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Tóth Tibor

John Richards angol hadmérnök útinaplója a Balkán-félszigetről 
és Magyarországról (1700)*

A visszafoglaló háború (1683–1699) folyamán jelentős számú angol, skót és ír nemes, 
illetve katona érkezett a magyarországi és a velencei hadszínterekre, hogy részt vegye-
nek a törökök elleni harcokban. A legtöbbjük rövid időre, általában csupán egy hadjá-
rat erejéig maradt a hadszíntéren, hogy önkéntesként a keresztény seregek valamelyiké-
hez csatlakozva kivegye részét a harcokból. Néhányan azonban hosszabb időre is 
megállapodtak, évekig szolgálva a velencei vagy a császári hadsereg kötelékében. Jöttük-
re sok esetben nagy szükség volt, hiszen az egymást követő hadjáratok gyorsan kimerí-
tették a szemben álló feleket. Kiváltképp érvényes ez a nagy megbecsülésnek örvendő 
hadmérnökökre, akiknek hadi tapasztalataira és szaktudására mindig nagy igény mutat-
kozott. Közülük többen is a távoli Brit-szigetekről érkeztek, úgymint az angol Jacob 
Richards, aki társaival 1686-ban Buda ostrománál tett jó szolgálatokat a császári had-
seregnek. Őt a következő évben Edward Clarke váltotta, aki ugyancsak az angol 
hadmér nöki kar tagjaként érkezett Magyarországra.1 1697-ben Jacob Richards vissza-
tért a török elleni moreai (peloponnészoszi) hadszíntérre, és ezúttal már vele tartott az 
úgy szintén hadmérnök testvére, John Richards is.2

John Richards 1667/1668 táján látta meg a napvilágot egy londoni angol katonacsa-
lád gyermekeként.3 Édesapja ezredesként szolgált az angol hadseregben, később pedig 
mind az öt fia, Jacob (c. 1660–1702), Godfrey, John (1667/68–1709), Charles és Mi-
chael (1673–1722) is a katonai pályát választotta. Míg Jacob, John és Michael hadmér-
nökök, Godfrey pedig századoskapitány lett, addig Charles hajóskapitányként szolgált a 
királyi haditengerészetnél. A három hadmérnök testvér közül ketten, Jacob és Michael, 
az angol hadsereg hivatásos hadmérnökei lettek. Mindketten nagy megbecsülésnek ör-
vendtek karrierjük során, és nemcsak Angliában, de nemzetközi viszonylatban is.4 A leg-
idősebb testvér jelenléte Buda 1686-os ostrománál, valamint az ostrom során vezetett 

*  A dolgozat az „Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-18-3 kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Prog-
ramjának támogatásával készült”. A kézirat megtalálására még 2017 nyarán került sor, amikor a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium által odaítélt Klebelsberg Kuno-ösztöndíjnak köszönhetően Londonban 
folytathattam kutatásokat.

1  TNA, SP 44/164, 386.
2  Hebbert, 2008b.
3  Megkeresztelésére 1668. március 5/15-én került sor a westminsteri St Martin-in-the-Fields-templomban. 

A korábbi feltételezésekkel ellentétben, amelyek John Richards írországi származását hangsúlyozták, a 
leg újabb kutatási eredmények a Richards család angol eredetét bizonyították be. Hebbert, 2001.

4  Hebbert, 2001, 335–336; Hebbert, 2008a; Hebbert, 2008b; Vetch–Hebbert, 2008.
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akkurátus hadinaplója a magyar történetírás számára is jól ismertek.5 Az angliai katonai 
pálya azonban nem volt lehetséges a harmadik hadmérnök testvér, John számára, aki is-
meretlen okokból kifolyólag még fiatalon áttért a római katolikus hitre. Ebbéli döntése 
később arra kényszerítette, hogy testvéreitől eltérően külföldön vállaljon szolgálatot.6

Nem tudható, hogy a Richards testvérek hol sajátították el a hadmérnöki pályához 
szükséges alapvető ismereteket. Ugyan esetükben a családi környezet is jelentős szerepet 
játszhatott, a 17. századi Angliában még nem léteztek hadi akadémiák, ezért a katonai, 
kiváltképp pedig az elmélyült hadmérnöki ismeretek elsajátítására, illetve tapasztalat-
szerzésre elsősorban külföldön, legtöbbször háborúk alkalmával kerülhetett sor. Mint 
láthattuk, Jacob Richards ezt Magyarországon tette meg, John azonban első harci ta-
pasztalatait spanyol földön szerezhette, ahol a 16. és a 17. században sok katolikus vallású 
brit-szigeteki katona találta meg a számítását. Spanyolországban John Richards az ír ka-
tona, Hugh Balldearg O’Donnell környezetéhez tartozhatott, mivel 1690 nyarán 
O’Donnell titkáraként és segédtisztjeként hagyta el Spanyolországot, és ez évtől már bi-
zonyítottan Írországban szolgált II. Jakab, az angol trónról 1688-ban letett katolikus 
uralkodó hadseregében Orániai Vilmos (III.  Vilmos néven angol király, 1688–1702) 
csapatai ellen.7 John írországi katonai vagy egyéb jellegű tevékenységéről alig van ada-
tunk, azonban a háború vége felé fontos szerepet játszott az O’Donnell vezette 3000 fős 
jakobita csapattest fegyverletételében, amellyel sikerült elnyernie a londoni kormányzat 
rokonszenvét, jutalmul pedig bőkezű, évi 200 fontnyi jövedelmet hagytak jóvá számára.8

Mint ahogyan életének korai szakaszáról, úgy az 1692–1696. közötti időszakról 
sincs sokkal több adatunk. Egyedül annyi bizonyos, hogy több menlevelet is kiállítot-
tak számára a Csatorna túlpartjára, Hollandiába,9 ahol két testvére, Jacob és Michael 
szolgáltak III. Vilmos angol–holland hadseregében. Könnyen elképzelhető, hogy Jacob 
és Michael is nagy szerepet játszhattak John hadmérnökké válásában és az ehhez szük-
séges tudás elsajátításában. Csupán 1697-től rendelkezünk újra tényleges információval 
John életéről, amikor a két testvér, Jacob és John elhatározták, hogy a Nyugaton tombo-
ló háború végének közeledtével velencei területre utaznak, és részt vesznek a még le 
nem zárult törökellenes háborúban. Ennek köszönhetően Jacob és John 1697 és 1699 
között Itáliában és Görögországban tartózkodtak, idejük legnagyobb részét pedig a ve-
lencei hadsereg kötelékében a moreai hadszíntéren töltötték. Feladataik közé tartozott 
a velencei erődítmények rendbehozatala, azok megerősítése és korszerűsítése, valamint 
mindezen munkálatok irányítása és felügyelete. Ezenfelül állapotfelméréseket végeztek, 

5  MTO, 221–247; Kropf, 1894, 135–147; Markó, 1937, 211–216; Szakály, 1986, 235–244; Várko-
nyi, 1984, 213–214.

6  A Dicsőséges Forradalmat követően az 1673. és 1678. évi ún. Eskütörvények (Test Acts) értelmében nem 
lehettek az angol hadsereg tagjai az anglikán egyházon kívüli személyek, így katolikusok sem. A kérdés-
kör előzményeihez lásd Childs, 1976, 27–28.

7  Érdekes, hogy testvére, Jacob pedig Orániai Vilmos oldalán szolgált az írországi hadjáratok idején. John 
esetében minden bizonnyal kényszerpályáról is lehet szó, mivel katolikus vallása miatt átállása esetén sem 
kaphatott volna bármiféle katonai pozíciót Vilmos király hadseregében.

8  Hebbert, 2003, 9–10. 
9  Uo., 10.
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erődítési terveket készítettek, amiket azután benyújtottak a velencei hadvezetésnek. 
1698 tavaszán és nyarán rövid időre maguk mögött hagyták a hadszínteret és egy itáliai 
utazáson is részt vettek.10

Jacob és John a moreai háború (1684–1699) lezárultával további terveiket illetőleg 
döntéskényszerbe kerültek. Miután John leszerelését a velencei hadvezetés jóváhagyta, 
Jacob pedig féléves eltávozást kapott, a két testvér útjai különváltak.11 Jacob Velencébe 
utazott, John azonban újabb nagyszabású utazásra szánta el magát: „úgy döntöttem, 
hogy inkább a [testvérem] társaságáról mondok le, mintsem arról, hogy lássam a világ 
ezen oly híres részét.” John Richards ennek köszönhetően 1699 nyarán beutazta az 
égei-tengeri görög szigetvilágot, útja végállomásául pedig Konstantinápolyt tette meg. 
Eredetileg azt tervezték, hogy Jacob velencei, illetve John égei-tengeri és konstantiná-
polyi utazását követően 1699. október vége felé Marseille-ben találkoznak újra, ahon-
nan együtt utaztak volna Franciaországon át Angliába.12 Időközben azonban változás 
állt be a két testvér terveiben. Végül Jacob Velencéből nem Marseille-be, hanem Len-
gyelországba utazott, és II. (Erős) Ágost lengyel király (1697–1733) szolgálatába állt. 
Valószínűleg Jacob terveinek ez a hosszas bizonytalansága állhatott John elnyújtott 
konstantinápolyi veszteglése mögött is, mivel testérétől várt híreket. John majdnem egy 
teljes évig, 1699 szeptemberétől 1700. augusztus 28-ig tartózkodott a török főváros-
ban. Miután végre megérkezett a várva várt hír Jacobtól, John is útra kelt, hogy az ere-
deti tervétől eltérően, a Balkán-félszigeten és Magyarországon áthaladva csatlakozzon a 
testvéréhez Lengyelországban.13 

Mint látható, véletlenszerűen alakult úgy, hogy John Richards végül a Balkánon és 
Magyarországon utazott keresztül. Utazásának ideiglenes célja Bécs városa lehetett, ahol 
hosszabb időt eltöltött, mielőtt továbbindult Lengyelországba, ahova 1701 feb ruárjában 
érkezett meg. Még ez évben azonban Jacob váratlanul meghalt, aminek következtében 
John sem szándékozott tovább lengyel szolgálatban maradni, és az angol kormányzat 
közvetítésének köszönhetően a portugál hadseregben sikerült tiszti pozí ciót szereznie.14 
John Richards személye is leginkább az ezt követő tevékenysége miatt ismert, legfőképp 
azon történészek és egyetemi hallgatók számára, akik tanulmányaik vagy kutatásaik so-
rán behatóbban foglalkoztak a spanyol örökösödési háború (1701–1714) történetével. 
Azontúl, hogy John Richards a spanyolországi hadszíntér jelentősebb szárazföldi pa-
rancsnokai közé tartozott, a háború során keletkezett hadinaplói és levelei a hadszíntér 

10  A kérdéses időszakról John Richards naplót vezetett (BL, Stowe MS 459), amely néhány levéltől és egyéb 
irattól eltekintve gyakorlatilag az egyetlen forrása a két testvér 1697–1699. közötti tevékenységének. 

11  „His excellency Giacomo Cornaro, captain general of the Republic of Venice, having given me a honour-
able discharge from that service, I took leave of my brother (who being condotted into that service had 
only a licence of leave for 6 months)…” BL, Stowe MS 462, fol. 1r.

12  „Having supped with my brother and taken leave of him and the rest of my friends, I went onboard of 
our own vessel, choosing rather for a while to be deprived of his company than of seeing this so famous 
a part of the world.” BL, Stowe MS 462, fol. 1r.

13  Hebbert, 2003, 15–16.
14  Még mindig érvényben voltak azok a törvények, amelyek nem tették lehetővé katolikus vallású tisztek 

számára az angol hadseregben való szolgálatot.
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történetének fontos forrásai.15 Miután évekig szolgált aktívan a tüzérség főparancsnoka-
ként, a háború második felében Alicante erődjének főparancsnoki tisztségét látta el. Az 
almansai francia győzelmet (1707) követően 1708-ban a francia csapatok ostrom alá 
vették Alicante várát, amelynek során 1709. március 3-án drámai körülmények között 
maga John Richards is életét vesztette.16

Az útinapló kézirata

Mindhárom hadmérnökként tevékenykedő Richards testvér szenvedélyes naplóíró 
volt. Szinte minden utazásukról és fontosabb élményükről feljegyzéseket készítettek, 
kedvenc műfajuk pedig a napló volt, amelyből legalább egy tucatnyi fenn is maradt. 
Mindezen levelek, úti- és hadinaplók a British Libraryben, a Stowe-féle kéziratgyűj-
teményben (Stowe MS 1-1085), az úgynevezett Richards collection alosztályban 
(Stowe MS 447-480) érhetők el.17 A legkülönfélébb dokumentumokat magában foglaló 
Stowe- gyűjteményt eredetileg a főrendi Richard Temple-Nugent-Brydges-Chandos- 
Grenville, Buckingham első earlje (1776–1839) hozta létre, aki azt a család vidéki villá-
jában, a Stowe House-ban helyezte el, amiről a gyűjteményt végső soron elnevezték. 
A főnemesi család elszegényedését követően a gyűjteményt elárverezték, végül 1883-ban 
az angol kormány a British Museum részére megvásárolta. Az 1972/73-as átszervezé-
seknek köszönhetően –  amikor is a British Museumból kivált a British Library18  – 
a gyűjteményt jelenleg a brit nemzeti könyvtárban őrzik. A Stowe MS 1085 tételből áll, 
és egyike az úgynevezett „zárt sorozatoknak” (closed collections),19 azaz amelyekhez a 

15  Hebbert, 1976, 206.
16  A francia csapatok több hónapos kimerítő ostromot követően sem tudták megadásra kényszeríteni a felleg-

várba szorult védőket, ezért egy lőporos hordókkal megtöltött, hatalmas aknát készítettek elő a vár felrob-
bantására. A francia főparancsnok a védők két hadmérnökének lehetővé tette, hogy azok személyesen bizo-
nyosodjanak meg az akna létezéséről és nagyságáról, azonban John ezt követően sem volt hajlandó átadni a 
várat. A helyőrség megnyugtatása érdekében a főparancsnok és több tiszt is az akna felrobbantásának várha-
tó időpontjában az erőd udvarának a közepére vonult. A várudvaron állók nyugalomban várták a detoná-
ciót, ami 1709. március 3-án reggel hat órakor következett be. A hatalmas erejű robbantás következtében 
John Richards és a többi tiszt talpa alatt a föld megnyílt, ami mindenkit elnyelt a vár udvarán tartózkodók 
közül. A vár John Richards számításainak megfelelően azonban nem sérült meg jelentősen, és még hetekig 
kitartott, illetve pár héttel később is elhamarkodottan, szükségtelenül adták fel. Hebbert, 2003, 22–25.

