
A BOLOGNAI MARSIGLI-IRATOK MAGYAR 
VONATKOZÁSAI. 

D R . VERESS ENDRÉTŐL. 

(Második, befejező közlemény.) 

Vol. 59. 
Manuscritti diversi. Vol. IX. 

Relazioni de i confini Cisdanubiali spedite a Sua Maesta 
Césarea fra V anno 1699 e parte del 1700. 

Tartalma (647 lapon) 27 érdekes jelentés oklevélmellékletek 
kíséretében. Az első da Oppova li 14 di Aprile 1699, az utolsó 
dal campo di Macova a i 29 d'Agosto 1700. A közbeeső 25 jelen
tés keltezési helye: Zalánkemény, Morovitz, Brod, Növi, Sluin (6—8.), 
dal campo sul monte Popina, Dresnik, dal campo vicino alla Zaria 
sopra Növi, dal campo vicino a Santa Catarina al fiume Unna 
(12 —13.), dal campo fra Racovitza ed il monte Plessiviza, Costanoviz, 
Biilovaz, Sziszek (17 — 20. 1700 januárius 18-tól április 14-ig), dal 
campo di Glovovacz, (21 — 24.) dal campo di Dobizza és dal campo 
di Jakovar. 

A mellékletek mind Horvátországra és Boszniára vonatkoznak, 
tartalmazva a basákkal folytatott levelezést is. De van köztök egy 
erdélyi tárgyú : Punti concernenti le disposizioni nella Transilvania 
per le commissione de i limiti (a 326/8. lapon) és igen érdekes 
Marsigli jelentése a Kulpa, Unna, Száva, Klina, Klinicza és Sirovaz 
folyók közt lakó ólatokról; az 518—523. lapon. 

i Vol. 60. 

Manuscritti diversi. Vol. X. 

Relazioni delli confini délia Transilvania fatti con V imperio 
öttomano fra V anno 1700 e 1701 dal General Conte Marsili. 

(Marsigli irodájának gondos másolatú 209 lapnyi kötete.) 
15* 
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Prima umilissima relazione délia Transilvania a Sua Maestà 
Cesarea spedita dal campo di Lugos alli 9 di Ottobre 1700. 

(A 2 — 25. 1.) A — L betűs mellékletei a 26 — 39. lapon. 

Seconda relazione . . . dal campo di Marga alli 20 di Novem
bre 1700. (A 44—46. 1.) Két melléklete a 48—51. lapon. 

Terza relazione . . . dal campo di Faget alli 30 di Novembre 
1700. (Az 56 — 59. 1.) 

Quarta relazione... dal campo di Bisztra alli 14 di Décembre 
1700. (A 64—68. 1.) A — P betűs mellékletei a 70 — 96. 1. 

Quinta relazione . . . dal campo di Lugos alli 27 di Décem
bre 1700. (A 99 — 104. 1.) A—L melléklete a 106 — 111. 1. 

Sesta relazione . . . dal campo di Bisztra alli 21 di Febraio 
1701. (A 113 — 122. 1.) A—N. melléklete a 1 2 8 - 1 4 5 . lapon. 

Settima, ed ultima relazione . . . dal campo di Bisztra 14 di 
Marzo 1701. (A 147 — 153. 1.) A — 0 melléklete a 157 — 209. lapon.. 

Li confini del paese di Temesvár e la Transilvania. 
Az 1701 márezius 4-ikén megállapított utolsó egyezséglevél 

olasz fordítása a török eredetiből. (A 173/7. lapon.) 
Marsigli olasz instructiója »pel Signor tenente colonello Morandi 

Visconti grande ingegniere nella Transilvania« a hunyadmegyei és 
déli erdélyi határjárás ügyében. (A 208/9. 1.) 

Gr. Morandi Visconti jelentése Marsiglihoz utasítása teljesítéséről. 
Cibinio li 10 Luglio 1701. 

(Eredetije a kötet indexe előtti 3 — 4. 1.) 

Vol. 61. 

Maniiscritti diversi. Vol. XL 

1. Index et descriptio mapparum Transdanubialium. 
(Vonatkozik a 48. és 49. kötet térképeire,) 
Hozzávarrva vegyes földrajzi jegyzetei : Nomi geografici per 

la lingua Transilvana. (Érti alatta az oláh nyelvet.) Bulgária. Nomi 
geografici de comitati, o circoli delle cittá, fiumi, monti. selve di 
tutta la Dacia, cioè Transilvania, Vallachia, Moldávia. Libro delle 
distanzie di varii luochi di TJngaria. Quae est differentia inter Arianos 
et IJnitarios ita vocatos in Transylvania ? (A 88. laphoz mellékelten.) 
Jegyzetek Erdély földjéről, Torda sóbányáiról, stb. 
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2. Index et descriptio mapparum Cisdanubialium. 
(Vonatkozik az 50. sz. kötet térképeire.) 

5. Co. Ludovici Ferdinandi Marsilii schedae geographicae ad 
regnum Hungaricum et ad limites inter utrumque impérium san-
•ciendos pertinentes. 

Vol. 62. 
Manuscritti diver si. Vol. XII 

Pienipotenzen ed istruzzione Cesarea per la commissione de 
i conftni, con i reseritti pure Cesarei riportati nel staoilimento 
de medesimi. (Eredetieket tartalmazó 341 lapnyi kötet.) 

1699—1701 közti német és latin iratok: Lipóttól, s a bécsi 
Hofkriegsrathtól a karlóczai béketárgyalásra vonatkozólag, s az annak 
következtében foganatosított váiderombolások ügyében. 

Vol. 63. 
Manuscritti diversi. Vol. XIII. 

Lettere del Consiglio di Guerra ricevute nella divisione de 
von fini délia Sclavonia e Croazia. (Eredetiek 757 1.) 

1699 —1701 közti iratok küldőik szerint rendezve: A bécsi 
haditanácstól, Badeni Lajos herczegtől, Starhemberg és Otting grófok
tól, Kaunitztól, a branyicskai Jósika-családtól (95. 1.), Dalmáczia, 
Horvát-Szlavonország rendéitől, Batthyány Ádám gróf borvát bán
tól, Jellachich István vice-bántól, a zágrábi káptalantól és püspök
től, Alsó-Ausztria biztosaitól, Babatta gróf tábornoktól, Babutintól 
Erdélyből (Nagy-Szebenből, 1699 április 8-ikán a 271. lapon), horvát
országi különböző katonatisztektől, kirendelt határvizsgáló biz
tosoktól, Ali belgrádi szeraszkier vezér-basától és Ibrahim effendi 
capigi-basától, latin, horvát, olasz és magyar nyelven írva (a 613 — 
666. lapon.) A 2 magyar levél (664/6. lapon) Belgrádból 1699 
április 19 és 20-ról a határrendezés ügyében, kérve »Kgd mikor 
levelet írat, magyarul írassa, mivel az tolmácsom nem igen tud 
deákul.« Vegyes iratok és folyamodványok horvátországi nemesek- és 
testületektől határigazítási kedvezményekért. 

Vol. 64. 
Manuscritti diversi. Vol. XIV. 

Lettere del Consiglio di Guerra ricevute nella divisioni de 
confini di Transüvania. (Eredetiek 687 1.) 

