
1. Jelentés az 1916. év őszén Szerbia középső és nyugati részén tett geológiai tájékoztató utazásról.
Iglói Szóim tag n Tamás dr.-tól.

(Négy szövegközti rajzzal.)

A magyar kir. földtani intézet igazgatóságának 1916. évi május 
hó 8-ikán kelt 181. számú-felterjesztésére 1916. évi szeptember hó 26-ikán 
kaptuk meg szerb területre az utazási engedélyt.

Megkésve bár, még sem adtuk fel fontos tervünket s október hó 
1-én ZsiGMOXDY Á rpád nv. bányafőfelügyelő, T imkó I mre m. kir. fő 
geológus, Jekeliüs E rich dr. in. kir. geológus és jelentésttevő intézeti 
aligazgató Belgrádija utaztak.

Feladatunk volt a megszállott szerb területen, tekintettel a geoló
giai viszonyokra, az iparilag, kereskedelmileg fontos és hasznosítható 
ősterményeket, kőzeteket, lehetőleg nagy kiterjedésű területen tanulmá
nyozni, hogy ezután a megszállott királyság ezen előfordulásairól is 
tájékoztathassuk majd az érdeklődő köröket.

Lehetőleg megfigyeltünk még más, a közgazdaságra fontos és 
számbavehető tényezőket is; valamint behatóbban foglalkoztunk az ottani 
talaj minőségével is.

A  tájékoztató tanulmányúton magam 38 napot, Z sigmokdy Á rpád 
40 napot. T imkó I mre 35 és J ekeliüs E rich is 35 napot töltöttünk el. Ezen 
idő alatt, én és Z sigmondy a következő helyeken fordultunk meg: Kra- 
gujevac, Baca. Saranovo, Grn. Jarusice, Mackovac, Ivormanov, Niksic, 
Badnjevac, Divostina. Kutlovo, Bare, Grn. Clrbice, Vuckovica, Slepak, 
Kr alj evő, Yrba, Ocanbanja, Raska, Ivopaonik hegység. Műre, N ovipazar, 
Usée, Studnica, Mataruga, Yrnjci-Yrnjacka-Banja, Caéak, Grn. Mihaj- 
lovac, Rudnik. Topola. Arangjelovac. Ivanjica, Gucan. Pozega, Ripanje.

T imkó I mre m. kir. főgeológus. Belgrád és környékét. Kamenica, 
Ub, Mionica, Lazarovac, Lajkovac, Arangjelovac, Sabac. Loznica. Boga- 
tió, Yladimirci. Koeeljova, Skoplje környékét; azaz a Tamnava. Kolubara, 
Száva, Drina. Mórává völgyek vidékét és a Cerplaninát járta be.

Jekeliüs E rich dr. ni. kir. geológus A alj evő környékén kívül a Jab-



lonik völgyében a Medvednik és Povljen hegységig, a Misnica-Caéak 
felé vezető út mentén, a Suvobor hegységben, a Lajkovae— Ljig— Grrn. 
Milanovac-i vasúti nyomjelzés mentén, attól K-re és Ny-ra Grrn. Milá
nóvá cig; végül Arangjelovac környékén dolgozott.

Utunkon mintegy 300 darab kőzetet, kövületet és ércet, valamint 
70 talajmintát gyűjtötünk.

A  katonai hatóságok mindenütt a legnagyobb előzékenységgel tá
mogatták fárasztó munkánkat és szíves barátsággal könnyítették meg 
néha igazán nehéz helyzetünket.

Intézeti igazgatóságunk hivatalosan külön-külön írásban megkö
szönte az Összes érdekelteknek szíves támogatását; de azért kötelességünk 
e helyen is hálánk adóját leróni.

Köszönettel tartozunk első sorban a cs. és kir. szerbiai katonai 
főkormányzóságnak Belgrádban; különösen K erchnawe H ugó vezérkari 
ezredes úrnak, a főkormányzói hivatal központi főnökének és segédtiszt
jének, ócskát Ócskát R udolf főhadnagy úrnak; akik megboldogult 
T hallóczy L ajos dr. titk. tanácsos, cs. és kir. kormányzósági főmeg
bízott közvetítésére rendkívüli szívességgel intézték el ügyeinket. Suhay 
őrnagy úrnak is legjobban köszönjük gyors és hathatós intézkedéseit.

A  cs. és kir. katonai bányászati hivatal előzékeny készséggel mu
tatta meg a háború alatt meglehetősen rendetlenségbe került országos 
szerb bányászati gyűjteményt és kérdéseinkre is szívesen adott némi 
felvilágosítást.