17  A  gyűjteményben még sok más, feldolgozásra méltó kézirat, elsősorban hadi- és útinapló található. 
A  Stowe MS részletes online katalógusa elérhető a könyvtár honlapján keresztül. Permalink: http://
searcharchives.bl.uk/IAMS_VU2:IAMS032-001952775.

18  A szervezeti átalakítás ellenére a British Library 1997-ig a British Museum Great Russel Street-i főépü-
letében működött. 1997-ben adták át a könyvtár új épületét az Euston Roadon, amelynek köszönhetően 
a két intézmény fizikailag is különvált. 

19  Ilyen még a Royal MS, Hargrave MS, Burney MS, Arundel MS, Lansdowne MS és a King’s MS. Zártnak 
minősülnek még az ún. „alapító gyűjtemények” is (foundation collections), amelyek 1753-ban a British 
Museum megalapításakor az intézmény által megszerzett legelső kéziratok. Három ilyen gyűjtemény 
van, úgymint a Sir Robert Cotton által összegyűjtött és a család által az országnak adományozott Cot-
ton MS, a Sir Robert Harley és Edward Harley által létrehozott Harley MS, valamint úgyszintén ebben 
az évben került a British Museum tulajdonába Hans Sloane antikvárius, orvos és tudós ugyancsak elké-
pesztő magángyűjteménye, a Sloane MS.
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levéltárosok már nem csatolnak újabb tételeket, ellentétben pl. az Additional MS vagy 
Egerton MS sorozatokkal, amelyek állandóan bővülnek (open-ended collections).20

A Richards testvérek naplói sok kisebb füzetből állnak, amelyeket különleges alkal-
mak esetén, gyakorlati célból vezettek. Jellemző tehát a testvérekre, hogy kizárólag a 
katonai tevékenységükről, hadjáratok és ostromok lefolyásáról, illetve az utazásaikról 
vezettek naplókat, a magánéletükről vagy az Angliában és Írországban eltöltött időről 
sohasem. Ennek köszönhetően a különböző naplók időben nem egymást követik, és 
előfordulhatnak hosszabb-rövidebb, akár többéves szünetek is két kötet létrejötte kö-
zött. Jacob Richards például öt különálló könyvecskébe jegyezte le az 1686 és 1687 
közötti élményeit, mindegyiknek külön címet adva, és amelyek időben egymás folyta-
tásainak tekinthetők: útinapló Londonból Budára (Stowe MS 447), napló Buda ostro-
máról (Stowe MS 448), útinapló Bécsből Velencébe (Stowe MS 449), útinapló Velen-
céből Lombardiába (Stowe MS 450), valamint napló a Velencéből Moreába vezető 
útról és az itt végzett tevékenységéről (Stowe MS 451). Következő (fennmaradt) napló-
ja viszont már 1692-es keltezésű és a franciák elleni flandriai hadjáratot örökítette meg 
(Stowe MS 444).

Hogy honnan ered a Richards testvérek naplóírói szenvedélye, csak találgatni tu-
dunk. A naplók sorozatát a legidősebb testvér, Jacob nyitotta meg az imént említett öt 
kötettel, amelyeket felsőbb utasításra, II.  Jakab (1685–1688) és az angol hadvezetés 
kifejezett parancsára kezdett el vezetni.21 Az összes ezt követő naplója esetében viszont 
már nem ismertek a pontos okok, mivel a királyi parancs erre már nem kötelezte. A leg-
valószínűbb, hogy szakmai tevékenységét igyekezett megörökíteni, később pedig a sze-
mélyes és a testvérei fejlődése érdekében felhasználni azokat. Ugyan Buda 1686.  évi 
ostromáról készült hadinaplója 1687-ben nyomtatásban is megjelent, ami többek kö-
zött kézikönyvként is szolgálhatott az angol hadsereg tisztjei számára,22 még sincs bár-
miféle utalásunk arra vonatkozólag, hogy Jacob Richards személyes célja is ez lett volna, 
vagy hogy esetleg későbbi naplóit is szerette volna nyomtatásban viszontlátni.

John valószínűleg a testvére hatására kezdett el saját maga is naplókat írni, amelyek 
közül az első éppen a két testvér 1697 és 1699 közötti tevékenységéről szóló kötet volt 
(Stowe MS 459). Közvetlenül ezt követően született meg a számunkra érdekes 1699–
1700. évi utazásairól szóló útinaplója, amelyet már egy teljesen új füzetben kezdett el ve-
zetni (Stowe MS 462). Ennek több oka is volt. Egyrészt az előző füzet betelt, habár pár 
oldalnyi hely maradt volna még. Ennek ellenére bizonyosak lehetünk abban, hogy John 
teljesen új eseménysorozatként élte meg a háború lezárultát követő utazását „a világ ezen 
oly híres részén”. Másrészt, figyelembe véve a napló egyéb tartalmi jellegzetességeit, véle-
ményem szerint az új kötet megnyitásával egy majdan megjelentetésre szánt könyvecske 
kéziratát szándékozhatta elkészíteni. Ilyen különleges tartalmi és fizikai jellegzetességek 

20  Forrás: www.bl.uk.
21  „You are to set forward on your journey towards Hungary with all convenient speed, and there to survey, 

learn and observe the fortifications and artillery, not only that of Hungary but of places in your way 
thither, and to keep an exact journal of every days proceeding…“ BL, Stowe MS 447, fol. 1r. 

22  Childs, 1980, 41.
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például a lapszélre kiírt pár szavas alcímek az adott naplórészlet tartalmáról. A szerző ren-
geteget mesél továbbá olyan dolgokról, amelyek nem a saját élményei. A legtöbb fonto-
sabb helyszín esetében rövid politikai és hadtörténeti áttekintést is ad. Sok esetben nem 
emlékezett a felkeresett település történelmi eseményének vagy más fontosabb katonai 
történés évszámára, ilyenkor üres helyett hagyott és folytatta a mondatot. Minden bizony-
nyal később akarhatott utánajárni a pontos évszámnak és elvégezni a betoldást, de ez vala-
miért elmaradt. Ezek a tulajdonságok 1-2 kivételtől eltekintve egyáltalán nem jellemzőek 
az 1697/99-es naplóra. Egyedül az 1699/1700-as útinaplóra jellemző továbbá, hogy el-
vétve ugyan, de a szerző néhányszor közvetlenül meg is szólítja az olvasót („you”), tanácsot 
és útmutatást adva neki. A kézirat legvégén pedig, az útinapló szövegétől elválasztva, talál-
ható még egy polemikus hangvételű, rövid személyes „véleménynyilvánítás” is az Oszmán 
Birodalom romlásának okairól („Of the Decadence of the Ottoman Empire”). Mindezek 
alapján azt a következtetést lehet levonni, hogy a szerző a kéziratot nem csupán magán-
használatra szánta, hanem azt a széles nyilvánosság számára is szerette volna megjelentet-
ni, méghozzá nyomtatott formában. Minderre John Richards Angliába hazatérve szándé-
kozhatott sort keríteni, kihasználva a visszafoglaló háború idején felélénkülő angol 
érdeklődést a háborús hírek és az Oszmán Birodalom iránt.23 Egy sokak által forgatott 
útinapló John pénzügyi helyzetén és hírnevén, azaz a hadmérnöki pályájának kilátásain is 
sokat javíthatott.

A másik fontos kérdés, hogy az útinapló az utazás során jött-e létre. John Richards 
saját maga írta a naplóbejegyzéseket. Kézírása mindkét napló esetében könnyedén ol-
vasható, a nyelvezete és „helyesírása” pedig semmivel sem marad alul egy angol diploma-
ta vagy főnemes stílusától. Az 1699/1700-as útinapló ritkán tartalmaz elírásos javítá-
sokat, firkálást, betoldásokat vagy éppenséggel tintapacát. Utólagos, erősebb vagy 
gyengébb színű tintával vagy más által írt változtatásokat és betoldásokat pedig egyálta-
lán nem találni, tehát valójában egy nagyon szépen megírt, kiegyensúlyozott és tiszta 
kézirattal van dolgunk. Ennek ellenére véleményem szerint nem tisztázatról van szó, 
amelyet elsősorban az 1697/99-es naplójával való összehasonlítás alapján feltételezek. 
Az 1697/99-es napló ugyan valamivel csúnyább, illetve kicsivel több az elírás, a későbbi 
betoldás, a firkálás és a javítás, azonban mégsem számottevő mértékben. Az 1697/99-es 
kézirat utolsó oldalain vezette John az utazás során és a moreai hadszíntéren felmerülő 
személyes kiadásait is, tételesen felsorolva azokat.24 A tisztázat vagy másolat ellen szól 
még az is, hogy 1697-ben a Peloponnészosz-félszigetre tartó hajóúton az isztriai partvi-
dékről rajzokat is készített, valamint a firenzei San Lorenzo-bazilika sematikus alap-
rajzát is elkészítette.25 Roppant valószínűtlen, hogy ezeket átmásolta volna. A  fenti 
megfontolások alapján az 1697/99-es napló kézirata esetében biztosak lehetünk abban, 
hogy nem tisztázat vagy másolat, tehát az utazás során vezetett eredeti naplóval van 

23  Péter, 2015, 18–21.
24  BL, Stowe MS 459, sine fol. A napló legvégén található, számozatlan lapok.
25  BL, Stowe MS 459, fols. 9–11. Az említett firenzei bazilika alaprajza a napló végén található, amelyeket 

már nem fólióztak. Az alaprajz és a leírás alapján feltételezem, hogy a San Lorenzo-bazilikáról van szó.
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dolgunk, de véleményem szerint ugyanez érvényes az 1699/1700-as útinaplóra is, 
amely nagyobbrészt megegyező tulajdonságokkal rendelkezik.

Ugyan a napról napra történő írás John Richards alapvető módszere, mégis több he-
lyen az érzékelhető, hogy a szerző olykor néhány napos csúszásban volt, és csak késve fo-
gott neki az elmúlt napok leírásának, rosszabb esetben összegzésének. Erre kitűnő példa, 
amikor körülbelül 80 oldalon keresztül, bármiféle dátumozás nélkül a konstantinápolyi 
élményeit ecseteli. Ezzel ellentétben áll az, hogy több bejegyzés is azzal vagy hasonló mon-
datokkal kezdődik, hogy „az elmúlt 24 órában…”. Sokatmondó bizonyíték még az a vélet-
len elírás is az 1697/99-es naplójában, amikor a szerző úgy fogalmaz, hogy „a mai nap 
megérkeztünk ide [here]”, majd erősebb színű tintával a „here” szócska fölé később 
odaszúrta a város nevét („Auxburg”).26 A magyarországi és balkáni naplóbejegyzések ese-
tében mindkettő módszerrel találkozhatunk, azonban inkább az tapasztalható, hogy a 
szerző kampányszerűen jegyezte le az élményeit. Erre a hosszabb megállóknál keríthetett 
sort, ahol esetenként több napot is eltöltött. Véleményem szerint ez jellemző az utazás 
magyarországi szakaszára is, amelyet utólag, Bécsben vethetett papírra.

A kéziratok fizikai sérülésektől mentesek, tehát sehol sem található olyan rész, amely 
az idők folyamán olvashatatlanná vált volna. Ugyan maga a szerző a naplókon belül 
nem mindig tesz különbséget a különböző utazások és átélt események között, megsza-
kítás nélkül jegyezve fel a különböző eseményeket és látnivalókat, a tartalom demonst-
rálása és az arányok érzékeltetése érdekében mi erre kísérletet teszünk. Az 1697/99-es 
útinapló (Stowe MS 459) 76 fólióból áll. Az 1–6. fóliók között található a Dublinból 
Velencébe tartó út leírása, amely 1697 januárjától júniusáig tartott. Bármiféle alcím nél-
kül következik John utazásának következő szakasza, azaz a Moreába tartó hajóút, a 
Pelo ponnészoszi-félszigeten végrehajtott hadmérnöki tevékenység, majd pedig a vissza-
út leírása Velencébe. Ezek a bejegyzések az 1697. június 17. – 1698. június 23. közötti 
időszakot, valamint a 7–40. fóliókat ölelik fel. A június 23-án kezdődő itáliai útjának 
már külön alcímet adott („Voyage from Venice through Italy”), azonban a moreai had-
színtérre való visszatértének már nem, tehát az egybefolyik az itáliai utazással. Az itáliai 
utazás 41–58., míg a hadszíntéren eltöltött idő az 59–71. fóliókon található. A napló 
utolsó bejegyzése 1699. május 29. Az utolsó, már számozatlan oldalakon, mint már szó 
volt róla, az 1697–1699. évi utazások során keletkezett kiadások tételes listája szerepel.