1700 —1701 közti iratok. A bécsi haditanácstól néhány, Babutin 
gróftól Erdély főhadparancsnokától : Nagyszebenből 1700 augusztus 
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24, szeptember 5, 7, 15, 19, 29, október 3, 7, 11, 22, 26, november 
5, 17, 19, deczember 1, 26, 29-ről; 1701 januárius 14, 15, 17, 19, 
22, 24, Szász-Sebesről januárius 28, G-yulaf ej érvárról februárius 12 r 
17, 24, 25, márczius 20 és 27-ikéről. 

Situatione avantagiosa per chiudere la vale della Porta ferra 
et assieurar la Transilvania dalle invasioni. 

A hunyadmegyei Vaskapu-hágó 1 7 X 2 4 cm. terjedelmű térkép
vázlata, magyarázó sorokkal, a 22. lapon. 

Az erdélyi gubernium levelei : Gyulafejérvárról 1700 szeptember 
12 és október 2 6 ; 1701 januárius 20, 27, 30 és februárius 22. 

(Eredetiek a 138 — 149. 1.) 

Hunyadmegyei íratok. Egyes birtokosok kérése határigazításért, 
vagy tiltakozása a kitűzött vonal ellen. (Hol más nincs megnevezve,, 
mind Marsiglihoz intézve és eredeti.) Bokosniczai Izsák Hunyad-
megye főbírája Naláczi István főispánhoz. (Másolat a 38. 1.) Jó- és 
Pokol-Valcsel, Oláh-Brettye és Baczalár birtokossága az erdélyi 
guberniumhoz. (Másolat a 39.1.) Naláczi István : Bábolnáról 1700 szep
tember 9 ; JZámról szeptember 14 ; Dobráról szeptember 12 és 26;. 
Naláczról 1701 januárius 2 és Bábolnáról 17-én. Jósika Gábor Branyics-
káról 1700 szeptember 7, november 18, 26 és Hunyadról deczember 
19-én. Csulay Balázs és Bokosniczai Izsák Hátszegről 1701 januárius 15. 
(az 507. 1.) Szászváros-szék tanácsa 1700 deczember 1-én (2 drb az 
509 — 511. 1.) — Graf Ditrich von Glöcklsberg generális jelentései 
Vajda-Hunyadról : 1700 október 21, november 9, 29, deczember 5, 
10, 20 (s egy hónapot Szebenben töltvén) 1701 januárius 19, 24, 3 1 r 
februárius 16, 18, 24, márczius 8, 14, 21 , 22, 23, 24, 28 és 29-én. 

Egyéb erdélyi nemesektől : gr. Apor István, br. Bánffy György, 
gr. Bethlen Miklós, Keresztesi Sámuel, Macskási Péter, gr. Mikes 
Mihály és Sárosi János. 

Vegyes iratok : Fodor Mihály (Karánsebesről) Pest városa 
1700 augusztus 24-ikéről és Kecskemét városa augusztus 26-ról. 

Schlik tábornok : Arad, Pétervárad, Szeged, Belgrád alól, 
1700 őszén. 

A délmagyarországi német őrségek vezéreitől : Arad, Sablya, 
Lippa, Mehádia, Karánsebes, Márga, Tótváradia, Facset, Lúgos, 
Bokcsa, Dőlne, Versecz, Gyulafejérvár alól. 

(Tömérdek, kivált az aradi várból, a 272. laptól végig.) 

A kötet utolsó iratai : Ibrahim effendi és más török biztosok 
német levelei Temesvárról, Földvárról, stb. 
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Vol. 65. 
Manuscritti diversi. Vol. XV. 

Lettére turche con la traduzione in commissione de confini. 
A temesvári és belgrádi basa, valamint a határügyi tárgyalá

sokra kiküldött török biztosok levelei Marsigliboz német, latin vagy 
olasz fordításokkal, a szerint, hogy milyen tolmács volt kézügyben. 

Vol. 66. 

Manuscritti diversi. Vol. XVI. 
Notitiae geographicae originales circa lineam limitaneam 

Cisdanubialem, sive Diaria in itinere limitaneo Cisdanubiali 
collecta. Primis ac originalibus suis schedis expressa ac in 
III libros digesta. 

A határigazítási munkálat eredeti térképvázlatai, több mint 
400 kisebb-nagyobb lapon, úgy a mint napról-napra haladt Marsigli 
mérnökeivel. Az első 1700 május 1-ről, az utolsó (már Erdélyben) 
1701 április 21-én. De megjegyzendő, hogy a »cisdanubialis« részek 
alatt Marsigli a Horvát-Szlavonországi és boszniai határt érti, 
»Sequuntur diaria Transdanubialia« czímen x pedig a Dunától a Marosig, 
és onnan be Erdélybe Hunyadmegyéig, a hátszegi völgyig terjedő 
vidékről közöl 27 pontos terepfelvételt irónnal rajzolva, vagy kihúzva, 
úgy a mint eredetileg készítették, vagy otthon letisztázták. Közben 
lerajzolták Vajdahunyad várát (a 390. lapon) és Déva várát 
(a 394. lapon) úgy a mint 1701 tavaszán kinézett ; mert Hunyad 
vidékén márczius hó végén, Déva körül pedig április közepén dol
goztak. Déva vár alakja alig S1^ cm. hosszú e rajzon, Hunyadé csak 
21/2, de rendkívül becses, ha meggondoljuk, hogy e két várról 1701 
előtti rézmetszetünk vagy más rajzunk egyáltalán nincsen. 

1 Ezt a meghatározását kéziratainak 16. kötete bevezetésében Marsigli 
bővebben is indokolja a következőkben: Quamobrem partém illám limitum, 
quae ad oram Danubii dexteram adtinet: Cisdanubialem, quae verő ad sinis-
tram: Transdanubialem appellare visum est, hinc omnia illa lóca, quae inter 
Sirmii ducatum, Sclavoniam, Bosniam et Croatiam regnum, quaeque ad 
Danubium dextrorsum iacent, in limitum Cisdanubialium censum veniunt, 
illa verő, quae ad Tibiscum et Marusium amnes summasque Transilvaniae 
alpes, quaeque inter veri Hungarici regni partes eiusdemque appendices, ut 
inter banatum Temesvariensem et Transilvaniam, Valachiam atque Moldáviám 
interiacentia usque ad fontes Nister amni a quibusdam adscriptos sese exten-
dunt, veluti totidem regna et provincias ad eundem Danubium sinistrorsum 
collocatas in Transdanubialium limitum album retulimus. 
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Vol. 67. 

Relazioni a Sua Maestà Cesarea, che il Conte Generale Marsili 
fer i limiti Cisdanubiali dettava a' segretari che le meitevano in 

Tedesco. 

16 jelentés, az első: da Oppova, 1699 április 14-ről, az 
utolsó: Dal campo di Bielovatz 1699 deczember 29. Nagyobbára Mar-
sigli sajátkezű olasz fogalmazványai, tömérdek oklevélmelléklettel. 

Vol. 68. 
Miscellanea per gli affari di Croazia. 

Belső czíme : Relazioni . . . Az előbbieknek folytatása, magában 
foglalván Marsigli 17 — 27. jelentését: Sziszekről, 1700 januárius 
18-ától augusztus 29-ig. 

Vol . 69. 
Lettere italiani sopra i confini Transdanuhiali. 

Belső czíme : Relazioni . . . Az előbbiek folytatása, Marsigli 
28 — 34. jelentésével, Lúgosról, 1700 október 9-ről, 1701 márczius 
14-ig, Bisztráról. Az erdélyi gubernium, Hunyadmegye, Rabutin és 
az érdekelt felek és határrendezési biztosok irataival. 

