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Ha a vajdasági táj képének alakulását vizsgáljuk, korszakokra oszthatjuk 
fejlődését. A természeti táj képét véglegesen csak a múlt századi folyósza-
bályozások tudták megváltoztatni. Az alföldi folyók holtágai, morotvái, 
mocsarai és lápjai a középkorban éppúgy megvoltak, mint a török idők alatt 
és után. A történeti földrajz, a helytörténet, a régészet és a településtörténet 
szempontjából rendkívül fontosak azok a térképek és leírások, amelyek a 
folyószabályozások előtt készültek. Ezeknek egymásra vetítésével és egybe-
vetésével ugyanis rekonstruálható lenne a mai Vajdaság természeti és ember 
által a'akított képe az egyes történeti korokban. 

A történeti földrajz, pontosabban történeti helyrajz a török hódoltság 
előtti időkre vonatkozóan megalapozott (Csánki Dezső, Ortvay Tivadar és 
Györffy György munkái, hogy csak a legfontosabbakat említsük). Nem így 
áll a helyzet a török idők történeti földrajzával; erről az időről csak részmun-
kákat ismerünk. 

Ez ad, többek között, rendkívüli jelentőséget Luigi Ferdinando Marsigli 
iratainak, és térképeinek. A név talán nem sokat mond a mai olvasó számára: 
egy méltatlanul elfelejtett tudósról van szó, aki tudományos életünkben 
nem kapta meg azt az elismerést, amelyet munkásságával kiérdemelt. Ezt 
a hiányosságot szeretnénk most részben pótolni; bemutatni életét, megismer-
tetni az olvasót munkájával, útmutatót adni hatalmas gyűjteményéhez. 

A bolognai származású gróf, vidékünk jó ismerője, Magyarország terü-
letére először 1682-ben lépett, mint 24 éves ifjú. Az osztrák császári seregben 
mint közkatona szolgált, később hadimérnök, végül dandártábornok lett. 
Részt vett a török elleni hadjáratokban, Budavár visszavételében, a karlócai 
béke megkötésében, a határvonalak kijelölésében. A bejárt vidékekről tér-
képeket készített, ő látta utoljára és rajzolta le a békeszerződés értelmében 
lerombolt várakat. Ahova a sorsa vetette, ott összegyűjtött mindent, ami csak 
a keze ügyébe került és amit meg tudott szerezni: ásványokat, feliratos köveket, 
okleveleket, könyveket, kéziratokat, növényeket és állatokat. 

Polihisztor volt, korának univerzális tudósa. Volt térképész, csillagász, 
ichtyológus, régész, geológus, tengerkutató, etnográfus, festő és filológus. 
A maga idejében a legpontosabb térképeket készítette azokról a vidékekről, 
ahol megfordult; lejegyezte a székely rovásírás ábécéjét, néprajzi megfigye-
léseket tett, régészeti lelőhelyekre hívta fel a figyelmet, felmérte a római 
sáncokat, megtalálta Constantinus és Traianus hídját a Dunán. A felsorolt 
tények közül már egy is elég ahhoz, hogy a nevét megjegyezzük. 
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f - i 
Az 1696-os hadjáratok összefoglaló térképe 

Marsigli egykorú arcképe 
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Titkárai és megbízottai segítségével óriási mennyiségű anyagot halmozott 
fel, amelyet nem sokkal halála előtt a bolognai városi tanácsnak adományozott. 
Ebben az anyagban húsz év gyűjtése a korabeli Magyarország területére 
vonatkozik. 

Pétervárad ostroma 1694-ben. A császári seregek hadmozdulatai 

Katonai pályafutását a Habsburgok szolgálatában kezdte, életét azonban 
inkább a tudománynak szentelte, így a tudomány miatt katonai karrierje is 
kettétört. Érdekes követnünk azt az utat, amelyet a császárhű Marsigli a 
francia szolgálatig megtett, követni, hogyan mondott le végül a katonai 
szolgálatról, gyűjteményeiről, amelyeket szülővárosának ajándékozott. Élet-
elve ez volt: Nihil mihi! (Semmit nekem). Hogy mennyire tartotta magát 
ehhez az elvhez, eldönthetjük, ha megismertük életútját, munkásságát. 

Azt hihetnénk, hogy halála után a „semmit nekem" életelvet azok a 
vidékek, amelyeken Marsigli élt, dolgozott, gyűjtött, tehát a mi vidékünk is, 
úgy módosították, hogy semmit Marsigliről és semmit kutatásairól. . . Hogy 
ez mennyire van így, az olvasó eldöntheti a kutatástörténetből. 

Műveit idézgetik, hivatkoznak rá, pontosan azonban senki sem tudja, 
mi rejlik még irattárában. Pedig, mint említettem, húsz évig élt, gyűjtött, 
harcolt ezen a vidéken. Ez indított arra, hogy összeállítsam ezt a munkát. 
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A Marsigli-kutatás története 

Kétségtelen, hogy Olaszországban, Marsigli szülőhazájában a legtel-
jesebb és a legjelentősebb a Marsigli-kutatás. Ezzel azonban nem kívánunk 
foglalkozni, meghaladná e munka kereteit. A bennünket érdeklő két témakör 
a magyar és a jugoszláv kutatástörténet. 

Marsiglit Magyarországon tulajdonképpen soha nem felejtették el 
egészen. Művei a könyvtárakba főleg Széchenyi könyvtárából kerültek, 
mindig is hozzáférhetőek voltak. Mégis először csak 1849-ben hivatkoznak 
rá, s 1868-ban kerül a tudományos érdeklődés középpontjába. Ez érthető 
is, ha tudjuk, milyen volt a kiegyezés utáni politikai légkör, amely a magyar 
tudományos élet jellegét is meghatározta: feltárni, megmenteni és nimbusszal 
övezni mindent, ami nemzeti — s a legnemzetibb a magyar történelem, annak 
is a legdicsőbb korszakai. 

A Marsigli-kutatást Szilády Áron jelentése indítja el bolognai levéltári 
kutatásairól. Szilády küldetésének célja kettős volt. Egyrészt a Corvina-
könyvtár maradványaira utaló jeleket kereste, másrészt a Marsigli által Budán 
talált török, perzsa, arab kódexek között esetlegesen fellelhető török defterek 
után kutatott. A jelentéshez, amely a Magyar Tudományos Akadémia Érte-
sítődben látott napvilágot, Szilády mellékelte Marsigli rövid önéletrajzát 
latin nyelven, valamint a latin kódexek jegyzékét. 

Ezután 1881-ben Giovanni Fantuzzi nyomán Beliczay Jónás foglalta 
össze Marsigli életrajzát és tudományos munkásságát, munkáját az olasz 
tudós műveinek jegyzékével és bibliográfiával is ellátta. Ez eddig a legnagyobb 
terjedelmű Marsigliról szóló magyar nyelvű mű. 

Thaly Kálmán a Rákóczi-kor kutatása révén jutott el Bolognába. Átnéz-
hette a Marsigli-levéltárat, amely a Bevilacqua család birtokában volt. Fel-
hívta a figyelmet a kéziratok jelentőségére, megállapította, hogy a magyar 
történettudomány nem szentelt kellő figyelmet a Marsigl'-kéziratoknak, 
amelyek átkutatásához több bizottság és testület közreműködésére lenne 
szükség. Két kéziratot azonnal lemásoltatott. Az egyik a XVIII. századi 
Erdély népeinek jellemzését, viseletét tartalmazta, a másik a budai mufti 
könyvtáráról ad felvilágosítást. Thaly mindkettőt elemezte és megjelentette, 
az elsőt még ugyanabban az évben, 1892-ben, az utóbbit 1896-ban. 

Javaslatára az Akadémia Áldásy Antalt bízta meg a levéltár további 
vizsgálatával. Mint kiderült, a levéltár létezéséről az olasz tudományos körök 
sem tudtak, mivel az a Bevilacqua család birtokában volt. Áldásy ismertette 
a levéltár anyagát. Szerinte az három részre oszlik: 

1. A Marsigli-féle bolognai intézetre vonatkozó iratok. 
2. Családi jellegű okmányok az 1710-es évekből. 
3. Marsigli levelezése. 
Az első két rész magyar vonatkozásokat nem tartalmaz, a Bevilacqua 

család nem is engedélyezte átnézésüket. Marsigli levelezése négy részre oszlik: 
1. Marsigli levelei testvéreihez és barátaihoz. 
2. Az utóbbiak levelei Marsiglihez. 
3. Marsigli levelei Európában élő megbízottaihoz. 
4. A korabeli európai tudósok levelei a címzetthez. 
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Magyar vonatkozású levelek az 1683—1726 közötti időszakból vannak. 
Ezek közül Áldásy 28-at lemásoltatott; ezek megtalálhatók a Magyar Tudo-
mányos Akadémián. 

Már Thaly Kálmán felhívta a figyelmet Marsigli jelentéseire és irataira 
Budavár 1684—86 évi ostromairól és visszavételéről. Ismételt sürgetésére 
Budapest tanácsa 1901 elején Fraknói Vilmost kérte fel a kutatásra, ő azonban 
más irányú elfoglaltsága miatt erre nem vállalkozhatott. Előterjesztésé-e 
Vehess Endre végezte el a feladatot. Emellett munka közben, 1903, 1904 és 
1905 nyarán kijegyzetelte a Bolognai Egyetemi Könyvtárban található 120 
kötetnyi Marsigli-kézirat magyar vonatkozásait, okleveleit. E jegyzék alapján, 
amely 1906-ban a Magyar Könyvszemlében jelent meg, az iratok magyar 
vonatkozásai ma is megtalálhatók. 

1907-ben megjelent a Budavár 1684—86. évi ostromáról, visszafogla-
lásáról szóló jelentések gyűjteménye. A Századokban ugyanebben az évben 
Károlyi Árpád közöl recenziót, megjegyezvén, hogy Marsigli ebben a kér-
désben nem sok újat nyújtott. (Ez azonban érthető is, hiszen Marsigli az 
ostrom alatt megsérült, de még így is a Corvinák megmentésén fáradozott, 
nem kis eredménnyel.) 

Márki Sándor kutatásai Marsigli életének érdekes szakaszára derítenek 
fényt. Ez a mozzanat már csak azért is fontos, mivel ennek kapcsán jutott 
el Bolognába Thaly Kálmán, aminek következményeként talán mondhatjuk 
így, a Marsigli-kutatás újabb korszaka kezdődött Magyarországon. Ez a 
problémakör pedig: Marsigli kapcsolata a Rákóczi-szabadságharccal. 

1930-ban a Bolognai Tudományos Akadémia Marsigli halálának két-
századik évfordulójára ünnepséget rendezett. Azonban ezt megelőzően, még 
1928-ban Veress Endre tájékoztatta az olasz közönséget a magyarországi 
Marsigli-kutatásról. Az évfordulói ünnepségeken a bolognai hivatalos és 
tudományos körök képviselői, Olaszország magyarországi nagykövete, magyar 
részről pedig a szegedi és a pécsi egyetem, valamint a Corvin Mátyás Társa-
ság képviselői jelentek meg. Ez alkalommal díszkiadásban jelentették meg 
Marsigli több kiadatlan művét, köztük önéletrajzát is. 

Ebben az időszakban tehát fellendülés figyelhető meg a magyarországi 
Marsigli-kutatásban. Csillagászati megfigyeléseiről, régészeti feljegyzéseiről, 
ásvány- és kőzettani munkájának jelentőségéről, rokoni kapcsolatairól szóló 
cikkeket, az évfordulóra megjelent kötetek recenzióit olvashatjuk a korabeli 
folyóiratokban. 

A későbbi években már csak kisebb lélegzetű, időszakonként felbukkanó, 
új eredményeket szinte egyáltalán nem nyújtó munkák jelennek meg Magyar-
országon Marsigliről. 

Mint látjuk, a magyarországi Marsigli-kutatásban több korszakot külön-
böztethetünk meg. Az elsőt a múlt század hetvenes évei jelentik; ekkor hang-
zott el a figyelmeztetés: Marsigli itt élt, itt dolgozott, súlyos mulasztás ezt 
elfeledni. A második szakasz az adatgyűjtés ideje, a kutatás feltételeinek 
megalapozását hozta; ez a múlt század kilencvenes éveitől, Thaly Kálmán 
felhívásától számítható. A harmadik korszak a centenáriumi ünnepségek 
lezajlása után kezdődött, ez a lassú felejtés korszaka. A széleskörű kutatás 
elmaradt, szintúgy a feltárt anyag kritikai elemzése, gyűjteményes magyar 
nyelvű kiadása, a kiadatlan, ismeretlen iratok, felvételek megjelentetése. 
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Az Új Tükör című kulturális hetilap 1977. ápr. 24-i számában megem-
lékezett Marsigliről. Ugyanennek a lapnak a jún. 12-i számában Kádár 
Zoltán írását olvashatjuk „Egy olasz a Dunánál" címmel. A szerző szerint 
a Magyar Tudományos Akadémia emléküléssel kellett volna hogy adózzon 
Marsigli szellemének. Ugyanakkor javasolja egy Marsigli-szobor felállítását 
a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. 

A Művelődésügyi Minisztérium levéltári tájékoztatója szerint ma senki 
nem foglalkozik Marsiglivel és kiadatlan irataival. 

A mi vidékünkből 1903-ban Beigel István jelentette meg Marsigli irata-
inak boszniai és magyar vonatkozásait, meglehetősen pontatlanul, mint azt 
Veress Endre megjegyzi „A bolognai Marsigli-iratok magyar vonatkozásai" 
bevezetésében. Ezután a Matica Srpska kiadásában 1957'-ben látott nap-
világot Nikola Radojcic írása: „Lik Vojvodine krajem XVII. veka po doku-
mentumima u ostavini grofa Marsili ja". Ma Jugoszláviában szintén nem 
foglalkoznak Marsigli irataival. 

A Marsigli-iratok 120 kötetet tesznek ki, s minden kötet kb. 5—600 
lapos. Páratlan gyűjtemény ez, amelynek nagyobb része kiadatlan, ismeretlen. 
Közös vonásuk, hogy a mi vidékünkre vonatkoznak, annak múltjára új fényt 
derítenek, hiszen szerzőjük e területnek szinte minden pontjára eljutott, 
s ahol megfordult, onnan nem távozott megfigyelések és jegyzetek nélkül. 

Mielőtt megismerkednénk munkásságával, megjelentetett és ki nem 
adott irataival, kísérjük végig az életútját. 
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Ilok vára 1694-ben, a Duna szigeteinek feltüntetésével 

Nis vára 1690-ben 
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Sabac várának alaprajza 1690-ben 
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Sremska Mitrovica alaprajza 1697 őszén 

Belgrád várának alaprajza 1695-ből 
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A XVII. század vége és a XVIII. század eleje az európai történelemnek 
egyik legizgalmasabb, legérdekesebb szakasza. A nemzetközi helyzet egyik 
fő jellemzője, hogy kibővült a világpiac, s a fejlettebb, manufaktúrákkal 
rendelkező országok között megindult a harc ennek birtokbavételéért. A 
közös kereskedelmi érdekeltséggel magyarázható, hogy a régibben ellentétes 
érdekű Anglia és Hollandia szövetségre lépnek, gátat kívánva szabni a francia 
hatalmi törekvéseknek, ami az 1697-ben megkötött ryswicki békével érvé-
nyesül. A nemzetközi helyzetet bonyolítja II. Károly spanyol király halála, 
ami után fennállt a lehetősége annak, hogy Spanyolország, gyarmataival 
együtt a francia monarchia befolyása alá kerül. 

A helyzetet azonban nemcsak a polgári, tengeri hatalmak és a francia 
feudális monarchia közti érdekharc jellemzi, hanem a két nagy szárazföldi 
feudális állam, Franciaország és a Habsburg-birodalom hatalmi ellentéte is. 
Franciaország arra törekedett, hogy kiterjessze hegemóniáját Európára, és 
meggyengítse a Habsburgokat. A Habsburgok pedig arra számítottak, hogy 
II. Károly halála után megszerezhetik a spanyol koronát is. 

Az európai nemzetközi politika színterén új nagyhatalom jelenik meg: 
Oroszország. Visszaszorította a törököt és utat keresett északon a Balti-ten-
gerhez, így szembekerült Svédország és Törökország szövetségesével, Fran-
ciaországgal. 

