
Úfinapló II. József császár Kijev—Moszkva
—Leningrád-i utazásáról

Érdekes és értékes anyag kerüit napvilágra a szolnoki Damjanich János Múzeum
Hild-féle hagyatékából. Ez a nehezen olvasható 12 oldalas latin szöveg 1780-ban író-
dott. Magyarra fordítva nemcsak megyén k., vagy országunk történetéhez ad használ-
ható anyagot, hanem a XVIII. század végi Oroszország nagy városairól is szemléle-
tes képet rajzol. Várostörténeti, politikai és művelődéstörténeti adatait jól lehet hasz-
nálni, különösen akkor, ha megvizsgáljuk a napló szerzőségét is.

Kalatay Ferenc ezredlelkész volt. Lembergben (Lvov) állomásozott, és onnan
ment el oroszországi utazására II. József gyóntató papjaként. Erről az útjáról készí-
tette feljegyzéseit, amelyek magukon viselik írójának egyéni sajátságait (a császár
iránti feltétlen hódolat, a keleti egyházzal szembeni elfogultság stb.). De éppen ez
teszi a naplót értékessé, mert a maga szigorú szemüvegén néző leírását Kijevről,
Moszkváról, Leningrádról feltétlenül hitelesnek kell elfogadnunk, hiszen az írójának
nem lehetett célja a szépítés.

A napló szövege rokoni kapcsolat révén került a szerzőtől 1780-ban Jászalsó-
szentgyörgyre, Péchy Ferenc (') plébánoshoz, aki a maga részére lemásolta. Ez a
másolat került Hild Viktorhoz, a Jászság történetének jeles kutatójához. Az ő szöveg-
megfejtését és fordítását használtuk fel az átdolgozás alapjául.

A történettudomány művelői között nem ismeretlen II. József császár és
Katalin cárnő levelezése. (*) amely 1774-ben kezdődött, majd hosszabb szünet után
1780-tól vált rendszeressé. Ekkor indult el II. József is inkognito oroszországi utazá-
sára. Az út célja II. József szerint személyi látogatás volt (3), de jóval nagyobb a való-
színűsége annak, hogy szövetség létrehozására indult Oroszországba.

A közölt napló az utazás céljáról nem tesz említést, de ezt nem is közölték
a kíséret tagjaival, és a titkos megbeszéléseknél soha nem voltak jelen.

De most nézzük magát a naplót!
,. ••• Ígéreteimnek és az egriek kívánságainak eleget téve ezen — majdnem

600 mérföldet, annyi csodálatosat — fejedelmek találkozását, és egyéb emlékezetes
dolgokat tartalmazó útinaplót, semmit sem költve, semmit sem nagyítva, a lényeg*
telenebbeket azonban mellőzve, röviden, de világosan összefoglalom.

Nos igen, május 18-án 27 személyből álló kísérettel és hét kocsival indultunk
Lembergből (Lvov) (hol a császár öt napig időzött, és mindenki könyörgő folyamod-
ványát kegyesen elfogadta és sokat gondosan elrendezett) Brody (egy a lengyel hatá-
ron fekvő város) felé.

Az úton figyelembe veendő következő intelmeket kaptuk a császár kézírásával:
1-ször: Idegen földön senki se nevezzen engem császár vagy felség néven, hanem
csak Falkenstein gróf néven. 2-szor: Senki se üljön idegen asztalhoz az én kifeje-
zett engedélyem nélkül. 3-szor: Senki ne szőjjön idegenekkel hosszabb beszélgetése-
ket. 4-szer: A vásárolt holmik árait alkudozás nélkül fizessék ki. 5-ször: Káromko-
dással vagy ütleggel senkit se illessenek. 6-szor: A kocsisokat nógatni nem szabad.
Ha a kocsit feldöntik, az békességgel tűrendő. Ezt az intést szentül megfogadtam,
de mindjárt először, már az első stáció után vétettem ellene, midőn Mochilev (Mogil-
joy) közelében a vízbe fordítottak.

