
Marsili — hazánk egykori nagy kurarója

Hazánk földjét, természeti világát a XIX. század előtt elég gyéren vizsgálták
a tudósok. Különösen áll ez belső, alíöldi tájainkra.' A hazánkat kutató régebbi tudó-
sok között kiváló helyet foglal el Luigi Ferdinando Marsili* (1658—1730), aki rendkí-
vül sokoldalú és eredményekben hihetetlenül gazdag tudományos munkásságával és
vitéz kardjával, hadvezető képességeivel egyaránt kiemelkedő módon szolgálta Ma-
gyarországot. Egykorú arcképéről energikus arc tekint ránk. Az arcképet a legkülön-
bözőbb növény- és állatábrázolások, harci és mérnöki eszközök, tervrajzok, római
régiségek övezik. És ebben nincsen semmi barokk dagályosság, mert Marsili valóban
kitűnő művelője volt a természettudományoknak, a hadimérnöki és hadászati tudo-
mányoknak egyaránt.

Olasz volt, de alkotó éveinek javát hazánkban élve és hazánkért dolgozva1 töl-
tötte. A szellemi és anyagi javakban gazdag Bologna szülötte. A főrangú családból
származó ifjú szülővárosában és más olasz városokban különböző oktatási intézmé-,.
nyékben széleskörű természettudományi és matematikai tudásra tesz szert, de közben
következetesen végzett testedző gyakorlatokkal testi erejének, ügyességének fejlesz-
tésére is gondol, aminek a későbbi tábori életben nagy hasznát veszi.

Délkelet-Európában ekkoriban a török nagyhatalom terpeszkedett el. A törö-
kök látszólag katonai erejük teljében voltak, s általában legyőzheteüeneknek tartot-
ták őket. Az ifjú Marsilit erősen foglalkoztatta az a vágy, hogy belásson a török
birodalmat összetartó erők mögé. Kieszközölte, hogy amikor a Velencei Köztársaság
új követet küldött Konstantinápolyba, csatlakozhassék a követhez. 21 éves korában
került a hatalmas török birodalom fővárosába, ahol azonnal tudósok társaságát ke-
reste, és azok segítségével megismerkedett a török nyelvvel, irodalommal, történe-
lemmel. Törökországi tartózkodása alatt kialakított egy elképzelést arról, hogy mi-
ként lehetne a törököt kiverni. Közép-Európából.

Amikor Itáliába visszatért, bemutatta ezt a tervét a pápának. Rómában azt
tanácsolták neki, hogy utazzék Bécsbe a császárhoz és őt nyerje meg elképzelésének.

Bécsben a 24 éves Marsili előadta a császárnak a törökök elleni hadviselésre
vonatkozó tervét és egyben azt a kérését, hogy szeretne a török ellen küzdő seregbe
belépni. Ügy látszik, ez volt az első átfogó és egyben gyakorlatias terv a török hata-
lom visszaszorítására. Marsili tervének legkiemelkedőbb jellegzetessége az volt, hogy
megmutatta a 200 éven át legyőzne tétlennek tartott hatalom gyengéit, és ezen keresz-
tül annak legyőzhetőségét reális ténynek minősítette.

A császár megengedte, hogy Marsili a seregébe léphessen, és ő ettől kezdve
majdnem két évtizeden keresztül szinte mindig Magyarország területén tartózkodott.
Közlegényként kezdte, majd altiszt lett, de a meginduló hadműveleteknél csakhamar
török fogságba esett. Mint hadifogoly-rabszolga egy kávéfőző segédje lett, és kény-
telen volt az európaiak körében ekkor még nem fogyasztott kávé főzésének „művé-
szetét" megtanulni. Még ebben a nehéz helyzetben is igyekezett tudását gyarapítani,
ti. ekkor összegyűjtött ismereteiből született meg később egy tanulmánya a kávé-
növényről és a kávéfogyasztásról. A Bécs alól elvert és menekülő török seregben az
immár nyűgöt jelentő rabszolgákat leöldösték. Marsili megszerezte két bosnyák jó-
indulatát, és az ő segítségükkel sikerült ettől a sorstól megmenekülnie. Mint fogoly
Budáról és környékéről, majd később a hadászatilagi igen fontos eszéki török hadi-

• Marsigli-nak és Marsilli-nak is írják nevét. Olasz életrajzírói a sajátmaga által is leg-
gyakrabban használt Marsili néven nevezik.
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Tiszát és mellékvizeit ábrázoló részlet Marsili nagy vízrajzi térképéből.
(„Danubius etc." I. kötet.)
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A hatalmas íestű viza („wyzaliai") nem voic rilka nagy folyoinkban Marsili idejében.
{„Danubius etc." IV. kötet.)

