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Tóth Fe renc

D’ANDREZEL VICOMTE, KONS TAN TI NÁ PO LYI
FRAN CIA KÖ VET SZEL LE MI HA GYA TÉ KA (1725)

Jean-Baptiste d’Andrezel vicomte neve nem tel je sen is me ret len a ma gyar
történészek szá má ra, hi szen II. Rá kó czi Fe renc egyik kö ze li is me rõ seként és
szel le mi úti tár sa ként is mer het tük meg a Köpeczi Béla ál tal gon do zott le ve le zé -
sü ket tar tal ma zó ki ad vány ból.1 A két sze mély kö zöt ti szel le mi ro kon ság ra már
Köpeczi Béla is fel hív ta a fi gyel met, hang sú lyoz va, hogy Rá kó czi fe je de lem az
1716. má jus 30-án a kamalduli szer ze te sek kel megkötött szer zõ dés sze rint azt
a há zat bé rel te a Pá rizs mel let ti Grosbois-ban, amely ben ko ráb ban d’Andrezel
vicomte la kott. A kamalduliakkal való kap cso lat ré vén pe dig mind ket ten szo ros 
szel le mi kap cso lat ba ke rül tek a janzenizmussal, amely nek Rá kó czi ra gya ko rolt 
ha tá sát már so kan bi zo nyí tot ták.2 A fran cia dip lo má ci ai for rá sok leg na gyobb
köz pon ti gyûj te mé nyé ben, a Nantes -i Dip lo má ci ai Le vél tár ban foly ta tott ku ta -
tá sa ink3 so rán si ke rült a vi szony lag rö vid ide ig Kons tan ti ná poly ban szol gá ló
d’Andrezel vicomte ha gya té ká val fog lal ko zó irat anya got meg ta lál ni. Ez nem -
csak a fran cia kö vet élet út já nak vég sõ sza ka szá ra és a ha lál lal szem be ni vi sel -
ke dé sé re vo nat ko zó an nyújt ér de kes ada lé ko kat, ha nem ben ne a nagy kö vet nek
Rá kó czi fe je de lem mel és a kí sé re té ben tar tóz ko dó ma gyar buj do só ér tel mi sé gi -
ek kel való szel le mi ro kon sá gá ra uta ló újabb elemeket is találhatunk.

Az em lí tett forrásegyüttes egy szá mo zat lan ol da lak ból álló, kü lön fé le ira -
to kat tar tal ma zó re gisz ter be köt ve ma radt fenn: „Registre de papiers concer -
nant la succession du Vicomte d’Andrezel, ambassadeur de France à Constan -
tinople” (azaz „D’Andrezel vicomte, Fran cia or szág kons tan ti ná po lyi nagy kö ve -
te ha gya té ká ra vo nat ko zó ira tok re gisz te re”). A le vél tá ri rend sze re zés sze szé -
lye foly tán az anyag a kons tan ti ná po lyi–isz tam bu li fran cia kon zu lá tus le vél tá ri 
egy sé gé be ke rült (Consulat de France à Constantinople–Istanbul, série A, vol.
36bis), és emi att el ke rül te az eset leg d’Andrezel iránt ér dek lõ dõ ma gyar ku ta -
tók fi gyel mét. A le vél tá ri jel ze tek ta nú sá ga sze rint rá adá sul egy ké sõbb meg vá -
sá rolt anyag ról van szó („Acquisitions extraordinaires 1 AE 96”), amely eset leg
az örö kö sök tõl ke rült vissza a fran cia dip lo má ci ai le vél tár anya gá ba. Min den -

1 D’Andrezel vicomte és Rá kó czi le ve le zé se. Szerk. Köpeczi Béla. (Folia Rákócziana 7.) Vaja
1984.

2 Rá kó czi és a janzenizmus kap cso la tá ra vo nat ko zó an l. Köpeczi Béla össze fog la ló mû vét:
Köpeczi Béla: A buj do só Rá kó czi. Bp. 1991.

3 A Cent re des Archives Diplomatiques de Nantes (Nantes; a to váb bi ak ban CADN) le vél tá rá -
ban foly ta tott ku ta tá sa ink so rán ez úton is sze ret nénk kö szö ne tet mon da ni az in téz mény mun ka tár -
sa i nak, kü lö nö sen Jérõme Cras úrnak, ku ta tá sa ink hoz nyúj tott ön zet len se gí tõ kész sé gü kért.



esetre ez a kéz ira tos kö tet — a szak iro da lom ta nú sá ga sze rint — el ke rül te a
ma gyar és a fran cia ku ta tók fi gyel mét. For rás köz lõ ta nul má nyunk ban sze ret -
nénk rá mu tat ni a ha gya ték alap ján ki raj zo ló dó ál ta lá nos szel le mi és val lá si
irány za tok ha tá sá ra, és azok nak a kons tan ti ná po lyi fran cia kö vet re és tá gabb
kör nye ze té re gya ko rolt ha tá sá ra, amely be min den kép pen bele kell ér te nünk a
buj do só II. Rá kó czi Fe renc sze mé lyét is.

A for rás tar tal maz za d’Andrezel vicomte vég ren de let ét, ame lyet ta nul má -
nyunk vé gén, a Füg ge lék ben ere de ti nyel ven és for dí tás ban is köz lünk. Az ira -
tok nagy ré sze tar tal maz za a vég ren de let vég re haj tá sá nak fo lya ma tát, és pon -
to san meg örö kí ti a ha gya ték fel vé te lé vel és a ja vak el osz tá sá val, il let ve el adá sá -
val kap cso la tos ese mé nye ket is. Na gyon fon tos nak gon dol tuk d’Andrezel vi -
comte köny vei fenn ma radt jegy zé ké nek köz lé sét is, amely a nagy kö vet és ma -
gán em ber szel le mi tár há zá nak egy aránt ér de kes le nyo ma tát ad hat ja. A könyv -
lis ta hi á nyos ada tai alap ján azon ban ne héz és gyak ran le he tet len volt egyes
mû vek egy ér tel mû azo no sí tá sa, de így is meg le he tõ sen jó ké pet kap ha tunk
d’Andrezel vicomte éle te utol só szakaszának je len tõ sebb szel le mi ha tá sa i ról. A
mû vek azo no sí tá sá nál ha son ló mód szer rel jár tam el, mint haj dan Zolnai Béla a
ro dos tói Rá kó czi -könyv tár fenn ma radt lis tá ja ese té ben, va gyis a tö re dé kes bib -
li og rá fi ai ada tok alap ján köny vé sze ti ku ta tá sok se gít sé gé vel egé szí tet tem ki a
lis ta fon to sabb ele me it.4

D’Andrezel vicomte Fran cia or szág kons tan ti ná po lyi követe

Jean-Baptiste Louis Picon, d’Andrezel vicomte-ja az an ci en ré gi me szok -
vá nyos nak mond ha tó hi va ta li pá lyá já nak el is me ré sé ül nyer te el a kons tan ti ná -
po lyi nagy kö ve ti meg bí zást 1724-ben. Kar ri er je az orléansi her ceg, a ké sõb bi
ré gens szol gá la tá ban kez dõ dött egy sze rû tit kár ként. Ké sõbb az el zá szi in ten -
dáns he lyet te se ként ka pott meg bí zást 1701-ben. XIV. La jos ha lá la (1715) után
nem sok kal el nyer te a Roussillon tar to mány intendánsa cí met, amely nek egy
nem iga zán könnyû idõ szak ban kel lett meg fe lel nie. Gon dol junk csak arra, hogy
eb ben az idõ szak ban zaj lik az eu ró pai kon ti nens egyik utol só nagy pes tis jár vá nya,
a Mar seille -i pes tis (1720), amely min den bi zonnyal pró bá ra tet te a Roussillon- i 
in ten dáns te het sé gét.5

A köz pon ti ha tal mat kép vi se lõ in ten dáns nak bi zo nyá ra meg gyûlt a baja a
ha gyo má nyo san re bel lis nek tar tott dél-francia alatt va lók kal is, akik nek or szág -
ré sze gyak ran val lá si köntösben je lent ke zõ moz gal ma ik miatt a fran cia mo nar -
chia egyik ál lan dó vál ság zó ná já nak szá mí tott. A pro tes táns di asz pó rák fel szá -
mo lá sa már XIV. La jos ural ko dá sá nak de re kán el kez dõ dött a ka to nai be szál lá -
so lá sok (az ún. „dragonnade”-ok) ma gyar tör té ne lem bõl is is mert gya kor la tá val és 
egyéb protestánsellenes lé pé sek be ve ze té sé vel. A Nantes -i edik tum vissza vo ná -
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4 Vö. Zolnai Béla: II. Rá kó czi Fe renc könyv tá ra. Ma gyar Bib li o fil Szem le 1925/26. (1926) 3–27.
5 Mar seille -i pes tis rõl l. Jean-Noël Biraben: Les hommes et la peste en France et dans les pays

méditerrannéens Tome I. Paris-La Haye 1975. 231–251.; Paul Gaffarel – marquis de Duranty: La
peste de 1720 à Mar seille et en France d’après des documents inédits. Pa ris 1911. 584–585.; A. Mar -
tin: Histoire de la dernière peste de Mar seille, Aix, Arles et Toulon. Pa ris 1732.; Ferréol Rebuffat:
Mar seille, ville morte. Mar seille 1968.



