Magyar Könyvszemle 1906. évf. m. I.

A BOLOGNAI MARSIGLI-IRATOK MAGYAR
VONATKOZÁSAI.
D R . VERESS

ENDRÉTŐL.

(Első közlemény, egy melléklettel.)

Rómában dolgozván a M. T. Akadémia megbízásából, 1901.
tavaszán ért, Fraknói Vilmos püspök ajánlatára, Budapest székes
főváros tanácsának ama kitüntető megbízása, hogy tanulmányozzam
és másoljam le a bolognai egyetemi könyvtárban gróf Marsigli Lajos
Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentéseit Budavár 1684—86-iki
ostromairól és visszavételéről, örömmel vállalkoztam a föladatra
és teljesítem a nehéz, de szép munkát, mely immár nyomtatás
ban is megjelent.1 Bevezetésében részletesen előadtam kötetem
megjelenésének előzményeit, s Marsigli életének Budavár vissza
vételéig terjedő körülményeit. De a tárgy körén kívül esett annak
megemlítése, hogy munkaközben pontosan kijegyezgettem Marsigli
120 kötetnyi kézirati gyűjteményének egyéb magyar vonatkozásait,
hazánk történetét, vagy ismertetését illető adalékait és okleveleit
is, mert jóleső örömmel tapasztaltam, hogy alig van kötete, mely
ne tartalmazna valami kiadatlan új anyagot hazánk ismeretéhez,
s főleg XVII-ik századi állapotának rajzához.
így jött létre Marsigli iratai magyar vonatkozásainak e
leíró katalógusa, miután későbbi három útamban újra meg újra
átnéztem, javítám és kiegészítem jegyzékemet,2 a bolognai egye1
»Gróf Marsigli Lajos Ferdinánd olasz hadi mérnök jelentései és tér
képei Budavár 1684—1686-iki ostromairól, visszafoglalásáról és helyrajzáról«
czímen bolognai, római, karlsruhei és bécsi levéltárakból közölve megjelent a
»Budapest Régiségei« ez. régészeti és történeti évkönyv legújabb IX. kötete
3—67. lapján, képekkel és mellékletekkel diszítve.
2
T. i. 1903, 1904 és 1905 nyarán, midőn a kész korrektúrát hasonlí
tani össze az egyes kötetek anyagával.
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terni könyvtár vezetőinek lekötelező szívességét és támogatását
élvezve.
Jegyzékem készítésében az alábbi elveket és rendszert követ
tem, apróra átnézve az egyes pergamen-kötésű köteteket, illetve
colligatumokat, a mint azokat Marsigli halála után rendezték és
felállították.
A köteteknek csak eredeti régi számát közlöm, elhagyván
újabb jelzéseit, pl. Cod. 15. (I. M. 50.), mivel azokat egyszerű
folyószámuk szerint is azonnal megtalálják. A középre fogott kötet
szám alatt dűlt betűkkel közlöm a kötet teljes czímét, kiegészítve
néha a gyűjtemény egykorú lajstromából, vagy a kötet sarkán
olvasható ezímből, ha azok bővebbek és a kötet tartalmáról rész
letesebb tájékoztatást nyújtanak. Utána adom a magyar vonatko
zású iratok pontos czímét s alatta kisebb betünemmel magyarázó
soraimat. Ezt a módot használva tanulmányoztam át Marsigli terje
delmes köteteit, mindent kijegyezgetve belőlük, a mi magyar érdekű
vagy oláh-magyar vonatkozású volt. Kevesebb részletességgel köz
löm a horvátországi, dalmácziai és bosnya-herczegoviniai tárgyú
adalékokat, minthogy azok jegyzékét az osztrák Beigl István adta ki
azután, hogy először dolgoztam volt Bolognában.1 Munkája második
felében külön ismerteti 46 kötet magyar vonatkozásait is, de hogy
mily rendszertelenül, felületesen és hibásan, egy kis összehasonlítás
jelen jegyzékünkkel első pillanatra meggyőzheti a kutatókat, kik
számára az ily jegyzékek épp azért készülnek, hogy munkájuk
ban a kiadó fölösleges idővesztegetéstől megkímélje. Mennyivel
más Thaly Kálmán és Áldásy Antal közleménye, melyekben a
Marsigli-iratok néhány kötetét épp folyóiratunkban ismertették,2
vagy akár Szilády Ároné, miután Marsigli kéziratait honfitársaink
közül ő látta és tanulmányozta először.3
1

A sarajevoi »Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovim«
1901-iki XIII. k. 537—563. 1. jelent meg »Spisi grofa Marsüjia u sveucilisnoj
biblioteci u Bolonji« czímen; ismertette Margalits Ede a »Századok« 1903.
évf. 277—278. 1.
2
Az illető köteteknél külön idézzük és méltatjuk őket.
3
A M. Tud. Akadémia Értesítője 1868-iki II. évf. 128-14-2. 1. De ő csu
pán a keleti tárgyú kéziratokat tanulmányozván, Marsigli 120 kötetnyi vegyes
egyéb iratait csak mellékesen nézte át és említ meg belőlük tizet.
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Vol. 3.
Raccolta de disegni dé fonghi Ongarici, Croatici, Transilvani,
raccolti net tempo ehe il Generale era in quelle parti per stabïlire
i confinii fra i due imperi.
Hazai gombák természetes nagyságú szép vízfestésű rajzai, a
X V I I . század végéről; Marsigli jegyzeteivel.
Vol. 4 .

Miscellanea rerutn naturalium.
Prove di vari rami di piante per 1' opera Danubiale.
Elől ily czímű jegyzékkel :

Catalogus itinerarius, hoc est Syllogus universalis plantarum
et herbarum quas per Croatiam, Bosniam, Sclavoniam, Hungáriáé
inferioris et Walachiae portionéin euntibus nobis Flora colligendas
in aprico posuit sponte nascentes, a mense Majo ad mensem
Octobris usque inclusive, anni Salvatoris nostri MDCC.
Betűrendes lajstrom, a milyen még három más van a kötetben.

Syllogos annotandorum circa physica naturaliave per Transylvaniam reperiunda.
Figure diverse di fiori e piante, »che si trovano nelle paludi
del Danubio« dipinte e miniate con colori.
Ágak, növények, gyümölcsök rajzai, Marsigli jegyzeteivel ; részben
kiadva rézmetszetben 1726-ban Danubius Pannonico-Mysicus ez. nagy
műve I I . kötetében.
VoL 5.

Piante di fortezze, forti, assedi, ponti, accampamenti, e proposizioni fatte alV Imperatore Leopoldo nelle guerre delV TJngaria e
deW Impero dal Generale Conte Lodovico Ferdinando Marsigli
Ponte sul Danubio; che cominciai a far fabricare a Ram per
stabilire la communicatione con la Transilvania, e Servia, e che
poi Sua Altezza di Baden la fece desistere e far faré a Giuvina.
2 0 X 3 0 cm. nagyságú festett térkép, két példányban.

