Luigi Ferdinando Marsigli, a magyar föld felfedezője
/Emlékezés halálának 250. évfordulóján/
D r . Csiky Gáborx

Hazánkat az elmúlt századok során számos külföldi, főleg nyuga
ti utazó járta be és irta le. Ezeket az utazókat —
emberek lévén —

különféle

különböző okok, célok késztették Magyarország

felkeresésére. Voltak köztük katonák, diplomaták ill. követek,
kereskedők, tudósok és voltak akik kalandvágytól, kíváncsiság
tól sarkalva jutottak Magyarországra. —

Régebben történészeink

egy része, valóban azt hitte róluk, hogy a századunkra oly jel
lemző, divatos turizmus, utazási láz késztette őket a veszé
lyekkel teli, harcok dúlta ismeretlen földre. Nem igy volt! Na
gyon kevés kivételtől eltekintve, mindnyájukat konkrét szándé
kok, célok, politikai, gazdasági feladatok felderítése, továbbá
a tudományos megismerés, kutatás és felderítés küldte Magyaror
szágra. Természetesen ennek megfelelően a beszámolók, jelenté
sek, leirások, ismertetések igen különbözőek voltak, főleg ami
a valóság tükrözését illeti.
A külföld általános érdeklődésének középpontjába első Ízben Má
tyás királyunk korában került Magyarország, mely ekkor a rene
szánsz és a humanizmus legnagyobb tűzhelyévé vált, az Alpokon
túli Európában. A fényes budai udvart neves humanisták keresték
fel és huzamosabban itt is éltek, sütkéreztek a magyar napki
rály fényében, és Írásaik is többé-kevésbé ezt fejezik ki. —
Mohács után megváltozik a hazánkat felkereső idegenek útvonala
és mondanivalója. A XVI. századból úgyszólván kizárólag a török
Portára küldött császári követségek tagjainak útleírásai marad
tak ránk. ők, általában Buda hajdani virágzását s a múlt gyér
maradványait emlegetik. Egyedül a budai török fürdőket és kerte
ket dicsérik, ugyancsak egyhangúlag. Az útleírások, beszámolók
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zömmel harcokról, hadi eseményekről szólnak. Ugyanez folytató
dik a XVII. században is, a török hódoltság idején, de a szá
zad uj problémáit sokkal jobban látják azok az utazók, akiket
másféle érdeklődés hozott országunkba: a tudósok és a Habsburgellenes politikai ügynökök.
A XVII. század Newton százada, a modern természettudomány mega
lapozásának korszaka volt. A nyugat-európai tudósok földrajzi
és természetrajzi tanulmányútakra indultak s egyikük-másikuk
•
i

Magyarország felé vette útját, mert ezt az országot tudományo
san kevésbé ismerték, mint a nemrég felfedezett Újvilágot. El
sősorban a felvidéki bányák vonzották őket, melyekről Georg
Agricola hires bányászati kézikönyvében /"De re metallica",
1556/ sokat olvashattak. Közülük legismertebb az angol Edward
Brown

/1669— 70/ és Jacopus Tollius holland tudós /1660-ban és

1687-ben/ utazó utleirása. Mindketten főleg az ország bányavi
dékeit járták be és Írták le megjelent könyvükben. Anglia és
Hollandia ekkor az európai polgárosodás élén járt s a két or
szág kereskedelme behálózta az egész világot. Nem csoda tehát,
hogy e két világjáró nemzet fiai közül kerültek ki az első uta
zók, akiket nem politikai küldetés vagy harci kalandok vágya,
hanem tudományos érdeklődés hozott Magyarországra. —
magyar viszonyokat, —

A mostoha

a török hódoltságot felváltó Habsburg

uralom ellenreformációs, erőszakos elnyomását, —

megismerő

protestáns angol és holland utazók együttérző, rokonszenvező
hangú Írásai, tartós hagyományként öröklődött át a későbbi,
XVIII. és XIX. századi angol utazókra, igy Robert Towsonnál és
csúcsosodott John Pagetben, aki végül is magyarrá vált. Ez a
hang előnyösen különbözteti meg őket a nyersebben ítélkező, ka
tolikus francia utazóktól. Közismert, hogy Franciaország XVII.
századi, Magyarország iránt tanúsított politikai érdeklődésének
oka csupán az élsedő Habsburg-francia ellentét volt és ez az
érdeklődés eleinte a 30 éves háború, majd a Thököly-Rákóczi
szabadságharc alatt nyilvánult mag. Az osztrák és német utazók Írá
sai pedig mindig bizonyos elfogultságot árultak el, ami a szá
zad végére a Habsburg ellenes felkelés miatt már rosszindulatú
vá vált.
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Buda