sá val a ki rály kész hely zet elé ál lí tot ta pro tes táns hitû alatt va ló it: vagy át tér -
nek a ka to li kus hit re, vagy el hagy ják az or szá got. A déli tar to má nyok ban so kan 
vá lasz tot ták az át té rést, és a sok új don sült ka to li kus meg je le né se szá mos prob -
lé ma mel lett ked ve zett a ka to li kus egy há zon be lül el in dult re form fo lya ma tok -
nak és a kál vi niz mus dog má i hoz kö ze lebb álló janzenistáknak. A janzenizmus
fran cia or szá gi nagy kor sza kán ugyan ek kor már túl vagyunk, de a moz ga lom ki -
szé le se dé se foly tán az egy ház kö re in túl a tár sa da lom szé le sebb pol gá ri ré te ge i -
ben is igen gyor san ter jedt. D’Andrezel vicomte va ló szí nû leg so kat me rí tett
Roussillon-i in ten dán si hi va ta li évei so rán szer zett ta pasz ta la ta i ból, és jog gal fel -
té te lez het jük, hogy itt is mer te meg ala po sab ban a janzenista szer zõk mun ká it.6

A kons tan ti ná po lyi nagy kö ve ti posz ton D’Andrezel vicomte a már nyolc -
évi szol gá lat után fel men tett Bonnac már kit vál tot ta. Bonnac nagy kö vet sé ge
alatt az Osz mán Bi ro da lom je lentõs vál to zá so kon ment ke resz tül. A si ker te len
oszt rák há bo rú utá ni meg kö tött pozsareváci béke (1718) ér tel mé ben a tör té nel -
mi Ma gyar Ki rály ság egész te rü le te fel sza ba dult a tö rök meg szál lás alól. Az
osz mán kül po li ti ka ha gyo má nyos fran cia ba rát ori en tá ci ó ja mel lett kö ze le dett
Orosz or szág felé is, amely I. Pé ter cár si ker te len mold vai had já ra ta után két
szer zõ dést is kötött (1720-ben és 1724-ben) a Fé nyes Por tá val. D’Andrezel vi -
comte megbízatása éppen erre a kritikus idõszakra esett.

A meg ha tá ro zó fel ada tok kal meg bí zott új nagy kö ve tet ter mé sze te sen rész le -
tes kö ve ti uta sí tá sok kal lát ta el a Ver sailles -i kor mány zat, ame lyek több fon tos
prob lé má ra ter jed tek ki.7 A fran cia kül po li ti ka leg fõbb cél ki tû zé se az orosz–osz -
mán szö vet ség meg erõ sí tésére és az Osz mán Bi ro da lom per zsa há bo rús ter ve i nek
meg aka dá lyo zá sá ra irá nyult. En nek leg fon to sabb oka ab ban rej lett, hogy a fran cia 
dip lo má cia igye ke zett fenn tar ta ni az osz mán fe nye ge tést a Habs burg-ház zal szem -
ben, így éleszt ve újjá a ha gyo má nyos oszt rák el le nes ke let-eu ró pai szö vet sé get,
amely ben nem is olyan ré gen a II. Rá kó czi Fe renc ve zet te ma gyar ku ruc moz ga lom 
is részt vett.

A vég ren de let

D’Andrezel vicomte tes ta men tu ma a kor szo ká sa i nak meg fe le lõ en alap ve -
tõ en a vég ren del ke zõ anya gi hely ze té rõl és ha gya té ka örökösei kö zött tör té nõ
fel osz tá sá ról árul ko dik. A ren del ke zõ ugyan ak kor meg kü lön böz te tett je len tõ -
sé get tu laj do nít a köz vet len örö kö sö kön túl a hit éle ti és ka ri ta tív ado má nyok -
nak, ame lye ket tes ta men tu má ban örö kö sei elé he lyez. A vég ren de let ta nú sá ga
sze rint d’Andrezel vicomte ren de zett va gyo ni hely ze tet kí vánt hát ra hagy ni,
min den kö te le zett sé gét és tar to zá sát igye ke zett még egész sé ge sen ren dez ni. Az 
1725-ben hat van egy éves D’Andrezel vicomte még egész sé ges em ber ként mu -
tat ko zik be, ám fel té te lez he tõ en már mu tat koz tak nála az öreg kor je lei, ame -
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6 D’Andrezel vicomte éle té re vo nat ko zó an l. Recueil des instructions données aux ambassa -
deurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu’à la Révolution française tome
XXIX Turquie. Szerk. Pierre Duparc. Pa ris (CNRS) 1969. 257–258., ill. D’Andrezel vicomte i. m. 5–7.

7 D’Andrezel vicomte kö ve ti uta sí tá sa it a Fran cia Kül ügy mi nisz té ri um Le vél tá rá ban ta lál hat -
juk: Archives du Ministère des Affaires Étrangères; Correspondance Politique Turquie vol. 67. fol.
11–40. A szö ve get ki ad ta: Recueil i. m. 258–275.



lyek a tá vo li dip lo má ci ai posz ton való tevékenykedés következtében meg vi sel -
het ték a hosszú szolgálatban megfáradt hivatalnokot.

A gya ko ri jár vá nyok, kü lö nö sen az ál ta la az 1720. évi Languedoc-i nagy
jár vány ide jé bõl jól is mert pes tis, ek kor Kons tan ti ná poly ban még fé lel me tes ve -
szélyt je len tet tek az eu ró pai kö vet sé gek la kó i ra. Az élet vé gé nek bi zony ta lan sá -
ga és az a nyug ta la ní tó tu dat fog lal koz tat ja D’Andrezel vicomte gon do la ta it,
hogy ha lá la eset leg nem fran cia föl dön, ha nem dip lo má ci ai szol gá lat ban, mu -
zul mán te rü le ten fog be kö vet kez ni. En nek je len tõ sé ge kü lö nö sen nagy volt az
utol só gyó nás és ke net fel vé te le, va la mint a te me tés le bo nyo lí tá sa szem pont já -
ból. A szi go rú lel ki éle tet élõ nagy kö vet a janzenisták ál tal szor gal ma zott gya -
ko ri szent gyó nás és szent ál do zás hí ve ként vég aka ra tá ban is nagy je len tõ sé get
tu laj do nít a ha lál ra való lel ki fel ké szü lés nek. Meg kü lön böz te tett mó don ke ze li
te me té sét, még pe dig an nak meg fe le lõ en, hogy az fran cia vagy tö rök földön kö -
vet ke zik-e majd be. Fran cia or szág ban a leg sze ré nyebb mó don sze ret né te me té -
sét le bo nyo lí ta ni és csak a kül ho ni te me tés re irá nyoz elõ 500 pi asz tert. Ez va ló -
szí nû leg an nak kö szön he tõ, hogy kül szol gá lat ban a Fran cia Ki rály sá got kép vi se lõ
nagy kö vet te me té se szük ség sze rû en nagy ce re mó ni á val tör té nik, és a jan zenizmus 
rigorózus egy sze rû sé gé vel ro kon szen ve zõ fran cia dip lo ma ta az Osz mán Bi ro da -
lom ban ért he tõ en nem ma gán em ber ként kí ván ta ma gát el te met tet ni.

A vég ren de let elsõ fe lé ben a közvetlen kör nye ze té ben dolgozó és szol gá la tá -
ban álló sze mély zet ja va dal ma zá sá ra fek tet hang súlyt. A szol gá i ról gon dos ko dó 
dip lo ma ta a szol gá lat irán ti alá za tát és fe le ba rá ti sze re tet szép pél dá ját nyújt ja. 
Ez zel el len tét ben fel tû nõ, hogy csa lád já val szem ben jó val szi go rúbb el ve ket ér -
vé nye sít örök sé ge fel osz tá sa kor. A lel ke nyu gal má ért fel aján lott ezer szent mi -
sé bõl szá zat a grosbois-i kamalduliaknál kí ván el mon dat ni, ami jól jel zi, hogy az 
itt el töl tött idõ szak leg alább olyan mély nyo mot ha gyott lel ké ben, mint II. Rá -
kó czi Fe renc számára. Az Andrezel-i plé bá nia szá má ra ha gyott pénz összeg pe -
dig ar ról ta nús ko dik, hogy az an ci en ré gi me ko rá nak fe u dá lis kö tött sé ge it mi -
lyen lel ki is me re tes ko moly ság gal tel je sí tet te a vicomte-i cí met va ló já ban in -
kább a ki rá lyi szol gá lat egy faj ta szük sé ges ve le já ró jaként vi se lõ hi va ta li ne mes.
Szin tén a hi va ta la irán ti lel ki is me ret és alá zat hang ján szól a nagy kö vet sé ge
költ sé ge i re fel vett köl csö nök vissza fi ze té sé vel kap cso la tos ren del ke zé se i ben,
ame lyekben hi te le zõ it még csa lád tag ja i val szem ben is meg vé di. Itt de rül fény
meg rom lott há zas sá gá ra is, amely azon ban nem aka dá lyoz za meg ab ban, hogy
há zas sá gi szer zõ dé se alap ján meg ha tá ro zott öz ve gyi tar tás dí já ról gon dos kod -
jon hit ves tár sa szá má ra. Gyer me kei ré szé re meg osz tan dó va gyo ná ról a pá ri zsi
par la ment szokásjoga alapján rendelkezik.