Plan de Petervaradin et des retranchements faicts par
l'armée Imperiale commandée par le Mareschalle Comte de
Caprara, avec les campements, lignes et approches de l'armée
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Ottomane commandée par le Grand Vizir Aly Bassa arrivé le
11 Septembre et décampé la nuit du l1' au 2. Octobre 1694.
4 6 X 6 4 cm. nagyságú gondosan festett térkép ; eredetije annak
a Matthiolus-féle metszetnek, melyet külön ismertettünk.
Budavár 9 5 X 1 2 7 cm. terjedelmű térképe. Kiadtam fény
nyomatban »Budapest Régiségei« I X . k. 12. lapjához csatolva.
Segedin. A szegedi vár 4 2 X 6 1 c m - nagyságú színezett tér
rajza, s felül maga a vár 35 cm. hosszú látképe, tollrajzban. (Még
e
gy j°bb és egy tökéletlenebb példányban.)
A térképek közt 8-r. füzetkében :

Memóriáié delli edifici, eh' erano de' Turehi in Buda.
Kívül Marsigli sajátkezű írásával ez a czím : Moschee, e bagni
de' Turehi havute in Buda.
Kiadtam »Budapest Régiségei« IX. k. 3 4 — 4 2 . 1.
V o l . 8.

Libro di diverse piante di fortezze, ed in esso vi sono le diverse
mie proposizioni per fortificare Belgrado e l'istmo di Morea, e
la fortificaziovie delV isola Carolina, che fu fatta nel Danuhio
aile Porte ferrée.
Pianta di Buda con la denominazione di tutte le parti dr esse
datali dai Turchi..
Budavár 100 cm. hosszú 70 cm. széles térképe török meg
határozásokkal és nevekkel. — Kiadtam dr. Karácson Imre magyará
zataival »Budapest Régiségei« I X . k. 4 3 — 4 8 . 1.

Pianta del forte nell' isola d' Orsova, che feci fabricare per
chiudere il Danubio contro l'armamento delli Turchi.
A mai Ada-Kale (vagy mint Marsigli nevezi: Carolina) sziget
1 8 X 2 4 cm. nagyságú színes térképe.
A kötet többi térképe nem magyar vonatkozású.
Vol. 11.

Mappe diverse miniere <f Ungaria.
Selmeczbányára vonatkozó bányamíveleti térképek. A 3 2 X 4 2 cm.
terjedelmű, Schemmtz felirással, a tárnák átmetszetes képével. Azután
következik Mathias Ethesius 4 vászonra húzott, 40 X 58 cm. nagy
ságú színes téi-képe bőséges jelmagyarázattal németül és A. 1688
évjelzéssel. Kettő a selmeczbányai felső és alsó bányamíveletet ábra-
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zolja, kettőnek pedig »Ratzengrunder Bergwercks-Charten és Rohnitzer
Eysen Bergwercks innheimische Graben« a czíme.
Kiadta rézmetszetben, »Mappa metallographica celebris fodinae
Semnitzensis' in Hungária superiori« czímen, a Dunáról írt nagy
műve I I I . k. 10. tábláján; a 11 — 12. 1. is egyéb két részletrajz.
Vol. 13.

Esercizi militari, che praticava il Generale Conte Lodovico Ferdinando Marsili nel suo regimento d' infanteria, che aveva nel
servizio delV Imperatore Leopoldo I.
Elől tíz színes tábla ábrázolja a gyalogság fegyverzetét és
teljes fölszerelését, finom vízfestésű rajzokban.
Utána az »Esercitio del fantacino col moscbetto e mezza ásta«
következik 1 3 X 1 " c m - nagyságú 63 szines rajzban; majd az »Eser
citio del fantacino col moschetto e stiletto« 88 rajzban; aztán az
»Esercitio del fantacino col fucilo, stiletto, granata da manó, e
manaia proprio alli soli granatieri« 100 rajzban és végül az »Eser
citio del fantacino col moschetto, fassina, zappa per montare e faré
e difendere gl' approci« 41 rajzban, minden kép alatt a megfelelő
német vezényszóval.
Folytatólagosan a hadsereg többi részét, tiszteket és huszárokat,
betegápolókat és zászlótartókat tünteti fel 33 (részben befejezetlen)
ónrajz.
Vol. 15.

La popolalione di Transilvania, composta di varie nationi, di
diverse lingue, religioni, usi e vestiti.
1 8 X ^ 0 cm. nagyságú színes costume-képek, nemzetek szerint
rendezve, elől rövid ismertetéssel. • A képek nem művészi kivitelűek,
de korhűek és Erdély X V I I . századi viselete történetéhez rendkívül
becsesek. A kötet beosztása ez :

Nationi in Transilvania: Ungara, Saxona, Valacca, Greea,
Armena, Anabattista, Zing ara.
Distintione della lingua, religione, impieghi, e vestiti pratticati
dalia naüone Ungara, che popola gran parte della Transilvania.
Questa si divide in: Ungara vera, che abita le parti inferiori
della Transilvania; Ungara Sicula, che abita le parti superiori
della Transilvania, detta Siculia. Ambe di lingua Ungara, diversiíicandosi nell' accento, ed in alcune parole Seite conservatosi
tuttavia dalli Siculi. Ambe di religione: Cattolica, Galvinista,
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Ariana. Ambe d' impieghi: militari, politici, juditiarii; per li quali
questa governa e comanda a tutte 1' altre nationi. Ambe di vestiti
per omini d' ogni stato, donne d' ogni stato, délia forma, che
mostrano le sossequenti figure:
Parochus secularis catholicus. Franciscanus Transylvanicus.
Pastor Calvinianus. Studiosus Calvinisticus. Miles Siculicus. Siculus
Csikiensis. Foemina Siculica Csikiensis. (Három más kép hiányzik.)
Ezt az ismertetést Marsigli táblázatosan s igen áttekinthető
alakban adja minden erdélyi népről, kivéve az örményeket, kikről
úgy látszik azért nem emlékszik meg, mivel rajzot, képet nem
kapott róluk.
Marsigli érdekes hat táblázatát s a képek jegyzékét betű-híven
közli dr. Áldásy Antal a »Magyar Könyvszemle« 1892/93-iki évf.
268 — 274. lapján, s így a magyarokról szóló részt is csak tájékoz
tatóul mutatjuk be ismét. Megjegyezzük azonban, hogy az oláhokról
vett 4, a görögökről vett 2, s a czigányokról vett 3 kép hiányzik.
Ezt a viselettörténeti szempontból annyira fontos 25 vízfestésű
képet egyébiránt a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága eredeti
szineikkel lemásoltatta, s így azok másolatgyűjteményében könnyen
rendelkezésére állnak tudósainknak. Egyébként ismertette őket Thaly
Kálmán, az »Akadémiai Értesítő« 1893. évf. 659 — 661. lapján.
Vol. 19.
Co. Aloysii Ferdinandi Marsigli Epitome lústoricum regni Hun
gáriáé, sive prodromus et introductio ad »Acta executionis pacis
Carlowicensis« l ad dementem XI. P. MNagy negyedrétű 59 ívlapra terjedő gondosan írt kézirat, a
kötet sarkán »Bellum Tekelianum« felirattal.
Vol. 20.
Avium danubialium collectio.
Hazai madarak színes rajzai ; egy részök rézmetszetben kiadva
Marsigli Dunáról írt nagy műve V. kötetében.
Vol. 31.
IchnograpJiia fortalitiorum
limitaneorum. quae, vigore pacis
Karlovitzensis, plurimam partém sunt destrncta aut evacuata ;
uti quidem relationes Jiuc spectantes clarius docent.
Notandum: in omnibus scalis orgyiae intelliguntur.
1