Vol . 70. 

Miscellanea per la commissione dei confini. 

1. Minute di lett ere diverse scritte a piíi comandanti ed 
anche ministri nel tempo della commissione de' confini di 
Transilvania. Dal mese d' Agosto 1700 sino al fine di Febraio 1701. 

Marsigli fogalmazványai Rabutin, Schlik generálishoz és másokhoz 

2. Atti Transilvani con varie lettere turche e sue tradozioni. 
Húsz török levél az erdélyi fejedelemség utolsó idejéből, 

bemellékelt latin fordításokkal, a gyulafejérvári fejedelmi levéltár
ból, a mit mutat a levelek külső részén lévő magyar rubrum. Pl. 
Az Vezir ő Nga [Ahmed pasa] levele Anno cir[citer] 1662. Tömös
vári pasa levele, fordításával együtt, Csanádra 9. Április 1666. Anno 
1670 die 17. Maii az tömösvári pasától jött gyógyi förödőben. 
Jenéi vezér Kászon pasa levele, hozta Hedri Benedek uram Fejér
várra Anno 1672 die 9. Decembris. Tömösvári pasa levele, hozta 
az jenéi Méhemet aga Pejérvárra A. 1677 die 1. Junii. Tömösvári 
Ali pasa levele. Hozta Csermenyi Mihály uram die 31 . Augusti 1677. 
Hasonlók a karánsebesi, lippai és lugosi bektől és Mehemmed szultántól. 
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Az 1699 — 1700-iki határigazításra 32 irat vonatkozik, köztök 
4 magyarnyelvű. Rabutin generálishoz ; 3 »az belgrádi szerascher 
vezér Ali pasá«-tól (1700 februárius 4, márczius 4 és május 3 kelettel) 
és egy a tömösvári Amhet pasától Christian E. Chilko praefectushoz. 

4. Protocollo di lettere scritte dal Signor Luigi Ferdinande» 
Conte Marsili, mentre agi la parte di commissario plenipotenziario 
délia Maestà deli' Imperatore, deputato a separare i confini del 
di lui imperio coll' Ottomano in vigore della conelusa pace di 
Karlovitz. 1699 április 14-től 1700 Julius 13-ikáig. 

Lettere scritte nella separazione de limiti Transdanubiali del 
Banato di Temesvár e Transilvania a di 15 Settembre 1700, 
giorno che il commisario Ottomano si uni col Cesareo a Lippa. 

10. Epitome della ribellione ultima di Ungaria. 
Történeti értekezés, Marsigli javításaival ; de csak utolsó lapja 

sajátkezűleg írva. (Eredeti 11 lapnyi.) 
13. Lettere del Conte Marsili alli Bassà di Belgrado e di 

Temesvár ed all' Ibrahim Effendi, dalli 2 Settembre 1700, sino 
alli 27 Genaro 1701. 

14. Lettere ricevute... da Gio: Benedetto Cavazzi dalli 10 
Marzo (da Karánsebes) sino alli 10 Agosto (da Torda) 1701. 

Vol. 81. 
Miscéllane I. 

Az 57. köt. 304/317 és 320/334. lapján olvasható »Progetto« 
•eredeti fogalmazványa Marsigli kezétől. (A 35—46. 1.) 

Progetto per mettere in miglior • difesa la piazza di Giava-
rino, a Sua Altezza Serenissima il principe Hermann di Baden 
présidente di guerra. Giavarino 8 di Marzo 1683. (A 49—54. 1.) 

A katalógus megjegyzése: Questa fu la prima occasione che 
•ebbe il Generale Marsili (quando era semplice caporale nella guar-
nigione di detta piazza) di farsi conoscere, e per questa scrittura 
gli fu data una compagnia d' infanteria. 

Progetto per 1' espugnazione di Belgrado, comandatami da 
Sua Maestà Cesarea. Vienna, 24 di Marzo 1698. 

(Marsigli tisztázata az 5 7 — 7 1 . 1.) 
Sopra la letteratura de' Turchi. Da Vienna 14 Maggio 1688. 
Marsigli 13 lapnyi sajátkezű fogalmazványa Gio. Battista 

Donato egykori konstantinápolyi velenczei bailohoz 1 intézve. 

1 Bailo volt a portai velenczei követek rendes czime. 
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Mellékelve hozzá : Indice délia maggior parte délia biblioteca di 
Effendi mufti di Buda, presa nel sacco délia medema piazza di Luigi 
Eerd. Co. Marsigli, che con queste più notitie sopra la litteratura de' 
Turchi trasmette al E. Y. Gio. Batt. Donato Savio grande di Venezia. 

Alatta : Lei 1' accomodi a suo modo, essendo questo il mio 
senso, e lo facci compartire con un bel ordine, e nel fine li ponghi 
questa figura, che è quella del suo turbante, haveva vicino di se 
quando fu ucciso, et il legno lo mandarô la Ventura settimana col 
rame e foglio de' versi. (A 83/9. 1.) 

De csak ez a czímlapja van meg, maga az index hiányzik. 
Ismertette Thaly Kálmán »A budai mufti könyvtára az 1684. 

és 1686. években« czímen, a »Magyar Könyvszemle« 1896. évf. 
338 — 340. 1. 

Távola sinoptica dello stato temporale et ecclesiastieo del 
regno d' Ungaria, e délie sue dipendenze. 

Két nagy táblázat Marsigli »Spettante alla geográfia d' Ungaria« 
jegyzetével; a 97/8. lapon. 

Vol. 85. 

Opuscoli diversi. Vol. III. 
E füzete: Lettera di prefazione a Monsignor Illmo Passionei, 

che dovrà poi passare alle mani deli' Illm0 Signor abbate Assemani * 
per tradurla in latino da stamparsi alla testa deli' Elenco de i libri 
esotici, che sono nell' Instituto. 

A katalógus leíró szavai: In questa dà ragguaglio della 
maniera colla quale ha fatto la raccolta de' sudetti Mss. di lingue 
orientali ; del pregio di alcuni di essi. Dà notizie della Libraria 
di Mattia Corvino Re d' Ungaria, ch' egli ritrovô in Buda2 

T anno 1686. 
Marsigli 1721 május 6-án írt levelének kelet nélküli fogalmaz

ványa, sajátkezű javításaival és beszúrásaival. (30 felezett lapnyi.) 

1 Asseman Simon József római apát, orientalista, a ki Marsigli kéz
iratait halála után rendezte s katalogizálta. 

2 Hogy Mátyás király könyvtárának egy része Budán maradt, elfog
lalása után is, maga Szalárdi János is tanúsítja, midőn »Siralmas Magyar 
Krónikája« (Pest, 1853.) 33. lapján írja, hogy gyulafejérvári könyvtára szaporí
tására Bethlen Gábor »azt is megkisértette vala a portán, hogy a Mátyás király 
híres neves bibliothecaját Budáról kiszerezhette volna, arra nagy summát is 
ígérvén, de a babonás nemzettől nem obtineálhatta, meg nem nyerhette volt« ; 
mivel a törökök azt hitték, hogy akkor maga a vár is újra a keresztények 
kezére jut. 
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Kiadta részben, elhagyva első felét Dr. Ludovico Frati, a 
bolognai egyetemi könyvtár »sottobibliotecario«-ja a firenze »Bivista 
delle biblioteche« 1892-iki IV. évf. 11 — 13. lapján. A levél 
latin szövegét, úgy a mint azt Asseman apát lefordítá, Marsigli 
keleti iratainak nyomtatásban megjelent katalógusából kiadta: Le-
Baron Victor Rosen, »Remarques sur les manuscrits orientaux de-
la collection Marsigli à Bologne« ez. műve (Borne, 1885.) 5—13. 
lapján ; nálunk pedig még előbb kivonatosan Szilády Áron, a M. Tud.. 
Akadémia Értesítője 1868-iki I I . évf. 134—135. 1. 