A tes ta men tum ta nú sá ga sze rint egy szi go rú élet vi te lû, bü rok ra ti kus pon -
tos sá gú, igaz ság sze re tõ, ám ma gá ba for du ló sze mély port ré ké pe raj zo ló dik ki,
és ez a kép a for rás to váb bi vizs gá la ta so rán ki e gé szül az in tel lek tu á lis ér dek lõ -
dé se kü lön fé le jel lem zõ vo ná sa i val. Mind ezek meg ál la pí tá sá hoz nagy se gít sé get 
nyújt könyv gyûj te mé nyé nek fenn ma radt lis tá ja, amely nek elem zé sén ke resz tül 
be te kint he tünk a tudós diplomata szellemi tárházába.
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A fran cia kö vet köny vei

A ha gya ték leg iz gal ma sabb ré sze a nagykövet szel le mi mu ní ci ó ját ké pe zõ
könyv tár té te les lis tá ja al kot ja.8 A kor szo ká sa sze rint a mû vek rész le tes bib li -
og rá fi ai ada ta it mel lõz ve ter mé sze te sen egy sze rû té te les lis tát is me rünk csak,
amely ben a köny vek ge rin cén ta lál ha tó rö vid cím jel zés, il let ve a kö tet szám je -
len ti a leg fon to sabb tám pon tot. A lis tát össze ál lí tó ír no kok a leg több köny vet
va ló szí nû leg ki sem nyi tot ták, így a tu laj do nos ha lá lá nak idõ pont ján kí vül sem -
mi lyen más konk rét kro no ló gi ai ada tot nem is me rünk a mû vek ki adá sá ra vo -
nat ko zó lag. Így na gyon ne héz re konst ru ál ni a könyv tár va ló di ál lo má nyát, ám
a fon to sabb mû vek alap ján még is fel tér ké pez het jük d’Andrezel vicomte éle te
utol só sza ka sza fõbb szel le mi ha tá sa i nak köny vé sze ti for rá sa it. A mû vek azo -
no sí tá sa és a könyv tár re konst ruk ci ó ja so rán a II. Rá kó czi Fe renc könyv tá rát
elem zõ Zolnai Béla mód sze re i hez nyúl tunk vissza, és a lis tán sze rep lõ la ko ni -
kus té tel mel lett zá ró jel ben megad tuk a va ló szí nû sít he tõ mû vek pon tos bib li og -
rá fi ai ada ta it.9 A mun ka so rán nagy se gít sé get nyúj tott a Bibliothèque Natio na le
de France elekt ro ni kus ka ta ló gu sa és Gallica adat bá zi sa, il let ve a Montpellier-i 
vá ro si könyv tár ban foly ta tott ku ta tó mun kánk.10

A könyv lis ta alap ján re konst ru ál ni le het egy ki lenc ven há rom té tel bõl álló
dip lo ma ta-ké zi könyv tár ál lo má nyát. Elõ ször is te kint sük át a kü lön fé le mû fa jú
mun kák egy más hoz vi szo nyí tott ará nyát. A mû vek osz tá lyo zá sa so rán per sze
gyak ran szem be sül tünk be so ro lá si prob lé mák kal, ame lyek két sé ges sé te he tik
vá lasz tá sun kat. Az an gol Paul Ricaut (ré gi e sen Rycaut) mû vei pél dá ul egy aránt 
le het nek tör té ne ti, dip lo má ci ai vagy fi lo zó fi ai jel le gû ek, míg egyes szép iro dal mi 
mun kák is könnyen so rol ha tó ak a tu do má nyos (fi lo zó fi ai, tör té ne ti stb.) mun -
kák közé. E ké te lyek és bi zony ta lan sá gok el le né re bí zunk ab ban, hogy az ál ta -
lunk el vég zett be osz tás nagy já ból meg fe le lõ en tük rö zi a könyv tár tu do má nyos
ka te gó ri ák sze rin ti össze té tel ét. A dip lo ma ta-ha gya ték könyveit a következõ
tematikai csoportokba osz tot tuk:

Ka te gó ria Szám Szá za lé kos arány

Tör té ne lem 6 5,6 %
Szép iro da lom 24 22,3 %
Ter mé szet tu do mány 5 4,6 %
Mû vé szet 17 15,8 %
Fi lo zó fia 2 1,8 %
Val lás 7 6,5 %
Jog 6 5,6 %
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8 Egy nem rég köz zé tett ha son ló könyv jegy zé ket l. egy kons tan ti ná po lyi Habs burg-dip lo ma tá -
tól: Dóra Ke re kes: Johann Christoph von Kindsberg kons tan ti ná po lyi csá szá ri kö vet ha gya té ki lel tá -
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9 Zolnai B.: II. Rá kó czi Fe renc könyv tá ra i. m.
10 A Médiathèque Centrale d’Agglomération E. Zola (Montpellier) könyv tá rá ban foly ta tott ku -

ta tá sa ink so rán si ke rült a Cathéchisme de Montpellier kü lön fé le ki adá sa it ta nul má nyoz nunk. Ez úton 
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Ka te gó ria Szám Szá za lé kos arány

Föld rajz és út le írás 10 9,3 %
Gaz da ság 2 1,8 %
Nyel vek 7 6,5 %
Dip lo má cia 4 3,6 %
Ori en ta lisz ti ka 2 1,8 %
Ha dá szat 1 0,9%

Össze sen 237 100,0%

Az elem zés alap ján egy 18. szá zad ele ji át la gos fran cia „honnête homme”
könyv íz lé sét lát hat juk, ahol a kor nak meg fe lelõen min den fon tos mû velt sé gi
ágat meg ta lá lunk. A szép iro da lom és a mû vé sze tek je len tõs ará nya nem csak a
tu laj do nos ki fi no mult íz lés rõl árul ko dik, ha nem a dip lo ma ta esz köz tá rá nak
fon tos ele me it mu tat ja be. Szá mos met szet és il luszt rá ció is he lyet ka pott a
nagy kö vet könyv tá rá ban, amely jel zi, hogy a Fran cia Ki rály ság kép vi se lõi mi -
lyen fon tos mû ked ve lõk, me cé ná sok és a mû vek ter jesz tõi is vol tak e kor ban.
Ezen a té ren szinte va la mennyi fran cia nagy kö vet igen fon tos sze re pet ját szott. 
Ne fe lejt sük el, hogy ez idõ tájt al kot tak a kor leg je len tõ sebb port ré- és táj kép -
fes tõi (Charles-André van Loo, Jean-Étienne Liotard, Antoine de Favray stb.) a
me sés Kons tan ti ná poly ban, és ké szí tet ték el ál la mi meg ren de lés re nagy sza bá sú,
ke le ti tár gyú alkotásaikat.11 D’Andrezel vicomte al bu mai meg erõ sí tik a kons tan -
ti ná po lyi fran cia nagy kö vet ség mû vé sze ti köz pont sze re pé nek fo lya ma tos sá gát, 
il let ve fel té te lez he tõ en rep re zen tá ci ós célt is szol gál hat tak az eu ró pai mû vé szet 
iránt fo gé kony por tai ha tal mas sá gok irá nyá ba.

A szép iro dal mi mû vek kö zül a leg je len tõ sebb óko ri klasszi kus szer zõk
mû vei mel lett a kor társ re gény, me mo ár és szín ját szás is igen je len tõs he lyet
fog lal el. Ter mé sze te sen az olyan klasszi ku sok, mint Pierre Corneille, vagy a
janzenizmussal ro kon szen ve zõ Jean Racine, il let ve a kor társ Fénelon mel lett
az olyan nép sze rû mû vek is meg ta lál ha tók itt, mint a Mon tes quieu Per zsa le ve -
lek címû mûve szá má ra is pél dá ul szol gá ló Espion turc címû munka né hány kö -
te te,12 vagy Madeleine-Angélique de Gomez Les journées amusantes (Mu lat sá -
gos na pok) címû, a kor ban igen nép sze rû köny ve, amely rõl a ké sõb bi ek ben még
szó esik majd. De itt van Retz kar di ná lis szé les kör ben is mert re gé nyes ön élet -
írá sa mel lett a ki fe je zet ten a fik tív re gény mû fa já hoz so rol ha tó, Courtilz de
Sandras ál tal írt Rochefort gróf em lék ira tai. E mû vek jól tük rö zik a ko ra be li
szép iro dal mi mû faj ok, kü lö nö sen a re gény sok szí nû sé gét és azon vál to zá sa it,
ame lyek az ön élet írás és a levélregény felemelkedéséhez vezettek.13
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A tör té nel mi és föld raj zi vo nat ko zá sú mû vek nem csak a vicomte ér dek lõ -
dé sét, ha nem a dip lo má ci ai posz ton jól fel hasz nál ha tó gya kor la ti is me re tek
irán ti fo gé kony sá gát is tük rö zik. Ne fe lejt sük el, hogy eb ben a kor ban a dip lo -
má ci ai pályára való kép zés leg in kább au to di dak ta mó don tör tént! Nem vé let -
len, hogy meg ta lál juk a könyv lis tán Abraham van Wicquefort és François de
Callières mun ká it,14 ame lyek a dip lo ma ták el en ged he tet len vademecumjai vol -
tak. A dip lo má ci ai pá lyá ra as pi rá ló je lölt — Wicquefort sze rint — az el en ged he -
tet len ta pasz ta lat mel lett jogi, tör té nel mi és föld raj zi mû vek ol va sá sá val ké pez -
he ti ma gát leg job ban. Az Osz mán Bi ro da lom tör té ne té re vo nat ko zó ál ta lá no -
sabb mû vek mel lett meg ta lál juk itt a leg fris sebb ko ra be li út le írá so kat is, mint
pél dá ul Thévenot vagy Tournefort mû vei. Ám a jogi és gaz da sá gi vo natkozású
alap mû vek is a dip lo ma ta kö te le zõ ké zi köny vei le het tek, hi szen a kons tan ti ná -
po lyi fran cia nagy kö ve tek nem csak a fran cia ki rály alatt va ló inak, ha nem az
Osz mán Bi ro da lom te rü le tén élõ összes ke resz tény kö ré ben is bi zo nyos igaz -
ság szol gál ta tá si jog kör rel ren del kez tek. Ha son ló gya kor la ti je len tõ séggel bír -
hat tak a jegy zék ben szám ba vett nyel vi, orientalisztikai és ka to nai mû vek is. A
nyel vé sze ti mun kák kö zül kü lön ki eme len dõk azon janzenista szer zõk mû vei,
akik Port-Royal nyel vé sze ti is ko lá já hoz tar toz tak, mint pél dá ul Claude Lance -
lot vagy Antoine Arnaud.