Ez a czíme az okleveleket tartalmazó Vol. 16-nak is.
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3 2 X 4 5 cm. (vagy néha valamivel kisebb) terjedelmű gondosan
festett magyar- és horvátországi és boszniai terv- és várrajzok. Jegyzékök ím ez : 2. Zalánkemény. 3. Mitrovicza. 4. Morovig. 5. Eatzka.
6. Brod. 7. Ugyanaz lerombolva. 8. Grradiska, 9 — 1 1 . Jeszenovitz.
12. Dubitza. 13. Kastanovitz. 14. Ó- és Uj Növi. 15. Zerin. 16. Pedaly.
17. Grvozdansky. 18. Sluin. 19. Krémen. 20. Dresnik. 21. Gratsatz.
22. Lapats. 23. Poritsovatz. 24. Svonygrad. 27. Titel. (Oldalt a vár lát
képével.) 28. Becskerek. 29. Ugyanaz lerombolva. (Következik négy
számozatlan és aláírás nélküli.) 25. Sablya. 26. Ugyanaz lerombolva.
27. 1 Becse. (Mellékelten: lerombolva.) 28. Kanisa, a Tisza mellett.
(Mellékletén: lerombolva.) 29. Szeged. (Oldalt a város látképével.)
30. Ugyanaz lerombolva. 31. Csanád. (A vár látképével együtt.)
32. Ugyanaz lerombolva. 33. Arad. 34. Lippa. 2 (Két példányban.)
35. Ugyanaz lerombolva. 36. Vepries. 37. Ugyanaz lerombolva. 38. Facset.
39. Ugyanaz lerombolva. 40. Lúgos. 4 1 . Ugyanaz lerombolva. 42. Zsidó
vár. 43. Ugyanaz lerombolva. 44 — 45. Karánsebes. 46. Ugyanaz lerom
bolva. 47. Egris. 48. Ugyanaz lerombolva. 49. Bogcsán. 50. Ugyanaz
lerombolva. 51. Mehádia. 52. Ugyanaz lerombolva. 5 3 . Versetz.
55. Ugyanaz lerombolva. 58. Brod és vidéke. 59. Doboy. 60. Deschen.
61. Magoley látképe. (Campement de 30 Octobre 1697.) 62. Prantuk
látképe. 63. Visoka. (1697 október 25 — 26.) 64. Seralya látképe.
(1697 október 23—24.) 65. Jajcza vára.
E rajzokat Marsigli tábornok és mérnöki kara készíté pontos
fölvételek alapján 1697 őszén, mielőtt a várakat az 1699-iki karlóczai
békekötés értelmében lerombolták, vagy használhatatlanná tették.
Ez ad a rajzoknak kiváló jelentőséget, s a megyei és városi mono
gráfiák írói megbízható képekül használhatják fel őket.

Vol. 22.
Raccőlta di vari pesci disegnati e miniati ál naturale.
Hazai halak színes rajzai : egy részük kiadva
Marsigli Dunáról írt nagy műve IV. kötetében.

rézmetszetben

Vol. 23.

Osservazioni naturali sopra li strati de monti dette conche
perlifere di Boemia. Delle miniere di TJngaria, particolarmente
di Schemnitz.
Ezt Marsigli felszólítására írta egy bányászmérnök :

Observationes naturales factae per decursum anni 1704 a
Johanne Scheuchzero M. C.
1

A lapszámozás mint látszik téves.
Ennek rajzát közöltem 1901-ben »Izabella királyné« ez. munkám
203. lapján.
2
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Ehhez mellékelten találjuk a selmeczbányai bányatelep
térrajzát, 124 pontból álló szövegmagyarázattal.

szép

Berg-Karten über dero Röm. Kay. May. unsers Allergnädigsten
Herrn Herrn Golt-Kunsthandlungs Grueben und allen darzugehörigen Tag-gebäuden. So den 19. Junii 1703 abgezogen, und
aufgetragen worden, wie ein und anders numerirter zu sehen
befündlich.
Ander Jacob Schmidl,
Bergschaffer.
Vol. 24.
Raccolta di 122 mappe di osservazioni militari ed erudüe
fatte dal Generale Marsili per i limiti dei due imperii, che si
dendono per la vera Ungaria e pei regni adjacenti, e die si
dovranno riscontrare colle mappe poste in netto, potendo essere
in queste notizie ommesse in quelli.
Kisebb-nagyobb alakú térképvázlatok, eredeti felvételek és
hadi meneteket ábrázoló térképek, úgy a mint azokat Marsigli
1693-tól kezdve készíté. Különös említésre méltók ez alábbiak:

l.1 L' Ungaria mondata con incomodo delle marchie degl'
esserciti mostrata in mappa con il proietto del rimedio possibile
per non novarsi più ail' estremità deli' anno 1693, nel quale fu si
grande inondatione.
3 1 X 4 1 cm. nagyságú tollrajz, az áradások jelzésével.

6. Mappa di là del Tibisco fatta nelF anno 1697.
Színezett nagy térkép, a Tiszától az Öltig terjedő

földekről.

7. Mappa delle marchie e contramarchie deli' armata neh"
anno 1696.
A Duna völgye Érdtől Futtákig s a Tiszavidék feltüntetésével ;
nagy szines térrajz.

8. Mappa, che mostra. le più commode marchie tanto per
Tarmata, che proviande dal Danubio, Tibisco e Marusio a Temisvár,
e da questo per rimettersi di novo occorendo al Danubio in
soccorso delle piazze délia Schiavonia, corne la strada, che pigliaranno li soccorsi delli Turchi da Belgrado a tal piazza.
A Maros, Béga és Temes folyók vidéke Belgrádig, szinesen.

13. Recognitione nell' anno 1694 per trovar modo di faré
un ponte sopra del Danubio a Baja.
Térképvázlat tollal kidolgozva.
1

E számok a kötet darabszámát jelzik.
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19. Buda s a budai Duna-part (20X62 cm. nagyságú) szines
távlati rajza Ó-Budáig, jobboldalt két római-kori »Fragmenti
d' aquedotti« rajzával.
29. Entrata e sortite in Transilvania.
Befejezetlen, 85 cm. hosszú finom térrajz.

