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mint a szelvényből látható, a porphyros biotittrachyt fölött nyugszik, tehát
ezen trachyt által emelve lett. Lill-akna közvetlen környékén és tovább D-re
és K-re a Zipszer-akna felé porhypros biotittrachytot jegyezhetünk fel.
A Ferencz-császár-altárna vonalában Zipszerakna felé ezen porphyros
biotittrachyt a 850 m-ben quarzittal határos; Zipszerakna felé 1380 m-ig tart,
a hol ismét porphyros biotittrachyt következik. Zipszer-aknától vagy 60 m-re
Ny-ra a porphyros és syenites biotitrachyt érintkezését találjuk.
A mint a szelvény mutatja, a porphyros biotittrachyt a syenites biotittrachyton áttört és feltolta egyszersmind a quarzit-gneiszcsoportját.
Zipszer-aknától a syenites biotittrachyt még vagy 130 m-re terjed, a hol
quarzittal érintkezik, mely határon túl a tárna vonalában syenites biotittrachyttal többé nem találkozunk.
300 m-re a Zipszer-aknától a quarzit újból érintkezik pyroxentrachyttal, mely eltart 790 m-ig, a hol ismét quarzittal találkozik. A quarzit ezen
túl még vagy 1530 m-ig tart, és azután a pyroxentrachytnak engedi át a
helyet, mely Pjerg-aknáig egyedül az uralkodó.
E szelvényből látjuk, hogy pyroxentrachyt a quarzit közé behelyezke
dett és a syenites biotittrachytot, melyben sok gneiszzárvány van, fedi, más
részt pedig a quarzit és porphyros biotittrachyt mellett tört fel.
A porphyros biotittrachyt a quarzit és a pyroxentrachyt alatt terül el,
másrészt pedig irruptiókat képez syenites biotittrachyttal együttesen fellépve a
kovás, zöldes palákban, az aplitban és a gneiszban.
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J ankó jÁNOs-tól.

Előaclatott a magyarhoni földtani társulat 1889. november 6-án tartott szakülésében.)

A budapesti kereskedelmi és iparkamara megbízásából folyó (1889.)
evben is szerencsém volt egy tanulmány-utat tennem Észak-Afrikában s ez
alkalommal a tripolisz-tunisz-algiriai partvonalat látogatván meg, a tuniszi
Dzsebel-Bu-Kornein geológiai viszonyait óhajtom megismertetni s a magam
mal hozott anyagból egyetmást bemutatni.*
* Mielőtt azt tenném, «Egyiptom geológiájához» czímü czikkemhez (Földt.
Közi. 1889. 336. 1.) kivánok két megjegyzést tenni. Credner (Elemente der Geologie
1887. 249. 1.) és mások német munkáiban oly feljegyzéseket találtam, melyek szerint
az Egyiptom deltája előtti keskeny földnyelv geológiai szerkezete, meszes alkata már
régebben ismeretes volna. Tudomásom szerint Credner ezt nem a saját tapasztalata
alapján állítja, de forrását sem nevezi meg, s minthogy én az egész általam ismert
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Kitűzött feladatomnak némi érdeket kölcsönöz az, hogy bár Tunisz
városa a legismertebbek közé tartozik Eszak-Afrikában, a közelében levő
Dzsebel-Bu-Kornein, mely nemcsak Tuniszban és fővárosában, de a Gibral
tártól a Bosporusig mindenütt híres a tövében fakadó hammam-lifi hőforrá
sokról, geológiai szempontokból eddigelé még csaknem terra incognita. így
a kitűnő szerkesztésű PETERMANN-féle földrajzi füzetek egyike 1888-ban
B e a n c k e n h o r n egy nagyszabású dolgozatának közlését kezdte meg,1 mely
Afrika geognostikai viszonyainak eddigi ismeretét állítja egybe az egész
irodalom segélyével, német alapossággal, de önálló kutatások nélkül. Az első
közlemény az Atlas vidékeit foglalja magában s bár a szerző gondosan össze
