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Kabdebó Tamás

Marsigli Dunája

Ferdinando Marsigli gróf 1658-ban született Bolognában. A család tehetős, előkelő, de nem gazdag. 
Ferdinandónak két fiú- és két lánytestvére van, egykori palotájuk ma is áll a történelmi Bologna közepén.
Ferdinando nagy hírre tett szert, csodálatos eredményeket mutatott fel akkori mértékkel hosszú élete során: 
1730-ban halt meg, miután végig kalandozta Európát: Bolognában, a palotában ahol született, búcsúzik az élettől.

Életének Európája szüntelen változásokon megy keresztül, melynek legfőbb pontja a Budavár 1686-os vissza-
foglalása és a török kiűzése Magyarországról. Próbáljuk meg nagy vonalakban fölmérni az erőviszonyokat. A leg-
erősebb hatalmak: Európa déli részén a török birodalom, Közép-Európában az Osztrák Császárság, Nyugaton 
a Francia Királyság, illetve a kereskedelmi útvonalait biztosító Anglia. Befolyásosnak számít még a katonailag 
számottevő Spanyolország, a vallásháborúba beavatkozó Svédország, és gyarapodó gyarmatai révén Hollandia. 
Németország fejedelemségekre oszlik, akik a Habsburg-császárságot uraikként tisztelik, Oroszország nem avat-
kozik még nyugati ügyekbe.

Marsigli Bolognája látszólag független városállam, valójában azonban egy-egy nagyhatalom befolyása alatt áll. 
Először az osztrák császárság uralja, majd, XIV Lajos francia királysága, és történelmünk végén a pápaság – tehát 
Marsigli, mint katona, mindig a három úr közül egyet szolgál. Édesanyja Margerita Ercolani a római Ercolani 
bíboros testvérhúga. Marsigli vallásos katolikus. Nevét sokféleképpen írja, hol Marsiglinek, hol Marsilinek, hol 
Marsillinek. Keresztnevei közül gyakori a Ferdinando, de ezt olykor megelőzi a Luigi, néhol pedig mindkettő 
szerepel. Nevét ma – elsősorban – hatalmas munkája, a hatkötetes Duna-könyv őrzi, eredeti címén, a Danubio 
Pannonico Mysicus vagyis a magyar és a szerb Duna-szakasz részletes feltárása, ismertetése. Mielőtt ennek fel-
vázolására magunk is rátérnénk, megpróbáljuk ezt beágyazni Marsigli teljes életművébe. Az ifjú Ferdinando 
Bolognában, Páduában és Rómában tanult, nem az egyetemeken, de egyetemi tanároktól, így elsajátította a ko-
rabeli fizika, kémia, a hídépítés, a csillagászat, anatómia, a növény- és állattan alapelemeit és élete során arra tö-
rekedett, hogy minden tudományágban fejlessze tudását, könyveket vásárolt és tudós társakkal konzultált. Ilyen 
volt Trionfenti Botanikája, Cassini Csillagászata és Guglielmi Vizek természete. Mindazonáltal katonának állt, az 
olasz gróf a Habsburg-hadseregbe. Önmagát így határozta meg: tudós és katona vagyok. Ez az ember létrehozta 
a folyók tudományát: a potamológiát.

Császári szolgálatban Marsigli 1682-ben Konstantinápolyba megy, mint követségi titkár, ott megtanul törö-
kül. 1683-ban már Bécs alatt találjuk, mint hadnagyot a török ostrom alatt lévő város erődítményeit oltalmazza. 
Mindössze 25 éves; rövidesen, a sikeres védelem, tehát 1683 után megírja az Ottomán katonai intézmények című 
munkáját, majd Bosphorus vizei című tanulmányát. Közben – 1682-ben meghal édesapja – Ferdinando öröksé-
gének egy részét a virtuosi társaság javára fordítja. Barátai élete végéig kitartanak, néha későbbi adósságaiból is 
kisegítik őt. (A virtuosi a rendkívüli eredményeket felmutatók társasága.) A bécsi ostrom után Győr felé lovagol, 
mikor a visszavonuló török csapatok rajtaütnek. Majd egy évig fogságban van, aztán részben velencei pénzzel 
1684-ben kiváltják. Egy évvel később ismét Bécs alatt találjuk Marsigli hadnagyot, aki onnan mint az ostromlók 
hadmérnöke Buda alá vonul, és ott részben levezeti a nyugati irányban lévő mocsarat, hogy az ostromlók felvo-
nulhassanak, részben pedig aknákat épít a várvédő sáncok alá. Útközben Esztergomnál a törökök könnyen meg-
sebesítik. Nem ő az egyedüli hadmérnök, mint azt a jelentésekből hinnők, van egy egyenrangú társa is, De Vigni. 
A bevett várban Marsigli régiségek után kutatott: nem Corvinákat talál ott, mint hírlik, hanem egyéb kódexeket, 
bútorokat, ékszereket, szobormaradványokat.