30. Sito, pianta d' aviso d' Illók, fatto neü" anno 1694.
Az illoki vár 2 4 X 3 0 cm. nagyságú szines térrajza.

32—33. Passagio fatto da me sul Danubio e sue paludi, da
Veresmarton a Culut durante la grande inondatione d' esso negF
ultimi di Giugnio 1' anno 1693.
Két 4 8 X ^ 1 cm. nagyságú szines térkép.

37. Distretto di Buda, nominato in Turco.
Budavára és környékének 6 0 X 6 0 c m - nagyságú térképe, oldalt
A —TJ és 1 — 1 4 számú jelmagyarázattal. — Kiadtam dr. Karácson
Imre magyarázó jegyzeteivel »Budapest Régiségei« I X . k. 48 — 50. 1.

44. Prime notitie per Clain Canisa nell' anno 1694.
Német jelmagyarázattal bővített kis térképvázlat.

49. Confluenza del Dravo nel Danubio V anno 1695 osservata.
Kis 2 0 X 3 2 cm. nagyságú szines térkép.

57. Carta del distretto d'Alba Julia.
6 X 9 cm. nagyságú finom festett térkép, jelmagyarázattal.

61. Mappa idrografica del Danubio da Kobilla sino all
aboccatura del Tibisco, fatta per la lite fra l'admiraglio e vieeadmiraglio.
Szines 1 9 X 5 5 cm. nagyságú térkép.

66. Mappa del proietto dato all' Elettore di Sassonia per
la campagna del 1697.
Dalmácziától egész Erdélyig terjedő nagy térképvázlat.

137. Delineatio praelii Romani, ex Alba Julia.
Lovas csatát és foglyokat ábrázoló 137 cm. hosszú és 25 cm.
magas két tusrajz, 46 alakkal ; melynek hátlapjára Marsigli e szavakat
írta : Li desiderati dissegni d' Alba-Julia. — Valami reliefről lehetnek
másolva, de minden bővebb felvilágosítás nélkül.
Ezeken kívül még számos más magyarországi térképvázlat
hever e kötetben, melyeknek egyenkénti fölsorolását — épp csonka
voltuk miatt — fölöslegesnek tartottam.
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Vol. 28.
Notizie géographe e genealogiche deW Ungaria, raccolte dal
Generale Conte Marsili.1
Első része metszésre elkészített 9 drb. gondos, 4 3 X 6 0 c m nagyságú térképet tartalmaz : Monarchia Hungarica in sua régna,
principatus et ducatus divisa, nimirum Hungáriám veram, Bosnam,
Serviam, Croatiam, Sclavoniam, Erzegovinam, Moldáviám, Valachiam,
Transylvaniam, Banatum Temesvariensem, Bulgáriám.
Második leíró része genealógiai táblákat tartalmaz : Attiláról,
az Árpádoktól I. Józsefig uralkodott magyar királyokról, a bosnya
királyokról, czímerképekkel és az 1500-ban meghalt Újlaki Lörincz
sírkövével, a Nemanidákról, Wukasin szerb dinasztiáról, a zentai
Balsákról, a szerbiai Lázár és Brankovics-családokról, a bolgár ural
kodókról, az erdélyi fejedelmekről, a havasalföldi és moldvai vajdák
ról, a tatár kánokról ; hosszabb-rövidebb szövegmagyarázattal.
A kötet elé kötve (hibásan) Marsigli »Memoiüe e introduzione
all' istoria della ribellione d' Ungheria« ez. értekezésének egy része
13 nagy 4-rétű lapnyi sajátkezű kéziratában.
V o l . 38 e t 39.

Carte geografiche manufatte.
Mappa del fmme Marusio da Déva sino al di lui conflusso
nel Tibisco sopra Seghedino ; che pure fu fatta per il gran libro
de' limiti.
Mappa del fiume Marcha, che corre per la Moravia, e la
sépara dall' Ungaria ; e fu fatta in occasione che si trattava di
fortificare detto fiume contro i ribelli d' Ungaria.
Az eredeti felvételek vázlatai; sok kivált a 39. kötetben.
Vol. 41 et 42.

Mappae geographicae itineris limitanei.
A karlóczai békekötést megelőzött erdélyi és délmagyarországi
határfölvételek vázlatai.
Vol. 4 5 .

Ceographia Danubialis manuseripta.
Marsigli vázlatai és térképei a Dunáról írt nagy művéhez.
1

Alatta e megjegyzés: Questo unito al volume del trattato delle Misié
è compito per stamparsi.
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Vol. 47.
Mappae

geographicae,
quae ad limites Hungaricos
juxta
Karloivitzensem
stabiliendas
inserviunt.

pacem

5. sz. alatt a Marosvölgy térképe: Déva és Hunyad határától
Lippa-Temesvár vidékéig, sárgán jelölve a Linea Bethlen Gábor.
A 6. térkép a török birodalom új határát mutatja a Marosig.
Vol. 4 8 e t 4 9 .
Mappae geographicae

variarum
linea

regionum
Umitum.

Transdanubialium

pro

A 48. kötet 3. sz. a. Csepelsziget 41 X 65 cm. nagyságú színe
zett, német nyelvű térképe, Ráczkeve 20 cm. hosszú látképével.
(Lefényképeztettem Budapest székesfőváros Múzeuma számára.)
Vol. 50.
Mappae

geographicae

variarum
linea

regionum
Umitum.

Távola dello stato della Transilvania
F idea di essa.

Cisdanubialium

che in ristretto

pro

dà

Vol. 51.
Manuscritti

diversi.

Vol. 1.

92. Operazioni del Gran Visir Kara Mustafa nel fiume R á b a
dopo la fuga dall' assedio di Vienna.
(Marsigli sajátkezű írása, a 410/1. 1.)
93. Dispositione de' Turchi nel formare un assedio.
Az előbbinek úgyszólva folytatása; a 4 1 1 — 4 1 3 . lapon.
E 733 lapnyi kötet Marsigli első, 1679 —1680-iki konstanti
nápolyi tapasztalatait és gyűjtését tartalmazza, 124 kisebb-nagyobb
czikkben irva le mindent a mit látott, tanult, szerzett.
V o l . 52.
Manuscritti

diversi.

Vol.

II.

Magyar vonatkozású irata ugyan nincsen, de a kelettel foglal
kozók hasznát vehetik 115 kisebb-nagyobb czikkének, melyekben
Marsigli a törökök szokásait, hadakozási módját, a konstantinápolyi
görögök és más keresztyének életét ismerteti.
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Vol. 53.
Manuscritti diversi, Vol. III.
2. B'ragmento di osservazioni sopra le miniere d' Ungaria, e
di Neuhäusel, scritto dal Conte Marsili a Marcello Malpighi.
(Marsigli fogalmazványa, a 7 —14. 1.)