állítja és felhasználja az egész irodalmat 1887-ig (bezárólag), adatai között
szakirodalomban önálló megfigyelésről, melynek ily eredménye lett volna, sehol, még
a kairói «Société Géograpliiqne Khédiviale» kitűnő szakkönyvtárában sem találtam,
kénytelen vagyok feltenni, hogy Credner nem lett helyesen értesítve, és ennélfogva
az Alexándriától Abukirig terjedő mészvonulatot térj észté ki Egyiptom északi part
vonalának többi részére is. — Ugyancsak e tárgyra vonatkozó s rendkívül érdekes
megjegyzés az, melyet egy múlt századbeli magyar mérnök, T óth F erencz báró, ki
tanulmányait a párisi hadmérnöki akadémián végezte s ki az európaiak közül legelső
tervezte a Szuez-csatornát, a delta alapjának topograpliikus viszonyairól m o n d :
«Fontos észlelet az, hogy a delta magasabb, mint Egyiptom többi része s a tenger
felől a burluszi pálmaerdő szegélyezi, melynek talaja sokkal magasabb, mint a szom
szédos vizek, és ez a topograpliiai megjegyzés elegendő, hogy megdöntse azt az elm é
letet, mely szerint a delta üledék által keletkezett» (Tott, Memoires sur les turcs et
les tartares IV. k. 24. 1.). T óth következtetése ugyan nem helyes, és ez már a geológia
által igen könnyen bebizonyítható, de észlelése hű és igaz, a m int erről 1888-ban
személyesen meggyőződtem; eliez kiegészítésül csatolom azon megfigyelésemet, hogy
az egész éj szaki partvonulat tengerszín alatti mészpadon nyugszik s a tenger és
sivatag homokjából és a Nilus iszapjából lön felépítve, mely már azokban az időkben
megvolt, mikor a delta területét tenger födte (1. Egyiptom északi partjain. Földr
Közi. 1888, 595. 1.), bár akkor még csakis a burluszi szegély emelkedett ki, meg
jelölve az egykor felépülő delta éjszaki határát, melyen tényleg nem terjeszkedett,
s ma sem terjeszkedik túl a delta, mint ez a tengerfenék méréseiből egész pontosan
kimutatható, a parttól a tenger egészen egyenletesen mélyed minden különösebb
zátony képződés nélkül, mert a folyam hét torkolatának zátony építő hatása alig
1— 2 krn-re teijed ki (Larousse, Annál. Hydr. I860.). Ámbár különös, hogy T óth
után senkinek eszébe nem jutott e megfigyelésre súlyt fektetni, de ennek oka egy
részt az, hogy a deltára vonatkozó kutatásokat vagy a delta déli csúcsánál vagy az
egyes torkolatoknál végezték; másrészt az éj szaki partvonalat csakis vízrajzikig tanul
mányozták (B öttger, Das Mittelmeer 83. 1.), Linant de Bellefond óta pedig be nem
járták s A scherson, a ki megkisérlette, vezetőt sem kapott e helyekre (Ascherson in
litt.); mindez azonban nem vonja le T óth érdemeit, mert ő volt az első, ki a delta
képződés helyes felfogásához az első útbaigazító adatot nyújtotta. (L. «Báró T óth
Ferencz egyiptomi utazásáról» (1771) szóló czikkemet a Földr. Közi. 1889. 340— 341.
lapjain.)
1 Dr. A. P etermann’s Mitth. Ergänzungsheft Nr. 90. B lanckenhorn M., Die
geognostische Verhältnisse von Afrika. I. Theil, Der Atlas, das nordafrikanische
Faltengebirge. Gotha, Justus Perthes, 1889.
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sem a Dzsebel-Bu-Kornein kettős ormára, sem a tövében fakadó hőforrá
sokra semminemű feljegyzést nem találtam. H olland 1 és S täche 12 leírják
ugyan Tunisz város környékének geológiai viszonyait, általános feljegyzéseik
azonban a mi területünket alig érintik, míg részletesen az a Zaguán, ez a
Dzsebel-Reszász hegyet írja le vagyis a Dzsebel-Bu-Kornein két tőszom
szédját.
