
hatásának kell tulajdonítani, és bog} a viz a kút nélkül is elpárolgott 
volna. Ezen vélemény azonban igen tévesnek bizonyult, mert a le nem 
csapolt lápokban a viz színe az elpárolgás folytán csökkent ugyan, de 
még jelenleg is nagy vízmennyiség maradt benne.

A mióta az idő enyhére fordult, a régi csatornákban a viz ismét 
az elnyelő kútba folyik, mely tegnap estéig már meglehetős sok vizet 
nyelt el, minek folytán remélem, hogy a kút segítségével ezúttal meg
mentjük földjeinket.“

Bátor voltam előadni ezen érdekes és mindenek fölött hasznos 
kísérlet történetét, azon meggyőződésben, hogy az itt előadott tény 
nem marad majd haszon nélkül, amennyiben hasonló körülmények közt 
utánzásra buzdíthat. A természetadta körülmények helyes fölismerését 
és czélirányos felhasználását tapasztaljuk az előadott eljárásban és nem 
kételkedünk, hogy hasonló esetekben, melyeket tudvalevőleg hazánk kli
matológiai viszonyai évenként sok helyen idéznek elé, a földmivelés nagy 
kárára, az elnyelő kutak alkalmazása aránylag csekély költség mellett 
nagy előnynyel járhat. Azt azonban mindig szem előtt kell tartanunk, 
hogy az elnyelő kutak lehetősége minden egyes esetben a színhely tala
jának földtani szerkezetétől függ, úgy, hogy az utóbbinak pontos felisme
rését e munkának múlbatlan feltétele gyanánt kell tekinteni, mert, bár 
mily egyszerűnek lássék is, az előadott művelet csak is a kedvező föld
tani viszonyok létezésének köszönheti sikerét. Az általános föltételeket, 
melyeket az elnyelő kút kíván, föntebb már előadtam, a konkrét esetek
ben azonban mindég szakértő azaz geológiai vizsgálat kívántatik, hogy 
ama föltételek létezése kideritessék és hasztalan költségek elkerültesseuek.

Végre kedves kötelességemnek ismerem, Mechwarth urnák hálás 
köszönetemet nyilvánítani azon önzetlen áldozatkész eljárásáért, melyet 
a kísérlet foganatosításában úgy a tudomány mint a gyakorlatra nézve 
tanúsított.

i

A földségek szabályos alakjáról.
Irta Fachs Tivadar, a bécsi cs. k. udvari ásványgyiijtemény őre.

(E g'y  t á b l á v a l . )

A physikai földrajz tankönyvei a földségek külső alakjának tár
gyalásában rendesen kiemelik azt, hogy valamennyi continens bizonyos 
tendentiát mutat, éjszak felé szélesre kiterjedni, dél felé pedig csúcsban 
végződni, minek következtében alakjuk oly háromszöghöz hasonlít, mely
nek hasisa éjszaknak, csúcsa pedig délnek néz.
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Éjszakamerikán. Délamerikáu és Afrikán ez az alak csakugyan 
annyira >/>,-m k . h >gy azt észre nem venni alig lehetséges. De 
ha Ázsiát Ausztráliát veszszük tekintetbe, ama szabály nem látszik 
a l k a l m a t k .  é* c-sak oly mádon hozható némileg érvényre, ha Elő- 
i: .1: ak : :.>zögti alakjára utalunk, Ausztráliát pedig hiányos íold-
- _ link. melyet délre akképen kell kiegészítve képzelnünk,

- i-v :.;i belül Afrika alakját nyerje.
Azonban nem lehet tagadni, hogy ez a felfogás nagyon erőltetett- 

k tűnik fel. Hiszen lehetetlen, hogy Előindiának háromszög alakját 
. ti ásni tekintsük az egész földség hiányzó háromszög alakja helyében, 
még pedig annál kevésbbé tehetjük azt, mivel már Hátsóindián a há
romszögű alak épen nem mutatkozik, míg Arábia félszigete, mely éjszak 
felé keskenyedik és délnek szélesbedik, épen az ellenkező alakzatot 
tűnteti fel. A mi pedig Ausztráliát illeti, ugyancsak világos, hogy an
nak kiegészítése a fent említett módon elég önkényszerü és a környező 
tenger fenekének domborzatában semminemű támaszt nem talál; ez tehát 
csak azon törekvésből veszi eredetét, hogy erre a földségre is rászab
hassák a háromszög alakját. Ugyanazzal a joggal, mely szerint Ausz
tráliát egy második Afrikává lehetne kiegészíteni, jóformán minden föld- 
séget lehet bárminő alakba szorítani.

Mindamellett a kezdetben említett szabály, hogy a földségek 
alapalakja háromszög, nézetem szerint Ázsiára nézve is teljes érvényes
séggel bír, és nem kell egyéb mint hogy e földség helyzetét kissé meg
változtassuk, hogy ama szabály azonnal a legszembetűnőbb módon ki
tűnjék.