Nagy köszönettel tartozunk még a kragujevaci, éacaki, válj evői, 
grn. mihajlovaci, sabaci, novipazari cs. és kir. megyei és állomási kato
nai parancsnokságoknak:

a kraljevoi, slepaki, uscei, rudniki, ivanjieai, vladimirzi, obrenovaci, 
lazarovaci, raskai, mionicai cs. és kir. kerületi és állomás-parancsnoksá
gának ;

K olecsár Sándor cs. és kir. ezredes, Pilny D usán cs. és kir. kapi
tány, dr. Stocker és dr. M érő  m. kir. főhadnagy és Jung cs. és kir. 
mérnök-hadnagy uraknak Kragujevácban; K oricsánszky GtÁbor m. kir. 
honvéd-őrnagy, B öhm  V ilmos m. kir. honvéd-főhadnagy, segédtiszt, 
D reismann D usán m. kir. honvéd-főhadnagy, állomásparancsnok. 
Schwartz m. kir. honvéd-főhadnagy, A ndres L eópold cs. és kir. alezre
des, Zureic főhadnagy és K ovács József m. kir. posta főtiszt uraknak 
Kraljevoban;

B oschina A ntal cs. és kir. alezredes, parancsnok. RÁcz F erenc 
m. kir. honvéd-főhadnagy, segédtiszt úrnak Usce-ben;

T ruchelka ezredes, parancsnok úrnak Novipazarban;
Dr. T auffer János m. kir. honvéd-főhadnagy, Josef Óopic m. kir.
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főhadnagy és különösen Ivó B enes mérnök-hadnagy úrnak, kopaoniki 
szíves vezetőnknek Raskán;

Dr. H ajnis főhadnagy, parancsnok úrnak Slepákban; •
Bodnár főhadnagy, parancsnok úrnak Rácában;
Báró Suttner K ároly cs. és kir. dragonyos kapitány, parancsnok, 

W all and K ároly m. kir. főhadnagy, Pein Gáspár m. kir. főhadnagy 
uraknak Arangjelovacban;

Boldog főhadnagy, parancsnok úrnak Ivanjicában;
J u n k  Á gost őrnagy úrnak, a Lajkovac— Cacakon épült vasút

vonal parancsnokának;
K ovarcik W endel alezredes, parancsnok és V iczián E de m. kir. 

huszárfőhadnagy uraknak Cacakon;
Csipkés Gyula m. kir. százados és E ötvös Pál m. kir. főhadnagy 

uraknak Rudnikban; ezenkívül mindazon katonatiszt uraknak, kik mun
kánkban támogatni szíveskedtek és kik minden tekintetben őszinte kész
séggel és szívességgel viseltettek irányunkban.

Ezek után áttérek tulajdonképeni jelentésemre és észleleteink ismer
tetésére; megjegyezvén, hogy utam legnagyobb részét Z sigmondy Á rpád 
ny. bányafőfelügyelő úrral együtt tettem meg. Én a geológiai viszonyo
kat és előfordulásokat tanulmányoztam, Z sigmondy pedig bányászati 
megfigyelésekkel foglalkozott.

Az érdemleges jelentést a szükséges vizsgálatok híjján csak későb
ben nyújthatjuk be és pedig azért, mert egész gyűjtésünk csak f. évi 
januárius hó 7-ikén érkezett meg.

Tanulmányutamat egyes központokból kiindulva írom le.

Kragujevac környéke.

Kragujevactól É-ra Yojnovác, Raca, Androvac, Yisevac, Lukanja, 
Grn. Jarusice, Desimirovac, Opornica, Petrovac községek határát érintve 
végeztük első kutató utunkat.

Az út mindkét oldalán nagy kiterjedésű alacsony fennsíkszerű 
terület terül el, melyet lankás oldalú, nem mély völgyek szeldelnek. E 
völgyek vizei a Raca-patak vízgyűjtőjéhez tartoznak. A Raca-patak 
Cumié községben, a Cumicka magaslata alatt attól K-re mintegy 404 m 
magasságban ered. Ny-ról egy erős É-i hajlással K-re tart, majd kiérve 
a Morava széles völgyébe, Machovacnál ismét É-ra kanyarodik s a Lepe- 
mea-patakkal egyesülve, csak távolabb É-ra Str. Adzbegovac alatt ömlik 
íi Moravába.

1



4

A  Raca tágas vízgyűjtő területét főképen jól mi vélhető, igen ter
mékeny pleisztocén korú agyag és kavicsos agyag borítja.

A  Zujovic-féle tájékoztató geológiai térképen az egész nagy terü
let harmadkorinak van feltűntetve. Az idetartozó képződményeket fel
tárva azonban mi sehol sem láttuk.

Ellenben a „Fisafc“ -dülőben, a 397 m-es golubicai kiemelkedésen, 
közvetlen a kissé kavicsos agyag termőréteg alatt, kis kőfejtésben erősen 
muszkovitos kvarcereket és lencséket tartalmazó, nagyon mállott gneisz 
van feltárva. A  jelentéktelen s nem régi feltárás az út kavicsolására elég 
egyenetlen, rossz anyagot szolgáltat.

Raca községtől Ny-ra Lukanja felé az állami út mentén helyenként 
a mélyebb pleisztocén, sőt talán már a legfiatalabb harmadkor (?) lég
it lső része (homokos márga) is fel van tárva.

„Zu Visenac'-tói Ky-ra az út É-i oldalán majdnem Lukanja-ig 
a kristályos palában vastagabb kristályos mészkőpadok és dolomit van
nak feltárva. A  dolomitos rész Ny-ra 35°-kal dől. A  mészkő majdnem 
fehér, elég aprószemű és helyenként szürke szalagos, csíkos. Meszet éget
nek belőle. A  szebb anyagot a kőiparban is lehetne értékesíteni.