A régi rómaiak, a Tuniszhoz közel fekvő Karthago egykori urai már
többet tudtak e hegyről és forrásairól, mint mi. Karthágóból látni lehet a
hegy kettős ormát, melyet V irgilius is leír «gemini scopuli» név alatt,3
s bizonyára e két hőforrás az, melyet a rómaiak térképeiken «aquae Persianae»-nak neveznek s hol Appuleius , mint azt a karthagóiknak elmondta,
egészségét helyreállítá, megerősödött.4 Ugyanezen térképek szerint Karthá
góból kiindulva a part mentén két városra találunk, mindakettő Maxula, az
egyik, a nyugati vagyis a közelebbi a Maxula Prates, melynek nevét a
helyén álló mai Rades őrizte meg, a másik, a keleti, a melyik távolabb volt,
P linius szerint valóságos római colonia vala, míg P tolomeus a Palea = ősi
melléknévvel jelöli.5* G renville T emple szerint az nem más, mint a mai
Hammam-Lif.tí Sőt Ka,rthagó híres búvára, az angol D avis szerint valószínű,
hogy a hegyoldalban található márványbányákat, melyek értékesítését
Mohamed bej megkezdte ugyan, de aztán abba is hagyta, daczára annak,
hogy az innen kikerülő piros eres, fehér márvány elég lágy és csiszolva igen
szép, már a rómaiak idejében feltárták.7 Minthogy pedig ez egyszersmind
a legtöbb, mit a Dzsebel-Bu-Korneinról a régi és újabb írók feljegyez
tek, szabad legyen a saját vizsgálataim eredményeinek összefoglalására át
térnem.
Afrika északi partvonalának nyugati szakasza, az Atlasz tömege Olasz
ország felé a Bon-fokkal végződik, ez előtt terül el a pompás tuniszi öböl,
mely félkörszerűen hajlik a Blanc-fokig. Ez öböl nyugati partját aMedzserda
jelenlegi és régi lefolyásának, jelenlegi és régi torkolatának negyedkori lera
kodásai és sósvizű maradványai, melyeket Tuniszban szebkhának neveznek,

1 Rolland, Sur la montagne de la grande faille Zaghouan. Compte Rendu
d. Acad. d. sciences. 1885. 101. köt. 1189. 1.
2 Stäche, Die Erzlagerstätte des Djebel Recas bei Tunis. Verb. k. k. Geolog.
Reichsanstalt. Wien. 1876. 56. 1.
3 Aen. I. 163.
4 Appuleius Florida. 354. 1. Elmenhorst. — B arth, Wanderungen durch die
Küstenländer des Mittelmeers. I. 129. Berlin 1849.
5 D'A vezac, Esquisse generale de l ’Afrique, 1844. p. 179. 1.
fi Ezt már Shaw is megállapította: Voyages dans plusieurs provinces de la
Barbarie et du Levant. 1743. I. k. 198. 1.
7 D avis, Karthago und seine Ueberreste, Leipzig, 1863. 185. 1.
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töltik ki.1 A tuniszi öböl keleti partját a Bon-félsziget kepezi, melynek terü
letét R olland úgy jellemzi geologiailag,12 mint a melyen a legalsó kréta
emelet, a neocom az uralkodó, még pedig a Bon-foktól Zagánig mindenütt,
fossziliákban szegény, leveles, szürkés fekete márga, közbeékelt tömör mészpadokkal, melyen felsőbb fekvésben fekete glaukonitos mészmárga nyugszik
kevés kövülettel,3 az aptienre emlékeztető ammonitekkel4, s e fölött még
urgonien-márványmész is található.
A Zaguán-csoport, mely Tunisz kontinentális részében magva és
kiinduló pontja azon hegy vonulatoknak, melyek Bona félszigetét behálóz
zák, két redőt bocsát még észak felé is, ezek egyike a Bzsebel-Beszász;
másika, mely a tuniszi öböl partjain uralkodik, a Dzsebel-Bu-Kornein.