E helyzetváltoztatás abban áll, hogy a suezi földszorost átvágva, 
ellenben a gibraltári tengerszorost zárva *, ezután pedig az egész ázsiai 
földséget akképen felállítva képzeljük, hogy keleti oldala éjszakivá vál
jék. (L. az I. táblát)

Az idézett helyváltoztatás következménye szembe szökik. Nem 
csak h o g y  az első pillantásra látjuk, miszerint Ázsiának alakja is tö
kéletesen háromszögű, de efölött felismerjük azt is, hogy ezen földség 
tüzetesen Ejszakamerikával mutat hasonlatosságot, ép úgy amint Dél- 
amerika közelebbről Afrikához hasonlít.

E különös hasonlatosság Ejszakamerika és Ázsia között minde

* E helyt arra utalhatunk, hogy geológiai értelemben még mainap is az ösz- 
szeköttetés Európa és Afrika között a gibraltári tengerszoroson át sokkal szorosabb 
mint a -uezi földszoros által való összefüggés; mert Gibraltárnál a hegységek a ten
ger alatt is szakadatlanul folytatódnak az európai parttól az afrikaira, míg Sueznél 
ilynemű összeköt" hegyláncz nincsen és az egész földszoros csupán homoktorlaszolás 
által képződött.
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nek előtt a két földség alakjának összevágó alaprajzában, melyet a 
mellékelt schema ábrázol, mutatkozik. *

További hasonlatosság a partok általános szaka- 
dozottságában rejlik, mely sok esetben még hasonló 
alakelemeket is mutat. így p. o. Skandinávia Califor- 
niához, Arábia Labradorhoz, Kisázsia Floridához, Itália 
Yukatanhoz hasonló stb.

Az összehasonlításra még egy pontot szolgáltat a mindegyik föld- 
séghez tartozó szigetek analog fekvése. Valamint Ejszakamerika éjszaki 
partján egy szigetekben gazdag tenger és Grönland nagyobb földtömege 
terülnek el, úgy Ázsiának megfelelő oldalán találjuk Japánt, a Philippi- 
nákat, a Szunda-szigeteket és, mint nagyobb szárazföldet, Ausztráliát.
A mexikói öböl és szigetcsoportjai helyében, Ázsiánál találjuk a Föld
közi tengert az ő szigeteivel.

Azonban nézetem szerint a hasonlatosságnak legfontosabb pontja 
abban rejlik, hogy a két eontinens, az idézett módon összehasonlítva, 
alapszerkezetüknek teljes összehangzását mutatják: a középázsiai fen- 
sík ugyanis, az ő sivatagjaival és sóstavaival és a belőle kimagasló 
hegylánczokkal, tökéletesen megfelel az amerikai sóstavak íensíkjának 
a Rocky Mountains és Sierra Nevada hegylánczokkal; ellenben Szibi- 
riának alacsony földje és nagy folyamai megfelelnek Ejszakamerika keleti 
felének, illetőleg a Mississippi és a tavak területének.

Ha azt a két fóldséget, Ázsiát és Afrikát egy földtekén a fent- 
jelzett fekvésben képzeljük és ekkor Japántól a Jó-Reménység fokáig 
mérünk egy vonalt, kitűnik, hogy az a vonal épen sarktól sarkig ér, 
azaz hogy a két földség, abban a kinyújtott helyzetben képzelve, a föld
tekének felén tényleg elférne, úgy hogy Japán az éjszaki, a Fok pe
dig a déli sarkot érintené.

Ezen feltett elhelyezkedést alapul véve, képzeljük már most egy 
pillanatra, hogy a két földség úgy a saját alapjuk fölött mint egymás
sal szemben is eltaszitható legyen, úgy azonban, hogy egyik se me
hessen a sarkon túl, és tegyük fel továbbá, hogy Afrikát valami nagy 
erő szorítja éjszaknyugat felé: világos, hogy Ázsia — mivel a sarkon 
túlmennie nem lehet — egyebet sem tehet, mint hogy kitér és oldalt 
fekszik úgy, hogy éj szaki oldala keletivé válik, vagyis, hogy a jelen
legi valóságos állását foglalja el.

Már pedig, ha a földtekén megtekintjük az O-világ állását szem-

* A mellékelt táblán, melynek számára a continensek körvonalait egy kis pla- 
niglobusról másoltam le, ama hasonlatosság nem lép teljes érvényre; hogy arról egy 
a természetnek megfelelő benyomást nyeljünk, okvctetlen szükség, hogy a két con- 
tinenset f ö l d i e k  é n  hasonlítsuk össze.



10

lien az I • azt látjuk, hogy Afrika, Délamerikához képest,
tényleg re:, ik: :..e>'ze előre van tolva ÉXy irányában, és csakugyan
úgy el ;. ::iintha Ázsia, Afrikának ezen előretolt állása folytán,
lett 1: a kénytelen megfordulni és oldalt feküdni, mi által hegylánczai, 
melyek eredetileg a délvonalak iránya szerint terjedtek, aequatorialis 
irányt nyertek.