A rákövetkező évben, 1687-ben részt vesz a harsányi csatában, melyet más néven a második mohácsi csatának 
hívnak, majd onnan Erdély felé lovagol, az osztrák seregben, mely megszabadítani készül Erdélyt a töröktől. Ez 
persze egyszeriben nem sikerül. Marsigli visszatér Bécsbe, majd 1688-ban Belgrádban találjuk. Hogyan? Idézek: 
„Négy nap és négy éjszaka lefolyása alatt Bécsből Belgrádba lovagoltam.” Nincs birtokomban, de ismerek egy kéz-
iratot, melyen Marsigli lovon ülve látható. Jól megtermett, széles mellkasú alak, tollas süvegben, oldalán karddal. 
Smederevo, azaz Szendrő vára a császár kezén van. Ez 1456-tól 1521-ig magyar kézen volt, 1521–1688-ig a török 
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birtokában van. 1688-ban Marsigli Bajánál pontonhidat veretett, majd leevezve Szörényvárig, Turnu Severinig, 
Tajanus egykori hídjáig, ott, közel a Vaskapuhoz ismét hidat veretett. Felvonulásában olykor megzavarta Thököly 
portyázó hada. Aztán, mialatt a császáriak visszafoglalják Belgrádot, Marsigli a vizafogás mesterségét tanulmá-
nyozza Lipót császár megrendelésére. Kereskedelmi térképet készít Baja központtal, majd Magyarország részei-
nek térképét rajzolja meg. Fennmaradt rajzainak alapján dicsérhetjük az olasz gróf rajzkészségét, noha a majdani 
végleges Duna-térképeket egy Johann Christoph Miller nevű profi térképésszel tökéletesítette, aki nürnbergi 
illetőségű. Térképészeti munkálatai alapján a londoni Royal Society (ez az angol akadémia) tagjává választja az 
olasz kapitányt, akit később, 1697-ben a császár ezredessé nevez ki. Előzőleg, Szalánkeménnél Marsiglit rablók 
támadják meg, és könnyebben megsebesítik.

Az 1693 és 97 közti törökellenes hadjáratban Marsigli főleg hátvédként vesz részt, mondjuk úgy, mint a Habs-
burg-seregek főutásza. Idejének nagy részét csónakokban és hajókban tölti, méri a Duna mélységét, vizének se-
bességét, tisztaságát, illetve ihatóságát. Feljegyzi a települések nevét, pontos helyét, a csobogókat, a víz forgóit, 
a limányokat, a mocsaras területeket, valamint a halak és a madarak fajtáit. Jelzi a folyó medre és a partvidékek 
közti szimbiózist. A hosszúsági fokot Millerrel egy csónakban Bajánál készül megállapítani, a nap delelőjén való 
nappali, és a Jupiter holdjainak való éjszakai méréssel. Elkészül az Il  Danubio trionfante nevű nagytérkép.

A Duna tanulmányozásához bolognai mesterének Guglielmininek a Della natura dei fiumi című műve vezet. 
Ennek hatására készül el Marsigli Prodromus című műve, amely a nagy Duna-kötetek anyagainak előzetes és rö-
videbb összefoglalása. Marsigli írja: „A Duna forrása a Német birodalomban van. A folyó katonákat visz le és ke-
reskedelmi forgalmat visz a hátán, Magyarországon keresztül, hol Leopold császár új birodalma egyenlő Róma 
egykori birodalmával, mely a Keleti Birodalommal határos. Ott ahol Szulejmán szultán hódításai elvadítottak 
egy nagy területet, most a katolikus császár katonái megnyitják a terepet a keresztény Európa civilizációja felé.”