F füzete: 1. Catalogus librorum in arcé Budensi repertorum.. 
Anno 1686. 114 Codices manuscripti. Conscripti a patre Societatis 
Jesu missionario castrensi apud inclytum régimen Salmianum. 
Coram me Francisco Henrico a Resingh, Caesareo Bedi commissario. 

Kiadta Frati, fenti közleménye folytatásaképpen, a 13 —16^ 
lapon. 

2. Discorso intorno alla Libreria famosa di Buda. Da tradursi 
in Latino, e mettersi all' Elencho già cominciato, de' libri mss.. 
Orientali, che si conservano nella Libreria deli Illm0 ed Eccellm<> 

Signor Luigi Ferdinando Co. Marsigli, quando quello sarà terminato. 
Marsigli sajátkezű 24 lapnyi fogalmazványa. Öt lapnyi beveze

téssel kiadta (de nem egészen) Ercole Bicotti az »Atti della B. 
Accademia delle scienze di Torino« 1879-iki XV. kötete 307 — 315. 
lapján. Bicotti czikkét abból az alkalomból közölte, hogy Alfredo-
Beumont »La biblioteca Corvina« czímen kis tanulmányt adott ki 
egyidejűleg a firenzei »Archivio Storico Italiano« 1879-iki IV. kötete-
59—73. lapján. Kivonatosan a »Századok« 1880. évf. 354/5. lapján,. 
»A Corvina kérdése Olaszországban« czímen. 

Vol . 88. 

Miscellanea rerum naturalium. 

F kötete 2. sz. a. Relatione più distretta del sale (di Sófalu), 
vilaggio della sede d' Udvarhely. 

Marsigli három lapnyi fogalmazványa 3 ábrával. 
3. sz. a. Marsigli 3 lapnyi értekezése a báznai sósvizről, »da 

Saxoni chiamata Salzwasser o aqua salza, da "Walachi Apa che arde«, 
mely éget, mint a kénsav. 

Marsigli két lapnyi leírása a nagybányai és felsőbányai arany-
és ezüstbányászatról, öt ábrával. 
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Vol. 101 et 102. 
Miscellanea antiquitatum variarum. 

Diversi fragmenti di antichità, cioè marmi, inscrizioni, ves-
tigi di antichi edifici, osservati dal generale conte Marsigli nell' Unga-
Tia e paesi dipendenti. 

Rézmetszetben kiadta Marsigli Dunáról írt nagy műve I I . 
kötetében. 

Vol . 103. 
Documenta rerum Croaticarum et Transylvanicarum in 

commissione limitanea collecta. 
1. Denominationes montium, fluviorum, civitatumque et 

-aliorum locorum, plerumque per Illyricum ; eorumque ab antique-
<lifierentiae et signifieata. 

Betűrendben, néhány soros magyarázatokkal. (Az 1 — 1 3 . 1.) 
2. Authores qui de Illyrico et Croatiae seripserunt. 

(A 14—15. 1.) 
3. Notae de titulis regum Croatiae, Serbiae et Ungariae. 

(A 19 — 21. 1.) 
4. Antiquae Romanorum inseriptiones, quae per Croatiam 

visuntur. (A 22 — 23. 1.) 
5. Equ. Pauli Ritter Responsio ad Postulata; IUmo ac Excell1110 

domino dno Aloysio Ferdin andocomiti Marsilio, Sacrae Caesareae 
Regiaeque Maiestati camerario, peditatus colonello, et ad limites 
totius Croatiae commissario plenipotentiario. Sub Dresnik, 25 
Septembris 1699. (Sajátkezű eredetije a 27 — 34. 1.) 

6. Croatiae erudita deseriptio. (A 35—45. 1.) 
7. Zrinianae prosapiae arbor genealogica. (47 — 47' 1.) 
A család eredetét Svetomirig viszi fel, kinek második fiától, 

Joannes Banustól származik a Zrinyi-család. 
8. Banorum Croatiae et Slavoniae cathalogus. 
Kezdi Mihály bánon »Anno Christi 920 circiter« és végzi 

Batthyány Ádám grófon, 1693. (Az 52 — 57. 1.) 
9. Diversi diplomi de i Re d* Ungaria e di Bosnia, che 

provano 1' estensione de' confmi del regno di Croatia, e mostrano, 
<3he aleuni luoghi veramente appartengono a questo regno. 

Egyszerű, vagy a zágrábi káptalan hitelesített átiratában »Bene-
dictus Bedekovich Archidiaconus cathedralis« aláírásával kiadott 
másolatok. (Az 59 —126. 1.) 
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10. Dissertatio de regno Croatiae. (A 128—131. 1.) 
11. Cathalogus familiarum in libro Insigniorum Illyricae 

nobilitatis comprehensarum. (A 132—138. 1.) 
12. De Valachis, sive Vlahis. (A 139. 1.) 
13. Documenti diversi estratti da archivi, e communicati al 

Generale Conte Marsili da corrispondenti del paese, e che risguar-
dano le cose di Croatia. (A 140—149. 1.) 

Vegyes másolatok Nagy Lajos okleveleiről, néhány szlávnyelvű 
»ex archivo nobilissimae familiae Hervoidum«, stb. 

14. Relatione di Claudio di Marburg eonsegretario CesareO' 
sopra il muro antico di Fiume, e sopra Y arco singulare, ehe si 
vedé in detta città. In Fiume li 31 Ottobre 1700. 

(Sajátkezű eredetije, egy rajzzal, a 196 —199. 1.) 
Latinra fordíttatva kiadta »Danubius Pannonico-Mysicus«-a 

I I . kötete 75 — 77. sz. lapján. 

15. Francisci Ladány De gestis banorum regni Sclavoniae. 
A XVI. század elejéig, I I . Lajos koráig terjedő, 6 könyvben 

írt mű, első négy lapja (folio A—A2) nyomtatva, a többi része végig 
kéziratban. (A 237 — 273. 1.) 

Ez a munka irodalmunkban teljesen ismeretlen, s így a Régi 
Magyar Könyvtár anyagát bővíti új számmal. 

16. Stemmatographia Zriniorum Mavortiae familiae. 
(A 277—320. 1.) 

17. Giovanni Benigni : Brève ristretto del regno di Bosna-
Szövege nincs, csak a bosnya családok czímereit közli 13 X 18 

cm. nagyságú, 174 gondosan készített czímerrajzban. 

18. Libellus sanetorum patronorum et publicorum insigniorum 
regnorum et familiarum illustrium Illyrici imperii, quae magna cura 
singularique diligentia collegit atque depinxit Stanislaus Rubeich Rex 
insigniorum domini Imperatoris Stephani Nemagnich . . . . quod 
quidem translatum est ex antiquissimo libro, et charactere Illyrico 
scripto, reperto in bibliotheca monasterii de Monte sancto ordinis 
divi Basilii. 