felszabaditása /1686/ után megszaporodtak az utazók, az

útleírások, az ismertetések. Ez időtájt a magyar földet felku
tató és megismertető tudományos utazók közül kimagaslik egy
káprázatos, sokoldalú egyéniség, egy katona és tudós, Luigi
Ferdinando Marsigli, aki ezelőtt 250 évvel, 1730-ban hunyt el
szülővárosában, Bolognában. Rá emlékezem, mert kevés külföldi
baráti utazó^ akadt történelmünk során, aki annyit tett volna
Magyarországért, mint ez a kalandos életű, olasz gróf, korának
legmozgékonyabb és legmodernebb embere, valóságos uj Leonardo
da Vinci.—
1686. szept. 2-án, Budavára visszafoglalása győzelmes, de bor
zalmas perceiben, a vértől mámoros őrjöngő tömegben, amikor aranyat, bort és nőt keresett mindegyik katona, akadt egyetlen
katona, egy hadmérnök ezredes, aki szellemi kincsek megmentésén
törte a fejét. Néhány katonájával és török fogollyal mint kala
uzzal bejárja az égő, füstölgő Budai várpalotát és keresi Má
tyás király könyvtárának még megmaradt könyveit, a Corvina
kódexeket. Ezeknek a megmentését mi magyarok nagyrészt neki,
Marsxglinek köszönhetjük és még sok minden mást. Még égnek a
visszaszerzett Buda házai, amikor, —

az utolsó pillanatban —

papirra veti: hol, mi állt a közép- és törökkori Buda várában!
így tudjuk meg Marsigli, térképpel kisért feljegyzéseiből, hogy
budának 23 mecsetje volt, hogy a török kilenc hévizes fürdőt
használt Budán, —
ma van!

többet mint ahány melegvizü budai fürdőnk

Változatos, kalandos életéről legyen elég most annyit elmondani,
hogy már 21 éves korában, 1679-ben mint a velencei követség tag
ja Konstantinápolyba került és beutazta Törökországot. Ezalatt
az a vélemény alakult ki benne, hogy az ozmán birodalom legyőz
hető. 1682-ben osztrák szolgálatba lép, és ekkor lép első Ízben
hazánk földjére is, mint katona. 1683-ban a Bécs ellen vonuló
törökök fogságába esik Marsigli kapitány. A bécsi vereség után
a visszavonuló törökökkel Budára kerül a fogoly s ekkor nyilik
alkalma jól megismerni a várat, —