A Prodromus összetétele: I. kötet, a Duna ábrázolása térképekben. Megjegyzendő, hogy Marsigli csak a Bécs 
és Nicapolis 1300 km-es szakasz alatti Dunát méri föl, vagyis azt a részt, ahol ő személyesen megfordult és mé-
réseket végzett.

II. Hidrográfiai adatok: A víz elemei, a meder minősége, a partok minőségei.
III. Rövid összefoglaló történelem, természetrajz, ásványok.
IV. Madarak.
V. Halak.
VI. Analekta: itt többek között 80 rovart sorol fel.
A munka kivitelezése Marsigli és Miller együttes érdeme. 1791-ben a császár Marsiglit tábornoki rangra eme-

li, hadosztálya ettől fogva 2500 ember lesz – főleg utászok. Az 1699-es karlócai béke anyagi előkészítésében 
Marsiglinak nagy szerepe van. Elsőrendű feladata, hogy egy Hussey nevű angol közbenjáró követnek törökre 
fordítson, illetve a törököt interpretálja. Az olasz jól beszél franciául, angolul viszont nem tud, tehát Hussey 
franciául kapja az információkat. Emberünknek kétszer kell a Konstantinápoly–Bécs utat megtennie, úgymond 
lóháton, mert a kocsikázást lassúnak találja. Az út testvérek között is 2000 kilométer, azaz 4000 oda-vissza, ez 
kétszer, tehát 8000 kilométer, egy éven belül lóháton. Karlócánál a tárgyaló feleknek egy-egy csarnokos faépüle-
tet emel. Amikor a császár és a szultán között megszületik a megállapodás, Marsigli és segéde a határtérképek so-
rozatát gyártja. Utászai őrtornyokat építenek, hatszáz pár dolgos kéz jut erre, határhalmokkal jelzik a császári és 
török területek közti határt. Olasz generálisunk rábeszélőképességének komoly szerepe van abban, hogy Erdély 
java császári kézen marad, míg Oláhország változatlanul török terület. A területosztozásnál főszerepet játszik az 
ubi possedetis alapelve, vagyis a meglévő várakat, erősségeket az azokat uralók kezén kell hagyni. Így lesz több 
helyütt girbegurba határ.

Marsiglire ekkor az ubi bene, ibi patria szólás jellemző: ahol jó, ott az otthona. Bár Bécsben van állandó lakása, 
de mivel ő folytonosan úton van, útközben sátorban lakik, katonaéletet él. Kitűnően lovagol és, mikor arra ke-
rül a sor, jól evez vagy biztosan irányít dereglyét, kishajót. Nemcsak céljai elérésének érdekében mozog, hanem 
békeidőben is állandóan helyet változtat, vagy mér, felmér, feljegyzéseket készít, leveleket, tanulmányokat ír. 
Vannak emberek, akik szinte egy napig sem tudnak egy helyben maradni. Ilyen volt Pulszky Ferenc, Kossuth 
Lajos is. Nem úgy Deák Ferenc vagy II. Rákóczi Ferenc. Ők várakozók voltak. Amikor, úgymond, Marsigli vá-
rakozott – mondjuk úgy két hadjárat között volt –, akkor teljes erővel nekilátott az adott terep felmérésének. A 
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pannon és a dél-magyarországi szerbiai Duna két partján hatvanöt ókori emlékre lelt, erődítésmaradványokra, 
a trajanusi római híd roncsaira, települések és emléktáblák, oszlopok maradványaira. Ugyanakkor összegyűjtött 
, de jobbára a török területeken, ókori és reneszánsz szobrokat, pecséteket, kéziratokat is. Marsigli kitűnő kap-
csolatteremtő képességét ellenpontozza veszekedős, könnyen dühbe gurulós természete. Összeveszett például 
Stahrenberg altábornaggyal, a Habsburg hadsereg egyik vezetőjével, Arco generálissal, közvetlen felettesével a 
breisachi várban, idősebb unokatestvérével, Giovanni Marsiglivel is. 

