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A szerb királyság megszállása után hadseregünk az ország nyugati, 
azaz a Morava-folyó balpartjáról Hy-ra eső részén foglalt állást és a szer
biai cs. és kir. főkormányzóság katonai hatóságokat szervezett, amelyek 
a közigazgatást is kezükbe .véve, a területet járhatóvá és tanulmányoz- 
hatóvá tették. Lassanként a visszamaradt lakosság kedélye is megnyu
godott.

Ezek után a m. kir. földtani intézet igazgatósága már a folyó év 
április havában azzal az eszmével foglalkozott, hogy mostan, amikor a 
szomszédos ország területe saját fegyveres erőnk kormányzása alatt áll s 
így jól hozzá is férhető; az —  legalább általánosságban —  geológiáikig is 
t a n ul m ány o ztas s ék.

Kereskedelmünk és iparunk érdekében az ilyen tájékoztató tanul
mányútnak szükségét és hasznos voltát igen nagyon éreztük. Tudományos 
téren pedig szintén igen becses megfigyelésekre számíthattunk.

Természetesnek tartottuk, hogy a Duna-folyó által csak térszinileg 
elválasztott terület; amely geológiailag hazánkkal és Bosznia-Hercego
vinával szerves összefüggésben van s amely fekvésénél fogva közigazgatá
silag is munkásságunk és érdeklődésünk keretébe tartozik, általunk, mint 
közvetlen szomszéd által tanulmányoztassék.

Amúgy is nagy hibának tartjuk, hogy a balkáni államokkal, neve
zetesen épen Szerbiával ezideig közgazdaságilag olyan igen keveset 
foglalkoztunk s irányában mindig csak politikai, legfeljebb mező- 
gazdasági tekintetekből mutattunk némi érdeklődést. Belgrádon túl a 
magyar elem nem igen mutatkozott s a mi érdekeink sem iparilag, sem 
kereskedelmileg kellően nem képviseltettek.

Hogy tehát ez irányban is szolgálhassuk hazánkat, 19 Ifi. évi május 
hó 8.-án, M. kir. Földmívelésügyi Miniszter úr Ö Excellentiájához, a bal
káni tanulmányútra vonatkozó tervezetünket felterjesztettük. Ebben azt is 
kértük, hogy úgy a szerbiai, mint a montenegrói és albániai útat helyben-
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hagyni és a bejárásra szükséges engedélyt és támogatást a magas cs. és 
kir. főhadvezetőségtől kieszközölni kegyeskedjék.

Felterjesztett .tervezetünkben a tanulmányozó bejárásra a nagy- 
méltóságú os. és kir. Hadügyminiszter úrtól: mint e célra igen alkalma
sakat, elsősorban a harctéren levő kartácsaink közül L iffa  A urél , R oz- 
lozsnik Pál és telegdi R oth K ar o ly  főhadnagyokat kértük katonai mi
nőségükben mintegy negyven napra kirendelni. N opcsa F erenc báró, m. 
kir. honv. huszárfőhadnagy urat, mint Albánia és Montenegró alapos 
ismerőjét és kiváló szaktudóst szintén kértük e célra vezényelni.

Ezeken kívül még T imkó I mre m. kir. főgeológus az agrogeológiai 
osztályból, továbbá V igii G yula  és J ekelius E rich  m. kir. geológusok 
voltak az útra kiszemelve. Schafarzik  F erenc műegyetemi tanár és 
Z sigái ondy Á rpád  ny. bánva felügyelő urakat, belső munkatársainkat is 
felkértük a munkálatokban! részvételre. A  tanulmányozó utazást 1. L óczy 
L ajos intézeti igazgató, egyetemi tanár vezette volna.

Sajnos, Belgrádból csak szeptember hó 26.-án kaptuk meg a vég
leges utazási engedélyt. Közben felmerült akadályok miatt, nagy sajná
latunkra, L óczy L ajos int. igazgató a vezetésről kénytelen volt lemon
dani s helyébe Szontagh T amás aligazgató lépett. A kért, katonai szolgá
latot teljesítő társaink ideiglenes kirendeltetése sem sikerült. V igh  G yula 
m. k. geológus gyengélkedése miatt nem jöhetett és S ch afarzik  F erenc 
műegyetemi tanár a megbízást nem fogadhatta el. Így tehát az utolsó 
órákban a résztvevők száma négyre apadt le.

Az intézet kiküldöttei abban állapodtak meg, hogy egyelőre főképen 
a közgazdaságilag hasznosítható kőzeteket és ásványokat, valamint a talaj- 
minőségeket tanulmányozzák s e mellett természetesen a lehetőségig tudo
mányos megfigyeléseket is végeznek.

Zsigmondy Á rpád, ny. bányafőfelügyelő és az országos bányá
szati és kohászati egyesület budapesti osztályának elnöke, T imkó I mre m. 
k. főgeológus és J ekelius E rich  m. k. geológus, Szontagh T amás intézeti 
aligazgató vezetétsével október hó 1.-én indultak Belgrádba. Belgrádban a 
továbbutazás ügyeit rendezve, területeinkre utaztunk.