D’Andrezel vicomte szel le mi ha gya té ka és a ro dos tói ma gyar emig rá ció

D’Andrezel vicomte sze mé lye kü lö nö sen ma gyar kap cso la tai ré vén le het
ér de kes a ma gyar tör té net tu do mány szá má ra. Ki mu tat ha tó-e va la mi lyen kap -
cso lat az el hunyt nagy kö vet szel le mi ha gya té ka és II. Rá kó czi Fe renc, va la mint
a sze mé lye kö rül Ro dos tó ban ki ala kult ma gyar emig rá ció kö zött? A kér dés re
már ko ráb ban elég ala pos vá laszt kap hat tunk a Köpeczi Béla ál tal ki adott Rá -
kó czi és d’Andrezel kö zöt ti le ve le zés alap ján.15

A ha gya té ki lel tár ban szám ba vett köny vek mel lett a fran cia nagy kö vet
ter mé sze te sen igen ter je del mes kéz irat ha gya té kot is ha gyott maga után. E kéz -
irat ok fõ leg dip lo má ci ai jel le gû le ve le zé se ket tartalmaznak, ame lyek a kons tan -
ti ná po lyi fran cia nagy kö vet ség le vél tá rá ba ke rül tek. Saint-Priest nagy kö vet a
18. szá zad má so dik fe lé ben bõr kö té ses re gisz te rek be köt tet te a kü lön fé le le ve -
le zé sek és do ku men tu mok anya gát. Így jö he tett lét re a kons tan ti ná po lyi fran -
cia kö vet ség le vél tá rá nak hí res Saint-Priest fondja. D’Andrezel vicomte kéz -
irat gyûj te mé nyét csak a ha gya té kát tar tal ma zó re gisz ter be utó lag be le csúsz ta -
tott lajst rom jegy zék egé szí ti ki.16 Eb ben a lajst rom ban ta lál ha tó egy II. Rá kó czi
Fe renc és d’Andrezel vicomte kö zöt ti le ve le zés re uta ló té tel (N° 37), amely
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nagy va ló szí nû ség gel meg egye zik a Köpeczi Béla ál tal ki adott for rá sok kal.17 A
ha gya ték vizs gá la ta so rán meg ál la pít hat tuk, hogy sem Rá kó czi fe je de lem, sem
buj do só tár sai név szerint nem szerepelnek a forrásban. Ez azonban még nem
jelenti azt, hogy nem is kerültek kapcsolatba a hagyaték egyes elemeivel, kü lö -
nö sen a nagykövet könyveivel.

A II. Rá kó czi Fe renc ro dos tói könyv tá rá nak jegy zé ké vel való össze ha son lí -
tás tól több könyv elõ buk ka ná sát re mél tük, ám a várakozásnál csak csa ló dá -
sunk lett na gyobb. A két könyv tár ugyan is csu pán né hány kö zös mû vet tar tal -
ma zott: a Cathéchisme de Montpellier, a l’Année chrestienne ke gyes sé gi mun ká -
it, eset leg a Journées amusantes ro ko kó no vel la fü zé rét18 és Wicquefort diplo -
mataképzõ ké zi könyv ét. A két könyv tár e sze rény kö zös ne ve zõ je azon ban an -
nál ér de ke seb bé vá lik, ha fi gye lem be vesszük, hogy Mi kes Ke le men az utol só
mû ki vé te lé vel mind egyi ket le for dí tot ta ma gyar ra! Ezen a nyo mon el in dul va
to váb bi érdekes magyar vonatkozású adatot találhatunk.

Mi kes Ke le men sze mé lye min den kép pen fon tos össze kö tõ ka pocs le het a
két könyv gyûj te mény kö zött. Hopp La jos ku ta tá sai nyo mán ma már vi szony lag 
pon tos ké pet kap ha tunk ar ról az óriási for dí tói mun ká ról, amely so rán Mi kes
ro dos tói évei so rán több ezer fran cia nyel vû szö ve get ül te tett át ma gyar ra.
Hopp rá mu ta tott arra is, hogy az önál ló mun ká nak hitt Tö rök or szá gi le ve lek
igen je len tõs ré sze, mint egy 23 szá za lé ka, va gyis kb. 2180 nyom ta tott sor bi zo -
nyít ha tó an be tét-for dí tás.19

A ko ráb bi ku ta tá sok már fel szín re hoz ták Mi kes Ke le men iro dal mi al ko tá -
sa i nak szá mos olyan for rá sát, amely bõl bi zo nyít ha tó an me rí tett, sõt for dí tott is 
a szer zõ. E mû ve ket azon ban hi á ba ke res nénk a ro dos tói Rá kó czi -könyv tár ban, 
mi vel egy sze rû en nem vol tak meg fe je de lem bib li o té ká já ban. Ugyan ak kor szá -
mos fon tos fran cia nyel vû mû, ame lyeknek ma gyar nyelv re át ül te tett frag men -
tu mai Mi kes osz mán szo ká so kat le író, 172–191. szá mú iz gal mas le ve le i ben sor -
ra meg je len nek, jó részt meg ta lál ha tó volt d’Andrezel vicomte kons tan ti ná po lyi
könyv tá rá ban.20 Az igen jó szem mel ki vá lo ga tott, gya kor la ti as szem lé le tû, mo -
dern szel le mû fran cia dip lo ma ta-könyv gyûj te mény va ló di szellemi nyers anya -
got képviselhetett a fogékony Mikes és minden bizonnyal sok más rodostói
magyar bujdosó számára.

Ter mé sze te sen rög tön fel me rül a kér dés, mi ként jut hat tak a ma gyar buj -
do sók ke zé be a fran cia kö vet köny vei. A ha gya té ki el já rás jól do ku men tált for -
rá sai sze rint d’Andrezel vicomte köny ve it fõ leg a galatai fran cia je zsu i ta vagy
más rend bé li hon fi tár sa ik vá sá rol ták meg,21 így felté te lez he tõ en rajtuk ke resz -
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tül jut hat tak a köny vek Mi kes Ke le men ke zé be. Erre a leg ké zen fek võbb le he tõ -
ség a ro dos tói fran cia káp lán se gít sé gé vel nyíl ha tott, akit egye ne sen a fran cia
nagy kö vet ség biz to sí tott a ro dos tói ma gyar ka to li ku sok lel ki gon do zá sa cél já -
ból.22 De bi zo nyít ha tó an jó kap cso la to kat ápolt Mi kes a ké sõb bi kons tan ti ná po -
lyi nagy kö ve tek kel is, köz tük Vergennes gróf fal, a ké sõb bi fran cia kül ügyi ál -
lam tit kár ral. Egy ko ráb bi feltéte le zé sünk sze rint hoz zá fé ré se le he tett a francia 
követség levéltárában található kéziratokhoz is.23

Konk lú zió

Összeg zés kép pen meg ál la pít ha tó, hogy d’Andrezel vicomte sze mé lye és
szel le mi ha gya té ka fon tos lánc szem le het II. Rá kó czi Fe renc és kör nye ze te, el -
sõ sor ban Mi kes Ke le men tö rök or szá gi emig rá ci ó ja so rán foly ta tott iro dalmi
mun kás sá ga for rá sa i nak fel tá rá sá hoz és meg ér té sé hez. A fran cia dip lo ma ta II.
Rá kó czi Fe renc cel foly ta tott le ve le zé sé nek pub li ká ci ó ja óta is mer jük a szám -
ûzött fe je de lem mel való kap cso la tát, amely nek gyö ke rei a grosbois-i kamal -
duliakig ve zet nek vissza. A kamalduliak tö rök or szá gi kap cso la ta it meg erõ sí ti
d’Andrezel vicomte vég ren de le te is. Mi ként ez köz is mert, II. Rá kó czi Fe renc is
szo ros kap cso lat ban állt ve lük, és kéz ira tai is így jut hat tak el fran cia föld re.
D’Andrezel vicomte köny ve i nek sor sa jól bi zonyítja, hogy a kor esz méi mi lyen
gyor san ju tot tak el Kons tan ti ná po lyon ke resz tül a kis ro dos tói ma gyar emig rá -
ci ó ig, amely Zolnai Béla sze rint a janzenizmus ma gyar or szá gi el ter je dé sé nek
har ma dik út ját kép vi sel te. Re mél he tõ leg a most köz re a dott for rás újabb in for -
má ci ó kat nyújt hat a Mi kes Ke le men iro dal mi mû kö dé sé re nagy ha tást gya ko rolt
fran cia mû vek re vo nat ko zó an és elõ moz dít hat ja a ro dos tói ma gyar emig rá ció
szel le mi kap cso la ta i ra vo nat ko zó további kutatásokat.

FÜG GE LÉK
1.

D’Andrezel vicomte tes ta men tu ma 
Cent re des Archives Diplomatiques de Nantes; Consulat de France à Constantinople-Istanbul, série A,
vol. 36bis Registre de papiers concernant la succession du Vicomte d’Andrezel, ambassadeur de France
à Constantinople (1725–1727) /numéro d’enregistrement: Acquisitions extraordinaires 1AE 96/)

Je soussigné Jean-Baptiste Louis Picon, chevalier seigneur d’Andrezel, la
Mothe, St. Mery et autres lieux, conseiller d’État cy devant secretaire de la chambre, 
et cabinet du feu Roy et des commandements de feu Monsieur le Dauphin, depuis
intendant de justice, police, finances, et fortifications du Roussillon et pays de
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Foix, et actuellement ambassadeur pour Sa Majesté à la Porte ottomane, agé de
soixante un an accomplis dès le mois de decembre de l’année derniere, jouïssant
d’une assés bonne santé de corps, et d’une entiere liberté d’esprit, et jugement,
dans l’incertitude d’etre prevenû par la mort avant que je pusse declarer mes
dernieres volontés, ay fait ce Testament olografe aujourd’huy premier novembre
mil sept cent vingt cinq au Palais de France à Pera.