Az 1703/4-i évben sok bosszúsága akadt. Felettesei meg akarták bízni a fogságából megszökött II. Rákóczi Fe-
renc üldözésével – ezt nem vállalta el –, de azt sem, hogy szembeszálljon 1704-ben a Rákóczi-felkelés seregeivel.
Végül is a Freiburg közelében fekvő Breisach várába került, Arco parancsnoksága mellett tábornoki rangban, 
alkapitánynak. Eleinte a várban nincs sok dolga, tehát felfedezi a vidék dús gombatenyészetét, a gombákat osz-
tályozza – ha jól emlékszem nyolcvanat – majd mykilogiai tanulmányt ír róluk. A területet és a várat később 
XIV. Lajos francia seregei szorongatták. A vár 2500 embere kevésnek bizonyult, és Marsigli hiába kérlelte Bécset 
segédcsapatokért, nem érkezett semmi. A nagy fölényben lévő francia ostromlók a vár feladását követelték, Arco 
és Marsigli ebbe beleegyezett, cserébe a védők szabadon történő elvonulásával. Bécs ezt az egyezséget árulásnak 
tekintette, Arcot kivégezték, Marsiglit lefokozták és elbocsátották az osztrák kötelékekből. 1704. április elsején 
a végrehajtó közeg elkobozta Marsigli bécsi értéktárgyait annak ürügyével, hogy ezzel az olasz gróf adóssága-
it kiegyenlítik. Szerencsére Marsigli gyűjteményeinek egy része Nünbergben volt Einmar könyvkereskedő és 
nyomdásznál, egy másik része a müncheni Miller grafikusnál és végül Bolognában is maradt érték az ősi palotá-
ban, ahol aztán a hátralévő évek során otthonra lelt Luigi Ferdinando Marsigli gyűjteményeinek oroszlánrésze. 
Breisach után Marsigli a svájci Zugba költözik, majd 1705. augusztus 4-én francia szolgálatba áll. Közben lezajlik 
a höchstädti csata. Ezután a francia király feladja Európát birtokló igényét. A franciák, bár pénzt alig juttatnak a 
magyaroknak, Marsigli új csapatait Rákóczi megsegítésére szánják. Az olasz gróf 1706-ban Párizsban megköveti 
a királyt, épp úgy nem megy a magyarokat segíteni francia mundérban, mint ahogy osztrák uniformisban nem 
fordult ellenük.

Korai ifjúságában Ferdinando Marsiglinak volt egy olasz grófkisasszony menyasszonya. A mátkaság kútba 
esett, a források más nőről Marsigli életében nem szólnak. Ezért is maradhatott grófunknak temérdek energiája 
a tudományos munkára. Marsigli Montpellierbe költözik, ott főrésze van az akadémia megalapításában, ugyan-
akkor lejár a tengerre és megírja A tenger természete című tanulmányát. Olaszhonban már dominál a francia be-
folyás. Marsiglit Bolognába küldik a város falainak megerősítésére. 1708-ban az olasz gróf immáron a pápai sereg 
tagja, ezredesi rangban. A családi palotában helyet kap az általa alapított és a pápa által támogatott Accademia 
Clementina 1709-ben. 1711-ben egységesített gyűjteményét Bologna városának adja. A gyűjtemény katalógusa 
101 lapra rúg. 1715-ben még egy utászi megbízást kap, a velencei tengerpart megerősítését.