A Dzsebel-Bu-Kornein vagyis a «Kétszarvú hegy»5 tehát a tuniszi
öböl déli partján fekszik, 14,500 méternyire Tunisz városától;6 a Páristól
számított keleti hosszúság 8° 2' 3" és az északi szélesség 3ü° 44' 51" alatt,7
s a kikötőben Európa felől jövet már messziről feltűnik, a mint kétcsűcsű

A Dzsebel-Bu-Kornein a Karthagó-fokról.
Mérték 1:46,428.

alakjával, meredek falakkal hirtelen a tenger színe fölé emelkedik. A DzsebelBu-Kornein külön csoportot látszik képezni, mely tömegével DK-i irányban
halad s dél felől a Milianának egy ága választja el a Dzsebel-Reszásztól, majd
a zaguáni lapály a Zaguán-csoporttól. A hegyvonulat legnagyobb szélessége
körülbelül a tengerpartnál van, a hol ez mintegy három km-nyi, egész
hossza alig tehető 6 —7 km-re, míg a csúcs maga a tengerparttól az alapon
számítva alig van 2 km-re, a mi a hegy lejtőin s kanyargós ösvényein ter
mészetesen jóval tetemesebb.
1 P artsch, Peterm. Geogr. Mitth. 1883. 201. 1. — F ischer, u . o. 1— 13., 33— 34. L
2 R olland, Compte Rendu Acad. Paris. 1885. 101. k. 1184— 1187. 1.
a Belemnites dilatatus, Ancyloceras, Phylloceras, Terebratula tamarindus.
4 A Placenticeras Nisus és a Desmoceras Emmerici rokonai.
5 A dzsebel arabúi azt je le n ti: h e g y ; a bu a berber nyelv tuniszi szójárásában
ép úgy birtokviszonyt fejez ki, mint különben a zu vagy du ; a kornein két szarvat
jelent. J. J. Marcel, Tunis, Paris, 1885.
6 D uveyrier, La Tunisie, Paris, 1881. 73. 1.
7 S myth, Galliano és másoknak a Cap Carthagenára, Cap Bonre és La Goulettre vonatkozó meghatározásai alapján kiszámítva és a franczia tengerészeti munká
latok alapján rectificálva. Zách, Corresp. Astron. 1819, I. k. 65. és 73. 1.
(29 )
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A tengerpart felől tekintve a hegy alakulásában négy övét különböz
tethetünk meg, a parttól a csúcsig vertikális irányban; az első a parti rész;
a második a hegy halmos alja; a harmadik a hegy meredeken felemelkedő
egységes tömege, a negyedik a csúcs sziklakoronája.
Az első szakasz a tengerparttól a hegyaljáig teljesen sik vidék, mely
alig emelkedik 12— 15 m-nyire a tengerszin fölé, szélessége pedig egy km.
A partszegélytől jó 800 m-nyi szélességben a teret a legtisztább tengeri
homok tölti ki, számos kagylóval, pocsolyáiban teknős békával, száraz
helyein futó bogarakkal. E homokterületet szelid emelkedéssel a Tuniszból
Szulejmanba vivő országút választja el a hegy aljában fekvő s mintegy 500
főnyi lakossággal biró Hammam-Lif falucskától;1 itten van a dar-el-bej
vagyis a bej nyaraló kastélya, mely jelenleg a fürdő helyiségéül szolgál,
minthogy a két forrás itten buggyan ki. Az út maga már nem homokon
keresztül vezet, hanem a hegyaljának meszes, márgás talaját szeli át, mely
nek talaját S t ä c h e is vizsgálta ugyan, de bár hammam-lifi kirándulásának
leírását megígérte, ez ideig Ígéretét be nem váltotta. Ez alsó régióban két
érdekesebb geológiai jelenség az, a mivel meg kell ismerkednünk: az egyik a
part sülyedése. a másik a hőforrás.
