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SZEMLE

A geológus Leonardo da Vinci

(1452—1519)

Születésének ötszázadik évfordulóján, a korszer természettudományok
mérlegén, a mvészet utolérhetetlen nagyságát, a reneszánsz kimagasló egyé-

niségét, minden idk egyik lángelméj természettudósának kell minsítenünk.
Leonardo da Vinci ,,a gondolkodás, szenvedély és jellem, a sokoldalúság

és tudás óriása
11

,
firenzei fest, szobrász, építész, mérnök, föltaláló és min-

denek fölött természetbúvár. Saját jegyzetei szerint „közvetít az ember és a

természet között
11

. Alkotó és gondolkodó, megfigyel és elfogultság, nélküli bátor

következtet. Önéletrajzában azt írja: „Fölfedez vagyok. Föltaláló vagyak. Fest
vagyok. Iskolázatlan vagyok.

11

Korában elszigetelt, a oéh'beli tudósok közé fk sem
vett „uomo senza lettere”, iskolai bizonyítvány nélküli ember maradt. De „ember”
volt, gondolkodó ember, ennek a fogalomnak legszebb, legnagyobb értelmében.

A köztudatban Leonardo da Vinci leginkább csak mint mvész szerepei.

Érthet, mert mvészi alkotásai, ha hiányosan is, fönnmaradtak, tanulmányozhatók
és ismertethetk voltak. A természettudós és a föltaláló technikus csak összefüg-

géstelen kézirataiban, jegyzeteiben maradt reánk s évtizedekig tartott míg ebb!
a nehezen kibogozható 5000 kéziratlapból a természettudós lángelméje is föltárul-

hatott. Ezek az írások csak a századforduló után kerültek nyilvánosságra a

British Museum gyjteményébl. írásaiban semmi befejezettség, semmi kerek

egészet jelent tárgyföldolgozás nincs. Kéziratos jegyzetekben naplószeren föl-

jegyzett ötletek, gondolatok és megfigyelési tények vannak, ezek azonban a ter-

mészettudományok minden ágában, korát meghaladó, ma is érvényes megállapí-

tásokat tartalmaznak.

Jegyzeteibl' kitnik, hogy K 0 p e rn i k u s z-t megelzen, megfosztotta a

Földet a csillagok közötti addigi szerepétl, amit eltte állítólag már Omar
Khajjam perzsa költ-matematikus és csillagász a 12. század elején sejttetett.

A Föld helyét a Nap körül mozgó többi csillag között jelölte meg. Elsül mvelte
a bonctant emberi hullákon, amiért az egyház üldözte is.

Jegyzetei kétségtelenül materialista gondolkodását bizonyítják dialektikus

okfejtéssel. „Egész tudásunk érzékélésen alapszik.
11 „A tudomány a tapasztalat

leánya.
11 A tapasztalatot azonban ismételt tapasztalatokkal igazolni kell s csak ha

mindig ugyanazt tapasztaljuk, akkor fogadhatjuk el azt igazságnak. A természet-

nek közvetlen megfigyeléssel és tapasztalatokkal elérhet megismerhetségét fejezi

ki azzal, hogy „minden elérhet fáradság árán
11

.

Érdekes Leonardo da Vinci szemléletében, hogy a Földet éllényként

tekinti, az emberi vagy állati szervezettel hasonlítja össze. Az ilyen módon meg-

elevenített Föld húsa a talaj, csontváza a hegyeket alkotó kzetek, melyek közül

a tufa porcnak felel meg, vére a vizek, folyók, tavak, tengerek. A vizek „vérkerin-
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gését‘‘ a tengerekbl földalatti csatornák útján, 'közvetlen kapcsolatból származ-
tatja. A lélek melege pedig a vulkánokkal megmutatkozó bels tz.

Földtani elgondolásaiból kitnik, hogy az addig rendelkezésre álló görög
és római írásokat ismerte és alaposain tanulmányozta. Egyik-másik esetben, ha
ismétli is Strabo és Seneca vagy mások közléseit, akkor is határozottabb

formát ad azoknak. Szerinte a földtörténetet nem följegyzések, hanem tények mutat-

ják. „A Föld múltjának és helyzetének ismerete az emberi szeltem dísze és táp-

láléka. “ Leonardo da Vinci földtani megállapításai valamennyi ma mköd föld-

tani tényezre vonatkoznak. Lényegileg tehát túlnyomókig a mai természeti föld-

rajz keretébe tartoznak. Kivétel ez alól a földtan tudománytörténetében mindenütt

említett megállapítása az egyikori szerves maradványokról és az özönvízzel kap-

csolatos állásfoglalásáról. -
'