Kragujevactól Ny-ra áttekintő utunk Bare községbe vezetett.
Draca község mellett a Zttjovic térképén kimutatott szerpentin fol

tot nem találtuk meg. Ellenben a krétakorú mészkő, homokkő és márga 
már előbb, a divostini templom előtt kezdődik; a divostini templomtól 
ÉÉNy-ra eső Radocka dombon a márgás és homokos mészkövet fejtik 
és útépítésre használják.

A 350 m magas dombnak K-i és D-i oldala tele van 3— 4 méter 
mély kisebb-nagyobb gödrökkel, amelyekből a középső krétakori pados 
mészkövet a legprimitivebb módon bányásszák; 3— 5 m mélyen erősen 
márgás rétegek következnek és itt a gödör kiaknázása abbamarad s a 
szomszédban kezdik meg az új turkálást.

A  mészkő igen eltérő petrografiai tulajdonságú, néha szaruköves 
is. Dőlése 30° NyDNTy. Az előfordulásnak semmi különös jelentősége 
nincsen.

A  krétakori kőzetek azután ÉNy-ra Sljivovac, Seleste, Grn. és 
Dóin. Grbice községeknél is fel vannak tárva. A  Lak magaslat és az 
országút között a meszes, homokos és márgás padok váltakozva lépnek fel.

Draca és Kuttlovo község között, úgylátszik, egy D K — ÉNy-ra 
húzódó, meredek szárnyú antiklinálissal van dolgunk, amelynek háta 
a Luft-magaslat. ÉK felé Grbica községnél a vékonyan pados, ílisszerű 
lemezes rétegek már majdnem függőlegesen állnak.

Petrografiai tulajdonságaik után Ítélve a fent tárgyalt rétegek vagy 
a cenoman legalsó, vagy a gault legfelső részébe sorolhatók.
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A  Lak magaslattól DNy-ra. a kuttlovoi útszéli korcsma felé, a 
kréta márgás mészkő meggypiros színű s helyenként galenitkiválásokat 
is tartalmaz. A  korcsmától ÉK-re, az úttól D-re szürke mészkőtuskókat 
találtam, amelyekből rossz kövületeket kalapáltam ki. E kőzet ugyan 
nem áll szálban, ele látszik, hogy a legelőn kiálló vereses meszes márgá- 
val összefügg. Az utóbbi dőlése 18— 19 hóra 34°.

Kuttlovo községtől ISTy-ra a Bare-ba vezető út 421 m-es pontjától 
É-ra, az Ugljesnica-patak felé a kréta meszes-márgás homokköve alatt, 
szerpentin-hegység kezdődik.

A  nagy részben mállott, összetört és számtalan csúszási tükröt mu
tató sötét- és világoszöld szerpentinben, a patak egyik mellékágában, 
20— 30 m vastag, meglehetősen meredek falú feltárás látható.

A  szerpentin-hegység ÉNy felé, Arangjelovác irányába húzódik.
A  fedő krétarétegek málladéka (talaj) veres és sárga agyag; a szer

pentin fekete talajba megy át, amely még sok szerpentin-törmeléket tar
talmaz. Az átmenet a lövészárkokban jól látható.

Kragujevactól Bare-ig az országút részben szerpentin-törmelékkel, 
részben krétakorú mészkővel, homokkővel vagy márgával van kavicsolva.

A szerpentin, márga és homokkő e célra nem alkalmas, mert igen 
hamar mállik és csak a sarat szaporítja.

Kragujevactól K-re, ÉK-re és É-ra is kirándultunk. A  város Iv-i 
szélén a Lepenica-patakon átkelve, az országúton ÉK-re haladva, a 195 
m-es pontig pleisztocénkori magaslatokat látni. A  195 m-es pontnál 
DK-re, Mackovac felé kanyarodva, az út mentén az agyag erősen kavi
csos. A  kavicsos agyag alatt, közel a völgy nyílásához, márgás, finom
szemű homokrétegek vannak 5— 6 m vastagságban feltárva.

Közvetlen Mackovac község előtt egy domb oldalában, a mintegy 
8 méter magas feltárásból kavicsot bányásznak.

A  durva és finomabb kavics vékonyabb homok- és márgás réte
gekkel váltakozik s a rétegek hullámosán települtek.

A  durvább anyagból kivájt egyik ökölnagyságú, keményebb ce
menttel kötött darabban mállott C érit hiúm rubiginosum E ichw. példá
nyokat találtam. A  márgás rétegekből is került ki 1— 2 ilyen cerithium.

A  kavics főképen szerpentin, kvarc (pár darabka jászpis is), kréta- 
homokkő és andezit darabokból áll. Egyes rétegek finom iszapos kötő
anyaga elég kemény s HCl-lel pezseg.

A  feltárás anyagát pleisztocén korinak tartom.
Marsiéi felé haladva ismét agyag és kavicsos agyag borítja a 

térszínt.
A  298 m-es ponttól K-re a Jabicak reka medrébe ereszkedtünk le.
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Az alsó malom felett értük el a keskeny patak medrét, amelynek K-i 
oldala igen tagolt és meredek. A  patak medre csillámpalából áll. Külö
nösen a jobboldalon van ezen elég mállott kőzet feltárva s benne kisebb- 
nagyobb kvarcerek és lencsék elég sűrűn láthatók. A  völgy 208 m-nyi 
magasságában a csillámpala 18— 19 hóra felé 30°-kal dől.