4. Osservazioni sopra il Vitriolo, che si cava nei béni del
Conte Batthyány nelle dipendenze di Kins1 [nel comitato di
Castro ferro] in Ungaria.
(Marsigli fogalmazványa, a 49 — 54. 1.)

Relatione del conte Marsili a Sua Maestà Cesarea délia sua
speditione per la difesa del fiume Raab nel 1683.
(Levél-mellékletekkel, a 109 — 144. 1.)

Progetto originale [a Sua Cesarea Maestà] per fortificare il
fiume Rab ; e qui sono annessi in ultimo gli ordini datimi, e
lettére rieevute, e da me scritte originalmente sopra l'istessa matéria.
[1683.]

(Marsigli fogalmazványa, a 147 —156. 1.)

Ez ügyben kapott levelei: a 164. lapon: Batthyány Kristóf grófé
(Ex arcé Szalonak, 27. Maii 1683.); a 161. 1. Carlo dúca di Lorena
(Dal campo Cesareo tra Senu et Almos gli 28 di Maggio 1683.); a
168. 1. Esterházi János »győri vice-generalis« magyarnyelvű szabadlevele (Győrből, 1683 május 16) Marsigli számára. 2

Deelaratio comitis Nicolai Draskovich genuina, cum cireumstantiis, qualiter ipse in proxima belli turcici revolutione se accomodaverit ; ac tandem cur et quomodo manifesto Thökölyano se
conformare et protectioni submittere debuerit et necessitatus
fuerit?

(A királyhoz intézve; egykorú másolat, a 1 7 3 — 1 7 7 . 1.)

16. Lettera del Conte Marsili al Dueadi Lorena, da Venezia,
22 Aprile 1684, in cui gli da notizia di Buda, secondo Y osservazione, che ne feci, passandovi schiavo.
(Egykorú másolata, a 2 1 4 — 2 1 8 . 1. — Kiadtam »Budapest
Régiségei« I X . k. 17 — 19. 1.)
Buda vára 45 X 72 cm. nagyságú festett térképe irónos váz
latokkal, a 244. lapon; kiadtam kicsinyítve, fénynyomatban »Buda
pest Régiségei« I X . k. 12. lapjához csatolva.
1
3

Értendő: Güns = Kőszeg.
Kiadtam »Budapest Régiségei« ÏX. k. 8—9. 1.
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18. Supplica al Papa [Innocente XI] per 11 schiavi fatti nelle
guerre d' Ungaria.
(Marsigli fogalmazványa, a 254—255. 1.)
19. Lettera del Conte Marsili al Principe D. Gastone de Medici,
nella quäle gli dà ragguaglio della causa per la quäle infelicemente riusci il primo assedio di Buda.
(Marsigli Bécsben, 1685 elején írt emlékiratának eredeti
fogalmazványa, a 304—331. 1. — Kiadtam »Budapest Régiségei«
IX. k. 25 — 33. 1.)
28. Lettera del Conte Marsili al Dúca di Lorena, in cui discorre
di qualche imperfezione del cannone di S. M. Cesarea, osservata negli
assedi di Buda.
(Fogalmazványa a 386/9. 1. Tisztázata a 391/3. 1. — Lásd
»Budapest Bégiségei« IX. k. 10 — 11. 1.)
. . . Lettera del Conte Marsili. Dal campo Cesareo sotto Buda, li
17 Agosto 1684.
(Másolata a 410/1. 1.)
A puskapor fizikai hatásáról.
43. Lettera del Conte Marsili al Marchione di Baden per
la fortiíicazione di Strigonia e Visegrád. Seritta di Visegrád,
12 Maggio 1085.
(Másolat, a 461/4. 1.)
56. Scrittura del Conte Marsili al Dúca di Lorena per la fortezza di Rab. [1686.]
(Másolat, az 586/9. 1.)
57. Sorpresa d'Albareale col disegno deli' istessa piazza, e
con le lettere originali serittemi dal cardinal Buonvisi.
(Marsigli fogalmazványa, az 593/8. 1.)
Székesfejérvár és környékének tervrajza 20 X 31 cm. nagyságú
tollrajzban, az 599. lapon.
Buonvisi Ferencz bíboros pápai nuntius sajátkezű levelei Marsiglihez e tárgyban Bécsből, 1686 januárius 1, 9 és 28-ról, a 600/4. 1.

61. Proposiüone di parère fatta in Ottobre 1686 a Sua
Maestà Cesarea ed all' Eccelso Consiglio di Guerra circa la riparatione di Buda.
(Másolat, a 627 — 630. 1. — Kiadtam
I X . k. 5 1 — 5 6 . 1.)

»Budapest Bégiségei«

62. Proggetto per la riedificatione di Buda.
(Másolat, a 631/3. 1. — Kiadtam ug}^anott. az 57 — 61. 1.)
Magyar Könyvszemle. 1906. II. füzet.

"
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63. Specificatione del numero de' guastatori et instromenti
e materiali necessarii alla sollecita reparatione délia Breceia di
Buda.
(Másolat, a 637/8. 1.) Lásd »Budapest Régiségei« I X . k. 56. 1.

65. Relazione délia presa di Neuhäusel.
(Eredeti fogalmazványa a 647/659. 1.)

66. Siluatione di Giavarino.
(A 662—667. 1.)
67. Délia differenza fra Y aqua del Danubio e quella de pozzi
di Giavarino,

(Három ábrával, a 668. 1.)

70. Serittura del Conte Marsili al Duca di Lorena per la fortifieazione di Strjgonia.

(Eredeti fogalmazványa a 695/700. 1.)

71. Memoir de ce qui est à faire à Grana.
(A 698. 1.)
72. Detaglio délia gente, artiglieria, e di altri strumenti ehe
si potrebbero dare per la difesa di Gran.
(A 702. 1.)
Vol. 54.
Mamiscritti diversi. Vol. IV.
2. Racconto délia resa di Erla e di tutto quello, che vi passö
Ira il Pascià Rustan et esso Conte Marsili, e délia sua spedizione a
Roma al Papa per rappresentargli lo stato délie cose d' Ungaria.
[1687.]

(Eredeti fogalmazványa a 2 — 6. 1.)

7. Progetto a Sua Maestà Cesarea per fortiücare realmente
Belgrado, e cosi coprire tutte le conquiste dell' Ungaria.
Kis 8-r. tisztázat (két példányban) a 42 — 58. lapon.

8. Esame, o perquisitione fattasi per il trasporto del corpo
del Beate Giovanni da Capistrano in Illok nel antico convento de
padri Franciscani da Luigi Ferd. Conte Marsili del Sirmio. Fatto in
Illok, li 6 Genaro 1689.
Marsigli sajátkezű eredetije, saját és két illoki franciscanusbarát aláírásával és pecsétjével megerősítve; a 62/3. lapon.