Galícia határait elhagyva. Podólián és Ukrajnán át május 25-én a Dnyeper
(Dnyepr) folyó mellett fekvő, és orosz uralom alatt lévő Kiew (Kijev) városába
érkeztünk, amely nagy és díszes, de jobbára fából épült, hármas várral megerősített.
Aranyozott tornyokkal és híres kriptákkal bíró nagyszerű eretnek templomáról neve-
zetes. Másnap ezeket a labirintus módjára sziklába vájt és számos ereklyével töltött

(1) Péchy Ferenc plébános volt Jászalsószentgyörgyön 1776-tól 1783-ig. Lásd: Llppay L.:
Jász-Alsó-Sz.t. György nagyközség történeti vázlata című mű 55. lapján.

(») Arneth: Joseph n . und Katharine von Russland — Ihr "Briefwechsel, Wien, 1869.
(3) Arneth: Idézett mű, VII—VIII. oldal.
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flevezetes kriptákat látogattuk meg az eretnek érsek vezetése alatt, kit a császár
követett és mi többiek kezeinkben viaszgyertyákkal. Kíváncsiságból megtapogattam
ezeket a kiaszott testeket és csontokat, úgy találtam, hogy selyembe vannak takarva,
de tüzetesebb megvizsgálásra nem nyílt alkalom. Kérdezte azután az érsektől a csá-
szár, hogy vajon azokat, akiknek ereklyéit itt őrzik, szentekké avatta-e a római
pápa? Azt válaszolta, hogy eddig a városban a lengyelek uralkodtak, az ő dolguk
volt. Felhoztuk azután a császárral együtt az érseknek, majd adott alkalommal má-
soknak is, hogy Oroszországban az előkelő, művelt és latin nyelvet jól bíró emberek
majdnem mind bevallják, hogy az uniót ('*) óhajtják. Ezzel el volt hintve a pletyka:
a római császár az unió létesítése végett jött Oroszországba.

Oroszország határán a híres és igen szeretetreméltó Romanczov hadvezér foga-
dott bennünket nagy katonai kísérettel, de a császár lehetőleg mindent visszautasí-
tott, őrséget, kíséretet, és még kalauzt sem fogadott el, bár a vidék puszta és elég
barátságtalan volt. Így történt az egész úton, pedig a különböző állomásokon a csá-
szár szolgálatára és kíséretére rendelt katonaság tartózkodott, amely őt, a császárt,
— beleegyezésével — különféle katonai gyakorlatokkal szórakoztatta. A császárnő
parancsára Lengyelország határaitól kezdve minden út sokezrek munkája által ki
volt egyengetve, diadalkapukkal és iákkal díszítve. A falvakat és városokat, amelye-
ken éjjel haladtak át, kivilágították. Az utcákat füvekkel és virágokkal hintették meg;
és annyi nép szaladt és verődött össze, melynél számosabbat egy fejedelem sem
kívánna országának. Bár császárunk kopott ruházatban csak grófi címet használt,
felségének sugara mint felhők résén át a nap, úgy tündökölt, és mindenki lelkét fel-
vidította.

Kievi (Kijev) tartózkodásunk második napján értesültünk a császárnő közele-
déséről, hogy tehát előtte érkezzünk Mochilevre (Mogiljov), éjjel-nappal siettünk és
június 2-án érkeztünk oda. A császárnő pedig 4-én délelőtt 10 óra tájt ágyúk dörgése
és az összes harang zúgása közt a szép fekvésű, de jobbára fából épült Mochilev
városába érkezett 10 postalóval vontatva, együtt ülve Engelhard kisaszonnyal és
Potemkin herceggel. A kíséretében még három nő, a birodalom néhány főura száz
lovassal, és kevés lengyel nemes. A szokás ellenére középszerű pompával, mintegy
azt kimutatandó: mily elhanyagolást enged az orosz uralkodó a mi császárunkkal
szemben. Azonnal a templomba ment a császárnő, és a görögkeleti püspök által tar-
tott isteni tiszteleten vett részt egy teljes óráig. Azután a számára a mezőn készített
bár fa, de kényelmes szállására kocsizott, ahol a császárnő által vágyva-várt és nagy
szeretettel fogadott császárunk egyszerű szürke polgári ruhában felségének minden
jelvénye nélkül, Brand generális és két törzstiszt kíséretében látogatta meg. Egy órai
titkos beszélgetés után ott ebédelt, amit azután a császárnővel együtt időzésünk egész
ideje alatt — többé meg nem tett, a császárnő által számára előkészített lakást vagy
a kísérete számára bőven felajánlott élelmiszert el nem fogadott, senkinek terhére
nem volt, senkinek költséget nem okozott, hanem mindent maga fizetett. A drága
vendég szórakoztatására különböző látványosságokat rendeztek. Bach műveit mutatták
be, színdarabokat, ünnepi tüzeket és látványosságokat rendeztek.