A r.;a már csak igen ritkán, átvonulóoan megjelenő pelikán Marsili idejében
még gyakori madara volt folyómellekeinkmk.

(„Danubius etc." V. kötet.)



P R JE F A T I O.
rr-r, a . Uurn provida Naturapr« cjctcris Avium genus tantifc-

licitate bcavcritj utalis íuis nubcs tranfendcre, pcdibuf-

A „Danubius etc." madarikról szóló részének (V. kötet) bevezetője fölött lévő ábra.
Ez a kép is érzékelteti, hogy a XVII. században a Duna és Tisza mentén még gyakori

madár volt pl. d pelikán, a hattyú, a kócsag.

Különböző cserépedény-maradványok ábrázolása Marsili régészeti anyagmentő
törekvéseire utal.

(„Danubius etc." II. kötet.)
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hídról térképet készített. Ezeket még hadifogságának ideje alatt sikerült átcsempész-
tetnie a törökök elleni hadműveletek legfőbb irányítójának, a lotharingiai hercegnek
a kezéhez. Mindig, még kéretlenül is, a köznek javára lenni — ez Marsili életének
állandóan visszatérő vezéreszméje. A két bosnyák segítségével kalandos úton elke-
rült Spalatóba, majd onnét végre Velencébe. Megszabadulva, azonnal Bécsbe sietett,
ahol beszámol a császárnak és néhány hadvezérének a török katonaságról szerzett
tapasztalatairól.

Marsilit Buda időközben megindult ostromához rendelik, ahol elkészíti a vár
ostromának tervét. Az ostrom irányításában egyre nagyobb lesz a szerepe. Hogy meg-
legyen a szükséges tekintélye, mindjárt az ostrom fővezére, a lotharingiai herceg után
következő első tiszti rangra léptették elő. A szívósan ellenálló Buda vára végül is
elesett, ami nem kis részben Marsili körültekintő ostromterveinek köszönhető. Marsili
több sebesülése miatt erősen le volt gyengülve, mégis bement az égő üszkök között
a városba, hogy megmentse a mecsetül szolgáló főtemplomból az értékes keleti köny-
veket és a palotából az egykori híres királyi könyvtár maradványait, amelyek azután
részben Bécsbe, részben Bolognába kerültek.

A törökök elleni további csatákban is felhasználták kiváló hadvezetői és had-
mérnöki képességeit, így pl. a nevezetes mohácsi csatában — amelyben a nagyvezír
is életét vesztette — a lotharingiai herceg a helyszínre hívott Marsiü segítségével
verte meg a törököt. Marsili aktív irányítóként vett részt a következő esztendőkben a
dölmagyarországi részekon és az Al-Dunánál lefolytatott több 'hadműveletnél, és
eközben — akárcsak az előző években — minden alkalmat megragadott az illető te-
rületek természetvilágának, népének, római régiségeinek, vízrajzának stb. tanulmá-
nyozására. Évről évre gyűlnek gondos tudományos feljegyzései, rajzai, hogy a majdan,
sok esztendő múltán megjelenő nagy dunai művének anyagául szolgáljanak. Még
Erdélybe is elkerült ismételten és itt — sok egyéb mellett — rovásírásos naptárttáblá-
ról is készít feljegyzést.

A harcok befejeztével Konstantinápolyba utazik a békealkudozásokat folytató
küldöttség tagjaként. A tudományos érdeklődés itt sem engedi pihenni, alkalmat talál
a Boszporusz halainak tanulmányozására, és felfedezi a Boszporusz korallmeszét.

Hadi érdemei elismeréséül a tüzérség tábornokává nevezték ki. Más talán meg-
pihent volna babérjain, nem így azonban Marsili. Téli állomáshelyén, Zólyom megyé-
ben leszáll a bányákba, bányászati, földtani, ásványtani észleléseket végez, amiket
azután később nagy dunai művébe jórészt beleépít.

A karlócai béketárgyalásokat Marsili szervezte, majd a határvonalakra vonat-
kozólag jórészt az ő elgondolásai és térképei szogálnak alapul. Marsili addig, amíg a
törökkel, mint Európa békéjét fenyegető katonai hatalommal állt szemben a csata-
téren, kemény katona volt. Mihelyt azonban, mint legyőzött ellenféllel tárgyaltak a
törökkel, igyekezett a humánum szempontjait érvényesíteni, hiszen az egykori ellen-
fél műveltségét, erényeit jól ismerte és becsülte. A karlócai békekötéssel véget ért az
a kereken két évtizednyi időszak, amelyet Marsili Magyarországon töltött. Kétségte-
len, hogy ezeknek az éveknek jelentős részét Magyarország földjének, vizeinek, élő-
világának, történelmi emlékeinek kutatásával töltötte, miként ezt később megjelent
hatalmas munkája tanúsítja. De az is bizonyos, hogy törökök elleni felszabadító há-
ború gondolatának és hadászati megvalósításának is egyik legkiemelkedőbb képvi-
selője volt.