157 drb 10 X 13 cm. nagyságú színes czimerrajzzal, a czímerek 
felirata horvát és alatta latin nyelven. A könyv utolsó lapján »Lauren-
tius Ferenczffy Sacratissimi Eomanorum imperatoris ac Germaniae, 
Hungáriáé, Bohemiae, Dalmatiae, Croatiae et Slavoniae etc. régis per 
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regnum Hungáriáé aulae secretarius et Sacra apostolica authoritate 
nótárius publicus« bizonyítja »Viennae, 8. Decembris 1614«, hogy a 
másolat megfelel eredetijének. 

19. Regnorum et provinciarum Illyricorum insignia genuina. 
72 drb. 6 X 10 cm- nagyságú színezett czímer-rajz. Horvát

országi magyar családoké közül meg van a : Batthyány (32). 
Bedekovich (33). Draskovich (42), Erdeody (44), Keglevich (52), 
Malakóczy (55), Orahóczy (57), Báttkay (64) családoké. 

A kötet ez első, horvátországi részében van azonkívül egy szerb 
nyelven írt »Szentek élete« és sok más tisztán horvát érdekű irat, 
melyet nem vehettünk figyelembe. 

A kötet második része (a 323—490. lapon) Erdélyre vonatkozik : 

1. Transylvuniam pro statu diverso ac tempore, quadruplicem 
•statuo, scilicet : vetustam, medíam, novam et novissimam. 

Erdély rövid leírása latinul, a fejedelmek néhány soros élet
rajzával. (A 323 — 330. 1.) 

2. »Notitiae Transylvanicae« czím alatt vegyes oklevél-másolatok : 
Báthory Zsigmondtól (Gyulafejérvár, 1583 Julius 11., 1596 deczember 
23. és 1596 augusztus 27.), Maria Christiernától (Gyülafejérvár, 
1599 húsvét napján), Báthory Gábortól (Gyulafejérvár, 1609 április 3. 
és 1610 Julius 7.) egyszerű credentialis és birtokügyi iratok, minden 
köztörténeti vonatkozás nélkül. Eredeti csupán egy van köztük, a 
364. lapon : Bethlen Gábornak egy mindvégig sajátkezűleg írt magyar 
utasítása Vajda István lippai kapitány számára, Lippáról, 1612 június 
12-ikéről, tehát abból az időből, midőn még nem volt fejedelem. 
De ezt kiadta Szilády Áron, a Török-magyarkori államokmánytár 
1868-iki I. k. 107. 1. 

3. Moribunda Transylvania ad pedes Sacratissimam Imperatoris 
Leopoldi projecta. (A 372—373. 1.) 

4. Erdély népeinek és történetének rövid, névtelen ismertetése 
Marsigli felkérésére és számára, oly czéJzattal, »an Transylvania sit 
provincia regni Hungáriáé, eidemque incorporata«, a vezérek korától, 
I. Lipótig. (Latinul, csonka, a 374—386. 1.) 

5. Közben előbb még vegyes kevés értékű iratok : Séries vajvo-
darum et principum Transylvaniae ; Antiquiora notatu digna ; Petitio 
ab Illm 0 dno Naláczi commissario ad negotia limitanea ab inclyto 
gubernio Transylvaniae regio ablegato ; a Bethlenek és Barcsaiak család
fája ; oklevélmásolatok Zsigmondtól (1404) és I I . Ulászlótól (1500.) 
Az erdélyi fejedelmek (némelyike) pénzeinek és pecsétjeinek rajza. 

6. Az erdélyi fejedelmek arczképei, 8 X 10 c m- nagyságú érték
telen tollrajzok János királytól I I . Apafi Mihályig, minden hűség és 
hasonlatosság nélkül. Némi értéke lehet a folytatásképpen következő 
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szász királybirák hasonló nagyságú arczképeinek, 1522-től 1697-ig 
ily sorrendben : Marcus Pemflinger, Mathias Armbruster, Georgius 
Huetterus, Johannes Roth, Petrus Haller, Augustinus Hedvigh, 
Albertus Huetterus, Daniel Malmer, Colmannus Gottsmeister, Valen-
tinus Seraphinus, Michael Agnethler, Valentinus Franck, Johannes 
Lutsch, Andreas Fleischerus, Mathias Semriger, Georgius Armbruster, 
Johannes Haupt és Valentinus Fx-anck. Az ovális alakú arczképek felső 
részén köriratul a név mellett, az illetők megválasztatása és halála évével. 

7. Posnyai Dávid 1674-ben törökül írt »Siralmas panasza« latinra 
fordítva s Marsiglinek 1701-ben felajánlva. (A 390—489. 1.) 

Mellékleteként : Conscriptio districtuum Karánsebes, Lúgos, 
Pokcsa, Csakova, Versecz, Palánka, Pancsova, Porecsa, Mehadia vei 
Orsova, Facset, Tótváradja. Neoerecti pagi Lippenses, circumjacentes 
Temesvár et infra Temesvár ; a falvak felsorolásával. 

A katalógus megjegyzése ez iratokról : Queste memorie in tal guisa 
raccolte sono sufficienti per intraprendere due dissertazioni erudite, e 
politiche, una per il regno di Croazia e 1' altra della Transilvania. 

Kilencz sorban ismertette Szilády Áron a M. Tud. Akadémia 
Értesítője 1868-iki id. I I . évf. 139. 1. 

Vol. 108. 
Descrittione naturale, civile e militare déllé Misié, Dacie ed 
Illirico. Cogli alheri genealógiai dé loro principi antichi e carte 
topografiche colle divisioni, che alcune provincie hanno in comitati 

e cadeliki, o siano giudicature. 
Előszava után, Della Dacia in generale, in tre parti divisa : Dacio 

ripense, Dacia mediterranea o sia Transilvania, Dacia Transalpina 
o sia : "Wallachia e Moldávia. Azután következik 5. könyvként : 
Ragguaglio a Sua Cesarea Peal Maestá della conferenza per suo 
ordine avuta dall' autore con Seremet General del Czár di Moscovia 
ed occasionalmente Dello stato de' Tartari europei ; 6. könyvként: 
Della Servia, prima parte della Misia ; 7. könyvként : Della Pulgaria ; 
8. könyvként : Della Tracia. 

E teljesen sajtó alá rendezett nagy 4-rétű kötet kiegészítői a 
fentebb 28. sz. a. ismertetett származási táblák, mint azt a kötet első 
lapjának e jegyzete is jelzi : Questo trattato delle Misié, Dacie ed 
Ilirico deve essere conciliato con il volume della geográfia della 
Monarchia Ungara, dove sono gli arbori genealogici citati in questo. 

Vol . 116. 
Lexicon latinum, ivallachicum et hungaricum. 

Ivrétű csonka, befejezetlen rövid munka. 
Említi Szilády Áron a M. Tud. Akadémia Értesítője 1868-iki 

I I . évf. 139. 1. 
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Vol. 117. 
Acta executionis pacis Carloivicensis. 

Magyarország olaszul í r t rövid története, bevezetésül a karlóczai 
békekötésről írt művéhez. Jelentéktelen ; fogalmazvány. 