Az oroszok császárnője mintegy 51 éves, élénk mozgású, a közepesnél nagyobb
termetű, arányos kövérségű és szép formájú. Felségét nyájassággal és illatos terpenfa
bottal vegyest gyakorolja, anyai indulattal mindent meghajlítva, mindenki szeretetét
bírja. Mint tettei bizonyítják. Katalin hatalmas előretörő lélek. Ez az ő képe. Mochi-
levban és a Lengyelországhoz közeli részben találunk szétugrasztott verebekhez ha-
sonló jezsuita remetéket az ő régi állapotjukban, kiket a császárnő a tudományok mű-
velésénél és1 az ifjúság nevelésénél kedvel és hatalmasan pártol. Felkerestem a tarto-
mányfőnök atyát, egy tiszteletreméltó férfiút, ki éppen akkor vizsgálati úton volt, és
kérdeztem tőle, hogy mi alapon állanak ellen állhatatosán a pápa brévéjének? A vá-
lasz az volt, hogy a császárnő pártfogolja őket. Róma tudja és nem tiltja. Mutatta
azután Benedek pápának valamelyik bíborosával íratott levelét, melyben vigasztalja
és inti, hogy legutolsó rendeletéhez képest maradjanak úgy, ahogy vannak. Hozzá-
tette a tartományfőnök páter, hogy bár a császárné őket az egész orosz birodalomban
meghonosítani szándékozik, a pápa intésére kész mindent elhagyni és többi társai
sorsát megosztani. íme a megsértett és mélyen elkeserített jezsuitaság még romjaiban

(4) Az unió a keleti és nyugati egyházak egyesítésére irányuló törekvés, amely a XII.
századtól kezdve a keleti egyházat is Róma fennhatósága alá akarta venni.
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is! É tartományban 250 rendtag van. Újoncaikat többnyire más tartományokból kap-
ják, hol már megszokták nyakaikat az édes iga alá hajtani. A jezsuiták generálisához
hasonló a mochilevi latin szertartasú püspök, egy kiváló férfiú. Hogy meddig, ki tudná
azt megmondani? •—A császárnő látni óhajtotta a latin szertartást és a püspöki ünne-
pélyes isteni tiszteleten egész orosz kíséretével együtt jelen volt, méltányolta, di-
csérte, és a miséért a püspöknek 1000 rubelt ajándékozott.

Császárunk, kiről bizalmas beszélgetéseiből gyakran megfigyeltem, hogy a rend
iránt nagy hajlandósággal viseltetik, a jezsuita rend mochilevi templomában kétszer
szinte élvezettel hallgatott szent misét, de nem beszélgetett vagy konferenciázott ve-
lük hosszabban, — mint az újságírók híresztelték, hanem csak a templom kapujánál
állókat üdvözölte röviden. A rendet illetőleg ezek az eredeti tények. Császárunk kí-
séretének az oroszok császárnője az ó nem valami kiváló ajndékait Mochilevben osz-
totta szét. Gyémántokkal kirakott jegyzőtáblát adott Brand generálisnak, a többiek-
nek szelencéket, gyűrűket, órákat. Én egy csodás művű és 150 arany értékűnek be-
csült arany szelencét kaptam. S hogy ez örök emlékül a Kalatay családnál maradjon,
ha ön legkedvesebb testvérem túlél, megkapja és hagyományozza azután a család
valamelyik érdemesebb tagjára.

Sokkal értékesebbeket ajándékozott császárunk az orosz kíséret tagjainak. Június
9-én elhagyva Mochilevet, Szmolenszkbe indultunk.

A császárné a császárral egy kocsin foglalt helyet és a császárné kocsisa, ki ez-
redesi rangnak örvend, csupán azért, mert e szűk és rázós kocsiba zárva vitte őket,
mindkettőtől oly összeggel tiszteltetett meg, melyet a világ kerekségén ész alig foghat
fel. Császárunk 1000 aranyat, a császárné pedig 6000 rubelt adott neki.