Részt vett a spanyol örökösödési háborúban, s annak végén — Breisach várának
feladása miatt — haditörvényszék elé állították. Az igazságtalan ítélet a katonai pá-
lyától való visszavonulásra késztette. Franciaországban telepedett le, s újabb kutatá-
sainak eredményét a világirodalomban alapvető jelentőségűnek tartott tengertani mű-
vében foglalta össze.

Három évi magányának az vetett véget, hogy a pápa meghívta harcra készülő
hadai főparancsnokának. A gyors békekötés miatt hadvezetői ténykedésre alig került
sor, de a meghívás a rehabilitációt jelentette. Ezen újabb itáliai tartózkodása alatt
gondolt első ízben arra, hogy gazdag könyvtárát, gyűjteményeit, csillagdáját valami-
lyon módon szülővárosa polgársága közkincsévé tegye. A tervnek sikerült megnyernie
Bologna polgárságát, valamint a pápát, és Marsdli gazdag adományainak felhasználá-
sával az egyik bolognai palotában 1714-ben berendezték az Accademia dell'Instituto-t.
Marsili a kutatásnak és a legfelsőbb fokú oktatásnak akart a bolognai akadémiával
korszerű, a régi egyetemek megkötöttségeitől mentes otthont biztosítani. Az elkövet-
kező években legfőbb gondjának az Accademia egyre tökéletesebb felszerelését te-
kintette. Az volt a terve, hogy a földkerekség minden tudományos intézetével kap-
csolatba hozza a bolognai intézetet, ami ebben az időben még igen újszerű gondolat
volt.
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A bolognai akadémia létrehozásának körülményeit és a tudományos társaságok,
intézetek nemzetközi kapcsolatainak kiépítésére irányuló tervét előadta a londoni ki-
ralyi tudós társaságban, amely — Newton javaslatára — tagjai sorába választotta
Marsilit, aki előzőleg már a írancia akadémiának is tagja lett.

Nyugateurópai útját még arra is felhasználta, hogy amsteidami tartózkodása
alatt sajtó ala rendezze két legnagyobb művét, az 1725-ben megjelent tengertanát, a
„tlistoire ptiysique de la Mer -t es az 1726-ban mqegjelent, hat hatalmas kötetDol
álló dunai müvét, a „Danubius Pannonico-Mysicus"-t. Ez utóbbinak kézirataért es
rajzaiért 12 UOÜ forintot, akkoriban óriási, egy nagybirtok vételárának megfelelő ösz-
szeget kapott. Marsili ezen összeg ellenértékét könyvek alakjában kérte a kiadótól,
s ezekkel a bolognai Accademia könyvtárát gyarapította.

A „Histoire physique de la Mer' nagyméretű fóüóalakú kötet, 184 szövegoldallal
és 40 rézmetszésű táblával. A „Danubius Pannonico-Mysicus" 1. kötete a üuna és
mentének általános leírását, a népesség jellemzését, csillagászati észleléseket, a Duna
mellékvizeinek leírását és a római építészet nyomainak ismertetését tartalmazza.
A II. kötet a Duna menti római régiségek részletes leírását és ábrázolását, a III. kötet
a Duna mente részletes vízrajzát és bányászatának ismertetését adja. A IV. és V.
kötetben rendkívül gazdag képanyag kíséretében a dunai és tiszai halakat, madara-
Kat és egyeo vízi állatokat ismerteti. A VI. kötet vegyes anyagot tartalmaz: a Duna
forrásai, a viza bonctana, légsúlymérési és hőmérsékletmérési adatok, tudományos flóra-
lista hazánk növényeiről 310 fajjal, a tiszavirágzás leírása (1688. VIII. 20-án észlelte),
stb. A hatkötetes mű áttanulmányozása során láthatjuk, hogy az a maga idejében
egyedülálló gazdagságú természettudományi, földrajzi, földtani, csillagászati, hidrog-
ráíiai és régészeti tényanyagot foglal magába. Ez a mű meg Marsili alKotásainak (23
nyomtatásban megjelent mű és egy kisebb könyvtárat kitevő kezirati hagyaték) gazdag
sorában is kiemelkedő neiyec lo^iai el. Hazánkban négy példánya van, Köztük nagyon
szép a pécsi Egyetemi Könyvtár tulajdonában lévő példány, amelyről a mellékslt
ábrák is készültek. Megilletődve és bámulattal lapozzuk a hatalmas köteteket m,ég ma-
napság is.