Kormán község kezdetén a csillámpala dőlése 3— 4 hóra 15°; erre 
tehát már szintesebb a település. Előfordulása a községen át egészen az 
országútig követhető.

Ügy látszik, a kristályos palák a hegység masszívuma felé mere
dekebben dőlnek, míg a mélyedés felé mindinkább ellankásodnak.

Az országúton Niksic felé haladva, az út DK-i és K-i oldalán, 
a kristályos pala (csillámpala) egészen a Kapovac 296 m-es magaslatáig 
követhető. Belőle több helyen víz szivárog. Egyik ilyen erősebb forráska 
díszesen van foglalva. Az út mentén több kisebb kőbányában fejtik a 
csillámpalát s útkavicsolásra használják.

A J abukovacka véka völgye Jabucje községtől egészen Kormanig 
a kristályos pala D-ről É-ra menő törési vonalában képződött. Ezen egye
nes törési vonal a Kapovac magaslatig követhető. Ezzel párhuzamosan 
a második törésvonalat tovább É-ra, a már jelzett Visoki Golubica ma
gaslaton feltárt kőfejtőben látjuk, amelynek folytatása É-ra Visevac 
Lukanja községek között emelkedik ismét napfényre.

Niksic-töl DK-re az úton jelzett 213 m-es pontnál cukros fehér 
dolomitnak van nyoma. Erre azután az út is ilyen dolomittal van ka
vicsolva.

A  Bogáé 239 m magas kiemelkedésétől a Badnjevac-ba vezető köz
ségi út mentén a Vracar-dűlőben a hegyoldal durva kristályos mészkő. 
Hogy ez a dolomit- és mészkő-előfordulás a kristályos palákkal minő 
összefüggésben van, azt ezúttal nem deríthettem fel.

Badnjevac K-i szélén, egészen a vasútvonal mellett, egy lignit- 
feltárást néztünk meg. A meddő hányon talált leveles barnás márga- 
palában ostrakodákat találtam. E pala valószínűleg pannoniai (pontusi) 
kori. Itt a további kutató fúrásokat érdemesnek tartom. A  lignitről 
bővebben Z sigmondy Á rpád útitársam emlékezik meg jelentésében.

Megjegyzem, hogy úgy a Lepenica, mint a Jabukovacka patakban 
—  tekintettel az elég száraz időre —  feltűnő sok vizet észleltem. A  Le
penica patak öntözésre igen jól lenne felhasználható.

Kragujevac-tói DNy, Slepak község felé haladva, a város szélétől 
mintegy 2 kilométernyire az országút ÉNy-i oldalán elterülő ritkás 
erdejű domboldalon, az útárok felett, piritszemcsékkel sűrűn behintett 
andezittufára bukkantam.



7

Ütkavicsolásra és építésre ezen a vonalon is a krétakorú palás mész
követ és márgás homokkövet, valamint az e célra egészen alkalmatlan 
mállott szerpentint használják.

Kragujeváctól Slepakon át Kraljevoba.

Miután estére Kraljevoba kellett érkeznem, csak igen keveset ész
lelhettem a 40 kilométer hosszú úton.

Koricani községtől kezdve az országút mindkét oldalán pados- 
palás márgás homokkő és márga van feltárva, amely szintén a középső 
kréta felső részébe tartozik.

Az útmenti névtelen patak jobbpartján a Cigansko polje-tői 
DNy-ra mintegy 0 5 kilométernyire nagyobb feltárással és munkaerővel 
fejtik a pados sötétszürke kréta mészkövet. Ebből építik a cacaki elága
zásig az utat is.

Az úttól K-re Lipnica környékén, az irodalomban többször említett 
gipsz-előfordulást Z sigmondy Á rpád kereste, de nem találta. A  helybeli 
lakosok sem tudtak az előfordulásra valamelyes felvilágosítást adni.

Slepak község után, ahol a völgy nagyon kiszélesedik, Guberevac 
legészakibb házainál, az „ Ostraglava ‘ 321 m magas pont alatt, a völgy 
rövid szorosán, az állami út a Grúza patakon átmegy s innen a széles 
és termékeny völgy Ny-i oldalán halad D-re Sumarice községig, ahol 
eléri a nyugati (Golijska) Mórává, Podibar nevű kiterjedt gyönyörű 
völgyét.

Vithovac község (még a Gruza-völgyben) már az andezit-hegység 
oldalán fekszik s a iSTy-ról lefolyó patokok már andezit-törmeléket hoz
nak le.

Pecenoge községnél az út már a hegyoldalban a szálban álló ande
zitet érinti.

Sumarice községnél az út hirtelen ÉNy-ra kanyarodik s a község 
D-i szélén, az út mellett, sötétszürke andezit-kőfejtőből jó útkavicsoló 
anyagot termelnek.

Kraljevo és környéke.

A  nyugati Mórává (Golijska Mórává) tágas és szép völgyében, az 
Ibar folyó balpartján. 41/* kilométernyire annak a Moravába való be- 
ömlésétől, épült Kraljevo (Karanovac) városka.

Az Ibar széles és mély kavicstörmelékes medre a városka déli szé
lét érinti.
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A  város és Zica ősrégi monostor között igen termékeny alluvium 
terül el, amely főképen kaszáló és legelő. Feltűnő szép e területen a 
tölgyfa növése.