Ezek az ellentétek a XVIII. század elején két nagy háborút robbantottak 
ki: a spanyol örökösödési háborút és a húsz évig tartó északi háborút. 

Magyarország helyzete és szerepe ebben a történelmi színjátékban a 
nemzetközi helyzet függvénye volt. Ez tette lehetővé felszabadítását a török 
alól, ez a kuruc felkeléseket, a szabadságharc kirobbanását. Ilyen szemszög-
ből nézve csak epizódnak tekinthető a török kiűzése. A szultán seregét akkor 
érte az első csapás, amikor 1683-ban még egyszer, utoljára Bécs ellen indult. 
Ez indította el az alapjaiban bomladozó török birodalom összeomlását. 1684-
ben XI. Ince pápa védnöksége alatt „Szent Szövetség" alakult Velence, 
Lengyelország, és a Habsburg-birodalom részvételével. Buda visszafoglalása 
után folytatódik az előrenyomulás, 1689-ben már Nisnél tartanak a császári 
csapatok. A törökök azonban ellentámadásba lendülnek, s ugyanakkor Fran-
ciaország is megmozdul: Bécs kénytelen egy időre felfüggeszteni a török 
elleni hadviselést. A ryswicki béke után az új hadvezér, Szavojai Jenő herceg 
a zentai csatában végső vereséget mér a törökre. Megkötik a karlócai békét. 
A Karlócán folytatott béketárgyalásokon a török belenyugodott Magyaror-
szág területének majdnem teljes elvesztésébe. A törökök kezén csak a később 
Bánság néven ismert dél-magyarországi, Tiszán túli terület maradt, de az 
is csak 1718-ig, a pozsareváci békéig. 

Magyarország, amely 1526 óta a Habsburg-birodalom katonai előterepe 
és külső védbástyája volt, egyszerre fontossá vált a birodalom számára. A 
török kiűzésével Bécs roppant területek, természeti kincsek birtokába jutott. 
Az a Magyarország került a Habsburgok kezére, amely 1526-ban még tekin-
télyes európai állam volt. Ha a hódoltsági terület határain nagy volt is a 
pusztítás, a belső területek viszonylag épen maradtak meg, csak a lakosságuk 
volt gyér. Ekkor történt a lakatlan területek benépesítése szerb, német, 
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román, spanyol telepesekkel. Magyarország jelentősége megnövekedett, tehát 
mivel a Habsburg-birtokok súlypontja eltolódott a Duna középső szakasza 
felé. Ennek következtében a majd kétszáz évig tartó török hódoltság után 
kezdetét veszi a több mint kétszáz évig tartó Habsburg uralom. Marsigli 
az uralomváltás korszakában került Magyarországra. 

Luigi Ferdinando Marsigli 1658. július 10-én született Bolognában 
Olaszország egyik legrégibb egyetemi városában. Hely, idő és származás 
egyaránt meghatározta sorsának alakulását. Bologna érseki székhely volt, 
pápai uralom alatt állott, s mint ilyen, a katolicizmus fő támaszának számított. 
Marsigli születésekor a pápai széken VII. Sándor ült, aki a keresztény hatal-
makat akarta egyesíteni a török ellen. Marsigli tanulmányait Bolognában, 
Páduában és Velencében végezte. A gombákról írt művében hálásan emlék-
szik meg tanárairól, Marcello Malphigiről, Trionfetti Leliusról, Geminiano 
Montanariról. 1676-ban nagybátyjával, Ercolani Antonio gróffal Rómába 
ment, ahol a pápánál tisztelgett, majd folytatta tanulmányait Borellinél, 
Oliva és Nazari tanároknál. Római tartózkodása meghatározta későbbi tudo-
mányos képzését. Rómából a következő évben Nápolyban ment, tanulmá-
nyozta a tengeri kereskedelmet, s ellátogatott Firenzébe, amelynek főleg 
könyvtára érdekelte. 

1678-ban visszatért Bolognába, ahol egy időre beválasztották a város 
vezetőségébe. Még ez évben Páduában találjuk, ahol Phigi tanár vezetése 
alatt anatómiát tanult, s miként Malphiginek írja, maga is boncolt. Itt érte-
sült arról, hogy Velence új követet küld Konstantinápolyba. A török legyőz-
hetetlenségéről keringő hírek felkeltették érdeklődését, és apja beleegyezésével 
Civrano Pietróhoz, az új követhez csatlakozott. Útjáról naplót vezetett, 
időnként levelet írt Malphigihez és Montanarihoz. Konstantinápolyban 
barátságot kötött Husiin és Abubekir tudósokkal, akik tájékoztatták a török 
politikai és katonai életről, megismertették a török nyelvvel és irodalommal. 
Tanulmányozta a Boszporuszt és tervbe vette egy, a régi és az új Török-
országról szóló mű megírását. Erről szól egyik traktátusa, amelynek végén 
egy kagyló bonctani ismertetését adja. A Törökországról szóló művét később 
I. Lipót császárnak mutatja be, aki a közelgő háborúra való tekintette! kia-
dását nem engedélyezte, így az csak Marsigli halála után jelenhetett meg. Az 
anyagot e művéhez 11 hónapig tartó konstantinápolyi tartózkodása alatt gyűj-
tötte, majd később a rabsága idején szerzett adatokkal bővítette ki. Archaeo-
lógiával ekkor még nem foglalkozott, amit az is mutat, hogy Görögországon 
és Dalmácián keresztül való visszatértekor figyelemre sem méltatta a római 
kori emlékeket. Ugyanekkor viszont tervbe vette a görög és örmény egyház-
ról szóló mű összeállítását. 

Alig érkezett meg törökországi útjáról, elvesztette édesapját (Édesanyja 
még első római útja alatt meghalt.) 1681-ben ismét Rómába utazott, ahol 
csatlakozott Krisztina volt svéd királynő udvarához. 

1682-ben fordulóponthoz érkezik Marsigli élete. Svájcon keresztül 
Bécsbe utazik. A császár kihallgatáson fogadja. Marsigli előterjeszti a török 
kiűzetéséről készített tervét, és kéri felvételét a császári hadseregbe. 

Katonai szolgálatát mint közlegény kezdte Aeneas Caprara seregében. 
Innen Győrbe került a muskétásokhoz. Káplárrá, majd őrmesterré léptették 
elő. Hermann bádeni herceg megbízta a Rábaköz térképének elkészítésével. 
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Ez a mappa szolgált azután a hadműveletek alapjául. IV. Mohamed szultán 
1683. március végén indította el seregeit Bécs ostromára. A dunántúli me-
gyék — Sopron, Vas és Mosony megye kivételével — mind Thökölyhez 
pártoltak, így a szultán a Rábáig akadály nélkül vonulhatott előre. Marsigli 
feladatul kapta, hogy gátolja meg a török átkelését a Rábán. A megbízatást 
teljesítette, s ezért jutalmul kapitányi rangot kapott. A nagyvezír, seregeit 
átcsoportosítva, más helyen próbálkozott az átkeléssel, ezúttal sikerrel. 
Marsiglit és csapatait az elszakadás veszélye fenyegette, állásait kénytelen 
volt feladni, emberei szétszóródtak, ő maga pedig fogságba esett. Achmed 
temesvári basa szolgája lett, aki egy kávés mellé osztotta be. Marsigli kénytelen 
volt megtanulni a mesterséggel járó foglalkozást, ennek eredményeképp írta 
meg később a kávéról szóló művét. (A Bécs sikertelen ostroma után zsákmá-
nyul esett kávé felhasználásával pedig megnyílt az első bécsi kávéház.) 

Győr alól a török sereg Bécs alá vonult, amelyet azonban Starhemberg 
kitűnően védett. Husszein basa és Thököly csatát vesztett a császári sereggel 
szemben, emiatt a török sereg lázadozni kezdett. Hogy ennek gátat vessen, 
a nagyvezír minden tizenhat év feletti rabot kivégeztetett, Marsigli életét 
két boszniai katona mentette meg. 

A török sereget Sobieski János lengyel király szeptember 10-én Kahlen-
bergnél szétverte. Marsiglinek gazdája lova után kellett futnia, kötélre kötve. 
Életét ismét a két boszniai testvér mentette meg. Álöltözetben bejárta velük 
Buda környékét. A testvérek váltságdíjat remélve magukkal vitték Boszniába, 
Szlavónián keresztül. Útközben az eszéki hídról rajzot készített, a környékről 
pedig térképet, amelyet később a Iotharingiai hercegnek küldött el. Ezen 
az útján szerezte betegségét, amely azután egész életén végigkísérte. 

Ramaban, a testvérek kunyhójában lánchoz kötve feküdt betegen, feren-
ces rendi barátok ápolták egy évig. A kért váltságdíjat Civrani küldte el, 
azonban egy török kapitány újra elfogta és letartóztatta. Báránybőrbe bújva 
megszökött. Splitbe ment, innen Velencébe utazott, felkereste Civranit, 
aki szeretettel fogadta. 

Értesítette a császárt és a Iotharingiai herceget kiszabaduláfáról, és 
újra felajánlotta szolgálatait. Bécsbe utazott, ahol a császár kihallgatáson 
fogadta. 

Megalakult a Szent Szövetség a török kiűzésére. Ekkor már Buda ostro-
mát kezdték el a szövetségesek, így Marsigli: is ide irányították. Az alsó 
várost már bevették, de a várral nem boldogultak. Starhemberg a kétoldali 
támadást javasolta, Marsigli viszont a töröknek a Dunától való elszakítását. 
Azonban mindkét terv kudarcba fulladt. 

Marsigli a Budán dühöngő járványban megbetegedett, ezért Bécsbe 
ment gyógyíttatni magát. A bádeni őrgróffal tért vissza, akit a császár az 
eredménytelen ostrom okainak kivizsgálására küldött. Ez az ostromot idő 
előttinek vélte, így a seregeket elvonták Buda alól. 

A következő évben tervszerű hadjárat indult a török ellen a Buda kör-
nyékén levő várak visszafoglalására. Esztergom és Visegrád megerősítésére 
is sor került. Ennek a munkának az elvégzését Marsiglire bízták. Ekkor 
nevezték ki ezredessé. Először Érsekújvárt vívták meg, ahol Marsigli hadmér-
nöki képességeit bevetve, de mint katona is az élen járt. Betegsége újból 
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Bécsbe kényszerítette. Innen téli szállásra Sopronba ment. (Itt írta meg 
munkáját a kávéról.) 

1686 tavaszán a török kézen levő Székesfehérvár kikémlelésére küldték, 
azonban a császár parancsára a sereg Buda bevételére indult. Marsigli Bécs-
újhelyre ment Rabatta grófhoz a beszerzendő felszerelés végett. Kinevezték 
az ostrom vezető műszaki inspektorává. A lotharingiai herceg Bude tervének 
elkészítésével bízta meg; ezt rövid idő alatt el is készítette. Az ostrom meg-
kezdése a parancsnokok civódása miatt egy hónapot késett. Végül három 
eredménytelen roham után sor került az ostromárkok megvonására. Marsigli 
e munkák irányítása közben megsebesült, karját golyó törte össze. 

Abdurahman, az utolsó budai basa erősen tartotta magát. Marsiglit 
a lotharingiai herceg után következő legfelsőbb katonai rangra léptették elő, 
hogy munkáját ezzel megkönnyítve, az ostrom hamarabb véget érjen. A 
nagyvezír segélycsapatait szétverték, Buda várát pedig 145 évig tartó török 
hatalom után szeptember 2-án visszafoglalták. 

Marsigli, tudva a Budán levő keleti könyvtár létezéséről, megpróbálta 
annak maradványait megmenteni. A főmecsetben rá is akadt, megtalálta a 
Corvina maradványait is; az eredeti 50.000-nyi kötetből az épen maradt és 
szétszaggatott könyvek száma 800 volt Buda visszavételekor. Ebből Rabatta 
300-at Bécsbe küldetett. Marsigli néhányat megtartott magának, Petelio 
császári könyvtárnokot pedig arra kérte, állítsa össze a Bécsbe küldött könyvek 
jegyzékét, ez azonban nem készült el soha. 

Ekkor került először szembe irigyeivel, akik mint idegent megvetették, 
gyűjtéseit kapzsiságnak tartották. A bádeni őrgróf megvádolta, hogy a Corvi-
nákat a császártól tulajdonította el. A lotharingiai herceg azonban védelmébe 
vette, a császár pedig a vádat elvetette. 

Versec vára 
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A Tisza-torkolat vidékének térképe 1697-ben 
A Tisza-torkolat szigetének 

erődítménye 

3,l/d ÍS'iii 

A Tisza-torkolat és Slankamen várának térrajza 1697 őszén 
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Titel várának látképe 
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Becskerek várának térrajza 1697 őszén. Oldalt a vár látképe 

Becskerek környékének térképe 
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Zsablya várának térrajza 1697 őszén 
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A török kiűzésére indított hadjárat 1687-ben folytatódott. A Iotharin-
giai herceg seregével Eszék elfoglalására indult, előbb azonban a Dráván és 
mocsarain való átkelés végett Marsiglit híd építésével bízta meg. Ezt Mar-
sigli sáncokkal erősítette meg. Eszék ostromával nem sokra mentek, így a 
herceg Mohács felé vonult, Marsiglit pedig Siklósra rendelte. A török kö-
vette őket; a herceg, Marsiglival két tűz közé fogva megverte a törököt. 
Ez a vereség a nagyvezírnek életébe, a szultánnak trónjába került. 

Felmerült a lehetősége Szlavónia és Erdély felszabadításának is. Szla-
vóniában Dünevald gróf elfoglalta Pozsegát, Valkót, Karlócát, Oravicát és 
Eszéket, a törököt pedig a Száván túlra szorította visszr.. 

A Iotharingiai herceg Erdélyben Kolozsvár elfoglalása után téli szál-
lásra vonult. A bádeni herceg Eger megvívásával Doria őrgrófot bízta meg, 
Marsiglit ennek megtekintésére, majd Eperjesre küldte Caraffához, ő azon-
ban az (gri tárgyalások után, a parancsot megszegve Pozsonyba ment, hogy 
részt vegyen József főherceg magyar királlyá való koronázásán. 

1688-ban a császár követségbe küldte a pápához, ahol beszámolt a szö-
vetségesek addig elért eredményeiről, valamint előterjesztette tervét Belgrád 
viszafoglalásáról. A pápa erre 100.000 scudit ajánlott fel. A sereg parancs-
nokává a Iotharingiai herceg betegsége miatt a bajor herceget nevezték ki. 

Marsigli a beteg herceget Pétervárad és Ilok között találta. A herceg 
Bécsbe küldte, és Marsigli benyújtotta terveit Belgrád elfoglalásáról. Gróf 
Kinsky és Stratman, a Száván túli vidéket nem ismerve, Marsiglitől kértek 
tanácsot, hol húzzák meg az új határt. Ő a Morava vizét és a Balkán hegy-
ségei javasolta; ezt el is fogadták. Eközben megmozdult Franciaország, 
csapatai a Rajna felé indultak. A császár a Iotharingiai herceget küldte elé-
jük, míg a déli sereg vezére bádeni Lajos herceg lett, aki egyszer már igaz-
talanul megvádolta Marsiglit. Marsigli csak felsőbb parancsra maradt a 
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helyén, nem volt hajlandó a hercegnek engedelmeskedni. Hidat vert a 
Moraván, megerősítette Smederevót, így lehetővé vált, hogy a császári se-
reg támponthoz jusson a Balkánon. De a sereg Pozsareváctól tovább nem 
nyomulhatott, mivel a bekerítés veszélye fenyegette. 

A bádeni herceget a nehéz helyzetből Marsigli segítette ki, új hidat 
vert a Moraván, és biztosította a visszavonulást Smederevo felé. Sőt, meg-
felelő szorost találva, a helybeliek segítségével még meg is futamította a 
törököt. 

A török sereg maiadványai Nis felé vonultak vissza. A császári sereg 
követte őket. A várat Veterani és Piccolomini két oldalról megtámadta, 
Marsigli elzárta a hidat; így a hercegnek 15.000 emberrel 60.000-nyi török 
felett sikerült fényes győzelmet aratnia. 