Az 1699/1700-as útinapló (Stowe MS 462) összesen 97 fóliót tesz ki, amelyet tar-
talmi szempontok alapján önkényesen 3 részre oszthatunk fel. Az első 33 fólió a görög 
szigetvilág, a 34–73. fóliók Konstantinápoly és Bursa, míg a 74. fóliótól induló rész a 
balkáni és magyarországi utazás leírását tartalmazza. Ez utóbbi, azaz a 74. és a 94. fóliók 
közötti rész kerül most eredeti formájában közlésre. A napló legvégén, a 94. és a 97. fó-
liók között található Richards már említett rövid eszmefuttatása az Oszmán Birodalom 
romlásának okairól. A napló által lefedett időszak 1699. július 15-től 1700. szeptem-
ber 21-ig terjed. Alcímek itt is csupán elvétve találhatók, mégpedig a következők: Uta-
zás Návplióból Kandiába („Voyage from Napoli di Romania to Candia”), amely azon-

26  BL, Stowe MS 459, fol. 5v. 
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ban egészen a konstantinápolyi janicsárok leírásáig mindent magába foglal, mivel a 
következő alcím a Janicsárok és kvártélyaik („Of the janissaries and their quarters”) cí-
met viseli. A következő és utolsó „alcím” pedig épp a balkáni és magyarországi utazás 
kezdetén található, amelyet inkább nevezhetnénk egyszerű kiemelésnek: Konstantiná-
poly 1700. augusztus 28. („Constantinople the 28th of August 1700.”). A forrásközlés 
is innen veszi kezdetét. Mint látható, az alcímek adása és azok észszerű használata nem 
volt a szerző erőssége, így azok valójában nem sok jelentőséggel bírnak.

Az utazás körülményei és John Richards vizsgálódási szempontjai 

John Richards 1697–1699-ben testvére, 1699–1700 folyamán pedig három angol tiszt 
társaságában vágott neki az útnak,27 akikkel minden bizonnyal még a moreai háború 
során ismerkedett meg. A napló későbbi bejegyzései alapján tudható, hogy a görög szi-
getvilág beutazásakor útitársa volt egy bizonyos Tynt kapitány, továbbá az ismeretlen 
Rednap és Ardes személyek, akiknek a rangfokozatát Richards nem taglalja. Richards 
három angol tisztet említ, azonban nem tudni, hogy Rednap és Ardes is tisztek vol-
tak-e, ezért lehetséges, hogy ők szolgák, tanoncok vagy egyszerű közkatonák voltak.28 
Egyikük személyéről sem sikerült bővebbet megtudni vagy kilétüket beazonosítani, 
valamint az sem ismeretes, hogy meddig voltak Richards útitársai. Mivel útitársai kilé-
tét maga a szerző csupán egyszer, az imént említett görögországi résznél említi, nem 
lehet tudni, hogy a balkáni és a magyarországi útja során is vele tartottak-e.

Mindenesetre az útitársak kérdésének további finomításához John 1697/99-es napló-
ját tudjuk segítségül hívni, amelyben név szerint is megemlít több angol katonát, akikkel 
Moreában szolgált együtt. Közülük a legtöbben a háború lezárultával, 1699 tavaszán ha-
zautaztak, azonban Mr Rousin, valamint Mr Carmoy, aki egy korábbi lovasbalesete miatt 
sánta volt, a leszerelést követően is még hetekig Moreában maradt.29 Mivel Carmoy sántí-
tott, ezért kevéssé valószínű, hogy útitársul szegődött volna, viszont Rousinról már köny-
nyen elképzelhető, hogy végül Richardsszal tartott. Mindezen felül Richardsszal utaztak 
még a személyes szolgái is,30 akiknek kiléte és pontos száma ismeretlen. 

John és Jacob Richards utazásaik során mindvégig élvezték az Európában szétszór-
tan élő angol diplomáciai képviselők támogatását. Mindig felkeresték a helyi angol kö-
vetet vagy konzult, akik minden esetben szívélyesen fogadták őket, sőt, segítették uta-
zásukat. 1697-ben Frankfurtban George Stepney (1663–1707), Zákinthosz szigetén 
több ízben is Mr James Paul, 1698-ban Firenzében Lambert Blackwell,31 Konstantiná-

27  A három angol tiszt útitársat a naplója legelején említi meg az utazás kezdetén, azonban még név nélkül. 
„… and in company of three other English officers, at the same time that my brother embarked for Venice, 
we embarked for Constantinople…” BL, Stowe MS 462, fol. 1r.

28  BL, Stowe MS 462, fols. 25v–26v.
29  BL, Stowe MS 459, fols. 66r., 69v.
30  BL, Stowe MS 462, fols. 68r., 87v.
31  BL, Stowe MS 459, fols. 4v., 12r., 27r., 43v.
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poly ban pedig William Paget volt segítségükre.32 De nemcsak az angol, hanem más 
keresztény országok követei is segítségükre voltak, úgymint Antoin Froyard kandiai, 
vagy a kis-ázsiai francia konzulok.33 A Balkán-félszigeten keresztülvezető útja során pe-
dig John Richards a törököktől is rendelkezett menlevéllel a konstantinápolyi angol 
követ, William Paget közbenjárására, aminek köszönhetően, mint látni fogjuk, min-
denhol szívélyesen fogadták és segítették őt a helyi török hatóságok.

Nehéz megállapítani, hogy milyen ismeretekkel vagy előítéletekkel vágott neki az 
útnak. Richards a tájékozottabb utazók közé tartozott, olvasottsága pedig rögvest kivi-
láglik törökországi beszámolóit olvasva, azonban a szerző saját maga is bevallja naplójá-
ban, hogy forgatta Richard Knolles és Paul Rycaut írásait, amelyekből ismeretei egy ré-
szét merítette.34 Richards lenézte a „hitetlen” és tudatlannak vélt törököket, ítéleteire 
azonban nem jellemző a vak elfogultság, és képes volt meglátni a muzulmán hit erényeit 
is, amely tulajdonságok esetleg a kereszténységből hiányoztak. Gyakorta kesergett to-
vábbá a keresztények széthúzásán és sorozatos hibáin, amelyek lehetségessé tették a tö-
rökök előretörését, a keresztény templomok és országok elpusztulását.35

Utazásai során megfigyeléseket tett és feljegyzéseket készített szinte mindenről, ami 
csak a szeme elé került. Habár a kérdéses két napló a stílusában és nyelvezetében teljesen 
megegyező képet mutat, John mégis némileg eltérő szempontok alapján végezte vizsgá-
lódásait a két kötetben. Elmondható, hogy mindvégig, tehát mindkét naplóban külö-
nös figyelmet szentelt a haditechnikai látványosságoknak, ezen belül az erődítmények 
és a felkeresett vár vagy város domborzati adottságai számítottak legkedvesebb témái-
nak. Sok esetben korábbi ostromok eseményeit is tanulmányozta és ezek alapján hozta 
meg végső ítéletét, vagy tett javaslatokat (saját magának) a vár kijavítására. Mindezek 
alapján nagy bizonyossággal állítható, hogy John Richards és útitársai egyféle katonai 
tanulmányútként is tekintettek az utazásra, melynek során igyekeztek új tapasztalatok-
ra és tudásra szert tenni, hadmérnöki ismereteiket gyarapítani. A  több hadszíntéren 
megszerzett sokoldalú tudás nagyon keresett volt a korban, elég csak egyedül a két 
Richards testvér katonai pályáját megnézni. 

Sőt még az utazás esetleges gazdasági „felderítő” szempontjai sem hagyhatók figyel-
men kívül, ez pedig, ha az utazás balkáni és magyarországi részére nem is teljesen jel-
lemző, a görög szigetvilágban tett útra kétségkívül igen. Richards egy idegen város fel-
keresésekor, a már említett domborzati és hadászati kérdéseken túlmenően általában 
még a következő adottságokat tartotta szem előtt: a lakosságszámot, azaz hogy sűrűn 
vagy ritkán lakott-e a vidék vagy a település, hogy milyenek a köz- és magánépületek, 

32  BL, Stowe MS 462, fol. 73v.
33  BL, Stowe MS 462, fols. 7v., 25v., 26r., 29r., 31r., 73v.
34  BL, Stowe MS 462, fols. 29v., 53r.
35  Néhány, az érdekesebb példák közül: „…the Turks who are born to destroy and not to rebuild, the town 

is but a heap of rubbish in respect of what it was, an argument of their barbarity as well as an emblem of 
their world.” BL, Stowe 462, fol. 16v. „But generally speaking this [Rhodes] as well as all the other towns 
of the Turkish conquests bear the marks of their tyranny, negligence and poverty. The first is perceived 
in the miserable condition of their subjects, the second in the ruinous condition of their most important 
garrisons, and the latter in their want of trade.” BL, Stowe MS 462, fol. 19r.
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továbbá a levegő és az utcák tisztaságát. Ha volt, akkor a város vagy vidék különlegessé-
geiről is beszámolt, mint pl. a halbőségről, a helyi ételek és borok minőségéről, egyéb 
helyi különlegességekről és kulturális jellegzetességekről. Azonban nem tudatosan ki-
dolgozott és alkalmazott szempontrendszerről van szó. A szerző váltakozva alkalmazza 
ezeket a szempontokat, attól függően, hogy egy településre mi volt a leginkább jellemző. 

Az imént említett témák mindkét napló legfőbb tartalmi jellegzetességei, azonban 
az 1699/1700-as, azaz a számunkra lényeges útinaplóban John érdeklődési látóköre 
több új szemponttal is gazdagodik. A második útinaplóban a szerző egyik fő témájává 
válik az általa felkeresett vidékek lakossága, az ott élő emberek vallásának, kultúrájának 
és életmódjának bemutatása. A fontosabb települések esetében hosszabb-rövidebb tör-
ténelmi áttekintést is nyújt. Rengeteget olvashatunk az adott vidék ókori hagyományai-
ról, ógörög és római kori romokról, valós vagy mitikus történetekről. Ezek természete-
sen elsősorban Itáliára és Görögországra igazak. A  Balkán-félsziget és Magyarország 
esetében a történeti hátteret elsősorban a török hódítás és a visszafoglaló háború esemé-
nyei adják. Mindez ritkán vagy egyáltalán nem jellemző az 1697/99-es naplóra, azaz a 
hollandiai, németországi vagy az itáliai leírásokra. John 1697/99-es naplójának nyu-
gat-európai országokról szóló része alapjában véve sokkal szűkszavúbb, mint például a 
görög szigetvilág vagy az Oszmán Birodalom leírása. Hollandiai vagy németországi utazá-
sa kapcsán különösképp kevés dolgot tartott említésre méltónak, amely bizonyosan nem 
a látnivalók hiányának tudható be. Mindezt talán azzal lehet magyarázni, hogy a Földközi- 
tenger térsége sokkal inkább megmozgatta az angol utazó fantáziáját, hiszen az ottani vi-
szonyok szinte minden szempontból eltértek az anyaországban tapasztaltaktól. 

John Richards naplójában elsősorban a hadmérnöki leírások és elemzések a kiemel-
kedő jelentőségűek, hasonlóval pedig más, korabeli útleírásokban nem találkozhatunk. 
Hosszabban elemzi a péterváradi, budai és győri erődítményeket, rövidebben a nišit és 
a plovdivit, más várakat pedig csak megemlít. Mindezt kendőzetlen, kritikus hangnem-
ben, aktív megfigyelőként teszi. Péterváradon a vár parancsnokával járta be a falakat, 
Budán a talaj minőségét is megvizsgálta, sokszor pedig konkrét méréseket is végzett, 
sajnos azonban alaprajzok nem maradtak fenn, vagy ilyeneket eleve nem is készített.36 
Naplója annak is jó indikátora, hogy a korban a tanult utazó számára mennyire fontos 
volt a megismerés igénye, új ismeretek felkarolása, az eddigiek megerősítése és elmélyí-
tése, de nem utolsósorban azok továbbadása is.

Richards naplójának jelentőségét az is növeli, hogy a kérdéses időszakból nem ma-
radt fenn Magyarországról más, különösképp nem angol személytől származó, hadmér-
nöki kérdésekkel is foglalkozó útinapló. Őt megelőzően angol utazó, aki feljegyzéseket 
is készített az általa látottakról, az 1669-ben Magyarországon járt, méltán híres Edward 
Browne. Browne-t elsősorban az ország természeti adottságai és kulturális jellegzetessé-
gei foglalkoztatták, a hadászati kérdéseknek vajmi kevés figyelmet szentelt. Richards 

36  Magyarországon erre nem is volt ideje, mivel igen gyorsan átutazott az országon, illetve testvére, Jacob 
1686-ban már elkészítette Buda és Győr várainak pontos hadmérnöki alaprajzait. BL, Stowe MS 447, 
fols. 11r.; BL, Stowe MS 448, fol. 19r.
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utazását követően nem sokkal később Edmund Chishull járt Magyarországon 1702-
ben, aki William Paget angol diplomata társaságában utazott. Paget és Chishull utazá-
sának egyik jellegzetessége, hogy ők Erdélyből kiindulva közelítették meg Budát, illetve 
az elsősorban teológiai érdeklődésű útleíró semmiféle komolyabb feljegyzést nem készí-
tett az útjába kerülő katonai látványosságokról. A következő, angol utazó tollából szár-
mazó útleírás Simon Clement 1715. évi látogatásáról maradt fenn, azonban ő Budát 
elhagyva a horvát területek felé vette az irányt, ugyancsak elkerülve a Richards által 
felkeresett vidékeket. Végezetül elengedhetetlen megemlíteni még az angol Mary Wort-
ley Montagu katonai kérdések iránt laikus leveleit 1717-ből, amikor is férjével (Edward 
Wortley Montagu), az újonnan kinevezett törökországi angol követtel Konstantiná-
polyba igyekezve Magyarországon is átutaztak.37 

Utazás Moreából Konstantinápolyba

Mielőtt még a forrás közzétételére sor kerülhetne, szükséges összefoglalni az utazás bal-
káni és magyarországi szakaszát megelőző időszakot, azaz John Richards görögországi 
és konstantinápolyi utazásának és tartózkodásának részleteit. Miután John elbúcsúzott 
testvérétől, 1699. július 15-én a Szent Anna francia kereskedőhajó38 egyszerű utasaként 
kihajózott a peloponnészoszi Návplio kikötőjéből. A kereskedőhajó a fontosabb váro-
soknál mindig megállt, akár több napra is, így lehetőséget biztosított az utasok számára 
kíváncsiságuk kielégítésére. Richards hajója a Peloponnészoszi-félsziget mentén haladt, 
érintették Monemvaszia kikötőjét, majd Kíthira szigetét. Mindkettő esetében röviden 
ír a szigetek történelmi múltjáról, illetve az itt található ókori romokról és legendákról. 
Monemvasziában pedig a levegő minőségét is „tökéletesen jónak” ítélte meg. Július 19-én 
érkeztek meg Kréta szigetére, ahol a két legfontosabb várost, Caneát (ma Hanía) és 
Kandiát (Iráklió) is felkeresték. 