Kraljevoban a belső nagy laktanya előtt egy mostan készült egy
szerű hadiemlék áll. Az emlék egy mintegy 15 m3 természetes tömbből és 
pedig igen jó minőségű világosszürke színű andezitből készült. Egyik 
oldalán egy ágyúra boruló lobogó és koszorú van ügyesen kifaragva.

Az emlékkő felírása a következő:
M. K. 15/1. népfelkelő tüzér osztag

,,Bízom népeim hűségében és katonáim vitézségében. I. Ferenc József/4
Zica, a szerb fejedelmek hajdani koronázási temploma igen régi 

lehet s bizánci modorban épült.
A  külső falak ornamentikája s részben az építő anyag maga is igen 

meleg színű sárgás, finomszemű eruptív kőzet tufája, amely igen jól fa
ragható és időálló is. Lelőhelyét nem találtam meg; de okvotetlenül a kö
zelből való. A  templom belsejében a falak fehér és szürkeeres márvánnyal 
vannak borítva. A  két régi szarkofág felső része fehér, ellenben talapzata 
zöldesszürke karneolvörös márvány. E márvány ritka szép meleg színe s 
jó minősége miatt igen becses. Sajnos, termőhelyét még ezideig nem tud
hattam meg, de reményiem, hogy a kraljevoi katonai hatóság szíves se
gélyével ki fogjuk fürkészni.

A  fehér márvány Studenicai.
Zica közvetlen környékén a szerpentinben andezit tör fel. Magnezitet 

is említenek innen; azonban ránk esteledvén, az állítólagos előfordulást 
nem nyomozhattam s útbaigazítást senkitől sem kaphattam.

Kraljevotól DK-re az országút először az Ibar-folyó széles és el
vadult medrének hídján vezet át s azután a I)-ről folyó Ribnica-patak 
híclját hagyja el.

A  Ribnica bővizű patak keleti hídfője mellett az út D-i oldalán 
rétegesen települt homok, kavics, majd márgás rétegek feltárása látható. 
A  vastagabb és vékonyabb rétegek erős hullámzást és gyűrődést mutat
nak, amely valószínűleg lecsúszás folytán keletkezett.

Főképpen andezit és szerpentin; kevésbbé krétakori mész- és homok
kőtörmelékekből áll s valószínűleg pliocénkori ez a komplexus.

Vrba községtől délre, a Ta^ormca-patak mentén, egy barnaszén és 
egy higany-előfordulást kerestünk; de sajnos, eredménytelenül. A ligmites 
barnaszén darabjait a patakban megtaláltuk; de a helybeni lakosok nem 
vezettek biztos nyomra.

A  Tavornica-patakban felfelé menve kvarckavics és liömpöly ural
kodott, amely a kristályos palákból veszi eredetét; mellette szerpentin 
törmelék, chalcedonos kiválások, mangános darabok hevertek még.
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210 m magasan a patak oldalán, a völgyoldal középső részében igen 
elváltozott andezit, zöld, plazma-szerű erekkel van feltárva.

Még feljebb 220 m t. sz. f. magasságban, a völgy jobboldalán egy 
biotitos 'andezit kitörésben legújabban kőfejtőt nyitottak. Az andezit igen 
szép és friss. Nagyobb tömböket is kapni belőle és a hely kőfejtésre egé
szen alkalmas. A  vasúti állomás mintegy 2 5 kilométernyire fekszik.

Tovább felfelé mintegy 250 m-nyire a benyiló mellékvölgy mindkét 
oldalán szerpentin van feltárva.

235 m t. sz. f. magasságban a völgy jobboldalán kavicsos kopár 
hegyoldalt látunk.

A  jobboldali egyik mellékvölgybe 280 m t. sz. f. magasságig fel- 
menve, mindkét oldalon kavics, homok és agyagrétegek váltakoznak. A

1. rajz. Szelvény Vrnjacka banja s az Orlovac magaslat között.
1 -■ kristályos pala; 2 =  krétamárga; 3 =  szerpentin; 4 =  hidrokvarcit; 5 =  törmelék 

és talaj; 6 =  kavicsos agyag (terrasz).

kavics között sok nagyobb szerpentin tuskó is hever. Egyes rétegek ce
mentanyaga elég kemény. Ezt a törmelékes lerakódást szintén plioccn- 
korinak vehetjük. A  kavicsos rétegek alatt a csermely mederben szürke 
pannoniai (pontusi) agyag bújik ki.

Kraljevotól K-re. a Mórává völgyébe D felől nyilik a Vrnjacka véka, 
amelynek mintegy közepén bugyognak fel a Vrnjacka banja (fürdő) for
rásai. Itt első sorban az Orlovac-hegyi malomkő bányát néztük meg. Ma
lomkőnek az ‘eléggé kiterjedt hidrokvarcitot dolgozzák fel és pedig a fran
cia ,,moulages“ rendszer szerint, vasabroncsok közzé illesztik össze a vá
logatott alkalmas darabokat. A  hidrokvarcit igen hasonlít a tokajhegvaljai 
előforduláshoz.
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A  rövid idő alatt úgy láttam, hogy a hidrokvarcit a szerpentint bo
rítja s valószínűleg egy közeli riolit vagy andezit erupció alkalmával ke
letkezett.