Estratto delle difuse altre informatione havute dal Conte
Marsili nella visita del ducato di Sirmio per la perquisitione del corpo
di San Giovanni da Capistrano.
(Sajátkezű eredetije a 64. 1.)
Mesés lehet tehát, a mit Fessier »Geschichte der Ungern« ez.
nagy műve VI. k. 885. lapján olvasunk, hogy Perényi Ferencz 1557
november havában, mielőtt Nagy-Szöllősön elfogták, a kiürített ferencz-
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rendi kolostorból Capistrano János (Újlakról odahozott)
biztonság okáért a vár kútjába dobta.
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10. Nota di alcune famiglie, che insieme con S. M. Cesarea
poss'edono i beni di Árva in Ungaria.
(Eredeti, a 68. 1.)
11. Relazione a D. Livio Odescalchi del comitato d' Árva. Di
Vienna, 12 Maggio 1689.
(Marsigli sajátkezű írása, a 77—83. 1.)
12. Commendatizia del coiite di Rosenberg al conte Csáky
per il conte Marsigli che andava di ordine di Sua Eccellenza a
fare la ricognizione del comitato d' Árva, il 18 Maggio 1688.
14. Relazione a D. Livio Odescalchi del ducato del Sirmio.
(Marsigli fogalmazványa, a 90/99. 1.)

22. Nota délia popolatione nell' ducato di Sirmio.
(175 — 176. 1.)
24. Index civitatum, oppidorum, arcium Ungariae, eique contiguarum iluviorum, etc.
(185 — 188. 1.)
35. Fragmente di progetto per i limiti délie conquiste di Sua
Maestà Cesarea, cominciando dalla Siculia sino ail' Adriatico.
(Marsigli fogalmazványa, a 303/6. 1.)
A 363 — 399. lapon különböző jegyzetekés rajzok a dunai és tiszai
halakról, melyekről azonban bőven »Danubius Pannonico-Mysicus«-a
IV. kötetében ír.
Badeni Lajos hg. két erdélyi olasz levele Marsiglihoz : Földvárról
(Marienburg) 1690 november 9-ikéről (422. 1.) és Enyedről november
12-ikéről. (424. 1.)

70. Pianta della cittá di Semendria.

(A 448. 1.)

Szendrő 20 X 27 cm. nagyságú színes tervrajza.

71.Instruttione data dal Conte Marsigli all'Ingegniero Morando
Visconti per la fabrica e fortificatione del ponte sul Danubio ad
Orsova, che è quello, che si doveva fare a Ram. Li 29 Maggio 1690.
Marsigli sajátkezű fogalmazványa, két tervrajzzal, s a hajóhid
rajzával.
(A 453/463. 1.)

76. Sabáez vár tervrajza; 28X39 cm. színes térkép. (A 468.1.)
85. Memorie di alcune notizie avute da Turchi intorno alle
loro forze di quella campagna ed all' andata del Thököly a Widin.
(Marsigli sajátkezű följegyzése, a 519/521. 1.)
9*
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90. Dispositione e recognitione fattassi da me per chiudere
li passi di Transilvania dopo, che il Thököly 1' anno 1690 fa dal
arme di Cesare cacciato il di delli 18 Ottobre.
1. Ordine credenziale a tutta la Transilvania dato al Co.
Marsigli dal Principe di Baden per chiudere i passi della medesima.
Actum im Feldlager bei Bozza, den 29. October 1690.
(Eredeti, német és latin nyelven, az 535. 1.)
2. Marsigli sajátkezű hadi feljegyzései az erdélyi határszéli szoro
sokról, a Barczaság és Székelyföld terepviszonyairól, lakóiról, Erdély
politikai földrajzáról.
(Az 537., 541. és 545. 1.)

3. Attestatione alla sede d' Orbai.
(Eredeti, aláírásával és pecsétjével megerősítve, az 548. 1.)

4. Lettera al vice-capitaneo di Háromszék. Datum in Zernest,
die 1. Novembris Anno 1690.
(Az 550. 1.)
5. Juäices senatusque civitatis Bistriciensis reversalisa
Marsiglinak (aláírva általa is), hogy a borgói szorost csakis a Lipóttal
szövetkezett lengyel király számára tartja nyitva, a radnait azon
ban teljesen elzárja, s mindkettőt ő Felsége hűségére őrizteti a
betörők ellen.
(Eredetije az 552. 1.)
6. Prima dispositione de villagi nel Burzenland.
Falvankénti kimutatás, hogy a törcsvári, tömösi és bodzái szoros
felé eső községek hány katonát állítsanak őrül. [Datum Coronaej
30. Octobris 1690.
(Eredeti, 554. 1.)

7. Judices, vilii eus senatusque civitatis Coronensis reversalisa
a köztük megjelent Marsiglinak, a kivánt határőrzők kiállítására.
Coronae, die ,30. Octobris 1690.
(Eredeti, 558. 1.)
8. Marsigli rendelete Brassó tanácsához. Zernest, 1690 november
hó 2-ikán.
(Másolat, 557. 1.)

9. Attestatione al ducato di Corona. Datum in Bodza.
9. Novembris 1690.
(Másolat, 556. 1.)
10. Kézdi-szék reversalisa (Marsigli és Michael Mihalcz aláírá
sával) részletes felsorolásával az egyes határszéli községek köteles
ségének.
(Eredeti/ 560. 1.)
11. Gyergyó-szék hasonló tárgyú »contractusa« Marsigli és Michael
Botth vice-judex regius sedis Siculicalis Gyirgio aláírásával.
(Eredeti, 564. 1.)
12. Orhai-szék reversalisa Marsigli és Franciscus Thuri vice-judex
regius in sede S. sedis Orbai aláírásával.
(Eredeti. 570. 1.)
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13. Attestatione chlla sede di Marnsia Emericus Boros, Sigismondus Baranyai, Petrus Sinka, Petrus Dosa aláírásával ós pecsétjével.
A szovátai biró Lukácsi Kelemen, s a két remetei biró : Varga Lörincz
és Kibédi János nevét úgy látszik Dósa írta alá. In pago GörgénySzent Imre, 10. mensis Decembris 1690.
(Eredeti, 576. 1.)