Azt semmikép sem akarom állítani, hogy a fentebb felvett moz- 
' valaha tényleg beállott volna ; annyit azonban bizonyosnak hiszek, 

V: _ y ha Ázsiát Ej szak-Amerikához akarjuk hasonlítani, ehhez oly mó
don kell fognunk, hogy Ázsiának keleti oldalát egybe állítjuk Éjszak- 
Amerika éjszaki oldalával.

Be nem fejezhetem e tárgyalást a nélkül, hogy hozzá még egy 
megjegyzést ne csatoljak, mely, igaz, más irányban mozog.

Igen gyakran, ha a földrajz valamely tankönyvét felnyitjuk, kez
detén ilyes mondatot találunk : „földség (continens) oly nagyobb föld
tömeg, melyet minden oldaláról tenger vesz körül,“ és nyomban r á : 
..öt földség van, u. m. Európa, Ázsia, Afrika, Amerika és Ausztrália.“ 
Mármost kérdem, hol látjuk azt, hogy Európát m i n d é  n oldalról ten
ger környezi ? és különben is mi jognál fogva tekintik Európát külön
álló földségnek ?

Teljesen világos, hogy erre nincsen semmiféle ok, és hogy Európa 
minden tekintetben Ázsiának egy részét, még pedig igen kis részét képezi.

De ez még nem mind.
Ha Éjszak- és Dél-Amerikát úgy tekintjük mint e g y  földséget, mely 

jognál fogva mondhatják Ázsiát és Afrikát k é t  földségnek, daczára 
annak, hogy egymással szintén összefüggnek és általában sokkal kö
zelebb állanak egymáshoz, mint Ejszak-Amerika Dél-Amerikához ? 
Avagy megfordítva, ha Ázsiát és Afrikát külön földségeknek tekintik, 
miért nem veszik két külön földségnek É.- és D.-Ainerikát is ?

Az utóbbi nézet határozottan a leghelyesebbnek látszik, és e sze
rint okszerűen a következő földségeket kell megkülönböztetnünk :

1. Ejszakamerika,
2. Délamerika,
3. Ázsia,
4. Afrika,
5. Ausztrália.
A fentebbiekben arra utaltunk, hogy Ausztrália szorosan véve nem 

követelheti, hogy egyenlő értékkel állhasson a többi földség mellett, 
hanem hogy inkább mint Ázsiához tartozó nagy sziget tekintessék, mely 
azon földséghez hasonló viszonyban áll, milyenben Grönland Éjszak- 
Amerikához.
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Ha ennek a nézetnek alapján a szélső következtetésig akarunk 
menni, végre csak 4 földséget kellene megkülönböztetni, melyek két-két 
kettcs-fóldséggé összekapcsolva, következőképen csoportosulnának.

Jegyzet. A következő értekezés a es. k. földrajzi társaság előtt 
1879. febr. 25-én tartott előadásomnak képezte tárgyát és eredetileg 
ama társaság irataiban való közzétételre volt szánva. A társaság elnöke 
azonban auuak felvételét attól tette függővé, hogy az értekezés azon 
részei, mezekben a continensek természetszerű csoportosulásáról van 
szó, elmaradjanak, azt mondván, hogy ezen nézet jelenleg úgyis minden 
tankönyvbe van már felvéve. E kívánásnak annál kevésbé akartam tért 
adni, mivel Haun, Hochstatter és Pokorny által szerzett „Általános 
Földtaniban, mely a physikai földrajzra nézve jelenleg a vezérlő tan 
könyv Ausztriának német iskoláiban, illetőleg annak Hochstatter által 
irt földtani részében, nemcsak hogy Európa és Ázsia még mindig mint 
két külön földség van feltüntetve, hanem azonfelül, hypothesisképen, 
Európa Afrikával, Ázsia pedig Ausztráliával összekötve két kettes föld
séget képez, minek az a látszatja, mintha Ázsiának szorosabb vonat
kozása lenne Ausztráliához mint Európához. Szükségtelen az ilyen 
eljárás önkényszerü voltát külön kimutatni, mivel a természeti viszo
nyokban az nem leli de még a legcsekélyebb támasztékot sem.

Tekintetbe véve a szoros kapcsolatot, sőt mondhatni a végső czél azonos
ságát, mely a geológiát a physikai geographia tanához fűzi, úgy vélekedtünk, hogy 
tisztelt hazánkfiának fentebbi értekezését a „Földtani Közlönyébe felvéve, ennek 
szakszerű irányán nem ejtünk csorbát. A geogenesis nagy kérdései, melyek tár
gyalása kőiül az utolsó időkben új mozgalom és az előbbi iránytól eltérő felfogás 
nyilvánul, az összehasonlító földrajz segítségét múlhatatlanul igénylik és a fentebbi 
eredeti felfogás, melynek szerzője maga is a földtan jeles és buzgó hive, bizonyára 
a földtani kutatásnak és elmélkedésnek is érdekes kapcsolatot szolgáltathat több 
mint egy irányban. A szerkesztőség.

U j - v i l á g :
1. Éj szakameri ka (Grönland),
2. Délamerika.

Ó - vi 1 ág  :
3. Ázsia (Ausztrália),
4. Afrika.

A szerző.