Richards mindkét városban több napot eltöltött és aprólékos megfigyeléseket vég-
zett szinte mindenről. Részletes beszámolókat olvashatunk a sziget történelméről, 
múlt- és jelenkori politikai és vallási viszonyairól. A legtöbbet talán Kandia erődjéről és 
híres ostromáról (1667–1669) ír, azonban valamelyest csalódnia kellett: „Meglepődve 
tapasztaltam, hogy a világnak annak a részén, amely az erődítményeiről a leghíresebb, a 
várak mégis mennyire elhibázottak…” Kijelentését az okok hosszan tartó ismertetése és 
magyarázata követte.39 A sziget belső vidékeit viszont már „csodálatosan kellemesnek” 
írta le, ahol a legbőségesebben áll rendelkezésre az olívaolaj, ami egyben a sziget fő 
exportcikke is. Részletesen beszámol a helyi törökök és keresztények szokásairól is, 
Kandiában pedig kuriozitásként a kivégzőhelyeket tartotta érdekesnek. Magáról a vá-

37  Mindezen útleírásokat Gömöri György adta közre. Gömöri, 1994.
38  A hajó kapitánya egy bizonyos Monsieur Blan volt. BL, Stowe MS 462, fol. 1r.
39  „… I was surprised to see the place of the world the most famous for its fortifications to be so defective in 

this place…” BL, Stowe MS 462, fol. 12v.
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rosról azonban igen rossz véleménnyel volt, amely „nem más, mint egy halom szemét, 
ahhoz képest, ami régen volt”.40

Augusztus 7-én Kréta szigetét elhagyva, Rodosz, Számosz, majd pedig Tenedosz kö-
vetkeztek, amellyel lezárult Richards görög szigetvilágot érintő utazása. Rodosz szige-
tét, ahol igen sokáig, augusztus 9. és 24. között tartózkodott, a „szemnek legkelleme-
sebb” helyként írja le, ahol habár pestis pusztít, a levegője nagyon jó. A termőföldjét 
úgyszintén kitűnőnek ítélte meg, a füge és a szőlő pedig itt voltak a legfinomabbak, 
amiket valaha evett (a helyi bor azonban, bár nem rossz, szerinte mégsem éri utol fran-
cia, olasz vagy német társait).41 John természetesen felkereste a sziget erődítéseit is és 
beszámolt azok erényeiről és hátrányairól, hosszasan elemezve korábbi ostromok tanul-
ságait is. A johannita lovagrend egykori központjának romjainál az angol lovagok címe-
rét is felfedezte magának. Habár a sziget természeti adottságairól és szépségéről elragad-
tatottan nyilatkozott, ugyanez nem mondható el az itt élő emberekről és településeikről. 
Augusztus 25-én hagyták el Rodoszt, és útközben több kisebb helyet is érintve augusz-
tus 28-án érkeztek meg Számosz szigetére.42

Számoszra érkezve John Richards csak „nyomorúságos” településeket látott, ahol az 
emberek mind „betegnek tűnnek”, amit a rossz levegő és a mocsaras vidék számlájára írt. 
Ráadásul még borral sem tudták megkínálni a fáradt utazót, habár szerinte az bősége-
sen és jó minőségben kerül előállításra a szigeten. Az ókori Számosz városának romjai-
nál pedig „nem tudtam magamon segíteni, és csak az idő múlásán járt az agyam, mivel 
hajdan ez az egyik leghíresebb köztársaság volt, nagyon erős flottával…” Ezután a sziget 
rövid történetének bemutatása következett.43 Számosz után szeptember 7-én a „nyomo-
rúságos” (very miserable) Tenedosz szigetére érkeztek, ahol pár napot eltöltöttek. Szep-
tember 14-én megváltak a francia kereskedőhajó nyújtotta szolgáltatásoktól és egy ki-
sebb török hajó (boat) utasaként folytatták útjukat tovább Konstantinápolyba. 
Útközben érintették Gallipolit, majd a part mentén hajózva több kisebb települést is 
megszemléltek. Az Oszmán Birodalom fővárosába végül szeptember 17-én érkeztek 
meg,44 ahol az utazás során a legtovább, majdnem egy évig tartózkodtak.

Az útinaplóban Konstantinápoly leírása foglalja el a legtöbb helyet. A török fővá-
rosban Richardsot gyakorlatilag minden foglalkoztatta. Részletesen ír a város múltjáról, 
kinézetéről és elhelyezkedéséről, de érdeklik a városfalak, az ókori romok, valamint a 
város kikötői és víztározói is. Foglalkoztatták még a katonai raktárak, a janicsárok szál-
lásai, a köz- és magánépületek, a fürdők, a bazárok, a kórházak és a szultáni szeráj is, de 

40  „… the town is but a heap of rubbish in respect of what it was…” BL, Stowe MS 462, fol. 16v.
41  „The wine is likewise esteemed, and how far it may be improved by good husbandry I cannot tell, but 

hitherto I have not met with anything in the Levant comparable to the Italian, French or German wines. 
It is true these are generous, strong-bodied wines, and consequently more fitting for cordials, but the end 
of our drinking wine being chiefly to make us merry and sociable, it is not to be doubted but that we have 
the advantage of them.” BL, Stowe MS 462, fol. 18v.

42  BL, Stowe MS 462, fol. 23v–24r.
43  „And here it is that I cannot but wonder at the effect of time, this having been once a most famous com-

monwealth and very powerful at sea…” BL, Stowe MS 462, fol. 25r–v.
44  BL, Stowe MS 462, fol. 33r–v.
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még hosszan sorolhatnánk. Mivel maga John sem számított ilyen hosszú konstanti-
nápolyi veszteglésre, 1700. június 13. és 20. között felkereste a kis-ázsiai Bursát is, az 
Oszmán Birodalom egykori fővárosát.45 

John Richards Konstantinápolyt végül 1700. augusztus 28-án hagyta el, és a tenger-
parton haladva először Küçükçekmecét, majd Büyükçekmecét kereste fel, ahol az éjszakát 
is töltötte. Augusztus 29-én hajnalban indult tovább és Silivrét érintve Çorluba érkezett, 
ahol éjszakára megállt. Másnap, augusztus 30-án Karıştıran, Lüleburgaz és Babaeski, 
augusz tus 31-én pedig Havsa és Drinápoly következtek. Drinápolyban valószínűleg több 
napot is eltöltött, mielőtt tovaindult volna. Naplójából nem derül ki, hogy mikor hagyta 
el az egykori török fővárost, sem pedig az, hogy pontosan mikor járt Plovdivban, Szófiá-
ban vagy Nišben, mivel a következő dátumunk 1700. szeptember 10., amikor is Richards 
megérkezett Belgrádba. Még szeptember 10-én szeretett volna továbbutazni Belgrádból, 
azonban a török pasa maradásra kényszerítette, így az éjszakát a városban töltve csak más-
nap tudott Péterváradra utazni, ahova Szalánkemént és Karlócát érintve szeptember 11-én 
kora reggel érkezett meg. Innen is valószínűleg még aznap tovább akart utazni, azonban, 
mint naplójában írja, egy váratlan esőzés megakadályozta. Szeptember 12-én Budán és 
Pesten járt, szeptember 13-án pedig már Esztergomot, Komáromot és Győrt látogatta 
meg. Valószínűleg Győrött sem maradt sokáig, és Pozsonyt elkerülve Lajtabruck (Bruck 
an der Leitha) alsó-ausztriai városkába érkezett meg. Ezt követően, érintve a kaiserebers-
dorfi és a Schloss Neugebäude császári palotákat, szeptember 21-én futott be Bécs városá-
ba, ahol a Fehér Bika fogadóban szállt meg. Hogy miért csak szeptember 21-én érkezett 
meg Bécsbe, nem tudni.46 Arra vonatkozólag sem rendelkezünk adattal, hogy John milyen 
tevékenységet fejtett ki Bécsben vagy máshol a Habsburg Monarchiában,47 illetve arról 
sem, hogy Budánál miért nem egyből északnak kanyarodott, egyenesen Lengyelország felé.

A könnyebb olvashatóság és érthetőség érdekében az eredeti szöveget és a központo-
zást hozzáigazítottam a mai helyesírási szabályokhoz. A dátumozást illetőleg John Ri-
chards a kontinensen tartózkodva természetesen mindvégig a Gergely-naptárt használta, 
így ezen a téren semmiféle beavatkozásra nem volt szükség. A hely- és személyneveket az 
eredeti formájukban hagytam, mint ahogyan a Richards által használt török kifejezéseket 
is, mint például konack, sophra, kaves stb. A szövegben a külső margón dőlt kiemeléssel 
jelöltem a Richards által lapszélre kiírt alcímeket, valamint három kötőjellel (---) azokat 
a helyeket, ahol a szerző üres helyet hagyott az általa nem ismert évszámnak vagy más 
adatnak.

45  „Having made so mighty a stay at Constantinople beyond whatever I had thought of, I was resolved to 
make a trip to Brusia…” BL, Stowe MS 462, fol. 66v–73v.

46  Több verzió is elképzelhető. Lehetséges, hogy szeptember 21-én a Fehér Bika fogadóban jegyezte le utó-
lag a magyarországi látottakat, vagy Bécsbe való megérkezését követően először másik fogadóban szállt 
meg, és csak szeptember 21-én települt át az említett szálláshelyére. 

47  Könnyen lehetséges, hogy szeptember 13. és 21. között Richards valamiféle „szakmai kapcsolatfelvéte-
len” dolgozott, esetleg különféle feladatokat végzett el, amelyekkel még a konstantinápolyi angol követ, 
William Paget bízta meg. A feltevés nem alaptalan, hisz Richards a szultántól is rendelkezett menlevéllel, 
továbbá magától Pagettől ajánlóleveleket is kapott a különféle császári tábornokokhoz, valamint Bécs-
ben valóban kapcsolatba lépett más hadmérnökökkel is, mint pl. a híres Tüzes Gáborral.
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Forrás

[f. 73v.]

Constantinople the 28th of August 1700.

I  having at last resolved on my departure for Christendom, his excellency my Lord 
Paget48 was so kind as not only to procure me a pass, but likewise a post warrant from 
the Grand Signor,49 in virtue of which I went horses free and table free, excepting what 
in courtesy I gave to the guide and servants. 

I set out this evening towards Adrianople.50 The first village I met with was Ponto 
Picolo51 situated upon a lake or rather arm of the sea, the mouth of which is now almost 
that up by several small islands, which whether was originally so or because so by 
accident is uncertain. The bridge52 is made from island to island, not but that there is a 
causeway overall. The village has nothing valuable but its konacks53 of which [f. 74r.] it 
has several. But I staid not here but proceeded to

 Pontogrande,54 so called because it is bigger than the former, and by what I could 
judge, for it was moonlight, is an admirable piece of architecture. Its situation is much 
the same as that of Ponto Piccolo being upon a lake or branch of the sea, in the mouth 
of which are formed several small islands which are all joined by this noble bridge. This 
was one of the three so much desired things which the magnificent Solyman55 
accomplished, as likewise the aforementioned aqueducts,56 God Almighty having 
granted him what was for the good of mankind, but he disappointed him in his 
expedition against Vienna,57 because it would have been too great a prejudice to his 
church. I lay here a part of the evening and about 3 in the morning I set out again and 
travelled as the day before by the seaside to

48  William Paget (1637–1713) angol politikus és diplomata. 1689–1692 között Bécsben, majd 1692-től 
1701-ig Konstantinápolyban volt angol követ. Részt vett a karlócai béketárgyalásokon is. Visszahívását 
követően 1702-ben Erdélyen és Magyarországon utazott keresztül, amiről, mint említettük, Edmund 
Chishull naplót vezetett. Ezt magyar nyelven Gömöri György jelentette meg. Gömöri, 1994, 82–98. 

49  Egyike a török szultánokra használt megnevezéseknek, mint amilyen még pl. a Grand Monarch, Grand 
Turk stb. John Richards látogatása idején az Oszmán Birodalomban II. Musztafa uralkodott (1695–1703).

50  Drinápoly, ma: Edirne (TR).
51  Küçükçekmece település, ma Isztambul külvárosa.
52  A 16. században épült, Szinán török építész (kb. 1490–1588) által megtervezett és kivitelezett, 210 mé-

ter hosszú Küçükçekmece híd.
53  Török fogadó, szálláshely.
54   A 636 méter hosszú Büyükçekmece híd és települése (avagy Kanuni Sultan Süleyman Köprüsü), amit 

I. Szulejmán szultán megrendelésére ugyancsak Szinán épített meg.
55  I. Szulejmán szultán (1520–1566).
56  Konstantinápolyi látogatása során hosszasan írt az ott található vízvezetékekről is. BL, Stowe MS 462, 

fols. 65r–66v.
57  Nem tudható, hogy pontosan melyik Bécs elleni hadjáratra gondol Richards.
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Ponto 
Grande
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Celibria,58 where at present there is nothing very remarkable but its ancient castle which 
does give a good testimony that it has been heretofore a place of importance, though 
that is now quite abandoned for the sake of the village which is situated by the seaside.

From hence [f. 74v.] I went to Cherlon59 8 leagues60 distance where I lay. It is a very 
pretty country village having its public buildings very magnificent and exceeding 
whatever I saw in the like places. The court, which in time of war does generally remain 
in Adrianople, has occasioned the building of abundance of private kaves,61 so that you 
scarcely see anything else. But now that the court is removed to Constantinople one 
may evidently perceive that they subsisted by it.

