lambom, Erzsókom», mondja az egyik-
ben egy önként vállalkozott magyar 
katona, mire a válasz : «Menjen Kend — 
az ú t ra , vigye el egy tsókom».. (Magy. 
Hírm. 1796 von. 4.) S ropták a verbun-
kost Bécsben is «módos vidámságú 
kellemetességgel». Vigano asszony híres 
balettáncosnő egészen elragadta a ma-
gyar szíveket. «A nótákon — í r ja ujsá-
gunk (1796 okt. 18.) — ugyan még meg-

tetszik, hogy idegen muzsikusok által 
vonódnak, különben is tzimbalom' héj-
jával is vagynak : de azonban tsak 
ugyan meg kell vallani róllok, hogy 
így is szívrehatók : a' mi pedig illeti 
a tántzokat , már azokat jó Magyar 
oktatóktól igen helyesenn megtanúl-
ták az Ifjú Vigano és Muzzarelli Leány-
asszony. Mind a kettőnek jól illik a' 
magyar öltözet is. A' legénynek sárga 
sarkantyús tsizmája, veres nadrága 's 
lájblija, és zöld mentéje vagyon széles 
arany paszomántra. Mikor a' verbun-
kost" tántzolja : le teszi a 'ka lpag já t . 
A' Leányt szép Magyar Iffjú-asszonnyá 
formálja, kivált a' magyar főkötő és 
váll. A' tántzolás közben jelessen hor-
dozza ez az Olasz Magyar Menyetske 
magát . Megszegi a' nyakát is, még 
ta lán egy kevéssé nagyonn is . . .» 

De ezzel még nincsen vége a nápolyi 
magyar farsangnak. Márc. 30-án ad ta 
a király az igért vacsorát, melyen maga 
is díszmagyarban jelent meg. S olyan 
port vert fel ez az ünneplés, hogy «a. 
Nagyok magyar ruhában kezdik já-
ratni a magok gyermekeiket. Hintáik 
megé is tz i f ra Huszárokat állítanak, 
a' kik olasz legényekből vagynak for-
málva, mivel hogy itt r i tka a Magyar». 

Mikor Széchenyi harmadfélhónapos 
nápolyi tar tózkodás után hazaindul, 
a nápolyi királyság legmagasabb ki-
tüntetését , a Sz. Januárius-rendet, gaz-
dag ajándékokat hoz magával. A jún. 
11-i ülésen számol be megbizóinak 
nagy lelkesedése közepette küldetésé-
ről és olvassa fel a nápolyi király leve-
lét a Rendekhez. 

Igy fonódnak össze Habsburg-király, 
magyar Rendek, idegen Bourbon ural-
kodó és nápolyi nemesség egy XVII I . 
századvégi nápolyi rokokófarsang em-
lékében. Pedig már inog ezalatt a haj-
bókoló társadalom alatt a t a la j . Talán 
még akadt néhány öreg lazzarone Ná-
polyban, ki a farsangi csapathelyett 
hatvannyolc évvel később egy igazi kis 
magyar sereget lát ma jd végigvonulni 
ugyanezeken az utcákon. De ezek fölé 
nem hullajt virágcímereket operanemtő. 
A magyar szabadság hajótöröttei , kik 
segítettek Garibaldi kard jának össze-
törni a Bourbon-címert. S Nápoly egy 
farsangi fejedelem helyett kap egy igazi 
magyar parancsolót:Türr Istvánt. Külö-
nösek a magyar sors út jai . Kastner Jenő. 
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