Magam ZsiGMONDY-val Avala, Kragujevac, Kraljevo, Raška. Ušce, 
Kopaonik-hegység, Kovipazar. Rudnik és Arangjelovac környékén; 
T imkó I mre Avala, Obrenovac, Valjevo, Ložnica és Sabac közé eső terü
leten és J ekelius E rich  Avala, Valjevotól DHv-ra. a Poljén-hegységben, 
DK-re Mionioa, Gorn. Milanovac és Arangjelovac felé végzett tanulmá
nyozó kirándulásokat.

Ezen kívül T imkó I mre és J ekelius E rich  Skopljeba is leutaztak.
Részletes beszámolónkat a m. kir. földtani intézet 1916. évi jelen

tésének, külön füzetben megjelent függeléke tartalmazza, az útvonalakat
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feltüntető térképvázlattal együtt. E sorok írója jelentésében a geológiai 
viszonyokra és nemfémes ásvány- és kőzetanyagokra irányította figyelmét. 
A  geológiai képződményekből az útjában előforduló krétakori, fiatal har
madkori, pliocén és pleisztocén üledékekről; továbbá a gránit, dacit, riolit, 
andezit kőzetekről, az igen nagy kiterjedésű szerpentin hegységekről, vala
mint a kristályos palákról és a bennök foglalt fehér kristályos mészkövek
ről (márványokról) emlékezett meg. Ismertette a vrnjackabányai, ma- 
tarugai és arangjelováci ásvány vizű forrásokat. Jelentése végén felsorolta 
a hasznosítható kőzeteket és ásványokat.

T imkó I mre m. k. főgeológus főképen agrogeológiai tanulmányokat 
végzett. Ezenkívül röviden a Drina-, Száva- és Kolubana-folyók közé eső 
terület orografiáját s geológiáját írja le. Megemlékezik Szerbia drinamenti 
bányavidékről, nevezetesen a pirit, cink, ezüst, ólomkéneg éis antimonit- 
előfordulásokról. A  Cer planina D-i részében Donja Badanjánál és Kovil- 
jacán előforduló ásványos vizekről is említést tesz. Ezután a bejárt terület 
talajviszonyait, talajkialakulását, a talajok klimazónák szerinti eloszlását 
kimerítően és alaposan tárgyalja. Kiemeli a kőbányászat fontosságát és a 
jó ivóvizzeli ellátás n agy  szükségességét. Végül röviden a mezőgazdasági 
viszonyokról és talajjavításokról emlékezik meg.

Z sigmo vd y  Á rpád  ny. bányafőfelügyelő Szerbia fémbányászati vi
szony aivial vázlatosan foglalkozik s bár az már nem esett a bejárt területre,, 
a bori és majdanpeki legújabb érctermelést is felemlíti. Kimutatja Szerbia 
1910. és 1911. évi ásványtermelésének mennyiségét és értékét. Ismerteti a 
badnjevaci és ušcei kőszénelőfordulást. Ivanjioa környékén eredménytele
nül kereste az irodalomban tárgyalt nikkelelőfordulást. Leírja a Kopa- 
onik-hegységben talált régibb, felhagyott ércbányászati nyomokat. Beha
tóbban foglalkozik a mostan is üzemben levő rudniki bányászattal, vala
mint az Avala-hegységben levő ripanjai galenit bányászattal.

J ekelius E rich szintén ÉNy-i Szerbiában végzett tanulmányokat. 
Valjevo környékén a triász, kréta, mediterrán és fiatalabb harmadkori réte
gekkel; a kristályos palákkal, szerpentinnel és eruptív kőzetekkel foglal
kozik. Röviden leírja a petnjicai barlangot. Az értékesíthető kőzetekből a 
Mali Medvednik lejtőjén és a Suvobori Planinicán előforduló pirittel és 
chalkopirittel foglalkozik. Ismerteti a struganiki litográf-pala előfordu
lást, amely anyag Szerbiában már igen jó eredménnyel fel is használtatott. 
A  mész- és cementégetésre és útépítésre 'alkalmas kőzetekről is megemlé
kezik. ,

A  tanulmányozó utazás eredménye mintegy 300 darab kőzet, kövület 
és érc, valamint 70-féle talajminta, amelyet az érdeklődők ez év május 
havától kezdve a m. kir. földtani intézet gyűjteményében meg is tekint
hetnek.
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A  cs. és kir. katonai hatóságok rendkívüli szíves és hathatós támo
gatását e helyen is legjobban köszönjük.

A  tanulmányozó bejárás jövő évi nagyobb arányú folytatását, remél
hetőleg úgy a cs. és kir. hadügyminiszter úr, valamint a m. k. földmivelés- 
ügyi miniszter úr Ö Excellentiája lehetővé fogják tenni.