14. Attestatione della sede di Udvarhely, Tarcsafalvi Zsig
mond és Kovács Zsigmond sajátkezű, Györgyfi János sófalvi,
Miklós Péter parajdi, Benedek György siklódi, Fülöp Bálint atya
és Ravasz István korondi biró idegen aláírásával. Datum in Sionfalu 7. Decembris 1690.
(Eredeti, 577. 1.)
15. Contractus cum sede Csik superiori et íiliali Kászon,
Marsigli és Joannes Sándor vicecapilaneus [de] Czyk aláírásával.
(Eredeti, 581. 1.)
16. Contractus pro eomitatu Tbrdensi, Marsigli, Andreas
Hegyesi suppremus judlium comitatus Thordensis és Nicolaus
Görögh de Vécs vice-comes comitatus Tordensis aláírásával.
(Eredeti, 585. 1.)
17. Dispositione o instructione lasciata al senato di Corona
per la diffesa de passi nel Burczland inferiore ; Marsigli és Andreas
Richter, deputatus civitatis Coronensis aláírásával. (Eredeti, 589.1.)
18. Hasonló »per la diffesa del Burczland superiore« Marsigli
és Brassó város tanácsa aláírásával.
(Eredeti, 593. 1.)
Mindezeknek másolata is mellékelve van az eredetiekhez, melyek
legtöbbje 3 lapnyi terjedelmű.

91. Passi di Transilvania.
Négy térképvázlat a bavasok függőlegesen

árnyékolt rajzával.
(Az 598/601. 1.)
Thököly Imre Erdélybe küldött magyar kiáltványa. Datum
ex castris nostris ad Tergovistya positis, die 15. Decembris 1690.
(Egykorú másolata, a 603. lapon ; leírtam.)

91. Mappa della dispositione si propose da me a Sua A. di
Baden per rinehiudere il Thököly, che si battesse, o ritirasse di
Transilvania, che fu accettata, e da me iatta eseguire con 1' effetto
il mondo sa.
Az erdélyi keleti határszéli szorosok 14 X 27 cm. nagyságú
csinos vázlata.
(A 604. 1.)

92. Esame di più ribelli fatti prigionieri.
Thököly
vallomása.

Erdélybe

küldött, de elfogott kémeinek érdekes
(Marsigli sajátkezű írásában a 606 8. 1.)
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93. Relazione militare délia Transilvania fatta a Sua M.
Cesarea, con molti disegni délia situazione di detta provincia.
(A 619 — 639. 1.)
Marsigli fogalmazványa ; mellékelten : Erdély tőrképvázlata,
Erdély függőleges tagosultsága a Dunához és Tiszához viszonyítva.

94 Távola dei passi di Transilvania.

(A 641/2. 1.)

Mindkettőt lemásolva egyebütt közlöm.

95. Távola delle semiti trovati e denunciati da stessi di
Transilvania.
(A 644. 1.)
96. Informazione della Moldávia al Conte Khinsky.
(Marsigli fogalmazványa a 654/8. 1.)

97. Relazione a Sua Mestà Gesarea delle conquiste de' Polacchi
nella Moldávia.
(Marsigli fogalmazványa a 660/2.)
98. Lettera del Conte Marsigli al principe Luigi di Baden, in
oui li da conto deli' operato ad Orsó va.
(Marsigli fogalmazványa 666. 1.)

99. Raccolta della lingua che si prattieava dalli Sciti, abitanti
della Siculia ne' tempi antichi, scolpita in un legno, che esprimeva
il Calendario delle feste mobili, per uso di quei primi convertiti
alla fede cattolica, e da me dall' istesso legno raccolta e mandata
al mio gabinetto in Itália, quando serravo li passi della Tran
silvania.
(A 671/685. 1.)
Nyolcz lapon közli az u. n. hun-scytha rovás-írás betűit, s utána a
naptári szenteket, neveket : jellel és alatta magyarul, latinul.

107. Celsissimi Princijris nobiles Transilvaniae, trium nationum statu latin levele »in cui si lamentano deli' estorsioni, che
patiscono alcuni popoli deli' Ungaria da' Tedeschi«; Ex castris ad
Sztanest positis, die 8. Decembris 1690.
(Igen rosszul olvasható négy lapnyi hibás másolat, a 761/2. 1.)
V o l . 55.

Manuscritti diversi. Vol. V.
21. Relazione deli' autore a Sua Maestà Gesarea dello stato
della Corte Ottomanica, della sua milizia, de' trattati fattisi insino a
quel tempo intorno alla pace, che si trattava nel 1691. Dell'
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intenzione della Transilvania, deli' inclinazione della Wallachia e
del portamento del Thököly ed Heissler.
(Marsigli tisztázata a 633—642. 1.)
Mellékletül (másolatban) Marsigli levelei Erdélyből az alábbiak
hoz : Aly basa nagyvezérhez, Nagy-Szeben (Ermestat) 1691 október 28.
(644/5. 1.) Constantino Brancovan Bessaraba Prencipe di Wallachia,
Ermstat dal letto, 1691 október 24. (646. 1.) Al Signor di Coliers
ambasciatore degli alti e potenti stati d' Olanda alla Porta ottomanica ;
ugyanaznap.
(646. 1.) Fogalmazványaik előbb, a 258 — 262. 1.
Marsigli levele az angol és hollandi portai követekhez, Bran
covan havasalföldi vajdához és Lipót császárhoz. Szebenből, 1691
szeptember 18-án. (689 — 690 1.)
"Vol. 56.

Manuscritti diversi. Vol. VI.
Lettere originali in Tedesco, che dal 1693 insino al 1696
(inclusive) molti ufficiali, generali e ministri scrissero al conte
Luigi Marsili, stando in campagna o al comando di Sablya, o in
altre operationi e cariche militari; con le copie delle lettere in
Tedescho, che il medesimo conte ad altri scrisse per tutto il
suddetto tempo.
530 lapnyi kötet, elől a levelek rövid tartalmát mutató indexé
vel. Az első levél kelte Wien, 1693 június 27. Az utolsóé Becskerek,
1696 szeptember 14. A Magyarországból írt levelek keltezési helye
1693-ban: Veresmarton, Mohács, Futak, Illók, Pest, Szeged;
1694-ben: Pétervárad, Mohács; 1695-ben: Pest, Buda, Szabad-Szállás,
Martonos, Kis-Kanizsa, Baja, Szeged, Lippa, Gyula, Zenta, Becse,
Pétervárad, Bács, Bukin, Kis-Kanizsa, Illók, Szt. Lörincz; 1696-ban:
Szeged, Beszterczebánya, Bibertsfalu, Pest, Szent-Miklós, Sablya,
Komlós, Ollós, Szántós, Kis-Kanizsa, Csanád, Aranka, Titel, Temes
vár, Illók, Becse, Szilas, Szent-Király, Vincz és Becskerek.
A levelek írói : Donát Heissler Graf von Heiderhaimb, Le
Conte Derbeville, Carl Herzog von Croy, Leopold Graf Schlik, a
16 éves felszabadító hadjárat fővezérei és mások.