I departed hence about two in the morning and without stopping at Carestan62 as is 
usual, I went forward to Burgas63 which is the prettiest village in the whole country, its 
public buildings being worthy of a metropolis. Its mosque is small but of a very perfect 
Turkish architecture with its cloisters, shops etc. about it in very good order and all of 
freestone. But the konack where I lodged, though low, is the finest I ever saw. It has 3 
courts with several large stables. That, in which my horses stood, was capable of 
containing 100 horses. In the middle of the great court is a large fine fountain of water 
and the whole fabric is covered with lead. 

I lay this [f. 75r.] night at Baba64 6 hours distant from Burgas. It is a village much like 
unto the former and its public buildings little inferior to it. At the entrance on the right 
hand is an ancient ruin which I suppose was heretofore a Christian church but I had 
not time to see it. About 2 this morning I set out but in less than an hour the horse 
which my guide rid slipped his leg into a hole passing over a bridge and broke it, so we 
were forced to lay all our baggage upon one horse which did not a little retard our way. 
About 7 in the morning I arrived at another village called Hapsa,65 where I could not 
but admire the public buildings which would have been an ornament to the greatest 
city in Europe. The mosque, the konack, the bagnio,66 bedestan67 etc. were all of 
freestone and covered with lead, and of no contemptible structure. I made but little stay 
here and so I went forward to Adrianople accounted 6 leagues distant. I went through 
one of the finest and one of the most abandoned country in the world. And indeed, the 
[f. 75v.] whole Romania,68 if it does not exceed, it equals at least the most beautiful 

58  Az ókorban Selymbria, mai török nevén Silivri (TR). 
59  Mai nevén Çorlu (TR).
60  1 angol league 3 mérföldnek felelt meg, egy angol mérföld pedig 1,6 km.
61  Kafes, a szultáni palota része, ahol a lehetséges trónvárományosokat őrizték a külvilágtól elzárva.
62  Mai nevén Karıştıran (TR), korábban Drizipara.
63  Mai nevén Lüleburgaz (TR).
64  Mai nevén Babaeski (TR).
65  Mai nevén Havsa (TR).
66  bagno (olasz) = fürdő.
67  bedesten/bezistan (török) = fedett bazár, piac.
68  A mai értelemben vett Rumélia. A korabeli angol nyelv „Romania” és „Rumeli” néven is illette a terüle-

tet. Paul Rycaut munkájában, amelyet John Richards is forgatott, konkrétan kitért a jelenségre: „In the 
government of the Beglerbeg of Rumeli, otherwise Romania…” Rycaut, 335. A mai értelemben vett 
Romániát elsősorban a „Valachia” névvel írták le.
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province in Europe being as level as that of Lombardy and very well-watered, though 
not by so large rivers as that69 is. I arrived here about noon and took up my quarters 
with Monsieur Boman, a French merchant to whom I brought some recommendation.

There are three things worthy of observation. The bazar, the mosque of Sultan 
Selym, and the Grand Signor’s seraglio. The bazar70 is nothing else but several vaulted 
streets like unto our example, where all sorts of mercers, drapers etc. do vend their 
goods. One of these streets is above a quarter of a mile long,71 but it is visible that the 
court is not here for many of the shops are unlet. 

The mosque72 is inferior to none of them of Constantinople. Its founder was Selym,73 
the son of Solyman, who having a mind to imitate his father in building of a royal 
mosque it was opposed by the mufti as contrary to their law, for such foundations are 
prohibited by their prophet, unless the prince does first conquer with his sword 
wherewithal to defray both the [f. 76r.] expense of the building and the entertainment 
of its service. Which put this prince upon a most unjust war with the Venetians, in 
which he barbarously obtained the kingdom and island of Cypres,74 the spoils of which 
went towards this sumptuous building. If the Solymania75 does exceed this in bigness, 
this does as much exceed that in its beauty and architecture. The cupola is supported by 
8 vast channelled76 columns of about 8 feet77 in diameter, which form within an 
octagon. But the rarest things of all are its minarets which are of a vast height and 
excellent architecture. In one of which is a triple staircase, so that 3 several persons may 
go up without seeing one the other. I went up to the first balcony (for there are three), 
but I  was so weary that I  was easily persuaded to go down again. I  had here a very 
agreeable prospect of the whole city and country adjacent. Besides the body of the 
mosque there are all the other public buildings which usually accompany them, together 
with a great bazar for shoemakers, the rent of which goes to the use of the mosque.

69  Lombardia vizeire célozva, elsősorban valószínűleg a Pó folyóra.
70  Ali pasa szerája (Ali Paşa Çarşısı), amely a nagyvezír, Szemiz Ali pasa (1561–1565) megrendelésére Szi-

nán tervei alapján épült meg.
71  1 angol mérföld kb. 1600 méter.
72  A drinápolyi Szelimije dzsámi (Selimiye Camii), amely építtetőjéről, II. Szelim szultánról kapta a nevét. 

Az iszlám építészet egyik remekműve, amelyre tervezője, Szinán is mesterműveként tekintett. A mecset 
felépítésére 1568 és 1574 között került sor.

73  II. Szelim szultán (1566–1574).
74  1570–1571 folyamán foglalták el Ciprus szigetét a törökök.
75  A konstantinápolyi Szulejmán-mecset (Süleymaniye Camii).
76  A legvalószínűbb olvasat, nehezen kibetűzhető szó.
77  Egy angol láb körülbelül 0,3 méter.
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To go to the Grand Signor’s seraglio78 you must pass the river Mariza,79 which 
divides it from the city. [f. 76v.] The first thing which I took notice of was a stone bridge 
of 5 or 6 arches, which some time since fell just as the Grand Signor had passed. Several 
of his people which followed him fell together with it, so they have made at a little 
distance another of wood until that of stone be repaired. It is a very singular favour or 
rather a great accident to be permitted, not only unto the Seraglio of the Grand Signor 
but even of a great man, for they do so far despise a Christian as to think him unworthy 
of seeing so much glory, but the court being absent the head gardener, who has always 
the care of the palace, was willing to gratify the French merchant, so that for a little 
money, which he dispersed amongst the inferior officers, we got this licence. The Turks 
do understand little or nothing of architecture, and they do nowhere show their 
ignorance so much as in their private buildings, which neither gratify the eye nor are in 
themselves either commodious or regular. Insomuch as upon your first aboard one 
would little think it to be the habitation of the greatest monarch in the world. Before 
the gate there are two great stoneshots, the largest is in diameter about three and a half 
feet. It is upon this stone that they expose the heads of their great men, but the execution 
is done in a little lodge within the gate. The first place they [f. 77r.] brought us into was 
the chamber where the Grand Signor does give audience to all foreign ambassadors. 
I know not what figure it might make when it is furnished, but as I saw it, it no ways 
corresponds to that great majesty. The throne I can compare to nothing so well as to one 
of our old wooden bedsteads of about 8 or 10 feet long and broad, all inlayed with 
ivory, mother of pearl etc., but upon days of ceremony this is covered with pearls and 
jewels of the greatest value in the world. The cushions, carpets, hangings etc. embroidered 
with the same. But when all is done, it is but a very ill-designed apartment for so solemn 
an action. It is entirely detached from the body of the building so that from hence we 
were conducted to that apartment where he gives audience to his vizier and dispatches 
business of state. The stairs are on the outside so that they are covered with lead, as are 
the steps with scarlet cloth quilted with cotton to the end they may not offend the 
mighty man’s feet, and to the end that those who went up and down should make no 
noise. You enter at once into the chamber of audience in the midst of which is a pretty 
fountain with several fits of water and the spouts very finely gilded. It is open on 3 sides 
which, though glassed, cannot but be a very ill winter room. It has several jordacks80 

78  A drinápolyi szultáni szeráj vagy uralkodói palota (Edirne Sarayı), amelynek kiépítését még II. Murád szul-
tán (1421–1444; 1446–1451) kezdte el 1450-ben, befejezésére 1452-ben, II. Hódító Mehmed (1444–
1446; 1451–1481) uralma alatt került sor. Több szultán, köztük I. Szulejmán és IV. Mehmed is újabb 
szárnyakkal és épületekkel bővítették a palotakomplexumot. Konstantinápoly elfoglalása (1453) és főváros-
sá való kinevezése ellenére a drinápolyi szeráj megmaradt fontos adminisztrációs és ceremoniális helyszín-
nek, ahol a szultánok idejük jelentős részét töltötték. A palota 1878-ban semmisült meg az orosz–török 
háború idején, azóta is romokban hever. Bővebben: Ágoston–Masters, 2009, 195–197.

79  A Marica folyó, valójában azonban a palota a Tundzsa túlpartján helyezkedik el. Richards itt a Marica 
mellékfolyóját a Tundzsát is a Maricának vélte.

80  A török çardak megfelelője lehet, ami nyári házat, lugast is jelent.

Seraglio
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[f. 77v.] in one of which is the Grand Signor’s sophra.81 Near unto it and on the outside 
of the window is another fountain, for it is incredible how much the Turks delight in 
water. The roof of the hall is cast into a cupola but of wood, yet it is so curiously gilded 
and painted as it is much to be admired. There is a great curtain which separates this 
hall from another apartment, on the outside of which those who personally serve him 
do attend, so that they never come into their presence but when they are called. Hard 
by is another chamber where the Grand Vizier does attend for his audience, and close 
thereunto are several rooms both for winter and summer to receive the Grand Monarch 
when he retires from business. They were unfurnished when I saw them and the best of 
the goods are said to be stolen, but by what remained one must judge the others to be 
very rich, for the cushions were either of cloth of gold or of velvet embroidered, and the 
manderas of satin stuffed with cotton besides the covering which I  suppose to have 
been of the same stuff as the cushions. The roof very finely gilded and the cupboards 
etc. very curiously inlaid as ever I saw, though they want [f. 78r.] the art of varnishing to 
set off. There is in the midst of this court an ancient lofty building, which they say was 
heretofore the habitation of the ancient Ottoman kings. It is a square building but in 
the middle there rises up a large round tower which overlooks all the country. Though 
this is not commodious enough to lodge a great family, yet altogether I look upon as the 
most noblest piece of architecture in the country. And yet for what reason I cannot 
[tell/comprehend – a közreadó]82, it is so entirely neglected that it is now become the 
habitation only of birds and vermin who have made a prodigious quantity of dung and 
nastiness, which not being cleaned does afford so terrible a stench that there is no 
abiding in that once so noble an apartment.

From hence they led us towards the women’s apartment, but before you come into 
it there is a long pile of building which is the eunuchs’ apartment, but being bound to a 
place more curious I  neglected that. The first quarter is that of the valide or queen 
mother, and the first lodgement we went into was that of the Grand Signor’s younger 
brother’s who is kept as a prisoner [f. 78v.] though under his mother’s custody.83 You 
may wonder it is possible to hear of a man prisoner amongst women, but you must 
know that the valide, once the beloved and imperious wife of Mahomet the 4th84 and 
the mother of the present sultan, by birth a Greek and a Christian, being the daughter 
of a priest,85 does so entirely possess her son that it may be truly said that she reigns and 
not him. Insomuch, that contrary to the maxims of this country (which generally 

81  A sofra étkezéseknél használt, gyakran bőrből készült díszes asztal (vagy ritkábban terítő). Faroqhi, 
2005, 155, 205. Richards azonban a sofára gondolt, azaz heverő vagy dívány értelemben használhatta a 
szót, mint arra később még lesz példa.

82  Richards kihagyta a szót, ami a mondat értelmezését lehetővé tette volna. Vagy nem sikerült megtudnia, 
milyen okokból hanyagolták el az épületet (ebben az esetben: I cannot tell), vagy nem tudta felfogni 
(I cannot comprehend), hogy hogyan hagyhatták ezt megtörténni.

83  Alighanem II. Musztafa (1695–1703) szultán testvéréről, a későbbi III. Ahmedról (1703–1730) van szó.
84  IV. Mehmed szultán (1648–1687).
85  Emetullah Rabia Gülnus szultána (1642–1715). Richards Gülnus származásáról szerzett ismeretei he-

lyesek. Rabia Gülnus egy rethymnói görög családból származott, ahonnan 1645-ben a Kréta szigete elle-
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speaking does destroy all the younger brothers for fear that the malcontents should set 
them upon the throne, to the ruin and dethroning of the reigning monarch, as they did 
not long since by his father) notwithstanding which she does powerfully protect her 
younger son, and by these means preserves them both. And not only so, but she treats 
him with all motherly affection, and because their law does permit or rather council 
and command the unlimited use of women, he has four to his share. Some say they are 
old, others that they are rendered uncapable of bearing children. This apartment in 
itself is inferior to all the rest having nothing in it remarkable but the painting, [f. 79r.] 
and that only because it is the work of his own hands, for it is a precept of their law that 
even their princes should always practice some manual exercise to the end they may 
know how to employ their vacant time. And I  remember, in the aforesaid audience 
room they showed us a cane tolerably well-carved from one end to the other which they 
say was the handiwork of one of their kings. But that which renders it more venerable 
to them is that with it he struck out the eye of an ambassador who spoke, as he thought, 
disrespectfully to him. And in the same room was a lining cloth on which was painted 
the triumphal entry of Sultan Murat into Babylon.86 It was very much like the Indian 
painting which we see upon their silks and lining and might be about 20 yards in 
length.87 I wondered that they would suffer figures to the life it being contrary to their 
law, but they laughed at me. As to the other apartments of the women they differ very 
little from the royal. The valide’s is something larger than the others, but as to [f. 79v.] 
the furniture, painting, inlaying, gilding, carving etc. it is little more or less all alike. The 
greatest favourites have their lodgings near to the Grand Monarch to the end they may 
be the readier to supply his emergent occasions. In each room there is a small fountain 
in some convenient quarter, and out of the same cock runs either hot or cold water, or 
if you please both together, tempered as you think convenient. Not far from hence is his 
own apartment which consists in a hall and bedchamber, wherein is nothing 
extraordinary besides the inlaid work which is as fine as I  ever saw. And since his 
departure for Constantinople he ordered a fountain to be made in the hall, which 
I suppose is his usual place of residence when he retires from business, and where he 
entertains himself with his women. You go out of this hall upon a terrace into the 
garden on which there is a large basin of near 40 yards square, on the other side of which 
is a small apartment of two chambers only. The first looks into the great basin where the 
Grand Signor will sometimes cause 40 or 50 of his women [f. 80r.] to bath before him, 
who for his diversion do play one another a 100 tricks, and for the better performance 
of it they have a floating arbour in the middle of the basin out which they lip and throw 
one the other into the water. In the meantime, he is lying upon his sophra. The roof and 
the sides of the room is all impannated with glass, in the middle of which is a fountain. 

ni török támadás idején hurcolták el a velencei–török háború idején (1645–1669). IV. Mehmed szultán 
feleségeként két szultánt is szült a birodalomnak, II. Musztafát és III. Ahmedet.