Au nom du pere, et du fils, et du St. Esprit †. Après avoir recommandé
mon ame à Dieu, luy avoir demandé tres humblement et avec toute la repentence
qui est en moy pardon de touttes mes fautes, et offences, et avoir prié la tres
bien heureuse, et St. Vierge, mon ange gardien, et St. Jean Baptiste mon patron 
d’interceder pour moy.

J’entens qu’en quelque lieu que je meure en France mon enterrement se
fasse le plus modestement qu’il sera possible, et que si c’est à Pera lès Con -
stanti nople ou autre endroit hors de la chretienneté pendant le cours de mon
ambassade, les negocians françois qui s’y trouveront se chargent de la depense
moyenant cinq cent piastres faisant quinze cent livres de France a prendre par
preference sur la vente de tous mes meubles, et vaisselle, bien entendu cepen -
dant que dans la dite somme de cinq cent piastres, les habits de deüil des gens à
mon service ne soient point compris qu j’entens être une depense à part pour
chacun un habit noir a prendre aussi sur la vente de mes meubles. J’ordonne
mille messes pour le repos de mon ame don deux cens à l’Eglize ou chapelle ou
je seray inhumé, deux cens à la paroisse d’Andrezel, et cent aux R. R. peres
Camaldules de GrosBois, et les trois cent autres aux R. R. pretres de St. Lazare
faubourg St. Denis à Paris, desquelles chacune sera payée comptant a raison de
quinze sous par mes heritiers :

Plus je donne et legue mille francs a distribuer aux pauvres de ma paroisse 
d’Andrezel par le curé ou celuy que mes heritiers choisiront parmy les habitans
du village le plus de probité suivant la connoissance qu’ils auront des plus ou
moins indigene sur le Rolle qui en sera fait par le procureur fiscal.

Je veux que ma garde-robbe consistant en linge à mon usage, dentelles, et
habits soit partagée entre mes valets de chambre, et valets de livrée servant
auprès de ma personne dont les deux tiers pour les valets de chambres, et
l’autre tiers pour les valets de livrée, entandant que soit que j’ay plus ou moins
de gens de ces deux especes, le partage soit toujours le même. Item que si j’ay
encore auprès de moy un homme chargé du soin de mon ecurie, et plusieurs
chevaux de selle, il ait un cheval harnaché à son choix a prendre avant que le
surplus soit vendû qu proffit de la succession tant chevaux, housses, caparaçons 
et voitures de quelque qualité qu’elles soient. Le dit ecuyer prendra aussi à son
choix une paire de pistolets, le surplus des armes devant être vendû.

Je laisse à chacun de mes domestiques qui au jour de ma mort seront à
mon service une année de gages ou le payement que je veux qui leur soit fait
sans retardement de tout ce qui pourra leur être deub au dit jour. 

Je laisse à la fabrique de la paroisse d’Andrezel une somme de mille livres
a constituer au proffit de l’eglise sur l’hotel de ville de Paris pour un service
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annuel dont le rente s’employera aux frais tant de luminaire que de l’honoraire
des prêtres dont le curé se fera assister le jour du mois auquel je seray mort.

Je quitte Mrs. de Leze et Beles mes cousins germains, et leurs heritiers du
payement des billets qu’on pourroit trouver d’eux dans mes papiers de quelque
argent que j’ay peu leur prêter dans leurs besoins.

Je declaire que j’ay emprunté à Paris au mois de fevrier de l’année passée
quinze mille francs de Monsieur Dury dont il a mon billet, et que j’ay employés
a faire mon equipage pour l’ambassade, je pretens en cas que cette somme ne
soit pas payée avant ma mort qu’on prenne avec luy toutes les mesures qui luy
conviendront le mieux pour l’acquitter et comme j’ay laissé un depot entre les
mains de Mrs. de la Baume, Dury, et Nobles qui ont bien voulû se charger
conjointement de mes affaires pendant mon eloignement de France vingt billets 
d’actions de la Compagnie des Indes qu’il ne faut pas regarder comme partie de
ma succession dont je leur ay dit la destination, j’entens qu’ils ne soient point
inquiettés ny par mes heritiers ny par ma femme sur l’employ qu’ils en auront
fait me rapportant assés a leur bonne foy, et a leur amitié pour executer en cela
ce qu’ils connoissent de me volontés s’ils ne l’ont deja fait, et les dispensant de
repondre sur ce point en justice en cas que contre mes intentions ils y fussent
appellés les dits billets s’ils subsistent encore devant être censés un lez que j’ay
de bonne raison de faire sans qu’il soit besoin que je m’en explique plus claire -
ment dans le present Testament.

Je recommande à mes enfans d’avoir toujours pour leur mere tout le
respect que merite la tendresse qu’elle leur a toujours temoignée. Je l’ay par -
donné de tout mon cœur les injustices qu’elle m’a faites et ses mauvais procédés 
à mon egard, que ma conduite aussi au sien ne devoit pas m’attirer puisque je
n’ay jamais cessé de l’aymer, et ne luy ay jamais caché l’etat de mes affaires sur
lesquelles elle n’a jamais voulû me croire, et qui est la source des brouilleries
qu’il y a entre nous. Je prie ma mere (si elle vit encore) de luy rendre son amitié 
pour l’amour de moy.

La part que j’ay dans l’aquisition faitte au nom de M. Nobles d’une des
deux charges de greffier en chef de la chambre des comptes de Paris fait la
scureté du douaire que j’ay assigné à ma femme par mon contract de mariage,
et pour sa dot n’y ayant qu’une somme de dix mille livres ou environ hipo -
tequée en faveur de Madame la marquise de Vallis sur ma terre de St. Mery
pour le reste de l’acquisition que j’en ay faite il restera encore sur le prix de la
dite terre assés pour la seureté de la dite dot tant en principal qu’en interest.

Je laisse au surplus le partage des biens meubles, et immeubles qui pour -
ront me rester au jour de ma mort, a etre fait entre mes enfans suivant la
coutume de Paris où je suis né, et marié, instituant pour executeur testa -
mentaires mes dits Sieurs de la Baune, Dury et Nobles soit conjointement soit
celuy ou ceux des trois qui m’auront survecû ou mon amy Monsieur Destaiheau 
qui voudra bien en accepter la charge s’ils étoient, et telles sommes des mères
volontés que je signe, et rattiffie les jours et ans susditses lesquelles sont com -
prises dans les sept pages cy dessus toutes du même papier écrites de ma main
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derogeant à touttes dispositions anterieures si aucune se trouvoit, et que je ne
crois pas signé Picon d’Andrezel. / :

[FOR DÍ TÁ SA:]

Alul írott Jean-Baptiste Louis Picon lo vag, Andrezel, la Mothe, St. Mery és 
más he lyek hûbérura, ál lam ta ná csos, ko ráb ban a ki rály ka ma rai és bel sõ tit ká -
ra, a né hai trón örö kös mel lé ren delt tit kár, majd ké sõbb Roussillon és Foix tar -
to má nyok igaz ság ügyi, ren dé sze ti, pénz ügyi és erõ dí tés ügyi in ten dán sa, je len -
leg pe dig Õfel sé ge nagy kö ve te az oszmán Por tán, az el múlt év de cem be ré ben
töl töt tem be éle tem hat van egye dik esz ten de jét, és elég jó tes ti egész ség nek és
szel le mi íté lõ ké pes ség nek ör ven dek, de nem lé vén biz tos ab ban, hogy ha lá lom
órá já ban ki tu dom-e nyil vá ní ta ni utol só aka ra to mat, ezért ír tam ezt a sa ját ke -
zû testamentumot a mai napon, 1725. november elsején Franciaország perai
palotájában.

Az Atya, a Fiú és a Szent lé lek ne vé ben †. Mi u tán lel ke met fel aján lot tam
Is ten nek, alá zat tal és tel jes meg bá nás sal kér ve Tõle min den hi bám és vét kem
bocsánatát, és mi u tán kér tem a bol dog sá gos Szent Szüzet, õr an gya lo mat és Ke -
resz te lõ Szent Já nos pat ró nu so mat, hogy járjanak közben értem.

Úgy sze ret ném, hogy ha bár hol Fran cia or szág ban hal nék meg, a te me té -
sem a le he tõ leg sze ré nyebb tör tén jék, ha ez kons tan ti ná po lyi Perában es nék
meg ve lem, vagy más ke resz tény sé gen kí vü li te rü le ten a nagy kö vet sé gem ide je
alatt, ak kor az itt ta lál ha tó fran cia ke res ke dõk gon dolkodjanak e ki adás ról öt -
száz pi asz ter ere jé ig, amely ezer öt száz fran cia livre-nek fe lel meg, ame lyet le he -
tõ leg a bú to ra im és edé nye im el adá sá ból fe dez ze nek, mind emel lett az em lí tett
öt száz pi asz ter nem fe de zi a szol gá la tom ban álló em be rek gyász ru há já nak a
költ sé ge it, mi sze rint a bú to ra im el adá sá ból be folyt pénz bõl kell va la mennyi ük -
nek fe ke te ru hát ven ni. Lel kem nyu gal má ért ezer mi sét mon da tok, amely bõl
két szá zat ab ban a temp lom ban vagy ká pol ná ban, ahol el te met nek, két szá zat az 
Andrezel-i plé bá ni án, szá zat a Grosbois-i kamalduli szer ze te sek nél, és to váb bi
há rom szá zat a Faubourg Saint-Denis lazaristáknál, valamennyit tizenöt sous
értékben az örököseim fogják kifizetni.