A  fürdő és Orlovac magaslat közötti szelvény mutatja, hogy felfelé 
először is egy kavicsos terraszon át, sötétszürke-sárgás márgapala rétegeit 
érjük el. A  vékonyan palás padok 6h alatt 15°-kal dőlnek. (L. az 1. rajzot.)

Azután szerpentin következik, amelyben meredekfalú szakadékon át 
jutunk a hidrokvarcithoz. A  határ felé a szerpentinben erősen kovás-féle- 
ségeket találtam. A  hidrokvarcit-bányában jelenleg nem dolgoznak, úgy 
látszik a kőzet túlságosan likacsos.

Jelenleg a K-re szomszédos Dublje és Popina község határában ké
szítik a malomköveket. A  kőfejtők R edlich, Ohrenstein és Spitzer új
vidéki cég tulajdonában vannak. A  műkövek mint szerbiai édesvízi kvarc
malomkövek jönnek forgalomba s a gabonaőrlés minden nemére, továbbá 
gipsz, csontok, porcellán, gubacs, fémek, salakok, stb. őrlésére is egészen 
alkalmasak.

A  vasúti állomáson igen tökéletes és szép malomkövet láttunk.
A  fővölgybe felmenve s DNy-ra fordulva, a Badnjevacka-patak for

rása táján 630 m magasan a t. sz. f. a kristályos palában van a fehér kris
tályos finom szemű mészkő feltárva, amely a carrarai márvánnyal is ki
állja a versenyt.

Az eddigi feltárás csak 20 m széles, 15 m mély és mintegy 20 m 
magas. Több köbméteres tömbök is nyerhetők belőle.

Anyagát eddig főként a fürdőben épült Délimarkovié-féle nyaralóra 
használták. A  Delimarkovic-féle nyaralón a homlokzat kettős szabad lép
csője, valamint az épület aljzata egészen ebből készült s tartóssága is igen 
jónak bizonyult. Ezt az épületet még tarka márvány oszlop ok is díszítik, 
amelyeknek termőhelyét nem tudhattuk meg.

A  fürdőépületeknél melegszínű, finomszemű s valószínűleg kréta
kori homokkő, mint lépcsőfok stb. jön alkalmazásba.

A  fürdő alkálikus melegvízű forrásai, ezen, Szerbia egyik legismer
tebb és legcsinosabb fürdőjét bőven ellátják vízzel.

Vrnjacka banja a Trstenik-i kerület krusevaci járásában fekszik. 
Öt forrása van, ú. m. 1. Üj forrás egy csarnokban; 2. A  régi forrás a 
meleg fürdőnél; 3. Üj forrás; 4. Szlatina; 5. alkálikus sósforrás.

E források közül dr. M. N ikoeic és dr. Zege 1899. szeptemberében 
és 1900. május havában az új (1.) és a régi forrás (2.) vizének elemzési 
adatait közölték.
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Az ásvár^os gyógyvíz az Ems-i vizekhez hasonlít és pedig leg
inkább a ,,Kranchen“ forráshoz. E forrás vizének hőfoka 35 8° C s így 
igen közel áll az új forrás vizének hőfokához. Hasonló összetételű még 
a svájci Neustrich-i (Bern kanton) források vize is.

L ozaktc elemzéseiben e források vizében még jód, brom, chlor és 
foszfor-nyomokat is kimutat.

A  fürdő elejétől Ny-ra a Lipovacka reka (Stabina) mellett több 
szénsavas forrás bugyog fel s a fürdőtelepen is vannak források, amelyek
nek vize ma csak 21— 22° C meleg.

A  fürdőteleptől D-re, a völgyben felfelé menve, a telep szélén, jó
formán benn a patakban legújabban a m. k. csendőrök egy igen kellemes
ízű, hideg szénsavas vizet fedeztek fel.

Lipova-nál a Duge-hegyhát csillámpalája 20— 25°-kal 5— 7 horá- 
nak dől. Kvarcos konglomerátumok borítják, amelyek még a teleptől K-re 
is fel vannak tárva. Körülbelül a Duge és Crna bar a hegyhátak között, a 
Vrnjacka-i völgy jobboldalán halad egy D-ről É felé haladó törési vonal, 
amelynek a források felszállásánál lényeges szerepe van.

Kraljevotól Ny-ra Potok, Pesinac, Mataruga környékén, az A ntula- 
féle térképen kijelölt aszfalt-előfordulást kerestük, sajnos, eredmény
telenül.

Matar ug óban az aszfalt-előfordulás kinyomozása érdekében a köz
ségi jegyző is segédkezett s erre vonatkozólag az itthon levő öregeket hall
gattuk ki. Senki sem tudott ilyen anyagról s feltáró munkáról; dacára an
nak, hogy a fővölgyben, közel a községhez és az Ibar-mederhez fordult 
légyen elő.

Ha az aszfaltot itten tényleg a fővölgyben tárták fel, úgy az való
színűleg a pannoniai rétegekben rejlik s a mi dernai előfordulásunkhoz 
hasonlíthat. Fekete, zsíros homokot emlegetvén, az egyik öreg lakos a há
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zak szélén levő kúthoz vezetett s előadta, hogy a megásás után abból 
feketésszínű, ihatatlan rossz vizet kaptak, amely azonban később megtisz
tult s mosítan élvezhető.

Valószínűleg erősen bomló pirites rétegen átjövő, vasgálicos vízről 
lehet itt szó.