86  IV. Murád szultán (1623–1640) 1623–1639 között sikeresen háborúzott a szafavidák ellen, 1638-ban 
pedig végül Bagdadot is sikerült visszafoglalnia. Richards valószínűleg Babilont keveri Bagdaddal. 

87  1 angol yard egyenlő 3 lábbal, azaz körülbelül 0,91 méterrel.
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This room is separated from the other which serves it in the nature of an alcove by a 
cascade of water, in such a manner contrived that the water falling upon shelves of 
marble, which being slanting, casts it one from the other, which serves not only to render 
it a very agreeable prospect but likewise to serve for a curtain to his bed which is just on 
the other side. This is all which I thought worthy of being taken notice of within the 
house which, as I said before, is very irregular and of a contemptible architecture. Their 
gardens are worse having nothing that is orderly or curious. And even their fruit is not 
excellent, and yet their folly and ignorance are so great as to [f. 80v.] ask one of our 
companions if we had any peaches in our country. We returned by the way of a great 
court, or rather field though enclosed, in which the Grand Signor’s pages, who are used 
to challenge the viziers, were used to do their exercises on horseback whilst he himself 
does see them out of a lodge which is over the gate, and out of the same place he views 
his troops who march out of Greece or Asia to the wars of Hungary, and if he does think 
that the number or quality of the troops which such a bassa or commander is obliged to 
bring into the field is inferior to what he is obliged according to the value of those lands 
which he holds of the crown he will without any further process put an end to his voyage 
by cutting him shorter by the head, for which reason they do their utmost endeavour to 
make a handsome appearance at least that day. But this rigour is only practiced when 
they are flushed and prosperous, for otherwise they accept of what they bring.

I having seen what was curious in the town, finding that the choadar88 who I expected 
until now did not come forward, I set out without him [f. 81r.] this afternoon about 
4 o’clock. It was here I began to ride post89 which is no faster than a horse can trot, 
besides which the stages are commonly of 12 leagues or 36 miles. However, if they be 
not loaded they will hold out very well, and if it be in summertime altogether as 
expeditious as in England. About an hour after sunset I was taken with one of the most 
violent tempests of rain, thunder and lightning as ever I was in. It was so very dark that 
I could not see the guide that rid before me, so I thought better to return to a village 
half a mile behind me whereas I  intended to travel all the night, when to my great 
astonishment I found but one part of my baggage, that on the other side of the horse 
was, missing, and for my part I almost gave it for loss but the storm passing over and the 
moon shining out we found it about 50 paces behind us. We were so wet and mired that 
I abandoned the thoughts of going forward until the break of day, and then we set out 
again and in a little time we arrived at our first stage. You must know that riding post 
you abandon the common way of the konacks aforementioned, so that there is very 
little to be seen besides a noble waste country. [f. 81v.] I cannot imagine the reason 
unless the way be shorter, for I am persuaded it is not so good. Being arrived at the post 
house they do not receive you within doors, at least during the summer, for having built 
in the yard a sophra which being covered enough to keep you from the sun and the rain. 

88  Csuhadár, azaz a szultáni ruhatár őrzőjéről, vezetőjéről, rangos tisztségviselőről van szó.
89  Azaz szokványos postalovakon, amelyeket a postaállomásokon állandóan váltott a gyorsabb haladás 

érde kében.
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They have you to deal with the wind and weather as well as you can, and in the hot 
season I like it better than their houses where you are sure to meet with store of vermin 
if not the plague. In virtue of the Grand Signor’s warrant they received me very 
courteously and after their manner treated me. In the morning they generally gave me 
milk, cheese, eggs, honey etc., but at night I had always some flesh and that very savoury. 
The worst of it is you must stay at least an hour and half for fresh horses which is a great 
loss of time. They put up your baggage very carefully and are as civil to you as if you paid 
them. I generally gave a shilling or 18 pence between the guide and the servant of the 
house with which they are very thankful. I would not have you believe that this is any 
great hardship upon the subject, for the Grand Signor does allow the post his due, 
though it may not be so great nor so quickly paid as by a particular person. [f. 82r.]

Between Adrianople and Belgrade90 there are only 3 towns of note which deserve 
the names of cities. The rest are all villages and that very miserable, for the most part 
Christian.

Phillipopolis91 in Romania92 is a very populous and agreeable place being situated 
upon several hills as they are upon the river Mariza. So that at a great distance you may 
see it a most pleasant prospect. It is the most populous town between Adrianople and 
Belgrade. Between this and Sophia there is some mountainous way and sometimes 
frequented by the banditti, wherefore they have constructed little fortresses in several 
convenient places upon the way which are garrisoned by a country people not unlike 
the Albanses, and I think they told me that they were of that nation. I gave them about 
m/y93 2 per man for their labour (not that I was in rigour obliged so to do) for which 
they were very thankful. Upon the way through these mountains I passed under the 
ruins of an ancient gate which was designed, no doubt of it, as a barrier, but I could not 
find not so much as the vestige of anything else. It is commonly called Trajanus gate.94 
[f. 82v.] Here is another pallanco95 who relieved my escort, so that without making any 
stay I proceeded. These little fortresses are nothing else but a palisade of 30 or 40-foot-
high with a little ditch about it, and it is within that the poor people do build their huts 
and preserve their cattle by night, but especially towards the frontier of Hungary most 
of the villages are so palisaded, and sometimes they are hurdled and plastered over with 
dirt, with little gerrils96 upon the angles, and this passes for a top fortification.

90  Nándorfehérvár, ma Belgrád (SRB).
91   Plovdiv (BG).
92  Újfent Rumélia, ahogy arra már fentebb utaltunk.
93  A rövidítés (talán egy pénznem) feloldása bizonytalan.
94  Ihtiman bulgáriai város közelében találhatók a Traianus római császár (98–117) nevéhez kötött erőd 

romjai, legjobb állapotban megőrzött része a várkapu. Az ókori Macedónia és Trákia szimbolikus hatá-
rán fekszik, Bulgária egyik jelentősebb ókori emléke.

95  Palánkvár.
96  Valószínűleg lőrés. Nehezen kibetűzhető szó.

Phillipo- 
polis
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Sophia97 is a pretty large but very miserable ugly place having nothing in it that is 
recommendable but its public buildings, and these were most of them spoiled the 
year  --- when the Germans made an incursion,98 for being an open town it was 
abandoned by the Turks who being surprised left a great plunder behind them. But 
prosperity, the bane, as well as adversity of mankind did so far deprive the Christians of 
their reason that in a little time they not only lost their new but their old conquests. 
This city is situated upon the river [f. 83r.] Ischa99 and in as delicious a plain as any is in 
the world of its bigness. I should take this for the capital of Bulgaria it being the biggest 
in the country.

Nissa100 is a small infamous hole and is only recommendable for its situation which 
is upon the river Morava.101 It was taken by the Germans in the year --- and so well 
fortified by them as to deserve to lose it the year ---.102 They have left such chemin 
creux103 that the enemy might come covered within 20 paces of the palisade. The 
parapets are raised with loose stone a la venetiana, so that it was not to be wondered at 
that it should be again surrendered to the Turks, not but that the place is very capable 
of being well fortified, but they thought that they had beat the enemy out of the world 
until they undeceived them by taking Belgrade the same year they did Sophia and Nissa 
and whatever else they had on that side the Save.104 [f. 83v.]

The 10th day of September I  arrived at Belgrade, the capital city of Servia,105 a 
beautiful and rich province being both very well wooded and watered. The town is very 
well situated in an angle which is made by the Save which here falls into the Danube. 
It was before this war by much the most populous city in these parts and ruined, as it is, 
by so many sieges. They esteem it inhabited by 120000 souls, the most part Christians 
and Jews, but not permitted to dwell in the town or castle. It is by nature very well 
situated upon a gentle hill which rises like a glacis, which hill towards the waterside falls 
all at once for it is so scarped that I found it difficult to get up. At the foot of this hill is 

 97  Szófia (BG).
 98  Szófia elfoglalásáról vagy az említett „német betörésről” sehol sem találtam adatot. Ugyan 1689-ben a 

császári haderő főparancsnokának, Badeni Lajosnak a tervei között szerepelt Szófia elfoglalása, erre so-
sem tett kísérletet. Bulgáriához és Szófiához legközelebb 1689 folyamán jutottak a keresztény csapatok, 
amikor a Balkánon elfoglalták Ništ és ideiglenesen Szkopjét is.

 99  Az Iszker, a Duna mellékfolyója.
100  Az ókori Naissus, régi magyar nevén Nissza, ma Niš (SRB).
101  Niš városa pontosabban a Nišava folyó mellett terül el, amely a várostól karnyújtásnyira ömlik bele 

a Déli-Morava folyóba. A Déli-Morava és a Nyugati-Morava Stalać városánál folynak össze, létrehozva a 
Nagy-Moravát, amely Szendrőnél (Smederevo, SRB) a Dunába ömlik.

102  Niš várát Badeni Lajos a batočinai győztes csatát (1689. augusztus 30.) követően, 1689. szeptember 24-én 
foglalta el. A következő évben, 1690. augusztus 17. és szeptember 9. között Guido Starhemberg védte az 
ellentámadásba lendülő török nagyvezír, Köprülü Musztafa ellen, azonban végül kénytelen volt feladni.

103  Mély árok vagy út.
104  A Száva folyó, amely Belgrádnál ömlik a Dunába. 1690. szeptember 9-én Ništ, október 8-án pedig Belg-

rádot is sikerült visszafoglalniuk a törököknek. Richards valószínűleg tévedésből említi Szófia elestét is, 
ami mindvégig, így 1690-ben is szilárdan török kézben volt.

105  Szerbia.

Sophia

Nissa

Belgrade
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the lower town which reigns along the waterside of both the Save and Danube, but the 
principal fortress is that upon the hill where the bassa does reside, and as they told me 
is garrisoned with 15000 janissaries at least. The Grand Signor pays so many though 
I do not believe that there is a third of that number.106 Hereabouts has been several 
bloody battles fought between the Christians and the Turks, and several times was this 
town besieged by them, but at last it surrendered to the --- the year ---.107 They held it 
until [f. 84r.] the year 16-- when it was retaken from them by the Christians under the 
command of ---.108 Its fortifications were improved by them, but so ill provided with 
munition that the Turks got it cheap again.109 It was lastly besieged by the Germans 
under the Command of the Duke de Croy, but with so little direction and good order 
that he was forced to abandon the enterprise the year ---.110 I went directly to the bassa111 
to whom I presented my Lord Paget’s letter. He received me very kindly but would not 
let me go forward the same night which I had a great mind to do because the plague was 
in the town, though much decreased from what it was a few days before. So, he ordered 
an officer with me to the post house to see that I was well-treated. They brought me a 
swinging jar of very good wine and half a dozen dishes of well-savoured meat out of his 
own kitchen, so I eat abundantly (I cannot say heartily) with a design to leave as little 
vacuum as possible for the bad air, and I drank and smoked in order to sleep without 
fear, besides which I made great fire in the room, though the season did not require it. 
But [f. 84v.] notwithstanding all these counter poisons I cannot brag much of my sound 
sleeping for being forced to converse with people that were really sick or looked as if 
they were, so you cannot imagine what an impression it made in me, chiefly because 
I knew that I should have no help either for my soul or body in case I should have been 

106  Richards joggal gyanakszik, hogy 15 000 janicsár még véletlenül sem tartózkodott Belgrádban, azonban 
a saját 5000 fős becslése is túlzó lehet. 1698-ban mindössze 1721 janicsár szolgált a várban. Aydin, 
2018, 102.

107  Richards a város I. Szulejmán általi 1521. évi meghódoltatására céloz.
108  A keresztény csapatok II. Miksa Emánuel bajor választófejedelem (1679–1726) vezérlete alatt 1688. 

szeptember 6-án foglalták el Belgrádot, 167 évnyi török uralom után.
109  1690. október 8-án a törökök rövid ostromot követően visszafoglalták Belgrádot, amelyben jelentős 

szerepet játszott a lőporraktár felrobbanása is.
110  1693. augusztus 12. és szeptember 10. között Charles Eugène de Croÿ herceg (1651–1702) vezetésével 

a keresztények sikertelenül ostromolták Belgrádot.
111  A szendrői (Smederevo, SRB) szandzsák (sokszor hibásan belgrádi szandzsák) és az ezzel együtt járó 

belgrádi várparancsnoki tisztséget ellátó személy hivatalos megnevezése az 1690-es évektől a muhafiz 
volt (Belgrad muhafizi), de a szakirodalomban egyszerűen csak belgrádi pasaként szokás emlegetni. 
1698 szeptemberétől 1700. október 21-ig a belgrádi várparancsnok és a szendrői szandzsákbég Haz-
nadar Ali pasa volt. A moreai születésű Ali pasa karrierje során sok pozícióban megfordult, többek kö-
zött volt ruméliai beglerbég is. 1696–1698 között az oroszok elleni háborúban harcolt, innen visszatér-
ve 1698-ban nevezték ki a szendrői szandzsák élére (amely a kérdéses időszakban a temesvári vilajethez 
tartozott, 1541 és 1686 között pedig a budaihoz). Török részről Haznadar Ali pasa felügyelte a karlócai 
békét követő határkijelölés és fogolycsere lefolyását. 1700. október 21-én a pestis elleni óvintézkedései 
(karantén bevezetése, a halottak eltemetésére vonatkozó parancsok) kiváltották a belgrádi helyőrség és 
a civilek haragját, amelynek következtében a saját konakjában rátámadtak és kegyetlenül megölték. 
Тричковић, 1971, 305–306.
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visited myself. The next morning the bassa sent me two wagons as likewise a servant of 
his whom he sent with me to PeterWarradin112 about some business he had with the 
governor. We passed the Save upon a bridge of boats into the Kingdom of Hungary. It 
is accounted 12 leagues between this and PeterWarradin, the frontier town on this side, 
about the halfway in the limits between the two empires according to the late treaty of 
peace. I passed by the village of Salankemen, so famous for the defeat of the Turks the 
year ---,113 Prince Louis of Baden being general of the imperial forces. Hereabouts it was 
the Grand Signor’s commands expired, so I was forced to open my purse strings and pay 
henceforward for what I had. I lay this night at Carlowitz,114 a small village upon the 
board of the Danube only to be remembered for the treaty of peace here concluded 
between the two empires, his excellency [f. 85r.] my Lord Paget extraordinary 
ambassador from the King of England and his excellency Monsieur Collier115 
ambassador from the States of Holland being mediators hereof.