Szmolenszk, a Dnyeper mentén fekvő nagy város, melyet egyszerű fal és árok
vesz körül. Itt is különböző látványosságot mutattak be. Három nap múlva a császárnő
Pétervárra (Leningrád) indult, mi pedig Moszkvába mentünk, amely 383 verszt — öt
verszt egy német mérföldet képez, a mérföldet egész Oroszországban sehol sem isme-
rik — hátrahagyása után június 17-én az összeszaladt város lakossága Moszkvában üdv-
rivalgással fogadott bennünket. Minden háztető és ablak, amerre a császár elhaladt,
néppel volt megrakva. Itt hét napig időztünk, és ezt a nagyvárost majdnem teljesen
részletesen megszemléltük. Moszkva hosszúságban mintegy két német mérföldnyire
terjed (= km, a szerk.), szélességében majdnem ugyanannyira. A megszámlálhatatlan
faházon kívül körülbelül 6000 terjedelmes kőháza és temploma van. E város nagy ki-
terjedését a minden házhoz csatolt kertek okozzák. Sok itt a megtekintésre méltó!
Ilyen az érseki bazilika, melyben a császárokat koronázzák. A régi patriarchális kincs
és misemondó ruha csupa drágakőből, gyöngyből, aranyból és ezüstből áll. Nem köny-
nyű a római katolikus templomokban ennyi misemondó ruhát együtt látni. Harangja
— mint mondják — az egész föld kerekségén a legnagyobb, de meg van repedve. Az
ágyúk soha nem látott nagyságúak. Az árvaház 6000 gyermeket nevel és különböző
művészetekre és tudományokra tanítja őket. A császári nagy kertben a nemesek az
utolsó este a császár tiszteletére álarcos bált rendeztek, amelyen az egész város meg-
jelent. Szokásban volt Moszkvában ilyen mulatságokon a mi kapucinus szerzeteseink
ruháit különös nevetség végett iölölteni, de hogy ez többé meg ne történjék, most már
császári törvény tiltja. A városnak nagy dicsőségére szolgál mostani metropolitája:
Plató, aki minden tudományban jártas és kivel császárunk hosszasabban társalgott.
Engemet különös rokonszenvvel tüntetett ki és különféle orosz kézirattal ajándéko-
zott meg.

Június 24-én Moszkvától elbúcsúzva Pétervárra (Leningrád) indultunk és rossz
fatörzsekkel teleszórt úton éjjel-nappal utazva több mint száz mérföldet haladtunk.
Moszkva és 'Pétervár között az egész terület erdőkben és mocsarakban bővelkedik, de
mindennek dacára népes községek és városok művelik. Június 27-én Pétervárra érkez-
tünk. Császárunkat a Carszkoje Szelo-nak nevezett. Pétervártól három mérföldnyire
fekvő, gyönyörű palotában a császárnő sóvárogva várta. Itt több napig időzvén, Péter-
várra rándultak és különböző látványosságokon szórakoztak. Harmadnap Pétervártól
4 mérföldnyire, a Nevának a tengerbe torkolásánál lévő, legkellemesebb "rezidenciába,
Peterhofba költöztek át, ahol a császár a császárnővel és az egész cári családdal —
bár közben különböző látnivalók megtekintésére Pétervárra belátogattak — elutazá-
sáig megmaradt.

Megcsodálást érdemelt az az ünnepély, melyet Péter-Pál napján a mostani csá-
szárnő megkoronáztatásának emlékére Peterhofban évente tartani szoktak. A királyi
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kertekben öaazeserejlett itt egész Pétervár és környéke. Egész éjjel és szürkület alatt
— mert itt időzésünk egész ideje alatt éjszakát nem tapasztaltam — bámulni lehetett
a kivilágított, csodás1 művü és nagyságú szökőkutak tömegét, a szikláról lezuhanó és
ezer meg ezer aláhelyezett lámpával megvilágított, a kerten át a tengerbe futó és
egészen lángba borult csatornákat, az árbóctetőig kivilágított és tüzet hányó hat hajót,
zenét, énekeseket. Mindezek királyi látványosságot nyújtottak. De térjünk vissza
Pétervárra!