ezt a tudását később értéke

síti! Résztvesz Buda vára 1684. évi meghiúsult ostromában, majd
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a sikeres 1686. évi ostromban és a vár felszabadításában, mint
hadmérnök ezredes, az ostrommüveletek főfelügyelője.
A felszabadító hadjáratok alatt, az 1690-es években állandóan
hazánkban tartózkodott. 1699-ben a karlovici béke után Lipót
császár megbizza az u j , déli török-magyar határvonal megállapí
tásával. Ezután 1703-ban a bécsi udvar a spanyol örökösödési
háború szinterére küldi. Feltehetően azért is, mert túl sok
szál fűzte a két évtizeden át Magyarországon élt Marsiglit a
magyarokhoz. Miután a hálás bécsi udvar egy vár feladása miatt
megfosztja tábornoki rangjától, hazamegy és a pápa szolgálatá
ba lép. Már nem hive a Habsburgoknak, sőt felveszi a kapcsola
tot II. Rákóczi Ferenccel és helyesli a magyar függetlenségi
harcot. 1709-ben visszavonul és csak a tudománynak él. Közben
1720-ban meghívják Londonba, ahol a Royal Society tagjává vá
lasztja és előadást tart az európai tudományos együttműködés
megteremtéséről. Beszédére maga Newton válaszol, kiemelve az
olasz vendég tudományos érdemeit.
Az elmondottakból kitűnik, hogy Marsiglinek hivatalos működése
közben sok alkalma nyilt a történelmi Magyarország természeti
viszonyainak megismerésére. És az is kitűnik, hogy a Duna me
dencéje nagyon le tudta kötni sokfelé ágazó érdeklődését, meg
is szerethette ezt a földet és népét, mert mintegy húsz évig
kutatott, vizsgálódott ezen a területen; ezért is méltán nevez
hetjük a magyar föld felfedezőjének. Kutatásainak eredményei
"Danubius Pannonico-Mysicus" cimen jelent meg Amszterdamban és
Hágában, 1726-ban latin nyelven, hat nagy folió kötetben, 200nál több kiváló rézmetszettel, majd 1744-ben francia nyelven
Hágában. A cérképmellékleteket külön kötetben is kiadták, "La
Hongrie et la Danube" cimen Hágában 1741-ben.
Ez főmüve, melynek teljes cime magyarul: "A magyarországi és
balkáni Duna geográfiai, asztronómiai, hidrográfiái, történelmi
és fizikai megfigyelésekkel megvilágítva és hat kötetbe szer
kesztve Luigi Ferdinando Marsigli gróf, a párizsi, a londoni és
a montpelieri tudós társaságok tagja által". Erről a Térképésze
ti Közlöny 1931. augusztusi számában a következőket olvashatjuk:
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"A lángeszű olasz polihisztor kutató munkáinak egyik legszebb
és legértékesebb eredménye a Duna-térkép. Magyarországról irt
alapvető nagy müvének, a hatkötetes Danubiusnak első kötetében
jelent meg és 18 pompás rézmetszetü foliólapon a Dunának Bécs
és Gyurgyevó közötti 1400 kilométer hosszú szakaszát ábrázolja
kb. 1:100 000 méretarányban. Alapjául Marsiglinek, a felszaba
dító török hadjárat alatt végzett térképező munkálatai, csilla
gászati megfigyelések, helyszíni felvételek és egyéb, főleg
cávolsági ismeretek szolgáltak. Ezek voltak Magyarországon az
első számottevő térképező munkák és közvetlen eredményük: a ma
gyarországi Duna-szakasz legrégibb megbízható, részletes ábrá
zolása. Korszakos alkotás, páratlanul gazdag kutforrás". Ugyan
itt találjuk a "Mappa potamographica" cimü, kb. 1:2 400 000 mé
retarányú térképet, mely a Kárpát-medence hidrográfiai viszo
nyait ábrázolja. E kötet a magyar föld első, szakszerű, pontos
topográfiai ismertetését adja. Teljesen önálló munka, szerzője
Lázár deák munkáját nyilván nem látta.
Röviden összefoglalva: Marsigli főmüvében meghatározta a Duna
forrásait, mederalakulását és hidrológiáját; megteremtette a
mederkutatás és a vizszabályozás előfeltételeit, ötleteket adott az Al-Duna szabályozásához, melyeket Széchenyi az al-dunai
folyószabályozás és útépítésnél fel is használt, ö vetette fel
először a máig megvalósitatlan Duna-Tisza csatorna szükséges
ségét és tervét; a hidrográfiai és hidrológiai kölcsönhatások
figyelembevételének igényét. Az európai ősrégészet egyik kezde
ményezőjének tekinthető, a népvándorláskori földsáncok /"római
sáncok"/ ismertetésével. Leirja a Duna-Tisza közén húzódó ár
kot, ami Csörszárok néven ismeretes. A Duna mentén talált római
régiségek, kövek, feliratok, hidmaradványok s egyéb emlékek
gyűjteményét adta közre. Elsőként irta és rajzolta le Aquincum
rommaradványait, a szőnyi /Brigetio/ és a dunapentelei /Inter sica/ castrumokat. Külön említésre méltó az az egyedülálló le
let, a székely rovásnaptár, amit Marsigli 1690-ben Székelyföl
dön jártában megtalált és lemásolt. Külön kötet foglalkozik a
Duna valamennyi halfajával és külön a folyó madárvilágával. A
"Catalogus Plantarum circa Danubium" cimü munkájában pedig a
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Dunamente flóráját ismerteti.
Számunkra mindenesetre müvének III. kötete a legérdekesebb,
mely a Duna környéke ásványaival, kőzeteivel és bányászatával
foglalkozik. Ebben többek közt Selmecbánya környéke ércbányá
szatának kiváló leirását adja, továbbá az erdélyi ércbányákét
és sóbányákét is. Áttekintő térképet mellékel az ásványlelőhe
lyek feltüntetésével,