Marsigli megerősítette Nist, míg a herceg Oláhország elfoglalásán gon-
dolkodott, ahol télire szállást és élelmet találhatott. Viddin felé vonult, amelyet 
Sarri Oscin basa néhány ezer emberrel védett. Az ostromot két sánc eme-
lésével kezdték meg, ahonnan a várat bizionságosan ágyúzhatták. A kis 
lőtávú ágyúk miatt nem sok eredményt vártak, azonban a vár néhány nap 
után megadta magát. A sereg Fetislanra ment téli szállásra; Marsigli meg-
erősítette Viddint, majd követte őket. 

Fetislani táborozása alatt a Szerbiában talalható római régiségeket 
kutatta fel; ráakadt Traianus dunai hídjának romjaira, valamint Constantinus 
császár hídját is megtalálta. (Ennek emlékét addig csak érmek őrizték meg.) 

Amikor először Magyarországon járt, figyelmét a Duna vonta magára, 
és a török elleni hadjárat alatt mindinkább megerősödött benne a gondolat, 
hogy a folyóról szóló nagy művel örökíti meg nevét. Elkezdte gyűjteni az 
anyagot. Ebben az időben írta meg következő munkáit: 

1. Observationes Astronomicae in castris factae cum selenographie 
Lunae. 

2. Miscellanea rerum Naturalium (A Duna hidrográfiája). 
3. A dunai halakról írt mű, a halak török és szerb neveivel. 
4. A dunai halak anatómiájáról vett rajzai. 
Ez azonban nem merítette ki energiáját: lefordította és jegyzetekkel 

látta el a szerb királyokról és despotákról írt szerb nyelvű művet, összeállí-
totta a Duna mellett talált római régiségek, kövek, feliratok gyűjteményét, 
elkészítette a Traianus-hídra vonatkozó rajzait és jegyzeteit. 

Az Oláhországba vezető hidat ugyanott akarta felverni, ahol Traianus, 
ez azonban a nagy szélviharok miatt nem sikerült. Ezért a Cernesnél fekvő 
szigetet használta fel hídverésre. Az elhagyott tartományban az Aluta mellett 
lakott Bxankovan fejedelem palotájában. A fejedelem kalandorhoz illő fel-
adattal bízta meg: szerezze meg a nemrég elhunyt vajda kincseit. A fela-
datot Marsigli 200 lovassal bravúrosan teljesítette. 

Lajos bádeni herceg a parancsnokságot Heisler tábornokra bízta, a 
téli szállást elhagyta, és Bécsbe távozott. Marsigli Brassóig kísérte, ahonnan 
az Orsov alatt fekvő vidék kikémlelésére küldték, hogy a tél elmúltával meg-
kezdhessék Belgrád ostromát. Miután ezt megtette, tervet készített, amelyet 
Bécsben el is fogadtak. Itt-tartózkodása alatt nagy figyelemmel vizsgálta 
meg az Al-Duna faunáját és a római régiségeket. 
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1690. február végén Strasser generális Nisbe küldte, hogy a szedje 
össze a török és tatár sereg által szétvert öt ezred maradványait. 

Károly lotharingiai herceg Linz mellett meghalt, így a déli sereg pa-
rancsnoka végleg Lajos bádeni herceg maradt. Mikor megtudta, hogy a 
nagyvezír Magyai-országra, Thököly pedig Erdélybe szándékozik betörni, 
minden erejét a Dunánál, Belgrádnál akarta összpontosítani. Marsigli nem 
helyeselte Nis feladását, ezért ismét összeütközésbe került régi ellenfelével, 
a bádeni herceggel. 

Időközben a franciákkal tovább folyt a háború. A megosztott erőkkel 
egyik fronton sem értek el eredményt, így felmerült a törökkel való bé-
kekötés gondalata, amit az, veszteségeit figyelembe véve, el is fogadott 
volna. 

Marsiglit ez ügyben Kinsky és Stratmann kihallgatáson fogadta. Ő 
beszámolt nekik a hadi helyzetről, majd megbízásukra olyan tervet készí-
tett, amely mindkét fél számára elfogadható volt. Bécsből Veterani kérésére 
Nisbe irányították. Az erdélyi sereg vereségének hírére a bádeni herceg csa-
pataival Smederevón keresztül Erdélybe vonult. Marsiglit a herceg a sereg 
hátramaradt részének átszállításával bízta meg. Ő a rendelkezésére álló erők-
kel Ó-Orsovánál megszállta s szigetet, és elvágta Belgrád utánpótlásának 
vízi útját. Innen Szebenbe ment Lajos herceg után, aki elől Thököly Udvar-
helyig hátrált. Marsigli tanácsára a herceg leromboltatja Brassót, őrségét 
Fogarasra rendeli. Innen Marsigli az erdélyi szorosokhoz ment, onnan ma-
gával hozta a székely rovásírás ábécéjét és feljegyzett naptárait. 

A tél beálltával Bécsbe hívták a békekötés ügyében. Az addig gyűjtött 
tárgyakat és iratokat Bolognába küldte testvérének. 

A nagyvezír nem mutatkozott engedékenynek, így a béke megkötése 
elhúzódott. Júniusban meghalt III. Szolimán szultán, a nagyvezív kerekedett 
fölül, és hallani sem akart békéről. Nagyobb lett azonban a hajlandóság a 
törökben a békekötés iránt, miután a slankameni ütközetben (1691. aug.19.) 
súlyos vereséget szenvedett. 

Marsigli 1692-ben a békében érdekeltek képviselőivel Konstantiná-
polyba ment, ahol diplomáciai küldetése mellett az ott található régiségeket 
tanulmányozta, megfigyelte a Boszporuszt, az abban élő halakat, és befe-
jezte a török hadászatról szóló művét. Egyúttal török, arab és görög kézira-
tokat gyűjtött. 

1693-ban kinevezték a Mohácson állomásozó tüzérség tábornokává. 
Innen az Al-Dunához kellett mennie, ahol a császári csapatok egyesültek. 
A Dráva torkolata felett átkelt a Dunán, és csapatait Bács-Bodrog megyén 
keresztül Pétervárad felé vezette. Elkerülve a mocsarakat, meg is érkezett 
rendeltetési helyére. Itt újra hídverésseJ, majd az Erdéllyel való összekötte-
tés megszervezésével bízták meg. A Péterváradnál egyesült sereg hadita-
nácsa, habár megfelelő felszereléssel nem rendelkezett, Belgrád ostromát 
vette tervbe, azonban az ostrommal kudarcot vallottak. 

Marsigli novemberben Pestre ment, majd innen téli szálláshelyére, 
Zólyom megyébe. Mint maga mondja, az itt tett megfigyelések adták munkájá-
nak egyik kötetéhez az anyagot. Kötényt véve lement a bányákba, megfor-
dult a kohókban, rajzokat készített a tárnákról; ásványtani, földtani ismere-
teit fejegyezte. 
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Társai nem értették, miért gyűjt mindent, ami csak a keze ügyébe ke-
rül, ugyanakkor szálka volt a szemükben azért is, mert idegen létére rövid 
idő alatt igen magas rangot ért el a hadseregben. Ügy tartották, hogy a sa-
ját érdekeit képviseli, nem a császáréit. A gyűjtemény pedig Bolognában 
egyre szaporodott. 

A tavasz beál'tával a seregek élére Aeneas Caprara tábornok, helyette-
seként Heisler tábornok került. Marsiglit Titelhez küldték, hogy az átke-
lőhelyet és Szegedet biztosítsa. A törökök a mocsarak között betörtek Bács 
megyébe és megtámadták Titelt, de ezt Marsiglinek az Eszékről küldött 
segítséggel sikerült megvédenie. 

Bejárta a Bácskát átszelő, előtte senki áltál nem említett sáncot, amelyet 
„római sáncnak" nevezett. Ekkor lett figyelmes a Tiszán túl, mintegy To-
kajig húzódó, onnan a Dunáig vonuló árokra, amely. Csörsz árka néven is-
meretes. Olyan határozottan mint ő, senki más nem térképezte fel ezeket 
a nyomokat. A bácsmegyei római sáncokról sincs pontosabb térkép, mint 
amit ő készített. 

A Dunáról írt művének II. kötetében említ egy Titelen és egy Szabadkán 
talált föliratot, szerinte evidens bizonyítékát annak, hogy a rómaiaknak a 
Dunán innen is voltak megszállt területeik. 

A téli szállás ideje alatt elkészítene Gömör és Kis-Hont, továbbá a Sze-
pes megyében talált ásványok jegyzékét. Ezekre vonatkozó tanulmányait 
is összeállította. 1694-ben nagy kitüntetés érte, a császár aranykulcsos ka-
marássá nevezte ki. Az eskü letétele végett meg kellett jelennie az udvarnál; 
onnan aztán ismét a harctérre küldték. 

II. Ahmed meghalt, utódja II. Musztafa hallani sem akart a békéről. 
Az egyesített császári sereg élére Szavojai Jenőt nevezték ki. A szultán el-
foglalta Lúgost és Karánsebest, Veterani súlyos vereséget szenvedett. A 
vereséget a parancsnokok ügyetlenségének tulajdonították, alaptalanul. 
Temesvárt még a következő évben sem tudták visszafoglalni. Marsiglit s 
Maros mellé küldték, miután Titelnél hidat veretett a Tiszán, hogy biztosítsa 
az összeköttetést Péterváradda1. A császári sereg a 80.000 főnyi török felmentő 
sereg közeledtének hírére ezen az úton vonult vissza. Ekkor történt, hogy 
Marsigli a neki alárendelt Salzer grófot engedetlenség miatt vasra verette, 
aki emiatt gondatlan pénztárkezeléssel vádolta meg. A pénztárban csakugyan 
volt hiány, mivel Marsigli néha kölcsönvett onnan gyűjtései költségeinek 
fedezése végett. Ezt később mindig pótolta, de ez a tényen mit sem változ-
tatott. 

Bécsbe hívatták, és vizsgálatot indítottak ellene. Ez egy évig elhúzódott, 
így a zentai csatában nem vehetett részt, Szavojai Jenő azonban levél útján 
igénybe vette földrajzi ismereteit. A bizottság végül is felmentette és visz-
szahelyezte állásába. Idejét ez idő alatt sem töltötte tétlenül, a bolognai 
foszforral tett kísérleteiről írt értekezést. A tanulmány Lipcsében jelent meg 
1698-ban. 

Márciusban ismét elfoglalta régi állását, egy időre azonban még Bécsben 
maradt. A zentai csata után a török hajlandó volt békét kötni. A határok 
megállapítására Marsigli térképeit használták fel. A tanácskozásokon Kinsky 
elnökölt, a tanács tagjai Kaunitz alkancellár, Bucelini helyettes kancellár, 
a haditanács elnöke, Starhemberg és Marsigli voltak. Starhemberg óvást 
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emelt Marsigli jelenléte miatt, azonban helyrajzi ismereteit nem tudták nél-
külözni, így Starhembergnek, mivel óvása mellett megmaradt, ki kellett 
lépnie. A császár és Kinsky ismerték Marsiglinek a törökről szóló művét, 
annak keletkezését, a szerző földrajzi ismereteit, azért a tanácskozásokban 
való részvételét szükségesnek tartották. 

Kinevezését megkapva Futakra utazott, ahol a követek összegyűltek. 
Tanácsára Karlócára mentek, mivel ott könnyebben lehetett lakásokat kapni. 
A környező területet semlegesnek nyilvánította mindkét fél, de a tárgyalá-
sokat csak akkor kezdték el, amikor Marsigli gondoskodott olyan épületről, 
ahova minden követ egyszerre léphetett be. 

November 17-én összeültek a küldöttek, és megkezdték munkájukat. 
Itt volt a császár, a szultán, a lengyel király, Velence követe, valamint az 
orosz, az angol és a németalföldi követ. Megegyeztek az erődök lerontásában, 
azután a határvonalakat állapították meg. Velence egyezett bele utolsónak 
a megvonandó határba. 1699. február 9-én végül mindnyájan aláírták az 
okiratot. 

Marsigli a béke megkötése után Bécsbe utazott. Útközben martalócok 
támadták meg, súlyosan megsebesült. Bécsbe érkeztekor elveszítette egyik 
legfőbb pártfogóját, Kinsky grófot. Ellenfelei ezután már szabadon áskálód-
hattak ellene. 

Az új határvonalak meghúzása és az erődök lerombolása 1701. április 
15-ig tartott. A határvonal feltérképezésénél a velencei és a török követtel 
igencsak meggyűlt a baja. A határvonalak megvonása alatt maradt még ideje 
más munkákra is, ekkor adta ki Amszterdamban a londoni tudós társaságnak 
ajánlott Prodrornusát. Ez talajdonképpen a későbbi Danubius Pannonico-Mysi-
cwsnak a vázlata. Ekkor készült el a gombákról szóló művével is. 

Bevégezve munkáját Bécsbe ment, ahol a császár ismét kitüntetéssel 
fogadta. Starhemberg meghalt, helyét Caprara töltötte be, aki Marsiglit 
dandártábornokká léptette elő, és ügyét újból kivizsgáltatta. Marsiglit tel-
jesen rehabilitálták. 

Délen a törökkel béke volt, nyugaton ugyanakkor kezdetét vette a spa-
nyol örökösödési háború. A császár Franciaországot Flandria felől készült 
megtámadni. Az olasz frontokon Szavojai Jenő volt a parancsnok, a Rajna 
menti hadjárat vezérévé pedig Lajos bádeni herceget nevezték ki, aki Mar-
siglit kérte maga mellé. így került Marsigli Landau ostromához. 1702-ben 
a bádeni herceg Breisach várába küldte, hogy azt alkalmassá tegye a védelemre, 
ugyanis olyan állapotban volt, hogy sokáig védeni nem lehetett. Összeütkö-
zésbe került a vár parancsnokával, Arco gróffal. Amennyire tudta, helyre-
hozta a várat, de a gróf még erődítési terveit is ellenezte. Masigli értesítette a 
bádeni herceget és az udvart, mire azonban megérkezett a válasz, hogy a 
várat a végsőkig tartani kell, Arco gróf azt már feladta. 

Arco grófot és Marsiglit a bádeni herceg becsületvesztetté nyilvánította, 
és Rheinfelden elfogatta őket. Bregenzben bíróság elé állították mindket-
tőjüket, Arco grófot halálra ítélték és lefejezték, Marsiglit megfosztották 
rangjától, kardját kettétörték, őt magát száműzték. Lépéseket tett az iránt, hogy 
kihallgatást kapjon a császárnál, de ez nem sikerült. így ért véget császári 
szolgálata. Minden reménye elveszett, hogy tisztázza magát, elhagyta Bé-
cset, Bolognába ment, és beállt a pápai testőrök közé. 1705-ből való levelei-
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tanúsítják, hogy illetékesek ajánlatokat tettek neki, hogy francia vagy német-
alföldi szolgálatba álljon. 

Elkészítette emlékiratát, amelyben tisztázni próbálja magát az ítélet 
alól. Erre az emlékiratra cáfolat is megjelent, de ennek ellenére a francia 
király utasította a milánói kormányzót, hogy Marsiglit ismét karddal övezze 
fel. 

Francia barátai kieszközölték, hogy Montpelliére-ben lakhasson (ennek 
az akadémiának különben külföldi levelező tagja volt). Innen Cassisba, egy 
tengerparti kisvárosba ment. Házat és kertet vett magának, amelyet maga 
művelt. Tanulmányozni kezdte a tengert, természetét, változásait, felfi-
gyelt a tengerfenék és a hegyek kialakulása közötti kapcsolatra, vizsgálta 
a tenger fizikai tulajdonságait, flóráját és faunáját. Különös figyelmet fordí-
tott a korallra. Művet is írt róla, amelyet pontos megfigyelései tesznek érté-
kessé. 

Ekkor már minden erejét a tudományoknak szenteli. Felmerül benne 
a gondolat, hogy gazdag könyvtárát és gyűjteményét Bologna városának 
ajándékozza. Egy tudományos társaság és intézet felállításán fáradozik. 

Visszatér Marseille-be, megírja és befejezi a Histoire de la Mert, az 
első tengerkutatásról szóló könyvet, amely a Párizsi Akadémia Veráiban 
jelent meg. Párizsba küldte a koraihói és a tengeri növényekről írott művét is. 