,

• A földrétegekben mutatkozó szerves maradványokról a középkorban

Avicenna-tó] származó vis plastica, a természet formálóereje útján történt

keletkezéssel szemben, határozottan megállapította, hogy ezek a kagylók, csigák,

levéllenyom a tok nem ott keletkeztek, ahol láthatók, még kevésbbé kbl lettek,

hanem egykori éllényektl származtak, amelyek azon a helyen éltek. Ezek a ten-

geri szervezetek egyszersmind azt is bizonyítják, hogy azok a kzetek, amelyekben

most találhatók, egykori tengerben keletkezett üledékek voltak. Az smaradvá-

nyok semmiesetre sem vízözönnel kapcsolatosak s a bibliai vízözön az egész földön

általános nem is lehetett, már csak a Föld szférikus volta miatt sem. A vizek

bibliai eltakarodása vagy csodával magyarázható, aminek lehetségére nincs szük-

ség, vagy azt kell feltennünk, hogy a napmeleg elpárologtatta azokat.

Az smaradványoknak egykor élt áll atokkén ti fölismerése és azok tengeri

eredete vezette t az üledékkápzdés, a rétegek keletkezésének fölismerésére és

azok anyagának folyóvizek útján történ szállítására. A folyók bevágódását, a tör-

melékszállítást és lerakódást, st a törmeléknek nagyságrendi elrendezettségét is,

mai ismereteinknek megfelelen állapította meg. A kzetek rétegekben, illetve

szakaszosan keletkeznek, a folyóvizek hordalékszállítása szerint. Ilyen kzetek ott

keletkeznek, ahol egykor tenger vagy tó volt. A folyóvizek kavicslerakódásokat

építenek, amit el is pusztítanak.*^. folyóvíz a finom iszapot azon az oldalon rakja

le, ahol folyása lassúbbá válik. „A folyók vize nem a tengerbl, hanem a felhkbl
származik. A folyóvizekben szállított kzettörmelék egymásközti súrlódás útján az

éleken koptatódik.“ A finom törmelékanyagtermelésben az emberi tevékenység fokozó

hatását is fölismerte a megmvelt földek anyagának föllazít ásáiban, ami az esvíz

munkáját elsegíti.

A völgyképzdés folyamatosan, . szüntelenül tart. A beltavak feltöftdhetnek.

Utalt arra a nagy hegyomlásra, ami az Alpok Bellin-övében 1515-ben föltorla-

szolta a völgyet s tavat formált ott. Megállapítja, hogy a hegyi tavak legnagyobb

része (Garda-, Como-, Lugano-) hasonló módon keletkeztek. A víznek mélyebb fek-

vés helyekre folyását a nehézséger hatásaként úgy formulázta, hogy a mélyebb

helyek (a tenger) mágnesként hatnak a vizekre. A víz pusztító tevékenysége hegye-

ket hord el, miközben a rétegek ráncolódásait láthatóvá teszi. A hegyek ilyen

módon egymásrarakodott üledékfölhalmozódásból keletkeztek s ezek a kzetek a

lerakódás után ráncolódtak.

,,A víz a természet fuvarosa." Leonardo da Vinci a víz földtani munkáját

és szerepét minden vonatkozásban ismerteti, st a szerves élethez szükséges, vol-

tát is említi. A folyók oldalas bevágódását, kanyarulatok képzdését is helyes

okfejtéssel magyarázza. Nem kerülte el figyelmét a tenger árapály-jelensége sem,

amit a Hold befolyására vezet vissza. Észlelte a szél mködését is.
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Közelebbrl érdekel bennünket a Duna -medence alakulásáról alkotott véle-

ménye. Errevonatkozó följegyzésében a folyóvizek mederalakításáról és föltölt

munkájáról szól, majd a következket írja: ... „a Duna a Pontusi-tengerbe ömlik,

amely régen Ausztriáig terjedt, az egész Alföldet kitöltötte. A Pontú si-tenger sül-
lyedésével a Dunavölgy egész területe szárazfölddé vált.“

Mindezeket a földtani s fként térszínalakulási észleléseket rajzvázlatokkai

is szemlélteti. A víz földtani mködése más természeti megfigyeléseivel együtt

gyakorlati vonatkozások miatt érdekelték. Elméleti megállapításait, hidrotechnikai

gépekre vonatkozó rajzokkal, számításokkal kíséri. Jegyzetei fizikai elgondolások-

kal, repülgépekkel, emelgépekkel, hajítószerkezetekkel és egyéb, a mechanika és

sztatika körébe vágó kérdéssel, újszer megoldásokkal vannak tele.