Magyarország földjét igen sokrétűen ismertette ez a mű, de talán legnagyobb
szeretettel és érdeklődéssel mégis a folyóvizek bemutatását végezte. A Duna és Tisza
vízrajzi térképe, a folyók sebességének mérése, hordalékának elemzése, folyómeder-
keresztmetszetek készítése, a folyók és folyómellékek állatvilágának kiváló ábrák
kíséretében történő leírása és még számos, a folyókat jellemző adat regisztrálása mind
azt jelzik, hogy ebben a műben a folyó sokoldalú tudományos ábrázolására történik
tervszerű törekvés — ilyenformában első ízben a világirodalomban. Méltán állíthat-
juk, hogy Marsili nemcsak a tengerkutatás, hanem legalább ilyen mértékben a folyam-
kutatás tudománya megalapítójának tekinthető, nemzetközi méretekben is. Ezt a fon-
tos, alapozó jellegű munkát egy Magyarországról szóló művével végezte el, ami szá-
munkra külön érdekes. Most, amikor végre hazánkban is megindult a Duna és a
Tisza élővilágának szervezett keretek között történő tudományos kutatása, a mai
magyar folyambiológusok Marsiliban nagy elődjüket tisztelhetik.

A „Danubius Pannonico-Mysicus" sokrétűségét és ezzel egyben Marsili alkotó
zsenijének gazdagságát a műből vett és itt mellékelten bemutatott ábrákkal próbál-
juk érzékeltetni. Ezen ábrák némelyike egyben Marsili alföldi és közelebbről szolnoki
kutatásairól mutat be további részleteket.

Marsili, ez a rendkívüli életű katona és tudós 1730-ban 72 éves korában hunyt
el Bolognában. A bolognai Accademia 1731-ben éTmet veretett tiszteletére, s ennek
egyik oldalán az „Aloysius Ferdinandus Marsili" felirattal övezett arcképe, másik
oldalán jelmondata, „Nihil mihi" — „Semmit magamnak"' — áll. Marsili valóban
jelmondatához híven élt. A tudós) gondos, alapos kutató munkájával, gazdag adomá-
nyok juttatásával, szervezői tehetségével a tudomány fejlődését segítette, mégpedig az
egyetemes tudomány fejlődése mellett igen jelentősen a hazánkra vonatkozó tudo-
mányos ismeretek gyarapítását.

A vitéz katona kardjával, a nagytudású hadimérnök és hadvezető irányító mun-
kájával pedig az Európát állandóan fenyegető török veszedelem leküzdését szolgálta.
Magyarországot a földünket, történelmünket, népünket jól ismerő tudós megbecsülő,
értékelő szeretetével szerette. Arra is vannak adatok, hogy a török kiűzetése utáni
magyar szabadságküzdelmekkel, így különösen II. Rákóczi Ferenc szabadsásiharcávai
együttérzett. Alkotó műveinek javát hazánknak a török iga alól való felszabadításával
töltötte, és hatalmas dunai művével hazánkat megismertette az akkori müveit világgal.

A bolognai egyetemi könyvtárnak mintegy 120 kötetet kitevő Marsili-kézirat-
gyűjteménye igen gazdag kiadatlan magyarországi vonatkozású anyagban. Hogy csak
párat említsünk: magyarországi gombák természetes nagyságú, vízfestésű ábrái Mar-
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silí jegyzeteivel; 18X30 cm-es képek Erdély XVII. századi népviseleteiről; dunai és
tiszai madárábrák azokon kívül, amelyek a dunai műben jelentek meg; 32X45 cm-es
nagyságú rajzok, amelyek Dél-Magyarország várait és városait ábrázolják épen és
lerombolva, sokféle erdélyi anyag több kötetben szétszórva. Szép magyar tudomá-
nyos feladat lenne ennek az anyagnak a feldolgozása és megjelentetése. Hazánk XVII.
századbeli életéről és természeti világáról számos részletet tudhatnánk meg belőlük,
amelyek értékesen kiegészíthetnék ennek a korszaknak a képét.

Marsili nevét és munkásságát eddig hazánkban csak a szakemberek szűkebb
köre ismerte, pedig méltán megérdemli, hogy nevét az egész magyar namzet meg-
tanulja. Gondoljunk megbecsüléssel munkásságára, mert még hazánkfiai közül is csak
kevesen tettek akkoriban annyit a magyar tudományért, mint ő.

Dr. Uherkovich Gábor
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Luigi Ferdinando Marsili egykorú arcképe
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