Ha a part hosszában kis sétát teszünk, kisebb római épületeknek, nya
ralóknak falalapjaira találunk, melyek a tengertől 30—40 m-nyi távolság
ban állanak, hová ma a tenger hullámai is eljutnak, sőt a romokon túl is
terjednek mintegy 200 m-nyire a hepehupás parton. A vasúti indulóháznál,
mely Tuniszból Hammam-Lifba visz, ott tartózkodásom idejében útépítési
czélokból a gazzal benőtt homoktalaját felszaggatták s itt egy méternyi
mélységben kemény mésztalajra találtak s ugyancsak innen egyes régészeti
tárgyak is kerültek elő. A mész minősége ugyanaz volt, mint a mi a hegyet
alkotja. A homokos part és útvonal közt az emelkedés hirtelen mintegy
8—9 m, s a hol az út szélén annak mészalapja a tenger felé feltárul, részint
csigákban, részint egyéb jelekben oly nyomokra találunk, melyek igazolják,
hogy a tenger nem ritkán az útig is felnyomúl s ezt a lakosság is bizonyítja.
Annyi kétségtelen, hogy az úttól a tengerpartig oly mészpaddal van dolgunk,
melyen egykor római nyaralók állottak, ott, hová ma az áradás hullámokat
torlaszol fel s e mészpad jelenleg alásülyedése folytán, mely jelenség okai
nak magyarázatára elég anyagom még nincs, egy tengeri homokkal kitöltött
medencze alapjává lön.
A fürdőházban két forrás buggyan fel. Mindkettő hő- és ásványforrás

1 A két forrásnak külön neve van. Az égjük a Hammam-el-Lif (a csúcson,
fokon levő fürdő), a másik Hammam-el-Enf. Az enf orrot jelent s ugyanazon értel
met fejezi ki, mint a lif, vagyis hogy a fürdő a part egy csúcsa alatt egy kis fokon
áll. Mind a két név külön van meg s nem egyet jelent, mint azt B eclus hiszi
(Nouv. Geogr. Univ. XI. k. 240.1.). A vasúti állomás neve azonban csak Hammarn Lif.
(30)
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s úgy hőfokuk egyenlősége mint a vegyi elemzés eredményeinek azonos
sága szerint ugyanazon víztömegből származottaknak tekinthetők. A fürdő
hőfokát előttem már Guyon mérte s azt 40°-nak találta,1 ez adatot közli
R eclus is,"1
2 mérte továbbá dr. K leist , ki azt 48—49°-nak találta,3 mind
kettő Celsius szerint. Én 1889 junius 5-én 46‘5° C.-nak mértem, a mi persze
az ily források részben periodikus hőfoki változásait figyelembe véve, nem
zárja ki a másik két megfigyelés pontosságát. A források vizének tartalma
K leist és S chrenk szerint a következő: Egy kg vizben van chlornatrium
(9*70), chlorcalcium (1 *09), chlormagnézium (0*55), kénsavas mész (1'53),
kénsavas kali (0*1 1), kénsavas natron (0*109), szénsavas mész (0*28), szén
savas magnézium (0*12), szénsav 220 Cc, ezenkívül kovasav, borsavas magnézia, chlorkalium és vas nyomai.4 A víz tehát sok cblorsavas és kénsavas sót
valamint szabad szénsavat tartalmaz s így rheumatikus bajok ellen kétség
telenül igen jó.5
A második regio6 azon halmokból áll, melyek közvetlen a kis falu
felett emelkednek a Dzsebel Bu Kornein előhegyeiként, hozzá nyugatról
fűződnek s meredeken alátekintő lejtőjével együtt völgykatlant zárnak körül,
melynek keskeny fenekén a hegyoldalból leszakadó görgetegek és törmelé
kek a járást-kelést szerfelett megnehezítik. A kis völgyben, melyet jó ideig
kisértem, mindenütt az erosio nyomaival találkoztam, s bár júniusban egy
csepp víz sem volt benne, télen azonban heves folyású patak rohan alá s
csak a csendesebb szurdokokban találunk iszaplerakodásokat. Mindkét hegy
hát vonulatában a retegek csapása, addig míg nyugaton a parttól el nem
görbülnek, ugyanolyan mint a csúcsé, vagyis a déliéivel kelet felé 7 5 —80°
szöget képez a dőlés.