Ettől kezdve minden erejét a tudományos intézet felállítására fordította, 
ehhez a pápa beleegyezését is megnyerte. Olasz nyelven kiadta a tenger 
történetét. Régészetet tanult, hogy elemezni tudja a gyűjtött régiségeket. 
Régészeti tanulmányainak befejezése után visszatért Bolognába. 1712. ja-
nuár 11-én tudományos gyűjteményét a városnak ajándékozta. 1714. március 
13-án megnyílik Tudományos és Művészeti Intézete. 

Újabb római tartózkodása alatt ismét fegyverhez kellett nyúlnia, a 
török ugyanis a tenger felől támadott, és őt bízták meg a védelem vezetésével. 
A partról készített térképe megtalálható az iratai között. Szóba került a Reno 
folyó vizének szabályozása, amelynek tervét szintén ő készítette el. Időközben 
a Francia Királyi Akadémia tagja lett. Hogy kiegészítse a természetrajzi 
osztályt, Angliába és Németalföldre utazott. 

1722 szeptemberében beszédet mondott az angol akadémián, amelyben 
felvázolta az általa alapított intézet felépítését, célját, feladatát. Newton 
javaslatára az akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. Innen Leydenbe 
utazott, ahol megismerkedett Boerhaaveval, aki előszót írt a Histoire de la 
Merhez. 

Az amszterdami könyvkiadó társasággal megegyezett a Dunáról szóló 
művének kiadásáról. Ellenértékként könyveket kapott, amelyek azután az 
intézet könyvtárát gyarapították. Latin, görög és héber betűket szerzett 
egy újabb bolognai nyomda felállításához. Németalföldön tanulmányozta 
a vízszabályozást és erről szóló munkáját Viaggio per il Nord Holland címmel 
kiadta. Rendszerezte gyűjteményét, levelezést folytatott Boerhaaveval, aki 
sürgeLte a törökről írt munkájának kiadását, amely végül is két évvel a halála 
után jelent meg. 

Lombardiát és Velencét kezdte el tanulmányozni. 1726-ban megjelent 
a Danubius Panonico-Mysicus. Egy példányt a pápának ajándékozott; ez 
ma is a vatikáni könyvtárban található. 
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1727. március 24-én Bolognának ajándékozta minden gyűjteményét, 
de összeütközésbe került a város vezetőségével, ezért Marseille-be utazott. 
Cassis-ban egy év múlva szívszélhűdés érte, és az orvosok tanácsára haza-
tért szülővárosába. Amint hazaért, végrendelkezett, három nap múlva újabb 
hűdés érte, és 30 órai agónia után, 1730. november 1-én meghalt. 

Testét a bolognai Szent Magdolna templomban helyezték örök nyuga-
lomra. 1731-ben érmet verettek emlékére. 1765-ben mellszobrot állítottak 
neki az akadémikusok. 1930-ban a Bolognai Tudományos Akadémia emlék-
ülést tart Marsigli halálának kétszázadik évfordulója alkalmából, váloga-
tást ad ki Marsigli meg nem jelentetett irataiból. 

Munkássága 

Annak ellenére, hogy Marsiglit katonai karrierjének tragikus vége mélyen 
elkeserítette, olyannyira, hogy mentséget keresve emlékiratot készített, 
amelyben tisztázni próbálta magát, az utókor csak örülhet- ennek a fordu-
látnak, hiszen ez kényszerítette arra, hogy iratait rendszerezze, elemezze 
és sajtó alá rendezze. 

Marsigli kéziratai, mint már említettük, 120 kötetet tesznek ki, minden 
kötet 5—600 lapos. Ezek a kéziratok Bolognában, az Istituto Marsilianóban 
(Biblioteca Universitaria di Bologna — továbbiakban BUB). találhatók. 
Emellett Marsigli-iratok találhatók még a bolognai Santo Domenico kolos-
tor könyvtárában, a vatikáni, bécsi, karlsruhei levéltárakban. Ezenkívül 
levelei vannak szétszórtan azoknak a családoknak a levéltárában, amelyek-
nek elődeivel kapcsolatban állt. 

Műveit és iratait a következőképp csoportosíthatjuk: 
1. a még életében megjelent, valamint a még általa sajtó alá rendezett 

művek (lásd a bibliográfiát) 
2. a halála után sajtó alá rendezett művek: 

a) vidékeinkre vonatkozóak 
b) külföldi vonatkozásúak 

3. kiadatlan iratai. 
Legnagyobb műve a Dunáról szóló hatkötetes munka, a Danubius Pan-

nonico-Mysicus, amelynek alapgondolata a török elleni híd járatok alkalmá-
val vetődött fel benne. A folio impérialban megjelenő monumentális mű 
tervezetét Marsigli még magyarországi tartózkodása alatt jelentette meg 
Nürnbergben, 1700-ban. A tervezett szerkezettől csak néhány helyen tért 
el az 1726-ban megjelent, majd 1741-ben és 1744-ben további kiadásokat 
megérő könyvben. A könnyebb hozzáférhetőség végett 1741-ben La Hongrie 
et la Danube címen a Danubius Pannonico-Mysicus térképei jelentek meg 
különkiadásban, Hágában. 

Első műve, amely a törökről szól, csak halála után jelent meg, mivel a 
császár a török elleni hadjáratok kezdetekor megtiltotta kiadását. Végülis 
két kötetben, két — olasz és francia — nyelven Amszterdamban látott nap-
világot. Ugyanez a szöveg oroszul, a cári tudományos akadémia nyomdájában 
Szentpétervárott is megjelent. 

49 



510 V É K O N Y L Á S Z L Ó 

Első konstantinápolyi tartózkodása alatt írta megfigyeléseit a Boszpo-
ruszról. Ez 1681-ben jelent meg. A kötetet megmutatta az akkor Rómában 
tartózkodó volt svéd királynőnek is, aki nemcsak hogy elolvasta, de saját-
kezű jegyzeteivel is ellátta. Ez a példány a bolognai könyvtárban található. 

Török rabsága alatt a kávéról végzett vizsgálatainak tanulságait sop-
roni téli szállása idején írta le. A Bevanda Asiatica 1685-ben Bécsben került 
sajtó alá, Buonvisi bíborosnak ajánlva. 

Marsigli szinte minden idejét munkával töltötte, így még akkor' is, 
amikor 1698-ban a vizsgálat folyt ellene, értekezést írt a bolognai foszforral 
tett kísérleteiről, amely 1698-ban Lipcsében olaszul, 1702-ben latinul jelent 
meg. Ezt követ ce a Danubialis Operis Prodromus kiadása 1700-ban Nürn-
bergben, amelyet a londoni királyi tudós társaságnak ajánlott. Ekkor készült 
el — a határvonalak megvonásának ideje alatt—a majd 1714-ben megjelenő, 
a gombákról, moszatokról és a fagyöngyről készített mű vázlata, a Dissertatio 
de Generatione Fungorum is. A kötetet Marsigli Marius Lancisiusnak, IX. 
Kelemen pápa orvosának ajánlotta. 

Időközben (még 1705-ben) megjelent emlékirata, amelyben tisztázni 
próbálja magát a katonai körök előtt. 1705-ben és 1707-ben levelei jelennek 
meg, amelyeket a császárhoz és Bignon abbéhoz írt, ez utóbbiakat Cassisból. 
Majd 1709-ben megjelenik a Bécs sikertelen ostromáról szóló kötet. 

Marsigli életében új korszakot jelent, amikor katonai pályafutásának 
szomorú vége után Cassis-ban, egy francia tengerparti kisvárosban telep-
szik le. Tanulmányozni kezdi a tengert. Az oceanográfia tudománya Marsig-
lit mint az első tudatos oceanográfust tartja számon. Kisebb lélegzetű ta-
nulmányai után 1725-ben jelent meg a Histoire Physique de la Mer francia 
nyelven. Később ugyanez olasz nyelven is megjelent. 

Marsigli a tengerkutatásban mintegy kétszáz évvel megelőzte a korát, 
hiszen a tenger felfedezésére csak 1872-ben indulhatott el a Challenger 
oceanográfiai expedíció. 

Régészeti előtanulmányok után kerülhetett sor az összegyűjtött régi-
ségek, iratok elemzésére. Ennek eredményeként először a Traianus hídjáról 
készített tanulmány látott napvilágot 1715-ben. Ezután 1715-ben és 1717-ben 
levelei jelennek meg, majd a Histoire de la Mer 1725-ben, s végül 1726-
ban, Marsigli életművének méltó befejezéseként, a Danubius Pannonico-
Mysicus. A könyvhöz az anyagot a magyarországi török elleni hajdáratok, 
a téli táborozások és a karlócai békekötés értelmében történő határmegvonási 
munkálatok ideje alatt gyűjtötte egybe. Mint Veress Endre írta: „A Dunáról 
írt hatkötetes munkájánál a mai napig sincs nagyobb és díszesebb a világiro-
dalomban e folyóról". 

A térképek különkiadása mellett, amelyről már szóltunk, megjelentek 
a II. kötet táblái is Inscriptiones, Monumenta, Ornamenta címmel, évszám 
nélkül, Bolognában. Marsigli életében még az általa alapított Tudományos 
és Művészeti Intézetre vonatkozó iratok jelentek meg 1728-ban. 

Halála után 1732-ben, majd 1737-ben jelent meg a Stato Militare delV-
Imperio Ottomano kétnyelvű, illetve orosz nvelvű kiadása. Marsigli levele-
zéséből megjelenik még két kötet, 1750-ben és évszám nélkül, s azután egy 
ideig Marsigli iratai Bolognában porosodnak. 
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Iratainak magyar vonatkozásairól részletesen szóltunk A Marsigli-
kutatás története című fejezetben, erre itt nem térünk ki részletesen. Nem 
hagyhatjuk azonban figyelmen kívül azokat az iratokat, amelyek ugyan kül-
földön jelentek meg, de tartalmaznak igen fontos, bennünket is érdeklő 
vonatkozásokat. 

Ilyen a még 1702-ben megjelenő görög, arab, perzsa, török, héber és 
latin könyv- és kéziratjegyzék, amely Marsigli gyűjteményének mintegy a 
leltára. Nincs kizárva, hogy nagyon sok, történelmünkre vonatkozó adatot 
találhatnánk bennük. Hasonlóképp nem hagyhatjuk figyelmen kívül az 
Ercole Riccotti kiadványaiban megjelent kis tanulmányt sem (1879), amely 
közli Marsigli latin nyelvű levelét Passionei Domokos svájci pápai nuncius, 
később bíbornokhoz, amelyben Marsigli leírja, hogyan talált rá a Corvina 
maradványaira Budavár visszavételekor. 

Évszám nélkül jelent meg Mezzofanti és Assemani egy-egy tanulmánya, 
amelyekben a Marsigli-könyvtár keleti kódexeinek katalógusa (manoscritto 
no. 4111. alapján) és a könyvtár teljes jegyzéke (manoscritto no. 2951. alap-
ján) került feldolgozásra. 

A Marsigli életével foglalkozó irodalomban a legjobban használható 
forrásmunka a Giovanni Fantuzzi által eredeti feljegyzések, családi és egyéb 
levelezés alapján összeállított, okmánytárral ellátott Memória della vita del 
generale Marsigli címmel megjelent kötet. A kisebb tanulmányok mellett, 
amelyek Marsigli életének egy-egy szakaszára vetnek fényt, említésre mél-
tók a centenáriumi ünnepségek alkalmával kiadott kötetek. Ezek között is a 
legfontosabb helyet Marsigli önéletírása foglalja el, amelyet Emilio Lovarini 
rendezett sajtó alá. A kötet végén név- és helymutató könnyíti meg a magyar 
vonatkozások kikeresését. (Mellékletként Ludovico Mattiolo kétlapnyi réz-
metszetű rajzát találjuk Pétervárad 1694. IX. 10. — X. 2. közötti visszafog-
lalásáról. 

Marsigli életére vonatkoznak még Periele Ducati és Giuseppe Bruzzo 
népszerű stílusban írt könyvei, amelyek szintén tartalmaznak magyar vonat-
kozásokat, térképeket. Mario Longhena II Conte L. F. Marsigli un uomo 
darme e di scienza című kötetének bennünket érdeklő melléklete a 192. lap-
hoz csatolt Slankamen és a 208. laphoz csatolt Szeged várának látképe. 

Erdély történetével, földrajzával és természetrajzával foglalkozik Maria 
Emilia Amaldi doktori értekezése, amelyet Marsigli magyarországi feljegy-
zéseinek, gyűjtéseinek felhasználásával készített el La Transylvania attraverso 
i documenti del conte L. F. Marsili címmel. 

A jubileumi Marsigli-bizottság által kiadott művek között kétségtelenül 
legnagyobb az a tanulmánygyűjtemény, amely Memorie intorno a L. F. Mar-
sili címmel jelent meg. A kötet tizenhat tanulmányt tartalmaz, főleg a tö-
rök elleni hadjáratokról szóló iratok elemzését. 

A Celebrazione di L. F. Marsili nel secondo centenario dalia morte cimu 
kötet tanulmányai közül bennünket is érint Iványi Béla tanulmánya, amely-
nek címe: L. F. Marsili, primo esploratore della grandé pianura ungheresa. 
A 62 lapos tanulmányban található a bécsi és a budapesti levéltárak Marsiglire 
vonatkozó anyagának jegyzéke is. 

Végül, de nem utolsósorban, nem hagyhatjuk ki Carlo Tagliavini munkái-
nak említését, aki az első olasz nyelvű, de a régi magyar nyelvemlékek között 
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is egyik legjelentősebb munkát tette közzé, a székely-magyar rovásírás ábé-
céjét, s azt a rovásírással készült naptármásolatot, amelyet Marsigli Erdélyből 
vitt magával 1690 telén, 

A külföldi Marsigli-kutatás elemzése korántsem tekinthető teljesnek, 
ha az elmondottakat nézzük, de munkánk célja nem is ez. Csak ízelítőt ad-
hattunk abból az óriási anyagból, amely majd 250 éve egyre halmozódik. 
És ez még nem is a teljes anyag, hiszen bibliográfiánk sem tekinthető teljesnek. 

Aki Marsigli munkásságával szándékozik foglalkozni, elkerülhetetle-
nül találkozni fog a kiadatlan iratok problémájával. Marsigli iratainak, ame-
lyek a bolognai Egyetemi Könyvtárban találhatók, a teljes katalógusát je-
lentette meg Lodovico Frati 1928-ban. Ebből azonban hiányzik a Veress 
Endre által talált töredékek leírása. E két munka alapján minden magyar 
vonatkozású kézirat ma is megtalálható. 

Kiadatlan iratai 

Munkánk tulajdonképpeni célja az ismeretlen Marsigli-iratok, térképek 
felszínre hozása: ízelítőt adni ebből a hatalmas anyagból, hogy a kutató 
kedvet találjon elmélyedni benne. 

Lodovico Frati 1928-ban megjelentette a Bolognai Egyetemi Könyvtárban 
található Marsigli-gyűjtemeny teljes jegyzékét. Veress Endre 1906-ban 
adta ki a vidékeinkre vonatkozó meg nem jelentetett iratok jegyzékét. E 
két munka alapján a kutató számára könnyen hozzáférhető az anyag, ami 
nem jelenti persze egyúttal azt is, hogy helyszíni kutatás során nem kerülne elő 
érdekes helyi vonatkozású töredék. Az említett jegyzékekből a további ku-
tatás megkönnyítése érdekében azokat a részleteket tartjuk szükségesnek kö-
zölni, amelyek vidékeinkre vonatkoznak. A kötetek száma, alatta a kötet 
teljes címe, majd a vonatkozások jegyzéke következik. 

VOL. 5. 

Piante di fortezze, forti, assedi, ponti, accampamenti, e proposizioni fatte 
alV Imperatore Leopoldo nelle guerre deli Ungaria e delV Impero dal Generale 
Conte L. F. M. 

Ponté 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 face desistere a far fare a Giuvina. 
("20 x 20 cm nagyságú festett térkép) 

Plan de Petervaradin et des retranchements faicts par 1' armée 
Imperiale comandée par le Mareschalle Comte de Caprara, avec les cam-
paments, lignes et approches dl'armée Ottomane commandée par le Grand 
Vizir Aly Bassa arrivé le 11. sept. et decampé la nuit du lau 2. oct \69A. 
(46 X 64 cm nagyságú gondosan festett térkép) 

Segedin. (A szegedi vár 42x61 cm színezett térrajza, felül maga a vár 
35 cm hosszú látképe) 
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VOL. 8. 