"Mappa Mineralographica Fodinas in

Hungária" cimmel /M=kb. 1:1 635 O O O / , amely még topográfiai
térkép, de már földtani vonatkozású jelekkel. Ezenkivül már
részlettérképet és szelvényt is közöl az erdélyi vizaknai kő
sóbányáról, úgyszintén az erdélyi báznai égő földgázforrások
ról, "Iconographia fontis ignei" felirattal.
Végüli s Mar sigli főmüvében Magyarország hegy- és vizrajzi, hely
rajzi, néprajzi, régészeti, történelmi, továbbá bányászati és
ásványtani viszonyait, állat- és növényvilágát tanulmányozta és
foglalta össze, irta le s ezzel korának legkiválóbb úttörő és
alapozó munkáit hagyta az utókorra, elsősorban ránk magyarokra.
Ezenkivül még több munkája jelent meg. Mindezek azonban munkás
ságának csak egy részét és pedig a kisebbik részét teszik ki. A
nagyobb részt kiadatlan kéziratainak nagy tömege adja, mely a
bolognai egyetem könyvtárában található. Ugyanis Marsigli még
életében könyvtárát, kézirataxt, térképeit, hatalmas gyűjtemé
nyét Bolognának ajándékozta s ezzel lerakta a bolognai tudomá
nyos akadémia alapját is.
Úgy véljük, hogy a magyar művelődés- és tudománytörténet számá
ra felbecsülhetetlen értékű Mar sigli úttörő munkássága, igy nem
nélkülözheti kiadatlan jegyzeteinek, rajzainak lehető teljes
ismeretét, ismertetését, sőt megjelentetését sem. Természetes
lenne tehát, ha a magyar kutatók az eddiginél behatóbban foglal
koznának Mar sigli életművével, munkáinak kiadásával, kéziratai
nak tanulmányozásával és közreadásával. Könyvkiadásunk adós még
e sokoldalú egyéniség Írásainak megjelentetésével. És ajánlatos
lenne, immáron 250 év elteltével főmüvének, a Danubiusnak ma
gyarra való lefordítása és kiadása is. Nem győzzük hangoztatni,
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hogy ezen a téren nagy a lemaradásunk- Csak egyetlen példa:
Beudant számunkra fontos forrásmüve még nincs magyarra lefor
dítva. Na persze mondhatnák többen is, nyelveket kell tanulni
és eredetiben elolvasni; meglehet és helyes is, csakhogy itt
két különböző dologról van szó! És persze, mindez pénzbe is ke
rül, de engedjék meg kimondani, hogy az ezen a téren való öszszes lemaradásunk behozása valószinüleg egy-két tank vagy repü
lőgép árából'kitelne!
Végezetül megjegyezni kivánom, hogy néhány újságban, folyóirat
ban megjelent cikktől eltekintve az illetékesek teljesen meg
feledkeztek Marsigliről, halálának 250-ik évfordulója alkalmá
ból, pedig megérdemelt volna egy kis emlékülést is. Úgyszintén
emlékének látható módon való megörökítéséről is megfeledkeztek,
ugyanis tudomásom szerint sem utca —

például Budán —

sem em

léktábla, sem szobor, vagyis semmi sem őrzi emlékét! Pedig a
mostani jubileumi évforduló jó alkalom lett volna ezen hiányok
pótlására.
Történelmünk viharaiban mérhetetlenül sok kulturális kincsünk
pusztult el. Ezért fontos lenne, hogy a meglévőket ismerjük és
megbecsüljük, —

de ne feledkezzünk meg azokról sem, akik eze

ket létrehozták, megalkották, avagy leirták, igy számunkra meg
örökítették, lett légyenek hazánkfiai vagy idegenek.
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1. ábra: A "Danubius Pannonico-Mysicus" francia nyelvű kia
dásának cimlapja.
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2. ábra: Részlet Marsigli Dunatérképéből, Buda, Pest és kör
nyéke a Csepel-szigettel.
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Luigi Ferdinando Marsigli, the "Discoverer of Hungary"
/Commemoration on the occasion of the 250th anniversary of
his death/
Gábor Csiky

During the 17th and 18th centuries, a number of foreign
travellers visited Hungary. One of the most outstanding ones
was L.F. Marsigli /1658— 1730/, Italian-born engineer-general,
polyhistor. He lived and worked in Hungary for 20 years, took
an active part in the liberation of Buda castle from the Turk.
His activity is of great importance in the history of Hungarian
culture and science.
Marsigli summed up his observations and investigations he had
carried out in the historical Hungary in a Latin-language book
published in Amsterdam /1726/: "Danubius Pannonico-Mysicus..."
This pioneer work, consisting of six volumes, dealts with the
geography, hydrography, archaeology, history, mines, minerals,
animals and plants of Hungary. In the first volume 18 folio
copper gravures illustrate the Danube from Vienna down to
Giurgiu, /1400 km/, on scale approximately 1:100 000.
The third volume discusses the mines, minerals and rocks of
Hungary, i.e. the ore mines of the Selmec region in Northern
Hungary /now Slovakia/ and the ore and salt mines in Transyl
vania /nowRumania/. The enclosed map,

"Mappa Mineralographica...

Fodinas in Hungária"/, is a topographic one, but it contains
also a number of signs of geological nature.
Marsigli publishes also some other works. The gratest part of
his works, however, have remained manuscripts. They are ar
chived in the library of the University of Bologna —
for being disclosed and evaluated.
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