A két hegyhát közül az első, az alsó, legmagasabb pontján a 150 m
magasságot sem éri el s rétegeinek mintegy 22 fokos dőlésével (ÉENy)
1 G uyon , Eaux tliermales de la Tunisie.
2 K eclus , N ouv . Geogr. Univ. XI. k. 240. 1.

3 Dr. K leist und S chkenk
4 K leist és S chbenk , i. li.

von

N otzing , Tunis und seine Umgebung 1888. 137. 1

5 A hajón, melyen az utat Dzserbatól Tuniszig megtettem, egy syphilitikus
zenész utazott, ki Konstantinápolyból jött. A betegség elnyomorította kezét, lábát;
baja családi volt s mint elmondá, bátyja is oly nyomorék volt, s az orvosok, kik
bátyját megvizsgálták, kijelenték, hogy veszve van. Ekkor a halálra Ítélt elment Hammam-Lifbe, használta a fürdőt, minden táplálékát zöldség képezte s fél év sem telt
bele s már meggyógyult, és — a mint mondja — «ma egészséges mint a makk, erős
mint az oroszlán». A fürdő vendégei közt több bőrbeteget találtam, kik mindannyian
dicsérték a fürdő jóságát.
6 A h eg y et és b á n y á it R edon b án yageologu s úrral jártam be, k it egy fran czia
v á lla la t k ü ld ö tt ide, h o g y a régi róm ai ólom - és ón b á n y á k a t k ém lelje k i. M egegyezé
sü n k szerin t ő az elem zések et dolgozza k i, m íg a v id ék
te m el.
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t = 22°
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végig nyúlik a Dzsebel-Bu-Kornein előtt s átmegy abba a kis lapályba, mely
a hegycsoportot kelet felől elválasztja a Szoleiman városka körüli hegyektől,
melyek egy szelid hulláma azonban mégis a hegy keleti aljáig lenyúlik egy
300—350 m magas előhegy alakjában; az ezen hegy és a Kornein által
képezett 250—280 m magas hágón kanyarodik el az út DK felé Gorumbalián keresztül Hammamet irányában. — A magasabb hegyhát sokkal rövi-

A Dzsebel Bu Kornein É D irányú

debb, egész hossza az 1600 m-t alig haladja meg, vadabb és szaggatottabb,
mint az első; a belső oldal pedig sokkal meredekebben bocsátkozik a völgy
katlanba ; a rétegek dőlési szöge is nagyobb, azt 38x/2 foknak határoztam
meg, míg a rétegek vastagsága itt már a 3—4 decimétert is meghaladja ;
ennek a hegyhátnak keleti vége körülbelül a csúcs déllőj ébe esik, úgy, hogy
a közte és a hegy főtömege közt levő katlan észak felől fele részben nyitva
marad s azt csak az alsó hegyhát zárja el teljesen, oly módon, hogy a völgy
kelet felé a szolejmani útra és nem északra a tengerpartra nyilik.
A felső hegyhát gerinczét követve csakhamar áttérünk a hegység főtö
megére, a mely 250 és 550 m között emelkedik, a melynek dőlési szöge
immár 55°-t mutat. A hegytömeg ezen északi lejtőjébe van belevágva a
(32;
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ösvény csaknem állandóan a rétegfejeken haladva folyton
a csapás irányában majd átkanyarodik a keleti lejtőre s körülbelül 400 m
magasságban egy állomáshoz ér az első régi római bányához. Hajdanában
a rómaiak művelték azokat, de a bányaművelés semmi esetre sem volt kiter
jedtebb, mert ügy ezen első mint a 20—50 m-rel magasabban fekvő máso
dik és harmadik akna sem mélyebb a 8—10 m-nél; ez aknák ma is megla s s ú e m e lk e d é s it
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vannak és pedig egészen jó állapotban s ez alapon folytatta egy franczia
társaság megbízásából R edon úr is a bányakémlelést. Határozottan téves
Kleist amaz állítása, hogy e bányákat a rómaiak óta már művelték volna s
hogy azóta azért hagyták el, mert az ólom értéke leszállt, a közlekedési esz
közök pedig itt rendkívül rosszak. K leist, ki e bányákról ír, saját vallomása
szerint azokat nem látta, nem kereste fel, legfeljebb hallott vagy olvasott
róluk; e bányákat most vizsgálják először és R edon azt reméli, hogy rend
kívül gazdagon fognak fizetni. A bányaakna nyílása előtt fel volt halmozva
egy rakás kő, két bányász egy napi munkája s Redon megmutatta, mennyi
benne a galenit. A magammal hozott példányok is meggyőzhetnek arról,
hogy ez a leggazdagabb ólomércztelepek egyike; ugyané példányokon érdeFöldtani Közlöny. XX. köt. 1880.