I arrived early this morning but the governor-general Count de Nehem,116 for whom 
I had a letter of recommendation, was not here so I was forced to address myself to the 
commandant of the place who was so civil as to show me the fortifications. This was 
heretofore but a very inconsiderable place but since the loss of Belgrade they have thought 
fit to fortify it. It is situated in an angle which the Danube makes in such a manner as to 
leave room but for one attack. The whole is composed of 3 pieces, viz.117 the lower town, 
the citadel and a vast great hornwork. All this is new and raised from the ground by the 
emperor’s chiefest engineers of which Colonel Keyserfelt118 was at that time the chief. 
And yet there is nothing to be seen either new or extraordinary, but on the contrary, 
several defects. The fortifications of the lower town are of a very simple design and the 
works [f. 85v.] of earth, so that its situation is its chiefest strength for they must never 
think of attacking the city until they have taken the citadel which entirely commands it 
and whatever is about it. The citadel is of an oblong figure and the side of the polygon next 
the enemy (for on both the other sides it is inaccessible) not above 120 geometrical paces, 

112  Pétervárad, szerb nevén Petrovaradin, németül Peterwardein (SRB).
113  Szalánkemén, szerb nevén Slankamen (SRB). 1691. augusztus 19-én itt zajlott az „évszázad legvéresebb 

csatája”, amelyben Badeni Lajos („Türkenlouis”, 1655–1707) súlyos vereséget mért Köprülü Musztafa 
nagyvezírre (1689–1691), aki maga is elesett a csatában.

114  Karlóca, ma Sremski Karlovci (SRB). 1699. január 26-án itt kötötték meg a visszafoglaló háborút 
(1683–1699) lezáró békét, amelyről John Richards is ír.

115  Jacob Colyer (1657–1725), holland diplomata, 1686–1725. között az Egyesült Tartományok 
konstanti nápolyi követe.

116  Dietrich Heinrich Nehem (?–1713), császári tábornok, a magyarországi visszafoglaló háború aktív 
résztvevője. 1694–1713 között Pétervárad parancsnoka.

117  A latin videlicet rövidítése. Jelentése: azaz, tehát.
118  Matthias Kaiserfeld, császári főmérnök. 1691/1692 folyamán készítette el Pétervárad erődítési terveit, 

a munkálatok pedig hamarosan meg is indultak. Kaiserfeld Pétervárad mellett terveket készített még 
Eszék és Nagyvárad megerősítésére is. 1693-ban Belgrád ostrománál egy török muskétás eltalálta és be-
lehalt a sérüléseibe.

Peter - 
warradin

Lymbus_2019_KÖNYV.indb   438 2019.12.09.   14:12:01



439

so that consequently the tenaille119 must be small as are the flanks, which are simple 
without orilions,120 open about 120 degrees but casemated, each casemate to the best of 
my remembrance containing two guns. Before this tenaille is a double ravelin,121 and this 
is description enough of the citadel. As to the old castle, which was situated upon this 
ground, there is scarcely any of its vestiges to be seen. Before the citadel there is a head of 
land which if it does not command at least it equals it, and between it and the citadel there 
is a little valley, so that you must descend and ascend to it. This said head of land they 
thought fit to possess which they have done by the aforesaid hornwork which hath these 
defects. [f. 86r.] In the first place, the head of this work is out of musket defence of the 
town. Secondly, to the end they might possess every inch of ground they have followed 
the course of the hill by which they have made several dead angles confiding in the 
scarpness of the hill, but in this they will be deceived for the hill is not so steep as that of 
the castle of Namur next the Samber where the English made their attack.122 And 
secondly,123 it is of very good earth fit to cover the enemy with. And lastly, it is apprehended 
that the enemy may push a trench between the hornwork and the citadel and by that 
means cut off their communication, but this I do not conceive so feasible. However, to 
prevent all accidents as well as to provide against the aforementioned defect in the 
hornwork the commandant told me that they had a design to construct a detached bastion 
below which should prevent both, as it is possible they may have learnt it done at Namur. 
And [f. 86v.] this is all which I thought fit to say of Peter Warradin, which was taken from 
the Turks in the year --- being then but a contemptible old castle.124 It was fortified by the 
Christians after they had foolishly lost Belgrade and was besieged by the Turks before the 
works were brought to any perfection and yet they were forced to raise the siege.125

The commandant himself was so kind as to procure me at a very reasonable rate a 
wagon to carry me to Buda, which I  rather chose to do than to go by post which is 
excessively expensive. So, for 20 florins I went the same way as would have otherwise cost 
me 100. We passed the Danube into the country of the Ratzians126 which for the most 
part lays waste, though of itself a most beautiful campaign country, but so destitute of 

119  A ravelin (pajzsgát vagy demi-lune) mögé vagy esetleg elé helyezett védmű, amely a sebezhető kurtiná-
nak, azaz a két bástyát összekötő főfalnak nyújtott további védelmet.

120  Bástyafül, amely a bástyán harcolók védelmét szolgálta az ellenség oldalazó tüzétől.
121  Magyar megfelelője a kissé erőltetetten hangzó pajzsgát. A sebezhető kurtina elé emelt előretolt, legtöbb-

ször háromszög formájú védmű, amely fedezte a várfal ezen részeit. Általában két homlokvonallal készült.
122  Namur, a Sambre folyó partján, Belgiumban. Namur és Pétervárad adottságai rendkívüli mértékben 

megegyeznek. Meglátásai miatt is igen valószínű, hogy John Richards 1695-ben jelen volt Namur visz-
szafoglalásánál, amelyben az egyik legfontosabb szerepet az angol csapatok játszották. 

123  Elírás lehet, thirdly lenne a helyes.
124  A császáriak a nagyharsányi csatát követően 1687-ben foglalták el először Péterváradot, majd 1690-ben 

Belgrád elestét követően a törökök visszafoglalták, azonban a következő év nyarára a császáriak újfent 
elfoglalták azt.  

125  A törökök 1694. szeptember 12. és október 2. között Szürmeli Ali pasa vezetésével megostromolták 
Péterváradot, azonban az Aeneas Sylvius Caprara (1631–1701) irányította védelem kitartott. Végül a 
többnapos és szokatlanul heves esőzések miatt a törökök felhagytak az ostrommal.

126  Rácok (azaz szerbek).
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water that had I not continued my Turkish custom of carrying water with me I should 
have borne the horse’s company who was forced to travel a whole day without drinking. 
And the little water there is, is not good it being drawn out of wells which for the [f. 87r.] 
most part is thick white and unwholesome. I  slept more often in the field than under 
cover there being very few villages upon the way. The chief I met with is that of Baya,127 a 
large borough, and here it is I began to think myself in Christendom for the houses were 
a little raised out of the ground, whereas in Bulgaria, Servia and most parts of the Lower 
Hungary the common country people do live underground. Insomuch, that were it not 
for the great stacks of corn and hay you would scarcely guess you had a town under foot. 
I cannot tell how healthful this habitation may be, nay I rather believe it is unwholesome 
by reason of the humidity, except it be well corrected by the fire. As to the rest, it is very 
commodious for I have seen 3 or 4 rooms very well set together, and as for the expense it 
chiefly consists in the excavation of the earth which is seldom above 6 or 7 feet deep, and 
when that is done they lay their beams over in the form of a dos d’asne,128 which they cover 
with reeds and that again with the Save dirt, so that they are pretty secure from the [f. 87v.] 
rain. And when they are forced to shut their door they receive their light from a little 
window just opposite to it. Not but that their kitchen is very well-lighted by the chimney,129 
which being very large and in the middle of the house does afford light enough, and when 
it rains, I should think too much water. The frequent sight of these villages did help me to 
moralize upon the vanity and sensuality of the latter times, and as the Turks say the folly 
of mankind who not being sure of days life builds as if he was to live forever. And that 
which is more to be admired is [that – a közreadó] those people who so far ruin themselves 
by building that when they have done, they are not able to live in the house but must let it 
out at some contemptible rent. 

I met with some rain which deterred my journey by a day, so I made it the 12th of 
September ere I arrived at Pesth.

They stop me at the gate until I had sent my servant with my pass to the governor130 
who resided in the castle of Buda on the other side of the Danube, so that I was forced to 
attend [f. 88r.] above two hours ere I could be permitted. As to Pesth there is little in it 
remarkable. The walls are a l’antique without any terreplein.131 The houses during the late 
siege132  were entirely ruined, so that what is to be seen is newly built by the Germans. 

127  Baja (H).
128  Valószínűleg a nyeregtetőnek felel meg.
129  Tehát a szabadkéménynek köszönhetően.
130  Johann Ferdinand von Pfeffershoven 1699 áprilisától 1714 májusáig látta el Buda főparancsnoki tiszt-

ségét, valamint ezt megelőzően 1691 szeptembere és 1692 májusa között. Oross, 2015, 31–32. A vár-
parancsnok szállása a mai Úri utca 6. alatt volt. Simon, 2015, 38.

131  Várfalon vagy bástyán a mellvéd mögötti szabad terület (Wallgang), amelyen a várvédők és az ágyúk 
találhatók. 

132  1686. június 24-től szeptember 2-ig tartott Buda visszafoglalása a törököktől.

Buda,  
Pesth,
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I passed the Danube upon a pont volant133 such as is at Collin134 and several other places 
upon the Rhine capable of transporting a squadron of horse. I entered the lower town by 
the gate where the Bavarians had their attack.135 The walls of this town are of no strength 
being simple and without terreplein a l’antique, so that it made little or no resistance, and 
yet it seems it was entirely destroyed, for all that you see are new buildings after the 
German fashion. After dinner I went up to wait upon the governor who was so civil as to 
permit me to see the fortifications which had filled my thoughts with an idea of the most 
perfectest place of war in the world. But this, as well as all other things which are excessively 
praised does suffer in [f. 88v.] their intrinsic value. So, it is possible I may have a more 
contemptible opinion of the famous Buda than she deserved for I  will not allow her 
anything recommendable but her situation, which, I must confess, has all the advantages 
possible, inaccessibility excepted. This upper town or citadel is situated upon the ridge of 
a hill, scarped on all sides, but next the water altogether inaccessible. On the other sides 
though it is steep, yet it is a soft earth and easily moved by the pickaxe and shovel, at least 
it seems so to me. So that if this town has made that notable resistance to two other 
reasons than to the strength of the town. The first is the garrison composed of 10000 of 
the choicest janissaries besides a great number of the citizens and country people,136 and 
especially the Jews who having recovered all their substance into this place were resolved 
to defend it at the expense of their lives.137 I will not allow the Turks to have naturally 
more courage than their neighbours, and yet I must confess they have more incitements 
[f. 89r.] to be desperate than other people. Their religion, in which they are the most 
bigoted people in the world, does promise them an assured paris138 who die in the defence 
of their profit or their prince. Their reward, or rather the capriccio of their sovereign is so 
exorbitant that at one step you shall see a private person who was until then never thought 
on exalted to the supreme command of that vast empire, insomuch, that there is not a 
private janissary who will not tell you, and that very seriously, that he hopes God willing 
one day to become Grand Vizier. There is another motive which possibly weights more 
than all this, especially with the common sort of them, which is the fear of punishment, 
for the commander of a town may be assured not to outlive long the surrender of his place, 
and you may be assured that if he is not spared himself that he spares nobody that is under 
his command, all which put together is the reason that the Turks generally speaking do 

133  Repülőhíd vagy lengőkomp, franciául pont volant, angolul flying bridge, németül fliegende Brücke. 
Komp, „amely a Duna közepén rögzített kötélvezeték segítségével ingaszerűen közlekedett a két part 
között”. A  mai Türr István utca (pesti oldal) és a Fátyol utca (budai oldal) között helyezkedett el. 
A  18.  század közepére a megnövekedett forgalom miatt a lengőkompot hajóhíd váltotta fel. Nagy, 
1975, 65.

134  Köln (D). A városban 1697 áprilisában járt John Richards, amikor testvérével épp Velencébe tartottak 
a moreai hadszíntérre. BL, Stowe MS 459, fol. 3v.