Megfigyelésekbl és bels szemléletbl ered földfejldési köveíkeztetései a

Földön végbemen állandó változások fölismerésével, fként az okok vizsgálatában

évszázadokkal megelzte korát. Az egyik foka annak, hogy korában értetlenül

állt, ;az egyház hatalmi fénykorában pedig évszázadokon át hatástalan maradt.

Élete végéig „uomo senza lettere“ volt, holott lángelméje a tudománytörténet min-

den lapján, a mveldéstörténetben és az emberi gondolkodás fejldésében örök-

élet és minden idkre idszer.
. Vadász Elemér
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A „vulkanogén“ megjelölés értelmezése

Szolovkin: „Bonyolult vulkáni-üledékes-összletek nomenklatúrájáról”

szóló megszívlelésre érdemes közleményben (Izvesztija Akademii Nauk SzSzSzR.
Sér. geol. 1951.) rámutat arra, hogy a Kaukázus földtani fölépítésében külön-

böz idszakokban jelents mennyiség szilárd és piroklasztikus vulkáni képz-
dések vannak; A szakirodalomban ezek megjelölésében, szer.inte nagy ellent-

mondások és pontatlanságok vannak, ami félreértésekre vezet, hátráltatja a tudo-

mány fejldését és befolyásolja a gyakorlati kutatásokat is. Ezeket a különböz
korú képzdéseket eleinte vulkáni összletbe, sorozatba, fáciesekbe sorolták.

Grúziában bajoci hagyvastagságú „porfiros-sorozatot", Azerbajdzsánban, a Kis-

Kaukázus mezozoós csszletében jura- és krétabeli „vulkáni tömböt" a Kaukázus
délkeleti részén alb-cenomán „tufaeredés tömeget" különböztettek meg. Vulkano-

gén-kzetössztetek vannak a Kaukázus harmadidszaki, st pleisztocén üledóksoro-

zatában is.

Mindezeknek az osszleteknek részletes keletkezésbeli vizsgálatából kitnt,

hogy vulkánitokkal együtt különböz üledékek, tufás homokk és tufit, tehát

piroklasztit is részfvesz azok összetételében. Szolovkin helyes megállapítása

szerint, ezek megjelölésében zavart okoz a „vulkanogén", „tufogén" és változatos

módon vulkáni anyag keveredésébl származó üledékek megfelel megkülönböz-
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tétésernek hiánya, illetve azok jelentésének helytelen használata. Részletes példákat

említ erre vonatkozólag s megállapítja, hogy a Kaukázuson túli „vulkanogén“

néven szerepl kzetösszletekben mintegy 18% effúziós tömör kzet, 14% piro-

klaszit, 30% bizonytalan tufás homokk és tutit, valamint 38%r egyéb üledékes

kzet található. Az effúziós kzetek és a piroklasztiiok legtöhb esetben térképen is

elkülöníthetk.

' Szolovkín ezek szeriint arra a következtetésre jut, hogy a vulkáni üle-

dékes kzetösszletek bonyolult együttesében szigorúan el kell különíteni a rendes

üledékeket a pirklasztitoktól és a. tömör vulkánitoktól. Ezeket semmiesetre sem
lehet egy „fáciesbe" egyesíteni. Ebben vele teljesen egyetértünk. Nem követhetjük

t azonban a „vulkanogén“ megjelölésnek kiküszöbölésére vonatkozó javaslatában,

még kevésbbé ennek a kifejezésnek a tömör vulkánitokra korlátozott kzettani

értelmezésében. A ,,vu!kanogén“ vulkáni származást jelent, megjelöli tehát föld-
_

tanilag a folyamatot is, ami az anyagot létrehozta. A nyugati irodalomban hasz-

nálatos a „pirogén" megjelölés is, ami tudvalevleg tzi eredési jelent. A vulkáni

anyagtermelés folyamatainak és jelenségeinek mai beható ismeretében tudjuk, hogy

nem beszélhetünk itt még a görögök természetszemléletébl reánkmaradt „tzrl"
a szó égést jelent iga’zi értelmében. Helyesebb, ha minden vulkánból származó .

kzetanyagot, tehát az üledékekbe különböz szállító tényez útján belekerült vul-

káni kzetanyagot is vulkanogén megjelöléssel különböztetjük meg. A lényeg a

szükséges anyagvizsgálat helyes szételemzésében van.

Vadász Elemér