(33)
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kés cerussit-kristályok is vannak. A keleti lejtőn három akna nyílik mind
egymás fö lö tt; a csúcs sziklakoronájának egy csoportjában láttam egy töm 
böt, melynek sajátságos alakulásából és színéből kétségenkívül lehetett
következtetni a fém tartalom ra, s midőn átmenve a nyugati lejtőn az ottani
aknanyilás fekvését is megvizsgáltam, azon végeredményről is győződtem
meg, hogy úgy a négy aknanyilás, mint a sziklakorona em lített tömbje egy és
ugyanazon rétegben fordulnak elő, azaz itt egy óriási teleptelérrel van dol
gunk, mely feküjével és fedőjével együtt követte az egész hegyrétegösszletnek
mozgásait s így e teleptelér dőlése 55°-nak m éretett R edon és én általam.

A nyugati oldalon levő aknanyilás azonban más szempontból is érde
kes. Bejáratát vagy 10 m mély természetes sziklahasadék képezte; ennek
a jobb oldala mintegy 15 m bosszúságban bolthajtásszerüleg hajlott fejünk
fölé. Ez az oldal a leggyönyörűbb cseppkőképződményekkel volt tele, me
lyekből két szép példányt hoztam is magammal. A cseppkő többnyire mészkristályok halmazát vette körül, melyek többnyire tompa rhomboéderek s a
víz vagy a még folyton csepegő kő hatása alatt legömbölyödnek s lencse alakúak lesznek. Közelebbről megvizsgálván a falat, tövében mély és sötét
árok volt, melyet eleinte valami aknának gondoltam; az árok meglehetősen
be volt hányva törmelékkel; botommal piszkálván egyszerre azonban az
üreg mélyén nyílásra találtam , a hol botóm nem tudott szilárd talajra
találni. Rögtön elhatároztam, hogy ha barlang van ott, behatolok; ez azon
ban korántsem ment oly könnyen, mert a nyílás kitágítása a számtalan
szúnyog, légy és denevér miatt alig-alig volt lehetséges. Végre ez akadályt
is leküzdve elsőnek lebocsátkoztam egy kötélén, melynek bogjára R edon
munkásai közül kettő ügyelt fel. Körülbelül 2 m magas üregben voltam,
melyet a római bányaművek folytatásának akartam tartani, de a falakon
sehol emberi kéz nyomaira nem akadtam. Az üreg 4 m hosszú s 2 m szé
les volt s már azt hittem, nem nyomulhatok előbbre, midőn kis lámpásom
fényénél a keleti fal aljában mintegy 60—70 cm magas nyílást vettem észre ;
e nyíláson még át tudtam kúszni s itt egy nem kevesebb mint 28—30 m
hosszú folyosóba jutottam, a melyből azonban semmilyen irányban sem
találtam folytatást vagy nyílást. Utánam még R edon szállt le, a ki megerősíté abbeli meggyőződésemet, hogy ez aknák nem emberi kéz művei.
Aligha emlékezem bűvösebb képre, mint e gyéren megvilágított szikla alakra, melyeket a cseppkő fej nagyságú gömbjei sűrűn leptek el.