Ezen kí vül, meg ha gyok és ado má nyo zok még ezer fran kot az Andrezel-i
plé bá nos vagy más, az örö kö se im ál tal az adós lis ta ta nú bi zony sá ga alap ján ki -
vá lasz tott leg tisz tes sé ge sebb egyén ál tal az ot ta ni sze gé nyek számára való szét -
osz tás ra.

Azt kí vá nom, hogy a sa ját hasz ná la tom ra fenn tar tott ru há i mat, csip ké i met
és öl tö zé ke i met tar tal ma zó ru ha tá ra mat osszák szét a sze mé lye met szol gá ló szo -
ba ina sa im és li bé ri ás ina sa im kö zött, amely bõl ad ják két har ma dát a szo ba ina sa -
im nak és egy har ma dát a libériás ina sa im nak, oly mó don, hogy ak kor is ará nyo -
san ré sze sül je nek e ja vak ból, ha a szám ará nyuk meg vál to zik. Ugyan így, ha len ne 
egy lo vá szom, aki az is tál ló mat és há tas lo va i mat fel ügye li, kap jon egy ál ta la ki vá -
lasz tott és fel szer szá mo zott lo vat, mi e lõtt a többi, va la mely ér té ket kép vi se lõ lo -
vat, ta ka rót, ló szer szá mot és ko csi kat az örök ség ja vá ra el ad nák. Az em lí tett lo -
vász nak ad ja nak még egy pár pisz tolyt is, míg a töb bi fegy vert ad ják el.
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Va la mennyi szol gám nak, akik a ha lá lom nap ján a szol gá la tom ban állt egy
év nyi biz to sí té kot ha gyok és kí vá nom, hogy ha la dék ta la nul fi zes sék ki az ad dig
szóló járandóságukat.

Az Andrezel-i egy ház köz ség re a pá ri zsi vá ros há zán ezer livre össze gû be -
té tet ha gyok, amely nek jö ve del me it éven te a temp lom vi lá gí tá sá ra és azon pa -
pok honoráriumára költ se nek, akik a ha lá lom nap ján a plé bá nos mellett láttak
el szolgálatot.

Leze és Be les ura kat, az uno ka test vé re i met, men te sí tem azon tar to zá sa ik
alól, me lye ket az ira ta im kö zött ta lál ha tó do ku men tu mok alap ján ko ráb ban ne -
héz hely ze tük ben kölcsönnel segítettem.

Ki je len tem, hogy az el múlt év feb ru ár hó nap já ban ti zen öt ezer livre köl -
csönt vet tem fel Dury úr tól Pá rizs ban, vál tó el le né ben, amely össze get nagy kö -
vet sé gem fel sze re lé sé re hasz nál tam fel. Amennyi ben ezen össze get nem tör -
lesz tet tem vol na halálom elõtt, te gyék meg a szük sé ges in téz ke dé se ket an nak
ren de zé sé re. A Fran cia or szág tól tá vo li te rü le ten tör té nõ szol gá la tom ide jé re az
ügye im in té zé sé vel meg bí zott de la Baume, Dury és Nobles urak nál le tét be he -
lyez tem a Compagnies des Indes húsz rész vé nyét, me lye ket nem te kin tek örök -
sé gem ré szé nek és már ren del kez tem ró luk. Ez alatt azt ér tem, hogy õket ezek
fel hasz ná lá sá val kap cso lat ban se örö kö se im, se fe le sé gem ne há bor gas sák, bíz -
va irán tam való jó in du la tuk ban és ba rát sá guk ban az is mert aka ra tom nak meg -
fe le lõ en fog nak el jár ni, vagy már el is jár tak ad dig ra; amennyi ben aka ra tom el -
le né re a tör vény elõtt kér nék szá mon raj tuk az em lí tett rész vé nyek fel hasz ná -
lá sát, fel men tem õket a felelõsség alól, mivel ezen örökséggel kapcsolatban
legvilágosabban csak ebben a végrendeletben rendelkezem.

Gyer me ke im nek meg ha gyom, hogy ad ják meg az édes any juk nak min dig a
leg na gyobb tisz te le tet, ame lyet az irán tuk tanúsított gyen géd sé ge ér de mel. Én
tel jes szí vem bõl meg bo csá tot tam min den igaz ság ta lan sá got és irán tam való
rossz in du la tot, ame lyek nem az irán ta való vi sel ke dé sem kö vet kez mé nyei vol -
tak, hi szen irán ta való sze re te tem nem szûnt meg, és soha nem tit kol tam elõ le
pénz ügye im ál lá sát sem, amit õ nem volt haj lan dó el hin ni, és ami ve sze ke dé se -
ink fõ oká vá vált. Ké rem anyá mat (ha még él), tanúsítson felé az irántam való
szeretetnek megfelelõ barátságot.

A Nobles úr ne vé ben meg szer zett pá ri zsi szám ve võ ka ma rá ban el nyert
két fõ jegy zõi ál lás ban be töl tött ré szem biz to sí té kul szol gál fe le sé gem öz ve gyi
tar tás díj ára, ame lyet há zas sá gi szer zõ dé sem ben meg ha tá roz tam, és ho zo má -
nya ré szé re kö rülbe lül tíz ezer livre ér té kû jel zá lo got je gyez tem be Vallis már ki -
nõ ja vá ra a St. Meryben ta lál ha tó föld tu laj do nom ra vo nat ko zó an. A föld tu laj -
don ér ték több le te ele gen dõ lesz a hozomány és kamatai biztosítékára.

Meg ha gyom to váb bá, hogy ingó és in gat lan ja va im gyer me ke im kö zött
való meg osz tá sát a pá ri zsi par la ment szo ká sa sze rint hajt sák vég re, ahol szü let -
tem és meg há za sod tam, meg bíz va an nak vég re haj tá sá val a fent em lí tett de la
Baune, Dury és Nobles ura kat, vagy együtt, vagy kü lön, ha túl él nek, il let ve
Destaiheau úr ba rá to mat, aki lesz szí ves el vál lal ni ezt a meg bí za tást, ha nem
él né nek túl en ge met. Va la mennyi ha son ló célú aka ra to mat, ame lye ket a fen ti
dá tum mal az elõb bi ol da la kon sa ját ke zû leg hi te le sí tet tem és alá ír tam és min -
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den ko ráb bi eset leg lé te zõ, de tu do má som sze rint nem hitelesített aka ra tom -
mal szemben érvényesnek fogadok el.

Picon d‘Andrezel

2.
A D’Andrezel vicomte ha gya té ká ban ta lál ha tó köny vek lis tá ja

Livres qui se sont trouvés sur les tablettes dud. Cabinet

Un atlas (Ne he zen azo no sít ha tó mun ka.)
Un livre in folio paysages de Ru bens, Poussin, Gasque et Francisque, (Ne he zen 

azo no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti mun kák.)
Un livre in folio paÿsages de Massé, (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti

mun kák.)
Un livre in folio paysages flamans, (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti mun -

kák.)
Un livre idem statues et jardins de Rome, (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé -

sze ti mun kák.)
Un livre idem figures de l’ancien Testament, (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû -

vé sze ti mun kák.)
Un livre antiquités de Rome (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti mun kák.)
Un livre idem places et edifices de Rome, (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé -

sze ti mun kák.)
Un livre idem Entrée de Ferdinand infant d’Espagne (Ne he zen azo no sít ha tó

kép zõ mû vé sze ti mun ka.)
Un livre idem paÿsages de l’Ecole Venitienne oeuvres de Testa, (Ne he zen azo -

no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti mun ka.)
Perspectives de Cousin, (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti mun kák.)
Instruments et machines de Besson, Tissien, Paul Veronez et Teintonet, (Ne he -

zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti vagy mû sza ki jel le gû mun kák.)
Plusieurs paÿsages de divers autheurs, (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti

mun kák.)
Quatre tomes idem dictionnaire historique

p. 14
et critique de M. Bayle (Pierre Bayle (1647–1706) Dictionnaire historique 
et critique, címû mûve, amely Dide rot és d’Alembert hí res En cik lo pé di á -
já nak is fon tos elõz mé nye volt. Va ló szí nû leg a mû négy kö te tes 1720. évi
rot ter da mi har ma dik ki adá sá ról van szó. A szó tár leg tel je sebb 1740. évi
ki adá sa rep rint ben is hoz zá fér he tõ (Slatkine, Genève, 1995.))

Antiquités de Rome, (Valószínûeg a hí res fran cia re ne szánsz köl tõ Joachim Du
Bellay (1522–1560) mû vé rõl van szó, amely 1588-ban je lent meg és ké -
sõbb na gyon sok ki adást ért meg.)
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Architecture de Vitruve, (Marcus Vitruvius Pollio, idõ szá mí tá sunk elõt ti elsõ
év szá zad ban élt ró mai szer zõ De architectura címû mûve, amely az épí té -
szet egyik leg na gyobb klasszi kus mûve. Elsõ tel jes fran cia nyel vû for dí tá -
sa 1547-ben je lent meg Jean Mar tin gon do zá sá ban.)

Un livre de Cartes marines (Ne he zen azo no sít ha tó kar to grá fi ai mun ka. A Bib -
lio thèque Nationale de France ál lo má nyá ban foly ta tott ku ta tá sa im so rán 
igen sok ilyen címû mû vet ta lál tam.)