Az aszfalt keresésnél a községtől DDNy-ra eső völgybe jutottunk. 
E völgyben feltűnően sok víz folyik le. A  patak medre igen törmelékes. 
Igen sokféle szerpentin, chaleedonok, amorf fehér magnezit, opálfélék stb. 
hevernek a mederben. Feltűnők egy világoszöld kőzet kisebb-nagvobb 
darabkái, amelyek malachitos kőzetre emlékeztetnek.

Dr. E mszt K álmán osztálygeológus-vegyész elemzése azonban ki
mutatta, hogy réznek még nyoma, sincsen benne. Ügy látszik elírom festi 
ilyen zöldre. E zöld kőzet valószínűleg riolit-tufának fog bizonyulni; mert 
teljesen hasonló a Besztercze-N aszód-vkxmegyei Borgóprundi-hegységben 
elég gyakran s nagyobb tömegekben fordul elő.

Körülbelül egy kilométernyire felfelé egy malomhoz érünk. Itt egy 
DNy-ról jövő szakadékban tetemes vastagságú pirites kőzetet találunk. 
A  vasgálic és gipszkristályok képződése igen szépen látható. Az átnedve
sedett lágy agyagban hosszú, tűszerű gipszkristályok egész tömegének 
képződése látható.

E hely bányászati kutatásra érdemes.
Mataruga É-i részében, az Ibar-partján, Kraljevotól 9 kilométernyire 

elég jól kiépített fürdő is van.
Az alkálikus sós meleg források az Ibar, homokos-kavicsos hordalé

kában fakadnak.
E víz elemzési adatait dr. M. N ikolió és dr. Z ege 1904-ben a követ

kezőkben adják.
1 literben van:

Na.HCOs . . . .  
Ca(HOC3) 2 . . .
M g(HC03) 2 • • . 
Na Cl . . . . ,
Na2S 04 . . . .
K 2S04 .....................
S i02 .....................
Fe20 3A l20 3 . . .
H2S .....................
C 02 szabad . .
C 02 kötött .
Hőfok 36— 42° C. 
Lithium nyomokban.
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Az elemzési adatok szerint a matarugai források vize kiváló alká- 
likus sós termális víz.

Összetételében hozzá legközelebb áll a mainzi medence Baulbach-i 
forrásvize a Taunus déli aljában. Csakhogy a matarugai ásványos gyógy
víz therma.

A  gyógyvíz erősen kénhidrogénszagú.
Egy nagyobb és több kisebb forrás használtatik s ezekből állítólag 

200 fürdőkádat és 3 medencét, képesek kellően ellátni.
Kraljevotól a nyugati Morava völgyében Cacak felé utazva, a vasút 

mentén baloldalt szépen kifejlődött terraszokat látni, amelyeknek termő
föld alatti része kavicsból épült fel.

Slatinától kezdve különösen a jobboldalon a forraszok a vasútvonal
tól É-ra a hegység felé távolodnak. A  terraszokba bevágódott csermelyek 
és patakok medre erősen kavicsos.

Aclrani községig a Morava-folyó számos morotvaszerű holt ere lát
ható. A  völgyben elsőrendű rétek és legelők terülnek el sok bozótos és 
fiatalos ligettel; de a termékeny talaj és pompás fekvés dacára csak elma
radt és elhanyagolt gazdálkodás látszik. Iparnak nyoma sincs.

Cacak városkánál a Morava mély medre jóformán egészen kavicsban 
mosódott ki.

A  kavics fekvőjét a völgyben állítólag harmadkori rétegek alkot
ják. A  felrobbantott moravai vasúti hídnál, a vasúti töltés szerpentin koc
kákkal van kiépítve, ami nem lesz tartós.

Cacak-tói DNy-ra a geológiailag is igen érdekesnek látszó ,,Ovcar- 
bánját ‘ szorosban (Ovcarska Klisura) egészen Ovcar-iilráőig jutottunk. 
A  kis és egészen primitiv fürdőtelep, a 998 m magas Ovcar magaslat aljá
ban a Morava partján fekszik. Ottlétünk alkalmával be volt zárva. Kénes- 
vizű fürdőnek mondják.

A  vasútvonal a Morava-folyó balpartján a sziklaszorosban építtetett 
és hosszabb területen szerpentint tár fel, az ovcar-barijai állomásnál azon
ban már mészkő van a hegyoldalban feltárva. A  túlsó jobboldalon az ál
lami út, jó darabon sziklába van bevágva és szintén mészkövet tár fel, 
amely Zujovic átnézetes térképe szerint krétakori, habitusa szerint ré
gibb is lehetne, talán triász is.

A  Moravának hosszantartó nagy esése ipari célokra igen jól fel
használható lenne.

Kraljevoból ezután az Ibar-völgyében D-felé a műúton Raska-ba 
utaztunk.

A  festői szép Ibar völgyben a nagy kiterjedésű szerpentin hegységet, 
andezit dejkok járják át.
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Polmnik és Cerje között, a völgyön a kristályos pala vonul át; míg 
Usce északi része szerpentinen fekszik.