Libro di diverse piante di fortezze, ed in esso vi sono le diverse mie propo-
sizioni per fortificare Belgrado e l'istmo di Morae e la fortificazioni dell isola 
Carolina, che fu fatta nel Danubio alle Porte Ferree. 

Pianta del forte ne llisola d'Orsova, che feci fabricare per chindere il 
Danubio contro l'armamento delli Turchi. 

(A mai Ada Kale sziget 18 x 24 cm nagyságú színes térképe) 

VOL. 13. 

Esercizi militari, che praticava il Generale Conte L. F. M. nel suo regi-
mento d'infanteria, che aveva nel servizio delV Imperatore Leopoldo I. 

(Több száz színes vízfestésű kép a korabeli hadsereg öltözékéről, fel-
szereléséről) 

VOL. 19 

Co. Aloysii Ferdinandi Marsigli Epitome historicum regni Hungáriáé, 
sive prodromus et introductio ad „Acta executionis pacis Carlowicensis ad Cle-
mentumXI. P. M." 

A szegedi vár térrajza s a vár látképe 
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Déva vára 1701 tavaszán 
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Cox F J XI A-
Ca s a. j v e . o - T v j l c j c a _ » 

int in I'i A. ií C* 7>£wmHii 
»«kikV̂ 'lCl... 

A karlócai békekötés értelmében megjelölt új határvonal 

VOL. 20. 

Avium Danubium Collectio 
(Madarak színes rajzai) 

VOL. 21. 

Ichnografia fortalitiorum limitaneorum, quae, vigore pacis Karlowitzen-
sis, plurimam partem sunt destructa aut evacuata, uti quidem relationes hue 
spectantes clarius docent. 

(32x45 cm terjedelmű festett boszniai, horvát- és magyarországi terv-
és várrajzok) 

2. Slankamen ?. Mitrovitz 4. Morovig 5. Ratzka 6. Brod 7. Ugyanaz 
lerombolva 8. Gradiska 9—11. Jeszenovitz 12. Dubitzs 13. Kastanovitz 
14. Ó- és Új-Novi 15. Zerin 16. Pedaly 17. Gvozdansky 18. Sluin 19. Kremen 
20. Dresnik 21. Gratsatz 22. Lapats 23. Poritsovatz 24. Svonygrad 27. Titel 
(oldalt a vár látképével) 28. Becskerek 29. Ugyanaz lerombolva Következik 
négy számozatlan és aláírás nélküli vár képe — 25. Sablya 26. Ugyanaz le-
rombolva 27. Becse (mellékelten lerombolva) 28. Kanisa, a Tisza mellett 
(mellékletén lerombolva). 29. Szeged (Oldalt a város látképével) 30. Ugyanaz 
lerombolva 31. Csanád (a vár látképével) 32. Ugyanaz lerombolva 33. Arad 
34. Lippa (két példányban) 35. Ugyanaz lerombolva 36. Vepries 37. Ugyanaz 
lerombolva 38. Facset 39. Ugyanaz lerombolva 40. Lúgos 41. Ugyanaz 
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lerombolva 42. Sidovar 43. Ugyanaz lerombolva 44—45. Karátisebes 46. 
Ugyanaz lerombólva 47. Egris 48. Ugysnaz lerombolva 49. Bogcsán 50. 
Ugyanaz lerombolva 51. Mehadia 52. Ugyanaz lerombolva 58. Brod és 
vidéke 59. Doboy 60. Deschen 61. Magdey látképe (1697. okt.) 62. Prantuk 
látképe 63. Visoka (1697. okt. 25—26.) 64. Seralya látképe (1697. okt. 23—24.) 
65. Jajce. 

E várrajzokai Marsigli és mérnöki kara 1697 őszén készítette pontos 
felvételek alapján, tehát még a karlócai békekötés előtt (amelynek értelmé-
ben ezeket lerombolták vagy használhatatlanná tették). Ez ad a rajzoknak ki-
vételes jelentőséget. 

VOL. 22. 

Raccolta di vari pesci disegnati e miniati al naturale (Halak színes rajzai) 

VOL. 24. 

Raccolta di 122 Mappe di osservazioni militari ed erudite jatté dal Gene-
rale M. per limiti dei due imperii, che si stendono per la vera Ungaria e pei 
regni adjacenti, e che si dovrano riscontrare colle mappe poste in netto, potendo 
essere in queste notizie omnesse in quelli. 

Kisebb-nagyobb térképvázlatok, eredeti felvételek 1693-tól. 
1. L'Ungaria inondata con inccmodo delle marchie degli esserciti mostrata 

in mappa con il proietto del immedio possibile per non novarsi piu 
alPestremita dell'anno 1693, neP quale fu si grandé inondatione. 
31x41 cm nagyságú vázlat az áradások jelzésével. 

6. Mappa di la del Tibisco fatta nell anno 1697. 
Színezett térkép a Tiszától az Öltig terjedő vidékről. 

7. Mappa delle marchie e contromarchie deli aimata nell'anno 1696. 
A Duna völgye Érdtől Futakig a Tisza-vidék feltüntetésével. 

8. Mappa, che mostra le piú commode marchie tanto per larmata, che 
proviande dal Danubio, Tibisco e Marusio a Temisvar, e da que questo 
per rimettersi di novo occorendo al Danubio in soccorso delle piazze 
della Schiavonia, come la stradache pigliaranno li soccorsi delli Turchi 
da Belgrado a tal piazza. 
A Maros, Béga, Temes folyók vidéke Belgrádig, színesen. 

13. Recognitione nell' anno 1694 per trovar modo di fare un ponté sopra 
del Danubio a Baja. 

30. Sito, pianta d' aviso d' Illók, fatto nell'anno 1694. 
Az iloki vár 24x30 cm nagyságú színes térrajza. 

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

49. Confluenze del Dravo nel'Danubio l'anno 1695. osservata 
20 X 32 cm színes térkép. 

61. Mappa idrografica del Danubio da Kobilla sino all' aboccatura del Tibisco, 
fatta per la lite fra 1' admiraglio e viceadmiraglio. 19 x 55 cm színes térkép. 
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66. Mappa del proietto dato all Elettore di Sassonia per la campagru del 
1697. 
Dalmáciától Erdélyig terjedő nagy térképvázlat. 

VOL. 28. 
P Notizie geographe e genealogiche dell' Ungaria raccolte dal Generale Conte 

Marsili. 

Első része metszésre készített 9 gondos 43 x 60 cm nagyságú térképet 
tartalmaz: Monarch! Hungarica in sua regna principatus et ducatus divisa, 
nimirum Hungáriám veram, Bosnam, Serviam, Croatiam, Sclavoniam, 
Erzegovinam, Moldáviám, Valachiam, Transylvaniam, Banatum Temes-
variensem, Bulgáriám. 

A második rész genealógiai táblákat tartalmaz: Attiláról, az Árpádok-
tól I. Józsefig terjedő időszakban a magyar királyokról, boszniai királyok-
ról, a Nemanidákról, a Vukašin dinasztiáról, a zentai Bakákról, a Brankovics 
családról, a bolgái uralkodókról, hosszabb-rövidebb szövegmagyarázattal. 

VOL. 41. et 42. 

Mappae geographice itineris limitanei. 

A karlócai békekötést megelőző erdélyi és dél-magyarországi felvételek 
vázlatai. 

VOL. 45. 

Geographia Danubialis manuscripta. 

Marsigli vázlatai és térképei a Dunáról írt nagy művéhez. 

VOL. 47. 

Mappae geographicae, quae ad limites Hungaricos juxta pacem Karlozvitze-
nsem stabiliendas inserviunt. 

A karlócai békekötés értelmében megjelölt új határvonalak térképei. 

VOL. 54. 

Manuscritti diversi. Vol. IV. 
7. Progetto a S. M. Cesarea per fortificaxe realmente Belgrado, e cosi 

coprire tutte le conquiste dell'Ungaria. (42—58. lap) 
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14. Relazíone a D. Livio Odexlscalchi del ducato del Sirmio. (90—99. lap) 
22. Nota della popolatione nell'ducato di Si'mio (175—176. lap) 
70. Pianta della citta di Semendria. 

20x27 cm nagyságú színes térrajz. 
76. Sabaz. A vár 28 x 39 cm nagyságú tervrajza. 
99. Raccolta della lingua che si pratticava 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 alia fede cattolica, e da me 
dall istesso legno raccolta e mandata al mio gabinetto in Italia quando 
serravo li passi della Transylvania. (671—685.) 
A székely rovásírás ábécéje, naptári szentek nevei rovásírással, magyarul 
és latinul. 

VOL. 56. 

Manuscritti diversi Vol. VI. 

Lettere originali in Tedesco. 
Német nyelvű levelek 530 lapon, elől a levelek rövid tartalmát mutató index. 
A levelek az 1693—1696 közötti időből valók. Keltezési helyük: Becskerek, 
Futak, Illók, Pétervárad, Martonos, Kis-Kanizsa, Baja, Zenta, Becse, Bács, 
Bukin, Sablya, Aranka, Titel. 

VOL. 57. 

Manuscritti diversi Vol. VII. 

26—28. Progetto per 1 espugnazione di Belgrado comendatomi dall Augus-
tissimo padrone (1697) (286—299. lap) 
Marsigli fogalmazványa Belgrád két hadi térképével, az ostrom ábrá-
zolásával. 

32. Entwurf der Landschaft, allwo die Theisz in die Donau, sich ergeust 
enthaltend absoderlich di Situation Titel und wie selbiger Ort leichtlich 
oder mit grosser Müh kann beschüt zet werde, nachdem sich trockne 
Zeiten oder Ergiessungen der Wasser eraugnen. 
45x60 cm festett térkép, 8 pontba foglalt magyarázattal. 

VOL. 58. 

Manuscritti diversi Vol. VIII. 

25. Registro de voti, progetti, instruzioni e ricordi diversi sopra de limite 
da stabilirsi tra limperio Cesareo ed Ottomano fatti e respettivamente 
esibiti a chi s aspetta. (217—249.) 
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Marsigli véleménye a Maros és Tisza hadi és kereskedelmi fontosságá-
ról, Pétervárad megvédéséről, a Tisza-Duna közének megvédéséről, 
a horvátországi határviszonyokról, Dalmácia kérdéséről. 

VOL. 59. 

Manuscritti diversi Vol. IX. 

Relazioni de i confini Cisdanubiali spedite a Sua M. Cesarea fra l'anno 
1699. e parte del 1700. 
Tartalma (1647 lapon) 27 érdekes jelentés, oklevélmellékletek kíséretében. 
A mellékletek mind Horvátországra és Boszniára vonatkoznak, tartalmazzák 
a basákkal folytatott levelezést. A jelentések keltezési helyei: Zalánkemény, 
Morovitz, Brod, Novi, Sluin, Dresnik, Racovitza, Costanovitz, Bijlovac, 
Sisak, Glovovac, Dobizza, Jakovar. 

VOL. 60. 

Manuscritti diversi Vol. X. 

Relazioni delli confini della Transilvania Fatti con l'imperio Ottomano 
fra l'anno 1700 e 1701. dal Generale Conte Marsili. 
Az erdélyi határjárások iratai. 

VOL. 62. 

Manuscritti diversi Vol. XII. 

Plenipotenza ed istruzione Cesarea per la commissione de i confini con 
i rescritti pure Cesarei riportati nel stabilimento de medesimi. 

1699—1701. közti német és latin iratok, Lipót császártól és a bécsi 
Haditanácstól a karlócai béketárgyalásra vonatkozólag, s az annak következ-
tében foganatosított várlerombolások ügyében. 

VOL. 63. 

Manuscritti diversi Vol. XIII. 

Lettere de Consiglio di Guerra ricevute nella divisione de confini della 
Sclavonia e Croazia. 

1699—1701 közti levelezés a határrendezés ügyében. 
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VOL. 65. 

Manuscrit ti diversi Vol. XV. 

Lettere Turche con la traduzione in commissione de confini. 
A temesvári és a belgrádi basa valamint a határügyi tárgyalásokra kikül-

dött török biztosok levelei Marsiglihoz német, olasz vagy latin fordításokkal. 

VOL. 66. 

Manuscritti diversi Vol. XVI. XV. 

Notitiae geographicae originales circa lineam lmitaneam Cisdanubialiem, 
sive diaria in itinere limitaneo Cisdanubiali collecta. 

A határrendezési munkálat eredeti térképvázlatai, több mint 400 lapon, 
1700. május 1-től 1701. április 21-ig. 

VOL. 101. et 102. 

Miscellanea antiquitatum variarum 

Diversi fragmenti di antichitamcioe marmi inscrizioni, vestigi, di antichi 
edifici, osservati dal Generale Conte Marsigli nell' Ungaria alcuni di essi. 
Da notizie della Libraria di Mattia Corvino re d'Ungaria, ch'egli ritrovo 
in Buda l'anno 1686. 

VOL. 103. 

Documenta rerum Croaticarum et Transylvanicarum in commissione limi-
tanea collecta. 

1. Denominationes montium, fluviorum, civitatumque et aliorum locorum, 
plerumque per Illyricum, eorumquo ab antiquo differentiae et signi-
ficata. (1—13. old.) 

2. Authores qui de Illyrico et Croatiae scripsorunt. (14—15. old.) 
3. Notae de titulis regum Croatiae, Serbiae et Ungariae. (19—21. old.) 
4. Antiqua; Romanorum inscriptiones, quae per Croatiam visuntur. 

22—23.) 
5. Eou. Pauli Ritter Responsio ad Postulata Ill'mo ac Excell. domino dno 

Aloysio Ferdinando comiti Marsilio, Sacrae Caesareae Reginaequae 
Maeiestati camerario, peditatus colonello, et ad limites totius Croatiae 
commissario plenipotentiario. Sub Dresnik 25. sept. 1699. (27—34. old.) 

6. Croatiae erudita descriptio. (35—45. old.) 
7. Zrinianae prosapiae arbor genealogica. (45—47. old.) 
8. Banorum Croatiae et Slavoniae cathalogus (920—1693.) (52—57. old.) 
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9. Diversi diplomi de i Re d'Ungaria e di Bosna, che provano l'estensione 
de confini del regno di Croatia, e mostrano, che alcuni luoghi veramente 
appartengono a questo regno. (59—126. old.) 

10. Dissertatio de regno Croatiae. (128—131. old.) 
11. Cathalogus familiarum in libro Insigniorum Illyricae nobilitatis compre-

hendarum. (132—138. old.) 
13. Documenti diversi estratti da archivi e communicati al Generale Conte 

Marsigli da corrispondenti del paese, e che risguardano le cose di Croatia. 
(140—149. old.) 

15. Francisci Ladány: De Gestis Banorum Regni Sclavoniae. 
Az irodalomban teljesen ismeretlen munka. Első négy lapja nyomtatva, 
a többi része kéziratban. A XVI. század elejéig, II. Lajos koráig terjedő, 
6 könyvben írt mű. (237—273. old.) 

16. Stemmatographia Zriniorum Mavortiae familiae (277—320. old.) 
17. Giovanni Benigni: Breve ristretto del regno di Bosna. 

Boszniai családok 13x18 cm nagyságú címerrajzai. 174 címerrajz. 
18. Libellus sanctorum patronorum et publicorum insigniorum regnorum 

et familiarum illustrium Illyrici imperii, quae magna cura singulariquae 
diligentia collegit atque depuixit Stanisslaus Rubchich Rex insigniorum 
domini Imperatoris Stephani Nemagnich. . . 
157 darab 10x13 cm színes címerrajzzal, a címerek felirata horvát és 
alatta latin nyelven. 

19. Regnorum et provinciarum Illyricorum insignia genuina. 
72 darab 6 x 10 cm színezett címerrajz. 

A kötet második része erdélyi vonatkozású. Ebből csak a következőket 
emeljük ki : 

7. Rozsnyai Dávid 1674-ben törökül írt „Siralmas panasza" latinra for-
dítva s Marsiglinek felajánlva 1701-ben. (390—489.) 
A kötet második részének mellékleteként: Conscriptio districtorum 

Karánsebes, Lúgos, Bokcsa, Csakova, Versec, Palánka, Pancsova, Porecsa, 
Mehadia vei Orsova, Facset, Tótváradja. Neorecti pagi Lippenses, circum-
jacentes Temesvár et infra Temesvár. 