Vol. 634. 
Divisio agrorum spectantium ad varias Hungáriáé ecclesias ab 

anno 1500 ad 1527.1 

A kötet előlapján régi könyvtári kézzel: Manoscritto trovato 
nella Biblioteca di Buda in lingua latina, délia divisione di 
varii terrent in Vnglieria:2, 

A 100 ívlapnyi kötet (egy régi. de nem egykorú missale-ívlapba 
kötve) az esztergomi káptalan egyházi tizedszedöinek számadásait 
tartalmazza 1500-tól 1527-ig bezárólag különböző, de magyar vonású 
kézirással. Az 1 — 2. lapon az 1500 Szent Vitus- és Modest-vértanuk 
napján választott tizedszedők neve van felsorolva, s ugyanily névsorral 
kezdődik minden év jegyzéke, midőn az új választás, illetve kiosztás 
történt. Aztán következik az egyházi tizedkerületek jegyzéke évről évre, 
így : Divisio prati de Chew, Divisio decimarum in Kysbars, Divisio 
prati Ebed, Divisio prati in Bayon inicium a parte civitatis [Strigo-
niensis], Divisio vinorum decimalium praediorum : Kesthewlcz, Dorog, 
Epei, Barathy, G-yarmath, Musla, Pald cum Kezew, az összes falvak 
felsorolásával. Közben a káptalan üléseinek jegyzőkönyve, egy-egy hatá
rozata vagy oklevele van beiktatva. Pl. Rosetich Lázár esztergomi 
kanonok oklevele (a 21 . lapon) a ki 1510-ben eladja nagyszombati 
tizedét ; Donatio domus curiae et capellae S. Elisabeth, (a 31 ' lapon,) 
a káptalan protestatiojával, 1510-ből; a káptalan 1513-iki Ítélete a 
gyarmati és ebédi jobbágyok közti differentia ügyében. Egyik gyakori 
kéz nevét is aláírta (a 67. lapon) egy 1520-iki káptalani jegyzőkönyv 
alá : Nicolaus de Athya lector et canonicus Strigoniensis, nótárius 
publicus. Később pedig a 92' lapon) emezt az aláírást találjuk egy 
1525-iki jegyzőkönyv alján: Anthonius de Kayar. 

Atyai Miklós kanonok halálával testamentariusa 1523 június 
elsején (a 82. lapon) összeírta kevés ingóságát, melyeta »domus lectora-
tus«-nak hagyott; míg egy 1520 augusztus 13-ikán lefolyt káptalani 
ülés jegyzőkönyvéből (a 89 ' lapon) arról értesülünk, hogy pertárgyalása 

1 A könyv táblája belsó' lapján XVII. századi írással. 
2 Ez és a következő négy kötet külön, a könyvtár más osztályában 

van felállítva, de már csak azért is besorozzuk Marsigli kéziratai közé, mert 
hisz ő maga hozta őket magával hazánkból. 
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folyamán Szathmári János mester Atyai Miklósnak felhevültén ezt 
monda: The lector myndenkor reám tewrel; a mit a jegyzőkönyv 
vezetője magyarul örökített meg. 

A 91 — 92. lapon végül az esztergomi káptalan «négy, 1524-iki 
birtokügyi oklevelét találjuk, telve hely- és személynevekkel, melyeknek 
a monographia-író jó hasznát veheti. 

A kötet főleg hely- és gazdaságtörténeti szempontból becses és 
nélkülöztetlen annak számára, a ki az esztergomi egyházmegye topo-
graphiájával és egyházi történetével foglalkozik. — Röviden ismer
tette Szilády Áron a M. Tud. Akadémia Értesítője 1898. I I . évf. 
136/7. 1. 

Vol. 672. 

Mátyás király budai könyvtárából való 4-rétű ( 1 4 X 2 1 cm. 
nagyságú) 234 irott lapnyi XV-ik századi kötet, mely két kéziratot 
tartalmaz. 

Az egyik csonka (a X V I I I . századi könyvtári jelzés szerint) 
Expositio reguláé S. Francisci. Cod. Ms. an. 1360. A 9—213. és 
221'—227. lapon. Incipit : In hys Grermaniae partibus commissario 
apostolico dignissimo . . . Cristofferus de Varesio . . . Explicit vita 
et regula fratrum minorum anno incarnationis domini 1476. Piros 
festékkel rubrikáit gondos másolat ; de már ez utóbbi évszám is 
mutatja, hogy hibás a régi könyvtári meghatározás 1360-iki éve. 

A másik kézirat czíme : Begistrum in omnes S. Scripturae 
libros. Cod. Ms. Saec. XI I . A 228—234. lapon. Incipit: Sex prohibet 
peccavit Abel, Enoch et Archal . . . Végén pirossal : Explicit registrum 
super omnes libros biblie. Pirossal kifestve, a sorok közt szómagyaráza
tokkal és számokkal ; de semmiesetre sem lehet X I I . századi, miként 
a katalógus meghatározása állítja. 

A kötet használójának sajátkezű középkorias aláírását : Iste 
ibér concessus est ad usum fratris Baphaelis de Görlitz, etc. ujra-

kötésekor az 1' lapra ragasztották. 
A kötet 2. lapján a X V I I I . századi könyvtáros kezével írt e 

feljegyzést olvashatjuk : Codex primum ad usum P . Paphaelis de 
Görlitz, deinde in arcé Budensi ab Aloysio Perdinando Co. Marsigli 
Bonon[iensi] repertus anno 1686 inter reliquos libros ac Codices biblio-
thecae, quae olim congesta fuit a Matthia Corvino Hungáriáé rege. 

Szilády Áron e kötetet ismertetvén (a fent idézett hely 137/8.1.) 
kétségbe vonja, hogy Mátyás király könyvtárából való lenne; mert 
kötése nem egykorú és nem Corvina-szerű.1 

1 E két köteten kívül Szilády még négy más XIV—XV. századi kéz
iratot ismertet (id. h. 136/7. 1.) de azokat magam nem láttam. 

Magyar Könyvszemle. 1906. III . füzet. l o 
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Vol. 1079. 

A könyv előlapján XVII . századi könyvtári kézzel : Manuscritto 
in lingua Todesca trovato nella Biblioteca di Buda. De e jelzés csak 
részben helyes, mivel a 1 6 X 2 1 cm. nagyságú 80 levélnyi kézirat 
legnagyobb része latin és csupán néhány levele németnyelvű. 

E kötet egy a XVI . század közepén élt erdélyi kőhalomvidéki szász 
pap epistolariuma, illetve formulás-könyve, melybe 1509-en kezdve 
és utódai 1599-ig a mindennapi életben szükséges levélformákat másol
tak le, első részében valódi, kezökbe akadt teljes szövegű oklevelek 
alakjában, részint egyszerű mintákban. így e kötet 116 különböző 
tartalmú levele közt igen sok történeti fontossággal is bír, ha egyébért 
nem, kiállítóik és keltezésök végett. 