Vol. 57.
Manuscritti diversi. Vol. VIL
10. Probabile ac morale tertium expediens ac moderamen
aulicum super statu Apafii et Transylvania circa Apafium.
Magyar kézii'ású latin történeti dolgozat a 142 —159. lapon. Lemá
soltatta Aldásy a M. Tud. Akadémia Történelmi Bizottsága számára.
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14. Proíili per far ponti sul Danubio e Savó: a Giuvina,
Orsova, Sémiin, Selismarton e Belgrad.
(Vázlatok a 172. 1.)
21—23. »Petilioni del Signor Conte Marsili all' IUm0 Signor
Consíantino Cantacuzeno e resposte dal detto per servirsene al
proseguimento e prossimo fine del trattalo istorico naturale geografico delle Dacie.« Per la Walachia e Moldávia. Catalogo de:
principi di Walachia e Moldávia.
A két vajdaság rövid leírása magyar vonatkozásokkal Cantacuzeno
eredeti olasz levelével: Bucuresti, 4 Marzo 1694.
(A 192 — 204. 1.)
Kiadta Jorga bukuresti egyetemi tanár »Operele lui Constantin
Cantaeuzino« ez. m. (Bucuresti, 1901.) 31 — 59. 1.

26—28. Progetto per 1' espugnazione di lielgrado comendatomi dall' Augustissimo padrone. [1697.]
Marsigli fogalmazványa, Belgrad két hadi térképével, megostromlását ábrázolván, úgy a mint azt a Felséghez intézett ez
emlékiratában kivihetőnek tartá.
(A 286 — 299. 1.)

29. Progetto a Sua Altezza elettorale Dúca di Sassonia per
a campagna deli' anno 1697.
Marsigli rendkívül érdekes leírása Magyar- és Erdélyország
hadi fontosságú helyeinek és szorosainak.
(Két tisztázatban a 304 — 317 és 320 — 334. lapon. — Lemásol
tam és egyebütt közlöm.)

32. Entwurf der Landschaft, allwo die Theisz in die Donau
sich ergeust, enthaltend absonderlich di Situation Titel, und wie
selbiger Ort leichtlich oder mit grosser Müh kann beschützet
werden, nachdem sich trockne Zeiten oder Ergiessungen der Wässer
eräugnen.
4 5 X 6 0 cm. terjedelmű festett térkép, 8 pontba foglalt magya
rázattal, a 362. 1.

34. Vari disegni di ponti.
Hat szép nagy rajztábla hajóhidak építése módjáról; a 3 8 5 9 . 1.

35. Memorie per 1' assedio di Temesvár.
(A 390. 1.)
37. Memoria delli edificii, che sono nella città di Buda.
A budai összes török középületek, templomok és fürdők érdekes
leírása, illetőleg jegyzéke.
(Másolat a 401/4. 1. Második példánya az 5. kötetben lévő
leírásnak, melyet emez néhol kiegészít. — Kiadtam
»Budapest
Régiségei« I X . k. 34 — 42. 1.)
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38. Relazione deli' assedío di Vienna, fedelmente dall' idioma
Turco tradotta in Italiano dal Conte Marsigli. (A 407—446. 1.)
Az érdekes leírás tele van magyar vonatkozásokkal, magyar tár
gyú fejezetei pedig ezek : L' arrivo del supremo Vesir coll' esercito al
ponte d' Eszék. Le operazioni del Thököly e di Chior Ősein Bassa.
L' arrivo del Vesir a Buda. La mossa del nemico per assediare
Strigonia. La presa di Strigonia.
Vol. 58.

Manuseritti diversi. VoL VIII.
Scritture e progelti fattisi dal conte Marsigli iielV anno
1698 in Vienna fer preparare le istruzioni della pace. Ed
aiti e proposizioni fattisi nelV istesso congresso di Karhvitz,
5. Pro propositione demolitionis Petrovaradini animadversiones.

(Marsigli fogalmazványa a 75/6. 1.)

Pro construendo vallationis linea sive in Sirmio, aut aliunde
obi eonügerit.
(Két térképvázlattal. Marsigli fogalmazványa a 77/81. 1.)

Pro muniendo confluxu Tibisci.
(Két tárképvázlattal. Marsigli fogalmazványa a 82/5. 1.)

12. Pro impositione coníinium inter Ungariam et Transilvaniam animadversiones variae.
(Marsigli fogalmazványa a 94/7. 1.)

17. Prima pars mappae cum secunda, tertia et quarta
integri tractus confmium (cujus divisio corresponde! cum novissima scriptum sub dato 14. Augusti,) quae continet conünium
mediatum cum Turcis per Wallachiam et Moldáviám in Transilvania, ad usum traetationis pacis.
(Tisztázat a 141/7. 1.)
20. Progetto al conte Khinsky nel 1698 per fortificare cou
nuove erezioni e ristoramento di piazze le conquiste di Sua M.
Cesarea. Yienna, 29 d' Agosto 1698.
(Tisztázat a 161/8. L, másik példánya előbb a 116 — 124. lapon.)

25. Registre de' voti, progetti, instruzioni e ricordi diversi
sopra de limite da stabilirsi tra Y imperio Cesareo, ed Ottomano
fátti e respettivamente esibiti a chi s' aspetta. Da Luigi Ferdinando
Conte Marsili corne deputato allô stabilimento de' sudetti per parte
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di Sua M. Cesarea in esecuzione de' trattati della pace seguita a
Karlovitz.

(Tisztázat a 217—241). 1.)

Egészen magyar vonatkozású, tartalmazván 1698 november 19-től
1699 januárius 19-ig előadott véleményeit Erdély határairól, a Maros
és Tisza hadi és kereskedelmi fontosságáról, Pétervárad megvédéséről
Horvátország felől, a Tisza-Dunaköz védelméről, a kötendő béke
föltételek megvalósításáról a határokat illetőleg, »informatione alla
corte pe' 1 confine della Transilvania co' 1 Banato di Temesvár«, 1 a
Velencze s a török birodalom közti eltérések kiegyenlítéséről, a
horvátországi határviszonyokról, Dalmáczia kérdéséről és Velencze
követeléséről. — Egyik érdekesebb és tartalmasabb a másiknál.

26. Registre) di lettere diverse seritte dal Signor Luigi Ferdi
nande» Conte Marsili a Sua Eccelenza il Signore Conte Francesco
de Khinsky nel tempo della sua assistenza a' trattati di pace co'l
Turco nel congresso di Karlovilz.
(Másolat a 303—371. 1.)
Az első levél Futakról 1698 október 22-ről, az utolsó Karlóczáí'ól 1699 januárius 26-ikáról.
27. A békealkudozásra vonatkozó eredeti levelek 1698—
99-ből ; többek közt az alábbiaktól : Khinsky, Kaunitz, Savoyai
Jenő herczeg, Spada biboros, stb.
(A 3 8 2 — 4 5 8 . 1.)
29. A karlóczai békére vonatkozó öt német irat. Köztük :
Information an den Kaiserlichen Hof wegen der Siebenbürgischen
Granitzen és Rabutin erdélyi generális német jelentése : Cibin, den
28-ten Dezember 1698.
(A 4 6 1 — 4 8 4 . 1.)