VOL. A. M. C. I. 5. 

Raccolte di mappe geographicae. 

Tartalmazza azokat a metszett térképeket, amelyeket Marsigli magyar-
országi és külföldi utazásai közben gyűjtött. Legszebb és legértékesebb mind-
járt az e'ső : 

Mappa della Transylvani, e Provintie contique, nella quale si vedanoli 
Confini dell' Ongaria, e li campamenti fatti dell'Armate Cesaree in queste 
ultime guerre. In Hermanstadt An. 1699. Gio. Stephanus Welzer de Corona 
fecit. 

178 x 101 cm terjedelmű hatalmas térkép, sok hibával. Jelentősek azonban 
a két szélén elhelyezett vár- és tájképek. Baloldalt: Schesburg (15x28 cm), 
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Deva (7x14 cm), Girginy (7x14 cm), Kronstadt (17x25 cm), Udvarhell 
(11X 12 cm), Fogaras (11 x 12 cm), Clausemburg (21 x28 cm), Hermanstadt 
citta kapitale della Transilvania (23 X 28 cm) Veduta da Ponente della citta 
di Hermanstadt (8 x28 cm). Jobboldalt: Disegno di Nissa come fu fortificate 
l'anno 1690 (13x28 cm), Pianta di Belgrado con sue fortificazioni fattevi 
l'anno 1695—1696. (28x35 cm), Pianta di Samosuyvar (11 x33 cm), Veduta 
da mezzogiorno di Samosuyvar (11x15 cm), Petervaradino nel stato che fu 
l'ahno 1697(25x28 cm). 

E ritka térkép egy példánya a nagyszebeni Bruckenthal Múzeumban is 
megtalálható. 

VOL. B. I. 21. 

Vita (del Conte Luigi Ferdinando Marsili). 

Marsigli önéletrajza csataképekkel, haditérképekkel mellékelve. 

VOL. 634. 

Divisio agrorum spectantium ad varius Hungáriáé ecclesias ab anno 1500 
ad 1527. 

A kötet előlapján régi könyvtári kézzel: Manoscritto trovato nella Biblio-
teca di Buda in lingua latina, della divisione di varii terreni in Ungheria. 

A 100 lapnyi kötet az esztergomi káptalan egyházi tizedszedőinek jegy-
zékét, számadásait tartalmazza 1500-tól 1527-ig. 

VOL. 672. 

Mátyás király budai könyvtárából való, 14x21 cm nagyságú, 234 írott 
lapnyi XVI. századi kötet, mely két kéziratot tartalmaz. Az egyik csonka: 
Expositio regulae S. Francisci. A másik kézirat címe: Registrum in omnes 
S. Scripturae libros. 

Szilády Áron kétségbe vonja, hogy Mátyás király könyvtárából való, 
mert kötése nem egykorú és nem Corvina-szerű. 

VOL. 1079. 

A könyv előlapján XVII. századi könyvtári kézzel: Manoscritto in 
lingua Todesca trovato nella Biblioteca di Buda. 

E kötet egy XVI. század közepén élt erdélyi kőhalomvidéki szász pap 
epistolariuma, azaz formuláskönyve, melybe 1500-tól kezdve ő és utódai 
1599-ig a mindennapi levélformákat másoltak le, valódi, teljes szövegű okle-
velek alakjában. így a kötet 116 különböző tartalmú levele közt igen sok a 
történeti fontosságú. 
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íme Marsigli gazdag irodalmi hagyatékának vidékünkre vonatkozó 
jegyzéke. Páratlan gyűjtemény, hiszen abban a természettudós, régész, 
történész, földrajzíró, nyelvész és etnográfus, csillagász és térképész egyaránt 
megtalálja a maga anyagát és tanulmányának tárgyát. 

Saját rajzai között igen fontosak azok, melyeket a karlócai békekötés 
előkészítése alkalmával, a határrendező bizottság tagjaként készített. A béke-
kötés értelmében lerombolt várak színes rajzát menti meg a 21 kötet, 65 
hiteles rajzot őrizve meg olyan helységekről, melyek legtöbbjéről még réz-
metszet sem maradt fenn. 

Művei 

OSSERVAZIONI, INTORNO A BOSFORO TRACIO, ovvero Canale 
di Constantinopoli, rappresentate in lettera alia Sacra Real Maetá 
di Cristina Regina di Svezia (1681.) Roma per Niccolo Angelo Tinnassi. 
In 8. 

BEVANDA ASIATICA etc. all'Eminent. Bonvisi Nunzio Apostolico appresso 
la Maesta dell'Imperadore etc. (1685.) Vienna d'Austria appresso Gio: 
Van Ghelen. In 12. 

DISSERTAZIONE EPISTOLARE DEL FOSFORO MINERALE o sia 
della Pietra illuminabile Bolognese a sapienti, ed eruditi Signori Colet-
tori dell'Acta Eridutorium di Lipsia. (1698.) Lipsia. In 4. — Több 
kiadást ért meg, latinul 1702-ben jelent meg. 

DANUBIALIS OPERIS PRODROMUS Ad Regiam Societatem Anglica-
nam. (1700.) Norinberga. 60 lap.—A Danubius Pannonico-Mysicus 
tervezete. Régészettel foglalkozókra nézve érdekes a 26—28. lap. 
Megtalálható a Magyar Nemzeti Múzeumban Hungh. 345 alatt és 
a Belgrádi Egyetemi Könyvtárban P 167 alatt. 

INFORM AZIONE di guanto gli é accaduto nell'affare della resa di Brisačo, 
con le Postille responsive alia contra notata Scrittura di Autore Anonimo, 
intitolata: Inpocenza immaginaria di ambi i Generali d'Arco, e Marsigli, 
a causa della troppo precipitata resa delPimportantissima Fortezza di 
Brisačo. (1705.) In 8. — Megjelent olasz és német nyelven, hely, nyomda 
és a nyomdász megnevezése nélkül. 

AGGIUNTA DI ALCUNE SCRITTURA IN SUA DIFESA. (1705.) 
— Latin és francia nyelven, hely, nyomda és a nyomdász megnevezése 
nélkül. 

LETTRE ÉCRITE DE CASSIS prés de Marseille le 18. Decembre 1706 
á. M. lAbbé Bignon, touchant quelques branches de corail qui ont 
fleuri. (1707.) — Journal des Scavants tomo 35. pag. 346—359. 

BREVE STORIA IN CUI SI NARRATO LE CAGIONI DELLA PAS-
SATA guerra tra 10 Impeardore e la casa Ottomana e cioccho nell 
assedio di Vienna e per alcun da popoli a Turchi avenne composta 
da uno storico turco, e nella nuova volgare favella ridutta. Al Signor 
Pietro Garzoni. (1709.) Bologna per Constantino Pissari. — A ms. 
57. 407—446. old. alapján. 
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EXTRÁIT D L'ESSAY PHYSIQUE DE LA MER. (1710.) Inserito nell'Is-
toria dell'Accademia Reale delle Scienza dell'armo. 

BREVE RISTRETTO DEL SAGGIO FISICO INTORNO ALLA 
STORIA DEL MARE scritta alla Regia Societá di Parigi, ora esposto 
in una lettera all Eccmo Sig, Cristi no Martineiii Nob. Veneto. Anno-
tazioni intorno alla Grana de Tintori, detta Kermes, in una lettera 
all'Mmo Sig. Antonio Maria Valisnieri publico Lettere di Padova in 
4. con figure in rame. (1714) Venezia per Andrea Poletti. 

DISSERTATIO DE GENERATIONE FUNGORUM ad III. et Rev. 
Praesulem Joannem Mariam Lancisium dementis XI. Pont. Apost. 
Max. Archiatrum et Cubicularium intimum, cui accedit ejusdem 
responsio una cum Dissertatione de Plinianae Villae Ruberibus, atque 
ostiensis Littoris incremento. (1714.) Roma, in folio. Ex officina typo-
graphica Francisi Gonzagae in via lata. 

LETTERA INTORNO AL PONTE FATTO SUL DANUBIO SOTTA 
L'IMPERIO TRAJANO, indirizzata al R. P. D, Bernardo di Mont-
faucon in data di Roma 27. aprile 1715. Megjelent még a Giornale 
Venezia XXII. kötetében a 116. és következő lapokon és Sallengre 
A. H.: Novus Thesaurus Antiquitatum Romanorum című művében. 

LETTERE A CLEMENTE XI CIRCA L'ÉSAME DEL LITTERATE 
DEL MARE ADRIATICO (1715.) —Bologna vecchia vol 4,. carte 
131-134. 

LETTERA SCRITTA AL SIGNOR ANTONIO VALISNIERI intorno 
al origine delle anguille in data de 21. giugno 1717. — Megjelent a 
Giornale Venezia XXIX. kötetében (206. old.) 

HISTOIRE PHYSIQUE DE LA MER (1725.) — Ouvrage enrichi de 
figures dessinées d aprés le naturel Par L. F. Co. de Marsigli, membre 
le Académie Royale des Sciences de Paris. Amsterdam aux depens 
de la Compagnie, in folio. 40 rézmetszetes táblával, 173. lap, előszóval. 
— Megtalálható a Budapesti Egyetemi Könyvtárban. 

DANUBIUS PANNONICO-MYSICUS, observationibus geographicis, ast-
ronomicis, hydrographicis, historicis, physicis perlustratus et in sex 
tomo digestus ab A. F. com. Marsili-Hagae Comitum, P. Gosse (1726.) 
54 X 39 cm. 
Tomus 1. In tres panes digestus geographicam, astronomicam, hydro-
graphicam. 
Tomus 2. De antiquitatibus Romanorum ad ripas Danubii. 
Tomus 3. De mineralibus circa Danubium effossis. 
Tomus 4. De piscibus in aquis Danubii viventibus. 
Tomus 5. De avibus circa aquas Danubii vagantibus, er ipsarum nidis. 
Tomus 6. De fontibus Danubii. 
Megtalálható Magyarországon a Pécsi Egyetemi Könyvtárban, a 
Budapesti Egyetemi Könyvtárban és az Országos Statisztikai Hivatal 
tulajdonában (itt egy teljes és egy töredékes példány). Jugoszláviában 
a Matica srpska könyvtárában és a Belgrádi Egyetemi Könyvtárban 
van meg. Ezenkívül megvan a pozsonyi, krakkói, bécsi, párizsi és 
természetesen a bolognai könyvtárban is. Francia nyelven 1744-ben 
jelent meg. 
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INSCRIPTIONES, MONUMANTA, ORNAMENTA. — évszám nélkül — 
Bononiae. A Danubius Pannonico-Mysicus lom. 2. táblái külön kiadva. 
Megtalálható a Budapesti Egyetemi Könyvtárban és a velencei St. 
Marco könyvtárban. 

ATTI LEGALI PER LA FONDATIONE DELL INSTITUTO DELLE 
SCIENZE ED ARTI LIBERALI per memoria degli Ordini Eccle-
siastici Regolari, e Secolaro, che compongono la citta di Bologna. 
(1728.) — Bologna nella Stamperia di San Tomasso lAquino. In folio. 

STATO MILITARE DELL IMPERIO OTTOMANO, incremento e 
decremento d del medesimo del Sig. Co. Marsigli. (1732.) Tom. 1—2. 
A la Haye, Pietro Gosse. — Olasz és francia nyelven, egy kötetben, 
kéthasábos. Orosz nyelven 1737-ben Szentpéterváron jelent meg. 
— Magyarországon megtalálható a Budapesti Egyetemi Könyvtárban, 
Jugoszláviában a Belgrádi Egyetemi Könyvtárban és a Matica srpska 
könyvtárában. 

LA HONGRIE ET LA DANUBE par le Co. Marsigli (1741.) — A La Haye, 
Aux depens de la Compagnie. Marsigli térképei in folio impérial. 
Bevezetés és 31 térkép. Megtalálható a Pécsi Egyetemi Könyvtárban. 

LETTERA A L CANONICO PAOLO GAGLIARDI sopra 10 stato 
antico de Cenomani, colle note dAntonio Sambuca, inserita nella 
memorie Istorico-critiche intorno all antico stato (1750.) — Brescia, 
presso Gio Maria Rizzardi a cart. 366, in folio. 

LETTERA ALL ILLUSTRISS. SIG. ANTONIO VALISNIERI del 
Co. Marsigli riferita nel tomo 2 delle Opere del detto Valisnieri alia 
pag. 359. 

OBSERVATIONS SUR LANALYSE DES PLANTES MARINES ET 
PRINCIPALEMENT DU CORAIL ROUGE. Inserita nell Histoire 
del Académie Royale des Sciences de Paris, cart. 48. 

OBSERVATIONS SUR LE PLANTES DE LA MER. Nella medesima 
Storia a cart. 69. 

Marsigli műveinek jegyzékét életrajzírói nyomán állítottam össze, a 
megje'enési sorrendet véve figyelembe. Fontosabb műveinél közlöm azt is, 
hogy azok mely könyvtárakban találhatók. Azokat a műveit, amelyeket később 
adtak ki, a bibliográfiában fogom felsorolni. Azokat, amelyeken évszám 
nélkül találtam, mind a végére hagytam. 

Utószó 

Azok közül az emberek közül, akikkel Marsigliről, illetve vele kapcsolatos 
kutatásaimról beszéltem, szinte kivétel nélkül mindenki feltette a kérdést, 
hogyan jutottam el Marsiglihez, mi volt az, ami magára vonta figyelmemet, 
mi késztetett arra, hogy elkezdjem ezt a munkát. Úgy érzem, ez a tanulmány 
nem lenne teljes, ha erről nem számolnék be. 

1973 májusában véletlenül kezembe került a Létünk című folyóirat 
1972/1. száma. Belelapozva megakadt a szemem egy lábjegyzeten, melynek 
szövege a következő volt: „L. F. Marsigli: Danubius Pannonico-Mysicus. 
Amste~dam, 1726. Mellékesen jegyezzük meg, hogy az említett könyv, amely 
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valóságos tárháza a földrajzi, régészeti, történeti, geológiai, biológiai, néprajzi 
stb. adatoknak, Marsigli munkásságának csak kis részét tartalmazza. Bolog-
nában, a Marsigli alapította Akadémia birtokában több mint tízezer kézirat, 
jegyzet, rajz, akvarell áll immár 250 éve kiadatlanul. Ezek az iratok nagyobb 
részben a történeti Magyarország területére vonatkoznak, s közöttük minden 
bizonnyal jócskán akadnának olyan fontos adatok is, amelyek a mai Vajdaság 
területére vetnének újabb fényt. Lodovico Frati 1928-ban 162 nyomtatott 
oldalon adta közre ennek az említett anyagnak a katalógusát." A cikk, amelynek 
lábjegyzetét elolvastam, Szekeres László írása volt. Címe: „A régészeti 
kutatás áttekintése Bácskában 1945-ig." A tanulmányban Marsigli pársoros 
jellemzését olvashatjuk, azonban régészeti munkásságáról, amely Bácskára 
vonatkozna, nem esik szó. 

Az idézett szövegben nemcsak az ragadta meg figyelmemet, hogy a 
mai Vajdaságra vonatkozó adatok kerülhetnek napvilágra, hanem az is, 
hogy Marsigli munkássága ismeretlen, kéziratai nagyobbrészt kiadatlanok. 
Ez indított arra, hogy elkezdjem azt a munkát, melynek eddigi eredményeit 
tartja kezében az olvasó. 

A kutatást Magyarországon kezdtem. A szegedi Somogyi-könyvtárban 
és Egyetemi Könyvtárban kijegyzeteltem a Marsigli életére, munkásságára 
vonatkozó adatokat. Ugyanakkor levélben kapcsolatba léptem a Magyar 
Országos Levéltárral, az Országos Széchényi Könyvtárral, a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem Könyvtárával, a debreceni Kossuth 
Lajos Tudományegyetem Könyvtárával és a Pécsi EgyeLemi Könyvtárral. 
Tőlük bibliog áfiai adatokat kaptam, illetve tájékoztatást Marsigli munkáinak 
hollétéről. Szegeden felkerestem a József Attila Tudományegyetem Olasz 
Filológiai Intézetében Koltay-Kastner Jenő professzort, aki személyesen 
is részt vett a centenáriumi ünnepségeken 1930-ban, s aki volt szíves rendel-
kezésemre bocsátani a centenáriumi kiadványokat. 