Architecture de Vignole, (Jacopo Barozzi da Vignola (1507–1573) itá li ai re ne -
szánsz szer zõ fõ mû vé rõl van szó, amely Cours d’architecture qui com -
prend les ordres de Vignole avec des commentaires (1691) cím mel je lent
meg Augustin-Charles d’Aviler (1653–1701) for dí tá sá ban.)

Pieces de Le Pautre, (XIV. La jos ko rá nak ne ves il luszt rá to ra, Jean Lepautre
(1618–1682) raj za i ról, met sze te i rõl le het szó.)

Divers ornements (Ne he zen azo no sít ha tó kép zõ mû vé sze ti mun ka.)
Description de la Morée (Va ló szí nû leg Vincenzo Maria Coronelli (1650–1718)

kor társ fe ren ces szer ze tes mû vé nek fran cia for dí tá sá ról van szó, amely
Description géographique et historique de la Morée reconquise par les
Vénitiens, du royaume de Nègrepont des lieux circonvoisins et de ceux
qu’ils ont soumis dans la Dalmatie et dans l’Epire depuis la Guerre
qu’ils ont déclarée aux Turcs en 1684 jusqu’en 1687 cí men je lent meg
1686-ban és 1687-ben Pá rizs ban.)

Le Chevalier Bernin, (Ne he zen azo no sít ha tó iro dal mi, eset leg kép zõ mû vé sze ti
mun ka.)

Jean Le Pautre, (Ne he zen azo no sít ha tó mun ka. Va ló szí nû leg met sze tek és il -
luszt rá ci ók gyûj te mé nye.)

Vie de St. Thomas d’Acquin, (Ne he zen azo no sít ha tó hagiográfiai mun ka.)
Deux volumes Le parfait negociant, (Jacques Savary (1622–1690) sok ki adást

meg ért Le parfait négociant ou instruction générale pour ce qui regarde
le commerce de toutes sortes de marchandises tant de France que des pays 
étrangers par le Sieur Jacques Savary címû mû vé nek va la mely két kö te -
tes 18. szá za di ki adá sá ról le het szó. El sõ sor ban a ke res ke de lem, a ko rai
ipa ri ter me lés, a köny ve lés, va la mint a hi te le zés és a pénz vál tás ko ra be li
gya kor la tá ba be ve ze tõ el mé le ti mun ka.)

Deux volumes droits de la Guerre, (Nagy va ló szí nû ség gel Hugo Grotius
(1583–1645) Le Droit de la guerre et de la paix címû klasszi kus mû vé nek
1687. évi fran cia ki adá sá ról van szó.)

Trois volumes traittés de Paix, (Ne he zen azo no sít ha tó dip lo má ci ai do ku men -
tum gyûj te mény rõl le het szó.)

Trois volumes idem, (Ua.)
Deux Codes Louis & Criminel, (XIV. La jos ko ra be li bün te tõ jo gi ké zi könyv rõl le -

het szó.)
Stile Criminel, (Bün te tõ jo gi ké zi könyv rõl le het szó.)
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Mémoires de M. de Toul, (Va ló szí nû leg a nép sze rû Mémoires de la vie de Jacques-
 Auguste de Thou, conseiller d’état et président à mortier au parlement de
Pa ris címû tör té ne ti mun ka ko ra be li (pl. Ams ter dam, 1713.) ki adá sá ról
van szó.)

Code Louis XIIII. (XIV. La jos ko ra be li köz jo gi ké zi könyv rõl le het szó.)
Stile universel, (XIV. La jos ko ra be li jogi ké zi könyv rõl le het szó. A Bibliothèque

Nationale de France ka ta ló gu sá ban fel lel he tõ ha son ló címû mun ka alap -
ján fel té te lez het jük, hogy a Stile universel de toutes les cours et juris -
dictions du Royaume, pour l’instruction des matières criminelles, suivant 
l’ordonnance de Louis XIV du mois d’Aout 1670 par M. Gauretz címû
1695-ben Pá rizs ban meg je lent mun ká ról van szó.)

Quintilien, (Min den bi zonnyal Quintilianus va la mely re to ri kai mû vé nek ko ra -
be li fran cia for dí tá sá ról van szó.)

Nouveau Microscope, (Ne he zen azo no sít ha tó ter mé szet tu do má nyi mun ka. Eset -
leg Jean de Hautefeuille (1647–1724) Microscope micrométrique, pour divi -
ser les instrumens de mathématique dans une grande précision címû
1703-ban Pá rizs ban meg je lent mun ká já ról le het szó.)

Analise des infiniments petits, (Guillaume-François-Antoine de L’Hospital
(1661–1704) Analyse des infiniment petits, pour l’intelligence des lignes
courbes címû 1703-ban Pá rizs ban meg je lent dif fe ren ci ál szá mí tás sal fog -
lal ko zó mun ká já ról le het szó.)

Deux volumes oeuvres de Marolois, (Samuel Marolois 17. szá za di ma te ma ti kus és 
had mér nök sok ki adást meg ért Oeuvres mathématiques de Samuel Maro -
lois, traitant de la géométrie et fortification címû mun ká já ról le het szó.)

Formules d’actes, (Ne he zen azo no sít ha tó, va ló szí nû leg szín ját szás sal fog lal ko zó 
mun ka.)

La Pratique du Théâtre, (Ne he zen azo no sít ha tó, szín ját szás sal fog lal ko zó mun ka.)

p. 15

Deux volumes Traitté d’ambassade par Vikfort. (Nagy va ló szí nû ség gel Abra -
ham Van Wicquefort (1598?–1682) L’Ambassadeur et ses fonctions címû
klasszi kus mû vé nek 1680–1681. évi há gai ki adá sá ról van szó.)

Six volumes Histoire de Constantin. (Nagy va ló szí nû ség gel Bernard de Varenne 
Histoire de Constantin le Grand pre mi er empereur chrétien címû mû vé -
nek ko ra be li pá ri zsi ki adá sá ról van szó.)

Deux volumes Dictionnaire de Veneroni, (Jean Vigneron (ali as Veneroni) Dic -
tionnaire italien et françois [-françois et italien], contenant tout ce qui se
trouve dans les autres dictionnaires; enrichi de quantité de mots nou -
veaux címû nép sze rû szó tá rá nak va la me lyik pá ri zsi ki adá sá ról le het szó.)
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Second volume du Voyage de Thevenot, (Jean de Thévenot Voyages de Mr. de
Thevenot en Europe, Asie & Afrique címû mû vé nek har ma dik ki adá sa
1727-ben je lent meg Amsz ter dam ban. Mi kes Ke le men is me rí tett be lõ le.)

Le pre mi er, second et le troisieme volume de l’Affrique de Marmol, (V. Kár oly
szol gá la tá ban álló, a mó rok fog sá gá ban nyolc évet Af ri ká ban töl tött, spa -
nyol Luis del Marmol y Carvajal, (1520?–1600) fran ci á ul L’Afrique de
Marmol (Pá rizs, 1667.) cí men meg je lent mûve.)

Sept volumes de l’histoire de France in quarto de M. de Mezeray, (François
Eudes de Mézeray (1610–1683) fran cia ki rá lyi tör té net író igen el ter jedt
nép sze rû mun ká ja.)

Treize volumes de l’année chretienne, (A Bibliothèque Nationale de France ka -
ta ló gu sá ban lé te zik egy ti zen há rom kö te tes L’année chrétienne contenant 
les messes des Dimanches, feries et fêtes de l’année, en Lat. et en franç.
avec l’explication des Epîtres et Evangiles et un abrégé de la vie des saints 
dont on fait l’office par Nic. Le Tourneux címû mun ka, amely 1723-ban
je lent meg Pá rizs ban. Mi kes Ke le men for dí tott be lõ le.)

Marcelaire ambassadeur, (Ne he zen azo no sít ha tó dip lo má ci ai mun ká ról van szó.)
La Guide des Etrangers dans le pays d’Italie, (Ne he zen azo no sít ha tó ko ra be li

úti könyv rõl van szó.)
Autre Guide des Etrangers dans le mesme paÿs, (Ua.)
Quatre volumes, Memoires sur les missions, (Ne he zen azo no sít ha tó ko ra be li

ka to li kus misszi ók ra vo nat ko zó mû.)
Trois volumes Memoires du duc de Rez, (Nyil ván va ló an a hí res Jean-François

Paul de Gon di Retz kar di ná lis (1613–1679) em lék ira ta i nak va la me lyik
ko ra be li há rom kö te tes ki adá sá ról van szó (pl. Ams ter dam, 1717–1718.))

Nouvelle methode Latine, (Nagy va ló szí nû ség gel a janzenista Claude Lancelot
szer ze tes és nyel vész (1615?–1695) Nouvelle methode pour apprendre fa -
cile ment & en peu de temps la langue latine címû nép sze rû mû vé nek va -
la me lyik ko ra be li ki adá sá ról van szó.)

Douttes sur la Construction, (Ne he zen azo no sít ha tó, ta lán nyel vé sze ti mun ka.)
Nouvelle grammaire latine, (Nagy va ló szí nû ség gel a hí res César Chesneau Du -

marsais fi lo zó fus és nyel vész (1676–1756) Les véritables principes de la
grammaire ou Nouvelle grammaire raisonnée pour apprendre la langue
latine címû mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki adá sá ról van szó.)

Le parfait oeconome, (Va ló szí nû leg de Rosny Le Parfait économe, contenant ce
qu’il est utile et nécessaire de savoir à tous ceux qui ont des biens à la
campagne címû mû vé nek 1710. évi pá ri zsi ki adá sá ról van szó.)