Pétervár a Neva folyó mellett fekszik, mely nagyságára nézve megközelíti a
Dunát, vagy felül is múlja, mocsaras és terméketlen vidéken épült, merre rideg sarki
éghajlat uralkodik. Messze földön nincs itt vetés, nincs gyümölcsfa, és csak egy szem
cseresznye vagy meggy rubelekbe kerül. Ha azonban fenséges nagyságát tekintjük:
a házak, jobban mondva paloták nagyszerűségét, a császári palotát, amelyhez — mint
mondják — Európában alig van fogható, a terek nagyszerűségét és kiegyenlítettségét,
a különböző művészetek és tudományok főiskoláit, a dúsgazdag természetrajzi múzeu-
mot, hol meglátható minden, ami ritkát levegő, föld, tenger létrehoz, a várost átszelő
kockakővel kirakott és vasráccsal szegélyezett sok hajózható csatornát, a legfelsége-
sebb szobrokkal díszített királyi kertet, a kívül-belül tiszta márványból épült temp-
lomot és Orloff palotát, vagy a Neva folyam előnyét, vagy a minden nemzet, vagy
a legkülönbözőbb árúk forgalmát közvetítő tenger szomszédságát — szóval —•, ha
ezeket tekintjük, könnyen Európa legelső városai közé sorozhatjuk. És ezt a kultúrá-
ját nemcsak Pétervár, hanem a néhány évvel előbb még nyers és durva birodalom,
Péternek és a mostani császárnőnek, Péter szándékai hűséges végrehajtójának köv
szönheti.

Az egész birodalomban nincs halálbüntetés, hanem a gonosztevőket kancsuká-
val büntetik, vagy homlokukon, orrukon., fülükön megbélyegzik, és Szibéria érc-
bányáiba űzik. így most kevesebb a kihágás és jobb a rend, mi egyúttal a rendőrség
szervezésének is tulajdonítható. Pétervárnak most nincs patriarchája. A birodalom
fejedelme egyszersmind az egyház feje, és a négy legfőbb papból álló zsinat elnöke.

Ennyit röviden Oroszországról, most térjünk át a továbbiakra. Pétervárott így
három hétig mindenféle látványosság által szórakoztatván július Ki-án elutaztunk.
A császárt Narvában, Finnország ősi városában vártuk be, azután Finnlandon, Liv-
landon, hol a régi gazdag, szép és művelt Riga városában három napig időztünk. —
Curlandon át1 Szamogecziát, Litvániát és Lengyelországot elkerülve, végre a hozzánk
tartozó Ausschwitzba (Osewiec) mindnyájan épen, egészségesen megérkeztünk augusz-
tus 3-án. Három napig itt időzvén, a császár mindenkit kegyesen meghallgatott. Külön-
böző ügyeket elintézett, és a püspök által az elhunyt Károly hercegért gyászmisét
tartatott. Különös gondviselésből császárunk ezt az emlékezetes, nehéz és nem eléggé
biztos utat, minden segély, katonás kíséret, kalauz nélkül éjjel-nappal gyakran pusz-
tákon vagy rengeteg erdőkön hol elől, hol hátul járva jókedvvel tette meg.

Most már magamról őszintén bevallom kedves fivéremnek, hogy ez úton sok
szokatlan viszontagságot állottam ki, de a fejedelem jelenléte annyira biztatott,
meggyőzött, hogy mindennapi megszólításai mindent enyhítettek. Azután nekem, a
búcsúzónak a császár kegyeit és köszönetét kegyesen kifejezte, vagyis inkább rám
tukmálta. Én, nehogy a kiállott fáradtságért és a császár kísérésének szolgálatáért
számítónak látsszam, a jelenben semmit sem kértem, sőt kiválasztásomért hálálkod-
tam, a többit alkalmasabb időre azon legfelsőbb kezekre bíztam, melyek eddig cso-
dásán vezettek, és rólam alkalmasan gondoskodtak. Augusztus 7-én korán reggel a
császár Bécsbe, én pedig miután tőle 100 aranyat kaptam, legkedvesebb állomás-
helyemre, Lembergbe tértem vissza...

" 1780. évben."
Az értékes kézirat közreadásával kapcsolatos további feladat az esetleges má-

solatok felkutatása és összehasonlítása, a szöveg kritikai feldolgozása. Ez azonban
még hosszú munkát igényel.

Kaposvári Gyula
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