Ezzel párhuzamosan Jugoszláviában is elkezdtem a levelezést. Adatokat 
a következő intézetektől kaptam: Nacionalna i sveucilisna bibliotéka Zagreb, 
Univerzitetska bibliotéka „Svetozar Markovié" Beograd, Srpska akademija 
nauka i umetnosti, Beograd, Arhiv Vojvodine, Sremski Karlovci és Bibliotéka 
Matice srpske Novi Sad. 

Az anyaggyűjtés 1973 májusától 1975 februárjáig tartott. Az összegyűlt 
anyagból készült el az a cikk, amely a Létünk 1976/5. számában jelent meg 
Marsigli címmel. Ennek bibliográfiai jegyzékében 126 tétel szerepel. A cikk 
megjelenése után fordultam a legilletékesebbekhez, a bolognai intézetekhez. 
Az Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna szíves útbaigazítására, 
a Biblioteca Universitaria di Bologna többszöri levélváltás után megküldte 
számomra azoknak az iratoknak a másolatait, amelyek — részben — itt 
kerülnek először közlésre. Az egyetemi könyvtár kiegészítette bibliográfiai 
adataimat is, így már egy sokkal teljesebb bibliográfia (167 tétel) jelenik meg. 
Ebben szerepe van Raffaella Gherardinak, a bolognai Egyetem Istituto 
storico-politico munkatársának is, aki Marsigli kiadatlan iratairól szóló 
munkájával ajándékozott meg. 

A bibliográfia ezzel még korántsem tekinthető teljesnek, hiszen Marsigli 
munkássága kiterjedt a mai Törökország, Románia, Csehszlovákia, Ausztria, 
Franciaország területére — természetesen Magyarország, Jugoszlávia és 
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Olaszország mellett —, de nem tarthatók kizártnak esetleges német, angol 
vonatkozások sem. Nem is beszélve Marsigli kiadatlan iratairól, amelyeknek 
feldolgozása, elemzése és kiadása még a jövő feladata. 

Szóljunk végül a mellékletként szereplő Marsigli-iratokról. E munka 
célja nem lehetett az itt először megjelenésre kerülő iratok feldolgozása, 
ez meghaladta volna a rendelkezésre álló keretet. 

Munkám célja, mint már bevezetőben hangsúlyoztam, megismertetni 
az olvasót Marsigli életével, munkásságával, hatalmas gyűjteményével, 
Marsiglit az őt megillető elismerésben részesíteni vidékünkön végzett mun-
kájáért. Szerettem volna útmutatót adni, és felébreszteni az érdeklődést a 
kiadatlanul heverő iratok iránt. 

Tehát a mellékletként szereplő Marsigli-iratok még csak ezután kerülnek 
majd feldolgozásra. Felhívnám azonban a figyelmet néhány jelentősebb 
mozzanatra. Rendkívül jelentősek a Tisza torkolatának vidékét ábrázoló 
térképek és várképek, Slankamen és Titel környékének térrajza. 

Kanizsai vonatkozásban jelentős a mai Törökkanizsa helyén állt Clain 
Canisa várának alaprajza, valamint a Tisza-Maros-Aranka háromszög vidékét 
ábrázoló német nyelvű jelmagyarázattal ellátott térképvázlat. A becsei vár 
ábrázolása nem különösebben figyelemreméltó, hiszen már ismert a Bécsi 
Hadilevéltár anyagából, inkább a várat ábrázoló metszet sarkában levő távlati 
térképen látható földvár érdemel figyelmet, amelynek egyik oldalát a Ti-
sza partja képezte s amelynek két sarkán bástya állt. Ez a moholi földvár. 
A térkép 1697-ből származik. 

Jelentősek a Szegedet ábrázoló képek, amelyeken láthatók Szeged temp-
lomai, még ép állapotában a Szent-Dömötör templom, és a vár területén 
két templom (nem három, mint azt Eperjessy Kálmán állította 1928-ban a 
Szegedi Alföldkutató Bizottság Könyvtárában megjelent közleményében). 
Eperjessy a kéziratot és a látképet a Bécsi Hadilevéltárban találtav Ugyanez 
a kép (a 25.) Marsigli iractárában is m.gtalálható. A magyarázat egyszerű: 
Marsigli azokat a felvételeket, amelyeket köteles volt a Hadilevéltárnak át-
adni, több példányban készítette. Ez nemcsak erre a képre vonatkozik, így 
lehetséges, hogy Marsigli egyes iratai, felvételei megjelenhettek, mint a 
Bécsi Hadikvéltár anyaga, a szerző nevének feltüntetése nélkül. 

Tudom, hogy e munka korántsem teljes, hiányosságai vannak, de ment-
ségemre szolgáljon, hogy hatalmas anyaghoz nyúltam, s amit kezében tart 
az olvasó, az csak az első vázlatos ismertető. 

BIBLIOGRAPHIA MARSIGLIANA 

Marsigli magyar irodalma 

Hanák János: Az állattan története és irodalma Magyarországon. Budapest, 1849. 35—41. 
Rövid életrajz, a Danubius Pannonico-Mysicus állattani részének taglalása. 

Szilády Áron jelentése bolognai útjáról. Az MTA Értesítője, 1868. 128—142. 
Marsigli rövid életrajza latin nyelven. Latin kódexek felsorolása. 

A Corvina kérdése Olaszországban. Századok, 1880. 354—355. 
Recenzió Ercole Ricotti: Sulla Biblitheca Corvina spigolature című tanulmányáról. 

Beliczay Jónás: Marsigli élete és munkássága. Budapest, 1881. Ért. a Tört. Tud. Oszt. 
köréből IX. kötet 9. füzet. Bevezető, Marsigli életrajza, művei, életírói. Eddig a 
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legnagyobb terjedelmű Marsigliről magyar nyelven megjelent mű, nem a legmeg-
bízhatóbb adatokkal. Nagyrészt Fantuzzi Memorie della vita de del generale Marsigli 
című művének átírása. 

Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferenc gyermekkora és ifjúsága. Pozsony, 1881. 268—269. 
Rákóczi ésMarsigli kapcsolata. 

Petrik Géza: Magyarország bibliográphiája 1712—1860. Budapest, 1890. II. kötet. 680. 
Áldásy Antal: Olaszországi leváltári kutatások. Magyar Könyvszemle, Budapest, 1892—93. 

240—277. 
Rövid életrajz, Marsigli szerepének taglalása a francia-magyar kapcsolatokban. 
Marsigli iratainak katalógusa a bolognai egyetemi könyvtárban, az irattár felépítése, 
hozzáférhetőség. 

Havass Rezső: Magyar Földrajzi Könyvtár. Budapest, 1893. 
Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család története. Budapest, 1892. III. 608—621. 

Marsigli magyar kapcsolatai. 
Thaly Kálmán: Erdélyi costume-képek a XVII. századból. Akadémiai Értesítő, Budapest, 

1893. 658—661. 
A Le Populatione di Transylvania composte di varié nationi, di diverse lingue, religioni 
usi e vestiti című Marsigli kézirat elemzése. 

Áldásy Antal: Az 1707. évi ónodi országgyűlés története. Századok, 1895. 561—562. 
Marsigli kapcsolatai a Rákóczi féle szabadságharccal. 

Thaly Kálmán: A budai mufti könyvtára az 1686-os években. Magyar Könyvszemle, Buda-
pest, 1896. 338—340. 

Reizner János: Szeged története. Szeged, 1899. I. 169. 
Margalits Ede: Beigel István: Marsigli iratai a bolognai egyetemi kényvtárban. Századok. 

Budapest, 1903. 277—283. 
Recenzió. Marsigli rövid életrajza, iratainak boszniai vonatkozásairól. 

Apponyi Sándor: Hungarica. Magyar vonatkozású külföldi nyomtatványok. Budapest, 
1902. I—II. • (Marsiglira vonatkozik: 257, 271, 349.) 

Veress Endre: A bolognai Marsigli iratok magyar vonatkozásai. Magyar Könyvszemle 
Budapest, 1906. 44 lapon a bolognai Marsigli levéltár 120 kötetnyi kéziratának 
magyar vonatkozású jegyzéke. 

Veress Endre: Gróf Marsigli Alajos Ferdinánd, olasz hadimérnök jelentései és térképei Buda-
vár 1684—86. ostromáról, visszafoglalásáról és helyrajzáról. Budapest Régiségei, 
1907. IX. 70. 

Károlyi Árpád: Recenzió a Marsigli jelentései stb (ld. előbb) Századok, 1907. 
Márki Sándor: Rákóczi adriai tervei. Magyar Adriai Könyvtár, 1915. II. sorozat, 9. szám. 
Márki Sándor: Desalleurs altábornagy Rákóczinál. Hadtörténelmi Közlemények, Budapest, 

1917. 230. 
Vutskits György: A magyar birodalom állatvilága. Budapest, 1918. 

Marsigli ichtyológiai megfigyelései, kutatásának jelentősége ebben a tudományágban. 
Veress Endre: II conte L. F. Marsigli e gli Ungheresi. 

Imola, 1929. Studi e Memorie per laStoria deli Universita di Bologna. X. 81—103. 
Az olasz közönség tájékoztatása az addig elért magyar kutatásokról Marsiglivel 
kapcsolatban. 

Bevilacqua-Borsodi Béla: L. F. Marsigli di Bologna gróf, tábornok XVII. századvégi 
csillagászati megfigyelései. 
Stella, Budapest, 1929. 22. 

Garády Sándor: Marsigli óbudai castrumai. Budapest História, 1929. 173—177. 
Rövid ismertető két római castrumról és a későbbi kutatásokról ezzel kapcsolatban. 

Bevilacqua-Borsodi Béla: L. F. Marsigli rokonai és a Bevilacqua családok. Nemzeti Szalon, 
Budapest, 1930. nov. 1. 7. 

Gaál István: Marsigli kutatásai hazánkban. Természettudományi Közlemények, Budapest, 
1930. 593—603. 
Marsigli ásvány- és kőzettani munkájának méltatása. 

Sebestyén Gyula: A magyar rovásírás emlékei. Budapest. 35—36. 
Veress Endre: A Marsigli centenáriumi kiadványok magyar vonatkozásai. Magyar Könyv-

szemle, Budapest, 1930. 8. 
Veress Endre: II conte Marsigli in Ungheria. Corvina, Budapest, 1931. Conferenza tenuta 

alla Societa Mattia Corvino di Budapest. XIX—XX. 39. 
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Iványi Béla: Recenzió E. Lovarini: Autobiografia di L. F. Marsigli című műről. Századok, 
Budapest, 1931. 438. 

Iványi Béla: Recenzió a Memorie intorno a L. F. Marsigli antológiáról. Századok, Budapest, 
1931, 440. 

Iványi Béla: Recenzió a Scritti inediti di L. F. Marsigli című kötetről. Századok, Budapest 
1932. 354—355. 

Tóth László: Recenzió a Celebratione di L. F. Marsigli cimű kiadványról. Századok, Budapest, 
1934. 356. 

Bevilacqua-Borsodi Béla—Mazsáry Béla: Pest-budai kávéházak. Kávé és kávémesterség. 
Budapest, 1935. 1060—77. 

Marsigli soproni kapcsolatai. Soproni Szemle, Sopron, 1941. Rövid cikk. 
Kosáry Domokos: Bevezetés a magyar történelem forrásaiba és irodalmába. Budapest, 

1951. 405. 
Uherkovich Gábor: L. F. Marsigli, hazánk egykori nagy kutatója. Dolgozatok a Szolnoki 

Múzeum gyűjtőterületéről, Szolnok, 1959. 
Serge Bertino: A tenger mélye. Gondolat, Budapest, 1972. 36—38. 

Marsigli munkásságának jelentősége a tengerkutatás történetében, a Histoire de 
la Mer rövid elemzése. 

Kéki Béla: Az írás története. Gondolat, Budapest, 1975. 122. 
Vékony László: Marsigli. Létünk, 1976. 5. szám. 84—115. 

Marsigli XVIII. századi irodalma 

Scipione Pompeo Dolfi: Cronologia di Famiglie nobili di Bologna. Bologna, 1670. 534—541. 
Michael Talman: Elenchus Librorum orientalium manuscriptorum vivelicet graecorum, 

arabicorum, persicorum. turcicorutn et deinde hebraicorum ac antiquorum latinorum 
cum manuscriptorum comp, impressorum a Marsigli. Viennae, 1702. 

Relazione della funzione publica avuta in Bologna li 13. di marzo 1714. in occasione di 
aprire il nuovo Instituto delle Scienze. per Pissari, Bologna, 1714. 

Garzoni: Istoria della republica di Venezia, ove insieme narrasi la guerra per la successione 
delle Spagne ál re Carlo II. Venezia, 1719. 

Limiers de H. P.: Histoire de L Academie appellée L Institut des Sciences et des arts établi 
á Boulogne en 1723. 
Johann Dopplmayer: Historische Nachsricht von den Nürnberischen Mathematicis und 

Künstlern. Nürnberg, 1730. 
Matthaeus Bazzani: In obitu comitis Ludovici Ferdinando Marsigli oratio. Bononiae, 1732. 
Pietro Nicéron: Mémoires pour servir á I Histoire des Hommes Illustres dans la repüblique 

des lettres avec un Catalogues raissone de leur ouvrages. Chez Briasson Libraire rue 
S. Jacques á la Science (1729-től) Marsigliről: 1734. 212—227. 

Eberto Quincy: Mémoires pour la vie de m. le Comte de Marsigli. Zürich, 1741. I—II. 
De Bononiensi scientiarum et artium instituto atque academia commentarii. Bologna, 1745— 

1746. I—II. Parte I. 5—11. De senatoribus instituti praefectis. De Coraillo. Parte 
II. 74—78. Giuseppe Monti: De scriptis Comitis A. F. Marsigli. 378—388. 

Fontenelle: Eloge des Academiciens. Des Académies Francaise des Sciences des Belles 
lettres de Nancy, de Berlin et de Rome. Amsterdam, 1764. Nouvelle Edition I—XII. 
Eloge de L. F. Marsigli: VI. 249—261. 

G. G. Bolletti: Dell origine e de progressi deli Instituto di Bologna. Della Volpe, 1767. (1751. 
és 1780. évi kiadás név nélkül). 

Giovanni Fantuzzi: Memorie della vita del generale Marsigli dedicate all' Eccmo e Rev. Sig. 
Cardinale Opizio Pallavicini, Segretario di Stato di N. S. in Bologna. Bologna, 1770. 
Előszó., 338 oldal szöveg (okmánytárral). A legjobban használható forrásmunka. 
Az Országos Széchényi Könyvtárban III. Biogr. 1532. i. jelzés alatt. 

Lorenzo Fusconi: Online dell Instituto delle Scienze di Bologna. Roma, 1777. 7. 
Angelo Fabroni: Vitae Italorum doctrina excellentium qui saeculis XVII et XVIII floureunt. 

Pisa, 1779. V. 6—64. 
Giovanni Fantuzzi: Notizia degli serittori bolognesi. 

Bologna, 1781—1794. I—V. Nella Stamperia di San Tomasso đ Aquino. 
Marsigliről: 1786. V. 286—327. A grazi Egyetemi Könyvtárban lit. II . 38. sign, 
alatt. 
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Marsigli XIX. századi irodalma 

Giovanni Corniani: Isecoli della letteratura Italiana. Brescia, 1812. Vi l i . 339—351. 
Giovanni Veronesi: Storie e ritratti di uomini utili benafattori del I Umanita Bologna. 