Pedig e barlang nem az egyedüli és nem a legnagyobb, melyet a
Dzsebel-Bu-Kornein-on találni lehet. Egy arab kíséretében meglátogattam
egyet, melyet csak két nappal előbb, junius 4-ikén fedezett fel F rederic
Quirol ugyancsak ezen harmadik régióban, a nyugoti oldalon, kevéssel a
két csúcs közti nyereg alatt. E helynek egy mondája volt s ez szerfelett
érdekelt, mert épen ott tartózkodásom alatt nyerte megoldását. Ahmed bej
uralkodásának első napjaiban az a hir terjedtél Tuniszban, hogy Hammam(34)
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TLif lakói egy nagy kincs keresésére indultak, mely a hagyomány szerint a
hegy mornaki oldalán vagyis a «Darbet m’ta Szidna Ali»-nál van elrejtve.
A kincskeresők ott barlangra akadtak, melybe behatoltak, de e pillanatban
egyiküket mély örvény nyelte el, a többiek pedig, hogy életüket meg
mentsék, azonnal visszafordultak és máig sem tudják, mit lett azzal a sze
gény társukkal, él-e, meghalt-e, megtalálta-e a nagy kincset vagy sem ; ki
tudta-e játszani a kincsőrző dzsineket, vagy azok elvesztették őt. Junius
4-én F rederic Quirol a barlangra csakugyan rátalált s kiváncsiságtól ösztö
nözve néhány arabot, fáklyákat s köteleket vitt magával s behatolt a bar
langba. A nyilás két méter magas, ez egy hat méter hosszú folyosóba
vezetett, majd egy keskeny szakadékon, mely három méter hosszú, átha
tolva, 20 m hosszú, 10 m széles és 5 m magas terembe jutott, melynek
végén két méternyi széles nyilás 12 m hosszú terembe vezetett és ebben
talált egy kutat, melynek területe csak 4, de mélysége 45 m volt.
Ennek partján talált Quirol egy emberi tetemet, rajta volt ruhája, turbánja,
czipője, egy kis táska is volt vele, benne papírokkal s néhány régi arany
és ezüst pénzzel. Hajához egy zacskó volt kötve, melyben föld volt és
egy papiros s rajta egy Gilena-ben-Ahmed Sbihi el Garbi nevében irt rende
let. A test bámulatos épen maradt meg. Q uirol a leletről azonnal jelentést
tett, melyet aztán Hammam-Lifbe szállítottak, hol az orvosi látlelet azt
állapította meg, hogy ez az ember már negyven év óta feküdt holtan a bar
langban. Minthogy e barlangot magam is bejártam s Quirol méréseit ismé
teltem, megerősíthetem, hogy azok teljesen pontosak, s bár ő maga az
érdekes barlangot eddig le nem írta,* a felfedezés érdeme kétségkívül az
övé. E barlangban már cseppkövet nem találtam, annál érdekesebbnek tar
tom azonban az utolsó terem kútját, mely jelenleg ugyan viztelenül áll, de
ha a monda adatainak hihetünk, időközönkint meg szokott telni.
A barlangok meglátogatása után befejezésül felkapaszkodtam a
csúcsra, s ezzel bejutottunk a negyedik regióba. Valóságos sziklakorona ez.
Iszonyú vad, kietlen, minden élet nélkül. 40—50 cm vastag rétegek fejein
kell felkapaszkodni, oly rétegeken, melyek 73V2 foknyi dőléssel EENy felé
már csaknem megmászhatlanok. De végre felértünk s fáradtságunkat bőven
jutalmazta a felséges tájkép. A tetőn mintegy 10—15 négyzetméternyi
fensík van, honnan 4—5 m magas alapon hosszú pózna nyúlik fel, melyet
Hammam-Lifből is lehet látni. A francziák helyezték azt ide egy köbméteres
kőkoczkával együtt. A sziklakorona kőzete ugyanaz a tömör, fossziliákban
szegény neocom mészkő, a mely az egész hegy tömegét alkotja.
Ezek azon adatok, melyeket a Dzsebel-Bu-Kornein geológiai viszonyai
ból utazásom alkalmával összegyüjthettem.
* A barlangnak eddig csak a méreteit közölte egy tuniszi újság, minden rész
letező leírás nélkül, de a felfedező megnevezésével.
(35 )
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