E kiállítók közt találjuk pl. a könyv sorrendjében az alábbiakat : 
Ladislaus rex Ungariae ; Anna regina Ungariae, Kőhalom tanácsának : 
Paulus de Schenck, Johanni de Drolcz; Petrus de Drolcz; Latinarum 
literarum studiosus Nicolaus de Kacza ; Jacobus Rupensis ; Stephanus 
Bacz castellanus castri Fogaras ; Paulus Lescher de Eszlingen (Paci-
ficatoria epistola ;) Joannes de Zapolia wayvoda Transsilvanus (Kolozs
vár feria quarta ipso die Appolloniae virginis 1514) ; Eranciscus de 
Varda episcopus ecclesiae Albensis Transsilvanensis (Albae, octavo die 
Epiphaniarum 1517); Maylad István erdélyi vajda (Eogaras, in festő 
Beatae Luciae 1536); Kendy Ferencz (Szent-Iván 1550); Greorgius in 
Kyhalom plebanus decanatus quoque Kosdt (Ruppes, 1510); Veres
marti György, artium liberalium magister, sacrorumque canonum 
laureatus, plebanus ac decanus Cibiniensis ; Gregorius Schegesd pleba
nus decanatusque Kizdi ; Michael Fritsch, artium liberalium baca-
laureus (Ex Puppe, 1512;) Jacobus Holdvilág plebanus; Urbánus 
Zasz in Bogacz plebanus (1536); Andreas Zasboda plebanus Kysdensis 
(Segesd, 1537); Jacobus May Kysdensis oppidi rector (Szász Kysdt, 
1537) ; Adam Pomarius plebanus Paganicensis (1545); Petrus Colos-
warinus plebanus Treppensis (et Bistriciensis capituli decanus (Treppen, 
1547); Jacobus Puppensis pastor ecclesiae Zolnensis et decanus 
capituli Bistriciensis (1554); ruszkai Dobó István vajda (Újvár, 
30. Mártii, 1554); Joannes Dobay, Arcis novae provisor (1554); Fran-
ciscus de Meggies archidiaconus Dobocensis, canonicus et vicarius 
ecclesiae Albensis (1545) ; Testamentum domini Petri Heiner plebani 
Budacensis (1545, secunda die mensis Junii ; a 45 ' 1.) Joannes Dei 
gratia rex Ungaria (1559.) vagyis I I . János választott király. 

Következik a 47. lapon: Modus curialis omnes fere usitatas conti-
nens epistolas secundum modum et cursum generalem cuiusque regni. 
Pl. Forma petitionis libertatém, Foi'ma super divisiones fratrum, Ex-
clamatio census vei monetae, Quaeremonialis. Recognitio procuratoris, 
Forma testamenti (1501.) Formula genealógiáé, Transmissionales, 
Invitandi ad nuptias, Supplicatio pro adimpetranda schola (aláírva : 



Dr. Veress Endrétől 227 

Oeorgius Lucius studiosissimus) Invitatio ad prandium, (Nagysenk, 
1585.) stb. Két németnyelvű: Forma recipienti testes et eorum fassio-
nes alio transmittendi, Ein Possbart prieff. 

A 65-ik laptól: Vocabula secundum communem et vulgarem 
Hungáriáé regni cursum in vernaculam linguam traducta. PL Contra 
formám juris = Wider dise Ordnung des Rechts ; praescribere = Eynen 
ausweissen : Eyn land verbinden ; Exactor = Schatznemmer ; juridi-
<;us = zolgabyru, szolgabíróispán, stb. 

Sequuntur superscriptiones ad cuiuscunque status homines. Et 
primo ad Caesarem Turcarum ; Ad episcopum : PJ110 domino fratri 
ordinis Haeremitaruin episcopo almae ecclesiae Waradiensi ac provisori 
curiae Budensi ; Ad praedicatores : Yenerabili in Christo patri 
Andreae de T. verbi divini seminatori ecclesiae Cibiniensi ; Ad 
simplices nobiles: Nobili viro M. T. officiali domini Andreae Bebek. 
Ad rusticos : Honestae dominae Katha de I. consorti E. N. de L. 
Ad adolescentes : Optime spei puero A. N. Albae Juliae studiis 
humanioribus incumbenti, stb. 

A könyv (ez ismertetett tartalmából Ítélve) János király és fia : 
I I . János vál. király kanczelláriájának tulajdona lehetett, mint olyan, 
melyet az erdélyiekkel való levelezésben úgyszólván naponta használtak. 
Később valami török szolgálatban álló scribáé lett, a ki az egyik 
lap aljára dátumot is jegyzett így: Datum Budae, Anno 1678. 

A vízfoltos, sok helyén rothadt kézirat egyébként hiányos, mert 
'első lapjára írt oklevele csonkán kezdődik ; a 40-ik utáni lap ki 
van szakítva ; utolsó lapjának mondata pedig csonkán végződik. 

Vol. A. M. C. I . 5. 
Raccolta di mappa geografiche. 

Tartalmazza azokat a metszett térképeket, melyeket Marsigii 
magyarországi és külföldi utazásai közben gyűjtött. 

Legszebb és legbecsesebb köztük talán mindjárt az első : 

Mappa della Transilvania, e Prouintie contigue, nella quale 
si vedano li Confmi deli' Ongaria, e li campamenti fatti dall' Armate 
Cesaree in queste ultime guerre. Dedicata all' Augusta Regia Maestà 
di Gioseppe Primo, Re de Romani, e d' Ongaria da Gio. Morando 
Visconti supremo Ingegniere per S. M. Ces: in Transilvania. 

In Hermanstadt An: 'l699. Gio: Md0 Vstí inven: Stephanus 
Welzer de Corona feeit. 

E czím díszes csataképpel és amorettekkel bővített allegorikus 
keretbe van foglalva; alatta e sorok: S' avertisce, che la présente 
Mappa non è construta sopra li quatro venti, come è 1' uso de 
Geografi, essendo stato la sola intentione di metter avanti gli occhii 

16* 
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le Frontiere deli' Ongaria, Transilvania e Sirmio azi"> meglio si distingue 
quello che è posseduto dal Gran Sultano verso li sudetti confini. 
Quello che si vede imperfetto, fa conoscere che non vi son stato 
per darne la dovuta chiarezza. 

A szerző ez igazoló jegyzetére nagy szükség volt, mert a 
1 7 8 X 1 0 1 cm. terjedelmű hatalmas térképen sok a hiba; annál 
becsesebbek azonban a két szélén elhelyezett alábbi erdélyi és más 
városi térrajzok, vár- és táj-képek. 

Baloldalt: Veduta d' Oriente di Schesburg. (15 X 28 cm.) 
Veduta di mezzogiorno di Déva. (7 X 14.) Veduta da Ponente di 
Grirginy. (7 X 14.) Pianta di Kronstadt. (17 X 25.) Pianta di 
TJdvarhell. (11 X 12.) Pianta di Pogaras. (11 X 12.) Pianta di 
Clausemburg. (21X28.) Hermanstadt città capitale della Transilvania. 
(23X28.) Veduta da Ponente della città di Hermanstadt. (8X28 . ) 

Jobboldalt: Disegno di Nissa come fu fortificato 1' anno 1690. 
(13 X 28.) Pianta di Belgrado con sue fortificationi fattevi 1' anno 
1695 e 1696. (28 X 35.) Pianta di Samosuyvar. ( 1 1 X 3 3 . ) Veduta 
da mezzogiorno di Samosuyvar. (11 X 15.) Petervaradino nel stato che 
fu P anno 1697. (25 — 28 cm.). 

Déva és Szamosujvár látképét kiadtam róla »Izabella királyné« 
ez. munkám 217. és 262. lapján; minthogy e két várunknak régibb 
rajza nem maradt ránk. 

E ritka térkép egy példánya megvan — miként utóbb meg
tudtam — a nagyszebeni Bruckenthal-múzeum könyvtárában is, mely 
állami könyvtáraknak készséggel kikölcsönzi. 