Bologna, 1835. II. 
Serafino Mazzetti: Memorie Storiche sopra l Università e l Instituto delle Scienze di Bologna 

e sopra gli stabilimenti e i corpi scientifici alla medesima addeiti. Bologna, 1840. 
Emilio Tipaldo : Biografia degli Italiani Illustri. Venei.ia, 1841. VIII. 272—287. 
Gaetano Lenzi : Descrizione dei Instituto delle Scienze di Bologna, col nadra dell Uuniversità 

ed il novero delle Academie. Bologna, 1841. 
Michele Medici: Memorie storiche intorno le Academie scientifiche e letterarie della citta 

di Bologna. Sassi, 1852. 
Giovanni Arnaud: Monographie d Illustri Italiani— Il Conte L. F. Marsigli. „II Politecnico" 

1861. X. 171—198. 
Tito Chierici: Il Co. L. F. Marsigli. Cenni Biografici. Bologna, 1871. 
August Neilreich: Die Botanischen Leistungen des Dr. Burser und des Conte Marsigli in 

Nieder-Österreich. Vienna, 1866. 
La festa letteraria del R. Liceo Galvani e il Conte Ferd. Marsigli. Bologna, 1874. 
Otto Peschel: Geschichte der Erdkunde. München, 1878. 733. 
Ercole Ricconi: Sulla Bibliotheca Corvina spigolature. Torino, 1879. 
Victor Carus: Historie de la zoologie. Parigi, 1880. 356—365. 
G. B. Ercolani: Accademie delle Scienze dell' Instituto di Bologna dalla sua origine a tutta 

il 1880. Zanichelli, Bologna, 1881. 
Victor Rosen: Remarques sur les manuscrits orientaux de la collection Marsigli à Bologne 

suivies de la liste complète des manuscrits arabes de la même collection. Atti dell Reale 
Accademia dei Lincei, Rome, 1885. Serie 5. XII. 

Thoulet: Océanographie. Paris, 1890. 281. 
Enrico Alberte dAlbertis: Come la navigazione da diporto possa validamente contribuire 

allo studio della geografia fisica dei mari e de laghi. Atti de I. Congresso geografico 
Italiani, Genova, 1894. II. 72. 

Thoulet: Un des fondateurs de d océanographie. „Revue scientifique", 1897. Vi l i . 801. 
Siegmund Günther: Handbuch der geophysik. Stuttgart, 1897—1899. II. 376. 
Icilio Guareschi: La chimician Italia dal 1750 a 1800. I. 367. 
Michele Maylender: Le Accademie d'Italia degli Inqueti. III . 300—301. 
Mezzofanti: Catalogo dei codici orientali di L. F. Marsigli. (Manoscritto no. 4111. della 

R. Bibliotheca Universitaria di Bologna.) 
G. S. Assemani: Index Librorum Bibliotecae Marsilianae. (Manoscritto no. 2951. della 

R. Bibliotheca Universitaria di Bologna.) 

Marsigli XX. századi irodalma 

Christiano Wismüller: Der geograph L. F. Marsigli. Nürnberg, 1900. 
Adolfo Albertazzi : Avventure e militari imprese d'uno scienziato. (Il Conte L. F- Marsigli), 

1901. 258—268. 
Stefano Beigi : Spisi grofa Marsiglia u sveucilisnoj biblioteci u Bolonji. Glasnik Zemaljskog 

muzeja B. i H. 1901. 537—563. 
Lodovico Frati: Il viaggio da Venezia a Constantinopoli de Conte L. F. Marsigli (1679), 

Dal Nuovo Archivio Veneto 1904. 
R. Almagia: Sullo sviluppo della conoscenza delle profondita marine. „Bollettino della Società 

Geografica Italiana", 1905. 440. 
G. dalle Vedova: L oceanographia. Atti delle Soc. per il progresso delle Scienze, Napoli, 

1910.61. 
Emilio Costa: Contributi alla Storia dello Studio Bolognese durante il sec. XVII. Studi e 

Memorié per la storia dell'Università di Bologna, Bologna, 1912. III. 1. 
Charles Nordman : Quelque resherches récentes sur l océan. Revue de deux mondes, 1913. 218 
Icilio Guareschi : L. F. Marsigli e la sua opera scientifica. Memorie del/' Accademia delle 

Scienze di Torino, Torino, 1916. Serie 2. LXV. 
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Emilio Costa: La fondazione dell Instituto delle Scienze ed una riforma dello studio bolognese 
proposta da L. F. Marsigli. Srudi e Memorie per la storia deU Università di Bologna, 
Bologna, 1919. V. 47. 

A. Micheli: Il fiume Danubio e l Itali. Bolletino della Società geografica Ital. 1921. anno 
LV. 397—403. 

Giuseppe Bruzzo : L. F. Marsigli. Nuovi studi sulla sua vita e sulle opere minori edite et 
inedite, Bologna, 1921. 

Lodovico Frati: L Instituto delle Scienze nel 1726. Il Progresso, Bologna, 1922. 12. Gennaio. 
Lodovico Frati: Il settecento a Bologna. Remo Sandron, 1923. 147—168. 
Mario Longhena: L. F. Marsigli e le sue osservazioni sul Mare Adriatico. Bologna, 1926. 
Mario Longhena: Alpinismo nel Settecento. Bologna, 1927. 
Mario Longhena: Il gen. L. F. Marsigli e la raccolta delle sue carte geografiche. X Congresso 

geografico, Milano, 1927. 
Lodovico Frati: Catalogo dei Manoscritti di L. F. Marsigli conservati nella Bologna, Biblio-

teca Universitaria. Firenza, 1928. 
Különnyomat a „La Bibliofilia;" című lapból. Hiányzik belőle a Veress Endre által 
átnézett töredékek jegyzéke. 

Cosimo Bertacci: Geografi ed esploratori italiani contemporanei. Milano, 1929. I. 21—24. 
Pericle Ducati: L. F. Marsigli. „Resto del Carlino" Bologna, 1929. 3. Febraio. 
Giuseppe Guatteri: L. F. Marsigli, fondatore dell oceanografia. „Resto del Carlino", Bologna, 

1929. 2. Luglio. 
Mario Longhena: L. F. Marsigli sull Appennino Modenese e sul Cimone. „Archiginnasio", 

1929. XXIV. 31. 
Mario Longhena: Uno dei fondatori dell oceanografia — L. F. Marsigli. „Le vie d Italia" 

1929. 707—712. 
Mario Longhena : Una lettera sul viaggio da Livorno a Londra ed alle costa olandesi di L. F. 

Marsigli ad Boerhaave. Annuario del R. Liceo Scientifico a Righi, Bologna, 1929. 
Albano Sorbelli: L. F. Marsigli el Ungheria. „Resto del Carlino", 1929. 28. Marzo. 
Luigi Rava: Lopera di L. F. Marsigli. „Resto del Carlino", 1929. 17. Gennaio. 
Senza autore: L. F. Marsigli. „II Messagiero", Roma, 1929. 
Alberto Garbieri: L avventurosa vita di uno scienziato uomo di guerra. „La Lettura", 1930. 

XXX. no. 1. 1. Nov. 
Alberto Gianola: Medaglioni italiani. Il conte L. F. Marsigli .„Corriere Danubiano", 1930. 

22. Giugno. 
Emilia Maria Arnaldi: La Transsylvania attraverso i documenti del Conte L. F. Marsigli. 

Instituto per l'Europa Orientale, Publicazioni 2. serie 20. Garoni, Roma, 1930. 
102. Dissertano. 

Carlo Tagliavini : Despré „Lexicon Marsilianum" (Dictionar latin roman-maghiar din secollu 
al XVII-lea). Academia Romana Memoriile Sectiumi Literare. Serie 3. IV—VII. 
Cultura Nationala, Bucuresti, 1929. 13- lap. 

Carlo Tagliavini: Il „Lexicon Marsilianum". Dizionaro latino-romano-ungherese del sec. 
XVII. Academia Romana: Études et recherches Marsigli L. F. Cultura Nationala, 

/ Bucarest, 1930. 
Carlo Tagliavini: L. F. Marsigli e ia scrittura runica dei Siculi székelyek) di Transsylvania. 

Bologna, 1930. 
Különnyomat az II Commune di Bolognából. (37 lap, bibliográfia a 27—39.) 

Pericle Ducati: Marsigli. Libro e moschetto. Corbaccio, Milano, 1930. 
Öt fejezetben Marsigli magyarországi tartózkodásával foglalkozik. 

Studi e Memorie per la storia dell Università di Bologna. 
Presso T Instituto per la Storia dell' Università, Bologna, 1930. X. 
Veress Endre bolognai kutatástörténeti felolvasása a 81—103. lapon. 

Mario Longhena: Il Conte L. F. Marsigli. Un uomo dàrme e di scienze. Alpes, Milano, 1930. 
Autobiographia di L. F. Marsigli messa in luce nel secondo centenario dalla morte di lui dal 

Comitato Marsiliano a cura di Emilio Lovarini. Nicola Zanichelli, Bologna, 1930. 
Memori intorno a L. F. Marsigli, publicate nel secondo centenario dalla morte per cura del 

Comitato Marsiliano. Nicola Zanichelli Bologna, 1930. 
16 tanulmány Marsigliről, a kötet végén bibliográfiával. 

Scritti inediti di L. F. Marsigli raccolti e publicati nel secondo centenario dalla morte a cura 
del Comitato Marsiliano. Nicola Zanichelli, Bologna, 1930. Marsigli kiadatlan művei. 
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Lettera — prefazione al Catalogo dei mss. orientali a cura di Albano Sorbelli. Milano, 1930. 
(BUB — A. Vili.—P. III. —34.) 

Giulio Ricci: Il Conte Marsiii. „Commune di Bologna" Bologna, 1930. 11. szám. (BUB — 
Museo Mars. Vetr. Vil i . ) 

Michele Gortani : Illustrazione dei fenomeni carsici nei mss. di L. F. Marsigli. 1930. (BUB — 
Museo Mars. Vetr. Vil i . ) 

Ettore Bortolotti : L. F. Marsigli e la riforma dello Studio di Bologna. Bologna, 1930. (BUB — 
Misceli. Bol. C. 4.) 

Antonio Baldacci: Luigi Ferdinando Marsigli. „Commune di Bologna", Bologna, 1930. 
11. szám. (BUB — Museo Mars. Mars. Vetr. Vili .) 

Mario Longhena: Uno dei fondatori dell oceanografia e della potamologia. „Cultura Moderna", 
1930. Dicembro. 

Luigi Rava: Due poeti romagnoli in onore di L. F. Marsigli: L. Fusconi e A. Buonafede. 
„Deputazione di Storia Patria per la Romagna", 1930. 

G. Dainelli: Le due facce di Marsigli. „11 Marzocco", 1930. 28. dicembre. 
L. Marinelli: L. F. Marsigli nell arte. „Deputazione di Storia Patria per la Romagna", 

1930. 
Commemorazione Marsigliana dell Università di Szeged. 1930. — (Museo Mars. Vetr. 

Vil i . ) 
Achille Forti: Luigi F. Marsigli. Verona, 1931. — (Museo Mars. Vetr. Vil i . ) 
Luigi Rava: Un poligrafo ed enciclopedico bolognese. „Cultura Moderne", 1931. Marzo. 
G. V. Callegari: Scritti inediti di L. F. Marsigli. „Bollettino Soc. Letter, di Verona", Ve-

rona, 1931. Gennaio. 
G. Natali: L. F. Marsigli riformatore della geografica. „Bollettino Soc. Geografica", 1931. 

Marzo. 
E. Zanette: L. F. Marsigli e la sua autobiografica. „Convivum", 1931. Magio-Giugno 
L. Zambra: L. F. Marsigli e lungheria. „Bollettino dell Università per stranieri di Pe-

rugia", Perugia, 1931. Ottobre. 
Antonio Neviani: L. F. Marsigli e le sue collezioni zoologiche. Roma, 1931. —(BUB — Mu-

seo Mars. Vetr. Vili .) 
Ettore Rossi: Il secondo centenario della morte di L. F. Marsigli. Roma, 1931. — (BUB 

— Museo Mars. Vetr. Vil i . ) 
Celebrazione di L. F. Marsigli nel secondo centenario dalla morte Relazione delle ceremonie 

e discorsi. Nicola Zanichelli, Bologna, 1931. 
Renzo Reggiani: La riabilitazione di L. F. Marsigli. „Resto del Carlino", 1931. 18. Febraio. 
Paolo Silvani : Il generale L. F. Marsigli e la nazione ungherese. „Commune di Bologna", 

Bologna, 1931. Decembre. 
Emilio Lovarini : La schiavuta del generale Marsigli sotto i tartari i turchi da lui stesso nar-

rata. Nuova scelta di curiosità letterarie inedite o rare 5. Nicola Zanichelli, Bologna, 
1931. 

Mario Longhena-Achille Forti : L. F. Marsigli e le sue osservazioni sul lago di Garda. Atti 
deir Accademia d agricoltura scienze e lettere di Verona. Veronese, Verona, 1931. 

Guido Zucchini : I teschi di Guido Reni di L. F. Marsigli e di Giuseppe Sole. „Resto del 
Carlino", Bologna, 1932. 

D. di Marco: Un Italiano del XVIII. sec.: L. F. Marsigli. 1932. 
Antonio Neviani: Spunti di paragenesi in manoscritto inedito di L. F. Marsigli. Roma, 1932. 

— (BUB — Misceli. B. 370.) 
Antonio Neviani: Una lettera di L. F. Marsigli a M. Maìphigi. Roma, 1932. — (BUB — 

Mischeil. B. 408.) 
Antonio Neviani: L. F. Marsiglie la seconda donazione del 1727. Roma, 1932. — (BUB — 

Mischell. B. 416) 
Antonio Neviani : Un errore di L. F. Marsigli su J Aqua ardens" di Basno. „Rivusta di 

Storia Scienze medici e naturali", 1933. XXIV. 
Ladislao Münster: L. F. Marsigli e le scienze mediche. „Commune di Bologna", Bologna, 

1933. 
Ladislao Münster: L opera sanitaria del Generale Marsigli. Siena, 1933. — (BUB — Mis-

celi. B. 358.) 
Mario Longhena: L opera cartographica di L. F. Marsigli. Roma, 1933. — (BUB — Mu-

seo Mars. Vetr. Vili .) 
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G. Garaci: (Recensione di): „Longhena M.: Lopera di L. F. Marsigli. „Leonardo" 1934. 
— (BUB — Per. Gess. 1402.) 

„Gerit" (pseud. Orsola H. Blackwood): „The Warning of Ibraim Pasha of Buda. London, 
1934. — (BUB — Tab. H. V. 48.) 
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R E Z I M E 

Jedan italijanski polihistor u Karpatskom bazenu 
(Marsiljijev zivot i rad i njegovi spisi) 

Ova studija se bavi zivotom jednog nepravedno zaboravljenog polihis-
tora, njegovim radom i neobjavljenim spisima. Posle istorijata o istraziva-
njima Marsiljijevog delà u Madarskoj i Jugoslaviji sledi opis istorijske situa-
cije njegovog doba. Zatim se paralelno prikazuje Marsiljijeva biografija i 
razvoj Marsiljijevog naucnog interesovanja. 

U sledec'em poglavlju analiziraju se Marsiljijeva delatnost i njegova 
delà. Tu se spominju i najvazniji radovi koji se bave zivotom i radom ovog 
polihistora. 

Narocito je od velikog znacaja spisak Marsiljijevih neobjavljenih spisa, 
jer mnogobrojne nepoznate geografske karte i neobjavljena delà toga doba 
postaju pristupacni i upucuju na dalji istrazivacki rad. 

Studija je dopunjena spiskom Marsiljijevih publikovanih radova, uz 
naznaku gde se oni mogu naci. Najzad sledi Bibliographia Marsigliana, 
dosad najpotpunija Marsiljijeva bibliografija koja sadrzi 167 jedinica klasi-
fìkovanih kao madarska, jugoslovenska i inostrana literatura. 

Gotovo sve ilustracije se prvi put objavljuju u ovoj studiji. 
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S U M M A R I 

An Italian polyhistor in the Carpathian basin 

(Marsigli's life, vork and writings) 

This study is concerned with the life of an undeservedly forgotten poly-
histor, his work and his unpublished writings. The presentation of the in-
vestigations of Marsigli's work in Hungary and Yugoslavia is followed by 
a description of the historical situation of his time. Then a parallel presenta-
tion of Marsigli's biography and the development of his scientific interest 
is given. 

In the following section Marsigli's activity and his works are briefly 
analysed, the most important works treating the life and work of this poly-
histor being also mentioned. 

Very significant is the list of Marsigli's unpublished writings, because 
numerous unknown maps and unpublished works of that time become acces-
sible, serving as guides to further investigations. 

The study is completed by a list of Marsigli's published works and a 
finding-list, followed by the Bibliographia Marsigliana, the most complete 
Marsigli's bibliography so far, containing 167 items classified as Hungarian, 
Yugoslav and foreign literature. 

Almost all illustrations are published for the first time in this study. 
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