135  A budai vár déli, „nagyrondella” felőli oldala.
136  1686 során a vár védelméből a janicsárokon és szpáhikon kívül derekasan kivették részüket a városlakók 

is, a várvédők összlétszáma pedig valóban 10 000 fő körül mozoghatott. Károlyi, 1886, 240.
137  A Budán élő zsidóknak a vár 1686-os visszafoglalásakor játszott szerepéről: Schulhof, 1981.
138  Feltehetőleg az angol paradise szóra gondolt, tehát az „édenkertre”.
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defend their towns most desperately. And if the same rigorous account is not taken of 
them for the loss of a battle as is for the [f. 89v.] loss of a town, it is because there is not the 
ignominious capitulation in the case which the Turks cannot hear of, it being their maxim 
either to have victory or the heads of their commanders. As to the experience of the 
Germans it is very suspicious to me, and in the first place the Bavarian attack was certainly 
against the most difficult part of the town for as I should have told you it makes an oblong 
figure which terminates in an angle, in which is situated the palace heretofore the residence 
of the Hungarian kings, and it was against this point that the Bavarians carried on their 
attack, which they began from an opposite hill which, though it commands the fortress, 
yet it is too far to make a breach. I could still see the vestiges of their trenches which are 
very little and consequently very imperfect having to do with so numerous a garrison. But 
what was worse they attacked the head of this castle which, though it was of an ancient 
construction, yet were the tourrions139 vastly massive, and by length of time were as hard 
as the rock they stood on, and I counted 4 or 5 parapets140 one above the -141 [f. 90r.] and 
the palace above them, all whose walls being cannonproof. I leave you to judge what fire 
must come out of 3 or 4 stories of windows, most part of which they might have avoided 
if they had gone 100 paces to their left. As to the imperial or Lorraine attack142 I do only 
blame them for attempting so often to mount the tourrion which by reason of its figure is 
much more difficult to make a breach in, and by reason of its narrowness much more 
difficult to mount and to lodge in than would be a breach in the curtain143 which in these 
antique fortifications I would choose to attack not much apprehending the hurt which 
those flanks could do me after that I had disabled them by my cannon. In short, the chief 
resistance which was to be expected from the besieged consisted in their frequent and 
vigorous sorties, to prevent which they ought to have better secured their trenches and to 
have made them capacious enough of containing a number sufficient to have opposed the 
enemy, and above all to have built frequent redoubts in which I would have retired the 
trench guard [f. 90v.] at least by night, which being very well manned and gunned. I do 
not doubt but that they would have made the enemy soon weary of his sorties to spoil the 
trenches. Whereas the poor Germans, who for the most part were new raised troops and 
unacquainted with the Turkish manner of fighting, were surprised and frightened out of 
their wits at their cursed hurling noise which they always use when they attack, so that 
having nothing to help them but an ill-made trench, they would always quit it and 
sometimes their batteries. In short, this town was to be taken by the spade and mine, the 
latter of which more especially they were very ignorant in.144

139  Valószínűleg bástyát rejt.
140  Mellvéd.
141  Hiányzó szó.
142  Azaz az északi falszakasz ellen irányuló támadás, amelyet Lotaringiai Károly (1643–1690) irányított. 

Neve angolul: Charles, Duke of Lorraine.
143  Kurtina (magyarul olykor főfal). Két bástyát összekötő falszakasz.
144  Ezen a helyen a margón található egy pótlólagos megjegyzés: „the Bavarian breach is still open; the 

Germans have made a covered way around the town.” BL, Stowe MS 462, fol. 90r.
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Here is a great number of hot baths. I went into the largest called the emperor’s.145 
It does abound with water, and for what I know they may be very good, but neither in 
majesty, architecture or finest of material do they approach to the hot baths of Brusia in 
Bithynia,146 much less in the attendance and conveniency of the place for here is none 
at all. The emperor has a foundry at Buda. I saw several pieces cast here which [f. 91r.] 
seemed to me of a very good proportion. I did not like their mortars so well, especially 
the bottle chambered which, if I am not mistaken, they continue in esteem. I was told 
by Father Gabriel,147 the famous engineer, that at the siege of Buda he did make this 
experiment with some bottle chambered pieces of the construction of the Spanish 
firemaster,148 that he did not give them above half their quantity of powder, the rest of 
the chamber he filled up with sand and clay mixed together, and that then be shot much 
farther than he did before with the chamber full of powder.

I  departed hence the 13th instant. We passed by Strigonium,149 heretofore a 
principal city situated upon the Danube but now almost buried in its ruins. It was 
besieged in the year ---, and the serasquier,150 coming with his whole force to succour it, 
was entirely defeated in the plains hard by the most proper for such an action as can be 
but with the loss of a great deal of Christian blood.151

145  A Császár fürdő. Buda elfoglalását (1686) követően az összes fürdő a császár, azaz I. Lipót (1658–1705) 
tulajdonába került, amelyeket a századfordulóra, a Császár fürdő kivételével, átengedett magánkézbe 
vagy magának a városnak. Bővebben: Simon, 2015, 45.

146  A kis-ázsiai Bursa (TR).
147   Angelo Gabriele Gautieri di Nizza, nizzai születésű minorita szerzetes. Galla–Fazekas, 2005, 268–

269. A magyar katonák Tüzes Gáborként emlegették, aki vízzel nem oltható, mozsárból kilőhető tüzes 
bombáiról volt híres. John Richards minden bizonnyal a Bécsbe való megérkezését követően találkozha-
tott Gabriel atyával, akiről eredetileg testvére, Jacob mesélhetett neki, mivel Jacob és Gabriel atya is ott 
voltak Buda alatt 1686-ban.

148  Pietro Gonzales (néhol Antonio Gonzales), spanyol hadmérnök, aki új típusú mozsarat és magas röp-
pályájú robbanógolyókat fejlesztett ki, amik becsapódáskor jóval nagyobb pusztítást okoztak, mint egy 
szokványos mozsár. Az ütegeket 1686-ban Buda ostrománál a spanyol hadmérnök be is vetette, amely-
nek Jacob Richards is szemtanúja volt. Jacobnak Gonzales korai kísérleteit is volt alkalma megszemlélni 
1686 áprilisában, Bécsben. BL, Add MS 41842, fol. 1r.; BL, Stowe MS 443, fols. 9v–10r. 

149  Esztergom (H).
150  Szeraszker vagy szerdár. A  legmagasabb török katonai rang, a hadjáratra induló oszmán haderő fő-

parancsnoka. 
151  Bécs ostromát és a kahlenbergi csatát követően a szövetséges keresztény csapatok Esztergomhoz vonul-

tak és a párkányi csatában (1683. október 7–9.) jórészt megsemmisítették a török sereget, amelyet Kara 
Mehmed budai pasa vezényelt és hozott Esztergom alá. A csatában, főleg a lengyel csapatok, igen nagy 
veszteségeket szenvedtek, elsősorban a meggondolatlan, október 7-i rohamnak köszönhetően. A csatát 
követően a keresztények Esztergom ostromához fogtak, amelyet a törökök 1683. október 28-án felad-
tak. Esztergomot a törökök Melek (korábban Sejtán) Ibrahim szeraszker vezetésével 1685-ben próbál-
ták meg visszafoglalni, azonban a vár felmentésére érkező Lotaringiai Károly augusztus 16-án a táti 
csatában legyőzte a török sereget. A keresztények vesztesége a csatában, Richards állításával ellentétben, 
igen alacsony volt, legfeljebb 100-200 fő lehetett. Mindezek alapján nem egészen nyilvánvaló, hogy 
John Richards melyik ostromra gondolt, mivel leírásában keverednek az 1683-as és 1685-ös hadjáratok 
eseményei, de valószínűbbnek tartom, hogy az 1685-ös hadjáratra céloz.

Strigonium  
alias Gran
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Komorra,152 situated in an island of the Danube, of a triangular figure covered with 
[f. 91v.] a great hornwork.153 She brags of having hitherto kept her maidenhead when all 
the rest of her neighbours were ravished by the Turk, and to signify as much there is the 
statue of a virgin in the marketplace.

Situated upon the river Rab155 which here falls into a branch of the Danube this is 
esteemed the bulwark of Austria, and when the Turks were in possession of Hungary 
the key of Germany, and therefore the imperial diet is at the expense of its garrison and 
names the governor who at present is the Prince Louis of Baden.156 The town is well-
situated but the figure or polygon is very imperfect, for most of the angles are either 
very acute or very obtuse. It has a vast number of outworks which they did designedly 
to the end they might cover a vast garrison therein. I presume they must have had their 
reasons for so doing, though they are unknown to me. This is esteemed the best fortified 
town in Hungary, and therefore I was more curious than ordinarily in my observations. 
It was the design of [f. 92r.] Lieutenant-General Count Wynus,157 lately deceased at 
Venice, and probably then might deserve the incomings158 they give it, for it is a very 
expensive work. The whole rampart being revested with brick and by reason of the 
many outworks very high, and what is more for the most part I believe founded upon 
piles. The bastions are most nobly casemated and the whole countermined, but when 
all that is done it has all the defects that must of necessity accompany so irregular a 
figure. Some lines of defence too long others too short, and as I  said before some 
bastions too acute others to obtuse, which having no second fire are but ill-defended by 
those little flanks. So that were I to have undertaken a work of that vast expense and 
importance I would have certainly altered the figure of the polygon. As to the rest, it is 
a very pretty town, most of the houses being regular and the streets very straight. Here 
is a great quantity of fresh water fish and excessive cheap. I could have bought a carp of 
two-foot-long for 6 pence. Here is the largest crawfish159 that ever I saw. They are as big 
as small lobsters. Having seen what this place afforded we passed on towards Vienna. 

152  Komárom (Komárno, SK).
153  A kibővített komáromi várról bővebben: Kecskés, 1984.
154   Győr (H).
155  A Rába folyó.
156  Badeni Lajos.
157  Győr várának kiépítésére a 16. század második felében került sor, de ez a 17. század közepére már el-

avultnak számított. A kor igényeinek megfelelően a skót származású Francis (Francesco) Wymes had-
mérnök vezetésével 1661–1664 között modernizálták a várat, amikor is a Richards által említett külső 
védművek egész láncolata épült fel. Pfannl, 1933, 185–202.

158  Azaz a vár kiépítésére elköltött pénzt.
159  Richards valószínűleg a Magyarországon őshonos folyami rákot próbálta ki (vagy esetleg más folyami 

rákfélét). Magyarország folyóiban egészen a 19. századig gyakran előfordult, amikor a külföldről behur-
colt betegségek következtében egyedszámuk jelentősen megcsappant.

Komorra154  

Raab154  
alias154 

Javarin154
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We left Presbourg160 on our right hand and passed to Pruck,161 the frontier town of 
Austria situated upon a small river which falls not far from thence into the Danube. 
They have pretended to fortify it but after a miserable manner, I  suppose the 
workmanship of the country people. Here being little to be seen I staid not long. We 
went through several pretty towns which are indebted to the Turks for their beauty, for 
having destroyed the whole country at the time they besieged Vienna162 like a phoenix 
it is risen out of its ashes more noble and charming than it was before. We passed by 
Ebersdorf a palace belonging to his imperial majesty163 where the court at present was. 
And not far from thence an odd sort of a building164 which the vulgar do believe was 
built by Solyman the Magnificent during the siege of Vienna for his own residence, but 
whoever has seen the Turkish architecture can assure that that is none of theirs. It is 
[f. 93r.] possible that it might have been built in commemoration of that great prince 
who is likely was there encamped.165 It is a mere capricho, and by what I could perceive 
never designed for a place of habitation. It is a vast great court of about 150 paces 
square. The walls very curiously built, and at the angles very pretty turrets which serve 
both for ornament and defence of the curtain. In the middle of the court are two or 
four great towers which rise a great height in which are lodgings. The side of the square 
opposite to the road is entirely taken up by a great pile of building which is nothing else 
but a vast gallery which into a most delicious meadow, beyond which is the emperor’s 
where he has store of reserved game, and not above half a mile of the aforesaid palace of 
Ebersdorf, so that I  cannot think this to be anything else but a garden and place of 
pleasure, at present inhabited by nobody but the emperor’s lions and wildebeests which 
are here kept. This is not distant from Vienna above 2 English miles, as Kensington is 
from London. I took up my quarters at the White Bull the 21st of September 1700. 

160  Pozsony, németül Pressburg (Bratislava, SK).
161  Lajtabruck alsó-ausztriai városka (Bruck an der Leitha, A).
162  1683-ban, amikor a törökök Kara Musztafa nagyvezír vezérlete alatt sikertelenül ostromolták meg Bécs 

városát. Mindeközben a tatárok és a török könnyűlovasok a környező vidékeket fosztogatták.
163  A kaiserebersdorfi császári palota. Ma már Bécs külvárosi kerületeinek egyike. A palota I. Miksa (1493–

1519; 1508-tól császár) idején került Habsburg kézbe, aki vadászkastélyt hozott létre benne. Bécs 1683-
as ostromát követően I. Lipót állíttatta helyre és 1693-tól az év őszi hónapjait mindig itt töltötte. Ennek 
köszönhetően írhatja Richards, hogy a császári udvar is épp Kaiserebersdorfban tartózkodott ottjárta-
kor (szeptemberben). Czeike, 2004a, 420.

164  A Schloss Neugebäude, II. Miksa császár (1564–1576) parancsára 1568–1575. között kiépített palota, 
amely olasz építőmesterek nevét dicséri, úgymint Jacopo de Strada vagy Pietro Ferrabosco. A palota 
nagy kiterjedésű kertjeiben II. Miksa fácánokat, foglyokat (madár), muflonokat, hattyúkat stb. tartott. 
A 17. század első felétől már elsősorban a császárok ritka állatainak, oroszlánoknak, tigriseknek, leopár-
doknak és más ragadozóknak adtak otthont a palota kertjei. Az egzotikus állatokat végül a kurucok öl-
dösték le 1704-ben, négy évvel Richards ottjártát követően. A Neugebäude a 18. századra teljesen elve-
szítette eredeti funkcióját és különféle célokra használták. Czeike, 2004b, 378–379.

165  A néphagyomány valóban úgy tartja, hogy Bécs 1529-es ostromakor I. Szulejmán ezen a helyen állítot-
ta fel a szultáni sátrát. Ennek köszönhető, hogy Bécs 1683-as ostromakor Kara Musztafa nagyvezír és 
csapatai megkímélték az épületet, és csak raktárként használták. Czeike, 2004b, 378.

Pruckh
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