A 13. térkép: Nova et accurata totius superioris, inferioris-
que maxime partis regni Hungáriáé deseriptio. Anno M. DC. 
LXXXII. Corveo fecit. (50 X 72 cm. rézmetszet.) 

A 22. térkép: Novissima et accuratissima totius regni 
Hungáriáé, Dalmatiae, Croatiae, Selavoniae, Bosniae, Serviae, 
Transylvaniae, cum adiacentibus regnis et provineiis tabula. Autore 
Jacobo Sandrart Chaleographo Norico. (41X53 cm. rézmetszet.) 

A 23. térkép: Le Royaume de Hongrie, et les Estats qui' 
en ont -.esté sujets, et qui font présentement la Partie Septentrio
nale de la Turquie en Europe. Tiré des Mémoires les plus nouveaux 
par le Sr Sanson Geogr. ordre du Roy. Dédié a Monseigneur le 
Dauphin, Par son très humble, très obéissant et Fidel Serviteur 
Hubert Jaillot. Paris, 1673. (48 X 85. cm. rézmetszet.) 
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Vol. B . I . 21. 

Vita [dél Conte Luigi Ferdinando Marsili.] 

Marsigli önéletírása. Buda 1684 — 86-iki ostromáról húsz lapon 
szól. E kötethez mellékelve : 

Trincieramenti deli' armata Imperiale campata sotto Peter-
varadino e comandata dal Marescial Conte Caprara forte all' arrivo 
del nemico di 25 milla huomini in circa, con le trincieri e 
attacchi deli' armata Ottomana consistente in 60 milla combat-
tenti per terra e 100 tra eiaiche, e galère armate per acqua 
sotto il comando del gran Visire Aly Bassa, che cominciö li 
suoi approcci li 10 Settembre, e parti con perdita di 10 milla li 
2 Ottobre del 1694. 

36 X 57 cm. terjedelmű szép rézmetszetű csatakép, illetve 
hadi térkép ; Lud. Matthiolus incidebat. 

Életrajza I I . kötetéhez van mellékelve egy 30—42 cm. nagy
ságú szépen kidolgozott festett tollrajz azt a jelenetet ábrázolván, 
midőn Marsiglit (Breisachban, 1704 februárius 18-án) nyilvánosan 
megfoszták rangjától. Ezt a képet a gróf alábbi sajátkezű hátiratával 
csatolta önéletrajzához : Questa figura della mia esecutione voglio che 
si ponga a suo loco della mia Vita per un esemplo, che puö arrivare 
ad un innocente, che avveva tanto servito, e meritato. 

* 

íme Marsigli gazdag irodalmi hagyatéka magyar vonatko
zásainak teljes jegyzéke.1 

A mióta 1682 őszén, a készülő nagy felszabadító háború 
küszöbén mint 24 éves ifjú hazánkba jött a török ellen harezolni,2 

húsz évnél többet töltött országunkban, kutatva és dolgozva min
denütt, a hová küldték, vagy a merre a hadjárat érdeke szólítá. 
Nevelésének irányánál és érdeklődésének tág körénél fogva, az 

1 Figyelmen kívül hagyván azonban készítésénél azokat az iratokat, 
melyek tudásunkat nem viszik előbbre, s nem részletezvén azokat, melyek 
csoportosan egy-egy tárgyra vagy községre vonatkozván, a kutató figyelmét 
úgy sem kerülhetik el. 

2 Fantuzzi 1770-iki munkája nyomán (melybői Marsigli rézmetszetű 
arczképét közöljük), Beliczay Jónás írt róla »Marsigli élete és munkái« czímen, 
az Akadémia Történelmi Értekezései IX, k. 9. füzetében. 
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universalis-tudós tudásvágyával tanult, észlelt mindent, a mi eléje 
tárult, s az amatőr rajongó buzgóságával gyűjtött állatokat, okleve
leket, ásványokat, feliratos köveket és érmeket, kéziratokat és növé
nyeket egyaránt, a mit a jó sors elibe vetett, vagy a mit aranyaival 
megszerezhetett. Páratlan gyűjteményével a bolognai egyetemet 
egyszerre irigyelt gazdaggá tette, kora tudományos kutatásai szín
vonalán álló munkáival pedig írói nevét örökíté meg. A Dunáról írt 
hatkötetes munkájánál mai napig sincs nagyobb és díszesebb a világ
irodalomban e folyóról, hátramaradt kéziratai pedig kiapadhatat
lan forrásai az egész tudománynak, de kivált hazánkénak. Hiszen 
itt bemutatott jegyzéke szerint is, abban a természettudós, a tör
ténetíró, a csillagász és földrajzíró, a régész és bányász, a nyelvész 
és ethnografus, a festő vagy akár a nemzetgazda egyaránt meg
találja a maga anyagát és tanulmánytárgyát. 

Marsigli gyűjtőszenvedélye sok becses könyvet, iratot és 
egyéb emléket mentett meg az elkallódástól, s így, könnyen (min
den különösebb ajánlás vagy engedély nélkül) hozzáférhető gyűj
teménye megbecsülhetetlen kincsesháza hazánk ismeretének. 

A részletezést kerülve, mindössze az alábbi érdekességekre
hívjuk föl az olvasó figyelmét, minthogy alaposabb átnézésre 
szakembereink úgyis megtalálják benne tárgyuk új anyagát. 

Mátyás király budai könyvtárából való a 672. sz. kézirati 
kötet, Szent Ferencz regulái XV. századi másolatát s egy még előbbi 
szentírás-töredéket tartalmazván; aztán a Mátyás király halála 
utáni időből fönnmaradt 634. és 1079. sz. két kötet, az első Mohács
előtti oklevelekkel, az utóbbi egy XVI-ik századi formulás-könyvet 
tartván fenn számunkra. Becses az a jegyzék is (a 85. k. F. füze
tében), mely szerint Budavár visszafoglalásakor Mátyás király 
könyvtárában még 114 kéziratot talált Marsigli. Saját iratai és 
fölvételei közül igen fontosak azok, melyeket Marsigli a karlóczai 
béke előkészítése alkalmával, a határrendező bizottság tagjaként 
készített, s melyek nélkül Délmagyarország helyrajzának XVIL 
századi állapotát teljességében meg sem ismernők. A békekötés
értelmében lerombolt vagy védtelenné tett várak és erődök színes 
rajzát menti meg a 21. kötet, minek különösen a monografia-írók 
és képes történeti művek szerkesztői vehetik nagy hasznát, 65 
hiteles rajzot nyújtván oly helységekről, melyek legtöbbjéről még. 
rézmetszet sem maradt fenn. De festett eredeti rajzot talál (a 13. 
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és 15. kötetben) a hadtörténeti és néprajzi író is, miként gombák, 
növények, madarak és halak rajzát a természettudós, egyéb köte
tekben. 

Marsigli Lajos Ferdinánd, a sokoldalú tudós olasz tábornok 
egyike azoknak a külföldieknek, a kik hazánkkal előítélet nélkül 
foglalkoztak, s munkáikkal a magyar tudományt szolgálták. Ám ha 
nevét eddig is becsültük rólunk írt könyveiért, ezentúl még nagyobb 
tiszteletre érdemes azért az irodalmi hagyatékáért, mely immár — 
jelen katalógusa alapján — általános közkincscsé válhat, hirdet
vén az ő nagy tudását, szorgalmát és ügyszeretetét, azon a földön, 
melyen neki működnie adatott! 