Többen biztatják, pénzadományokkal is, hogy nagy művét, a teljes Danubiust hat nagy kötetben kiadva láthas-
sák. Ennek érdekében történik 1720-as angliai utazása, amikor, mint a Royal Society tagja, felkeresi annak ter-
meit, találkozik Londonban Sir Hans Sloannal, az akadémia titkárával és Sir Isaac Newton elnökkel. Elismerést 
kap, biztatást és talán pénzt is – erre nincs adatom. A következő külföldi útja, már 1723-ban Hágába és Amsz-
terdamba vezet. A De Hondt kiadó megkapja a nagy mű teljes kiadásának jogát. A szerződés 625 példányról 
szól, melyekből Marsigli 20-at kap. Az egyszer hat kötet ára 200 florin lesz. Nem kis pénz ez akkoriban, de ha azt 
vesszük, hogy 15 évvel ezelőtt, 1996-ban százezer guldenért árulták a hat kötetet, akkor elmondhatjuk ez a mű 
tartotta az árát. Egyébként a kiadás nem a szerző gondja lett, hanem a Montpellier Akadémiai Társaságé, mely-
nek az olasz gróf egyik vezető tagja volt. Szándékom, hogy végezetül ízelítőt adjak ennek a dunai értelemben 
vezető szerepű könyvnek a tartalmából. Az 1726-ban megjelent mű I. kötete 39 térképben mutatja be az osztrák 
és a magyar Duna vonalát. Az Al-Dunát Isterként jelöli meg. A nap és a hold magasságaival hosszúsági pontokat 
jelöl. Megadja belefolyó folyók medrének struktúráját, feltételezi a Duna és a Tisza föld alatti összeköttetését. 
Felfedezi a mocsarak és folyók kölcsönös kötődését. Felsorolja Buda római emlékeit, és beszámol Trajanus hídjá-
nak méreteiről, szerepéről. E latin nyelvű quarto több kiadásban is megjelent, legutóbb az első kötet Deák Antal 
szerkesztésében, előszavával, a Magyar Vízügyi Múzeumban, 2004-ben. A latin nyelvű könyvnek van egy 1744-
es francia nyelvű kiadása is. Forrásmunkáimban nem szerepel az az 1700-ban kiadott 12 Duna-térkép, melyet a 
Bibliotheque Nationalban fedeztem fel.
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A II. kötet a Prodromus anyagát adja: hidrográfiai adatokat, méréseket, feltételezéseket is. Beszámol a víz ele-
meiről, a meder minőségéről, a partok adatairól. A víz sebességét így általánosítja: ami a part mentén egyharmad,  
az a sodorban háromszoros sebességet kap. 

A III. kötet főleg az ásványokról és a talaj minőségéről szól. Marsigli kutatásai során eljutott Észak-Magyaror-
szágra is, Selmecnél leszállt a tárnákba. Az érclelő helyeket részletezi és hasonlítja össze a dunai partok anyagával. 

A IV. kötet a folyami halaké, illetve a folyóvízben élő tengeri halaké. Leírja egy 27 kilós ponty fogását az Al-
Dunán, valamint a vizák fogásának módját. Marsigli negyven-egynéhány fajta halat sorol fel az akkori Dunában. 
Ma ebből már csak húszféle él, továbbá két újonnan betelepített fajta. 

Az V. kötet a madaraké. A szép metszeteken a Közép- és az Al-Dunáról felszivárgó madarak sokaságát látjuk, 
felboncolva, másokat ehetőségük alapján felsorolva. 

A VI., azaz zárókötet jórészt analekta, azaz vegyes megfigyelések gyűjteménye. Cáfolja, hogy a Duna 
Eschingenben eredne, az eredetet visszavezeti a Brigach folyó kezdetéig. Mérések alapján – mikroszkópot is 
használ – feltérképezi a Duna vizének ihatóságát. Felsorolja a Duna partján élő állatokat, valamint a rovarokat is. 
Bár ez a két felsorolás úttörő jellegű volt, ma már úgy látjuk, kisebb hányada a valóságnak. 

Marsigli tehát 1726-ban megérte, hogy nagy művét megismerje a világ. Ekkor már betegeskedik. Egy roko-
nával történt veszekedés miatt ott akarja hagyni Bolognát, sőt haragjában nevét is Marsigliről Aquinóra készül 
megváltoztatni. Azonban eléri az első szélütés, tehát helyben marad. Utolsó éveiben ünnepli a tudósvilág , 1730-
ban 72 éves korában elviszi a második szélütés.

(Kutatásaimhoz két lelőhelyet használtam:a manchesteri Rylands Könyvtár gyűjteményét valamint 
a dublini Egészségügyi Könyvtár hat kötetét.)

Keszei István dedikációja Gömöri Györgynek.
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