Nouveau Guide des chemins du Royaume de France, (Louis-Philippe Daudet
tér ké pész Nouveau guide des chemins du royaume de France: contenant
toutes les routes, tant générales que particulières címû 1724-ben Pá rizs -
ban meg je lent mû vé rõl van szó.)
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Sept volume histoire de France en seize, (Ne he zen azo no sít ha tó tör té ne ti mun ka.)
Cinq volumes des Lettres d’Ossa, (Arnauld d’Ossat (1536–1604) kar di ná lis dip -

lo má ci ai le ve le i nek va la me lyik ko ra be li ki adá sa.)
Dix volumes de l’Horace de Mad.e D’acier, (Ho ra ti us összes mû ve i nek több tíz -

kö te tes ki adá sa is lé te zett a 18. szá zad ele jén (pl. Pa ris, 1709., Ams ter -
dam, 1727))

Metaphisique, (Min den bi zonnyal Arisz to te lész mû vé nek va la me lyik ko ra be li
fran cia for dí tá sá ról van szó.)

Le second volume des pseaumes de David, (Dá vid zsol tá ra i nak va la me lyik ko ra -
be li fran cia ki adá sa.)

Le pre mi er, le second et le troisieme, le cinquieme et le sixieme volume de
l’Espion Turc, (Giovanni-Paolo Marana (1642?–1693) nagy ha tá sú L’Espion
turc dans les cours des princes chrétiens ou Lettres et mémoires d’un
envoyé secret de La Porte dans les cours de l’Europe où l’on voit les
découvertes qu’il a faites dans toutes les Cours címû mûve. Mi kes Ke le -
men so kat me rí tett be lõ le.)

Le second et le troisieme volume du Voyage du monde, (Va ló szí nû leg Gomelli
Careri (1651–1725) olasz uta zó Voyage de Tour du Monde /Pa ris 1727./
címû, Mi kes Ke le men ál tal is fel hasz nált mû vé rõl, vagy eset leg Gabriel
Daniel S. J. (1649–1728) Voyage du monde de Descartes címû több ko ra -
be li ki adást meg ért mû vé rõl van szó.)

Sistheme de la Grammaire françoise, Le pre mi er volume des Elements de l’his -
to ire, (Ne he zen azo no sít ha tó ko ra be li nyel vé sze ti /janzenista?/ és tör té -
ne ti mun ka.)

Deuxieme vol. de Theatre Italien (Ne he zen azo no sít ha tó, szín ját szás sal fog lal -
ko zó mun ka.)

Le quatrieme, le cinquieme, le sixieme et septieme volume d’une petite Bible,
(Ne he zen azo no sít ha tó bib lia ki adás.)

Trois petits volumes du Jo ur nal des Saints, (Grosez, Jean-Étienne S. J. Le Jo -
ur nal des saints, ou Méditations pour tous les jours de l’année, avec un
abrégé de la vie des saints címû több ko ra be li ki adást meg ért mû vé rõl
van szó.)

Le Busbek historique, (Nagy va ló szí nû ség gel Ogier Ghislain de Busbecq
(1522–1591) csá szá ri dip lo ma ta Ambassades et voyages en Turquie et
Amasie címû mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki adá sá ról van szó.)

L’Estat de l’Empire Turc, (Nagy va ló szí nû ség gel Paul Ricaut an gol szer zõ
L’État présent de l’Empire ottoman címû mû vé nek va la me lyik ko ra be li
fran cia nyel vû ki adá sá ról van szó. Mi kes me rí tett be lõ le.)

Ordonnances de Louis XIIII & trois petits Livres (XIV. La jos ko ra be li köz jo gi
ké zi könyv rõl le het szó.)
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Ordonnances criminelles, (Ko ra be li bün te tõ jo gi ké zi könyv rõl le het szó.)
Traittés de la priere publique, (Jacques Joseph Duguet (1649–1733) janzenista

szer zõ Traité de la prière publique címû hí res mû vé rõl volt szó.)
Le pre mi er, le troisieme et quatrieme

p. 17
volume Cathechisme de Montpellier, (Charles Joachim Colbert montpellieri
janzenista püs pök meg bí zá sá ból François-Aimé Pouget ál tal írt 1702-ben
meg je lent Instructions générales en forme de cathéchisme, où l’on ex plique
en abregé par l’Ecriture sainte & par la Tradition, l’Histoire & les Dogmes
de la Religion, la Morale Chrétienne, les Sacrements, les Prieres, les Céré -
monies & les Usages de l’Eglise címû mun ka. Mi kes Ke le men le for dí tot ta.)

L’histoire de Louis XIIII en medailles de l’impression du Louvre (Ne he zen azo -
no sít ha tó, tör té ne ti nu miz ma ti kai mun ka.)

Deux volumes Dictionnaire historique de Morery, (Louis Moreri (1643–1680)
Le Grand dictionnaire historique, ou le Mélange curieux de l’histoire
sacrée et profane címû, igen nép sze rû mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki -
adá sá ról van szó.)

Geographie de Ptolomée, (Claudius Ptolemaeus óko ri föld rajz tu dós klasszi kus
mû vé nek va la me lyik ko ráb bi ki adá sa le het.)

Deux tomes La milice françoise, (A je zsu i ta Gabriel Daniel (1649–1728) His -
toire de la milice françoise, et des changemens qui s’y sont faits depuis
l’établissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules, jusqu’à la fin
du Regne de Louis le Grand címû mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki adá sá -
ról van szó.)

Trois volumes du Voyage de Tournefort, (Joseph Pitton de Tournefort bo ta ni -
kus (1656–1708) Relation d’un voyage du Levant fait par ordre du Roy,
contenant l’histoire ancienne et moderne de plusieurs isles de l’Archipel,
de Constantinople, des cõtes de la Mer noire, de l’Arménie, de la Géorgie,
des frontières de Perse et de l’Asie mineure, avec les plans des villes címû, 
nép sze rû mû vé nek 1717. évi ki adá sá ról le het szó.)

Trois tomes, Histoire de Ricaut, (Va ló szí nû leg Sir Paul Ricaut an gol dip lo ma ta
és tör té nész (1629–1700) Histoire de l’Empire ottoman címû, igen nép -
sze rû há rom kö te tes mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki adá sá ról van szó, de
szó ba jö het a szer zõ más tör té ne ti mun ká ja is. Mi kes so kat me rí tett be lõ le.)

Deux tomes des anecdottes de la ma i son ottomane, (Ne he zen azo no sít ha tó, ke -
le ti tár gyú mun ka.)

Deux tomes des Dialogues des morts, par M. de Fenelon, (François de Salignac
de La Mothe Fénelon, ne ves fran cia író (1651–1715) azo nos címû, igen
nép sze rû mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki adá sá ról van szó.)

Un tome de la maniere de negocier par M. de Callieres, (François de Callières,
tu dós dip lo ma ta (1645–1717) De la Manière de négocier avec les sou -
verains, de l’utilité des négociations, du choix des ambassadeurs et des
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envoyez, et des qualitez nécessaires pour reüssir dans ces employs címû,
igen nép sze rû dip lo má ci ai tár gyú mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki adá sá -
ról van szó.)

Sept tomes de l’Histoire universelle, (Va ló szí nû leg Jacques-Bénigne Bossuet
püs pök (1627–1704) Discours sur l’Histoire universelle címû, igen nép -
sze rû tör té ne ti mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki adá sá ról van szó.)

Un volume des oeuvres de M. de Fontenelle, (Bernard le Bovier de Fontenelle,
fran cia köl tõ és fi lo zó fus (1657–1757) mû ve i nek va la me lyik ko ra be li ki -
adá sá ról le het szó.)

Histoire du Cardinal Alberoni, (Jean Rousset de Missy Histoire du cardinal
Alberoni, depuis sa naissance jusqu’au commencement de l’année 1719
(Hága, 1719) címû mû vé rõl le het szó.)

Memoire de M. de la Croix, (De la Croix volt kons tan ti ná po lyi kö vet sé gi tit kár
Memoires du Sieur de la Croix contenans diverses relations tres-curieuses 
de l’Empire Ottoman. Pa ris 1684, címû mun ká já ról van szó. Mi kes me rí -
tett be lõ le.)

Memoires de M. le comte de Rochefort, (A Mémoires de M. L. C. D. R. (le comte 
de Rochefort) (1687) címû re gény rõl le het szó, amely nek szer zõ je Gatien
de Courtilz de Sandras (1644–1712) volt.)

Dix vieux tomes de Corneille, (A hí res fran cia drá ma író mû ve i nek va la me lyik
ko ráb bi ki adá sá ról le het szó.)

Deux tomes de Racine (A hí res fran cia drá ma író mû ve i nek va la me lyik ko ra be li
ki adá sá ról le het szó.)

Un tome de Capistron, (Jean Galbert de Capistron francia drá ma író mû ve i nek
va la me lyik ko ra be li ki adá sá ról le het szó.)

Un tome de Renard (Ne he zen azo no sít ha tó mun ka.)
Deux tomes les Journées amusantes, (Madeleine-Angélique de Gomez

(1684–1770) Les journées amusantes, dediées au roi (Pa ris, 1722.) azo nos 
címû, igen nép sze rû mû vé rõl van szó. Mi kes for dí tá sá ban a Mu lat sá gos
na pok cí men je lent meg.)
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Le second tome de l’ane d’or d’Apulée, (Lucius Apuleius Platonicus Arany -
szamár címû nép sze rû klasszi kus mû vé nek va la me lyik ko ra be li ki adá sá -
ról van szó.)

Quatre tomes de la La verité des fables, (Ne he zen azo no sít ha tó mun ka.)
Quatre tomes de la memoire artificielle (Ne he zen azo no sít ha tó mun ka.)
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