A  javítás alatt álló állami műút mentén, az 1158. számú távirda osz
lopnál Schwartz m. kir. népfelkelő főhadnagy úr egy forrásra figyel
meztetett, amelyben higany fordul elő. Vizsgálatunk alkalmával sem a 
forrásmélyedésekben, sem a vízben nem találtunk higany-nyomokat. Csak 
hosszas keresés után, a forrásból kikerült lapos szerpentin kavicsra ta
padva vettem észre pár apró csepp higany-nyomot.

A  higany eredeti termőhelyét nem sikerült felfedezni. Mindenesetre 
másodlagos vagy éppen harmadlagos előfordulás.

Schwartz főhadnagy úr, az útépítés vezetője ebből a forráskából 
már egy kis üvegcse higanyt gyűjtött össze s azt a belgrádi cs. és 
kir. katonai bányavezetőségnek be is küldte. Az ottan dolgozó kato
nák is erősen bizonyltját a higanynak a vízzel együtt való jelentkezését. 
Lehetséges, hogy csak időszakonkint és pedig a víznek erősebb kifolyá
sával folyik át az összegyűlt higany az útszéli nyitott forrásba.

Megjegyzem, hogy a forrás nem közvetlenül alulról bugyog fel; 
hanem az úttest alatt, a sziklás hegyoldalból folyik ki. Lehetséges elvégre 
az is, hogy az útra véletlenül került nagyobb higany tömeg hatol lassan- 
kint át az úttesten s annak cseppjeit ragadja magával a víz a forráska felé.

Usce-tői É-ra, mintegy 6 kilométernyire a műút Ny-i oldalán gneisz 
van feltárva, amely az Ibar jobboldalára is átcsap.

Útépítő anyagnak a szerpentinnél sokkal jobb az út mentén nagy
ban termelhető andezitkőzet, melynek ép anyagát lehetne felhasználni.

Usce községnél 356 m t. sz. f. magasságban a bő vizű Ibar-folyóba 
a szintén bő vizű Stadenica-ipaütak ömlik s az utóbbinak völgye itt kiszé
lesedik.

Usce-n mindjárt a Studenica luxijánál, az összetört és mállott szer
pentin hegyorrban kőfejtőt nyitottak és az út javítására ezt a lágy, köny- 
nyen és gyorsan agyaggá elmálló kőzetet használják.

Usce-tői Ny-ra, majd ÉNy-ra elég jól épített út vezet Studenicába.
Az úttól É-ra, mindjárt Usce Ny-i szélén széntelepek vannak, ame

lyek tárókkal műveltettek. Sajnos, a tárók szája teljesen be volt rakva, 
úgy hogy be nem mehettünk. A  szén bányászása jelenleg, az igen nehéz 
szállítási viszonyok miatt, teljesen szünetel.

A  szén-előfordulásról Z sigmondy Á rpád körülményesebben meg
emlékezik. Itt csak azt jegyzem meg, hogy az elég rossz feltárás után 
Ítélve, a szén fedője pados márga és mészkő. Talán kréta ? A  fedő felső 
részében sárga márgás agyag is van, amely rossz növényi maradványokat 
is tartalmaz. A  feltárás közelében É-ra a szerpentin hegység kezdődik.
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Az uscei völgynyílásban megnyitott szerpentin kőfejtőben héjas-golyós 
elválást is találtam.

Az Ibar és Studenica torkolatánál a Studenica tetemes delta szerű 
törmelékkúpján túl, a műút D-i folytatása szerpentinben épült.

Usce-bői Studenica felé haladva az út É-i oldalán, eleintén hosszú 
vonalon szerpentin hegység húzódik.

Trnjaci dűlőben, a magasan haladó út É-i oldalában, a sűrűn kvarc
eres kristályos pala vonulat élesen ugrik ki a völgybe. Tovább haladva 
Ny felé, 470 m magasságban ismét a szerpentin van feltárva. Még tovább 
a szerpentin alól a kvarcos kőzetek dejk-jai állanak ki. Az 595 m 
magaslattól kezdve az út kikerülve a sűrűn következő szakadékokat és 
völgyecskéket, sűrű kanyarulatokban halad a Studenica patak hídja felé. 
Erre palák és fehér-szürke mészkövek vannak feltárva.

A  studenicai monostor temploma, amely 756 éves és még egészen 
jó karban van, remek román és bizánci modorú épület. Várfallal és bás
tyákkal van körülvéve. A  monostor rajza a szerb 10 dénáros bankjegye
ket is díszíti.

A  templom külső falai fehér márvánnyal vannak burkolva s külö
nösen az ajtókat és ablakokat díszítő faragások igen szépek, díszesek és 
még mindig elég élesek. Sajnos, a templom kapuit díszítő, alig 5— 6 centi
méter vastag, mintegy 2 méter magas csavart faragású karcsú márvány- 
oszlopok egy része már hiányzik. A  régi török háborúkban pusztultak el, 
amikor a templom belsejében levő ősrégi freskók is sokat szenvedtek.

A  külső falak márványburkolata igen melegszínű sárgás patinát 
kapott, egészen úgy, amint azt a déltiroli laasi fehér márványnak régi 
maradványain is látni lehet.

Belül szintén fehér és szürke eres, néha egészen cipollinoszerű 
márványlemezek borítják a falakat. Színes, tarka márvány kevés van 
a templomban.

iV monostortól NyDNy-ra az 1704 m magas Krivaca-csúcs ÉK-i 
oldalában fekvő fehér márványfejtő (marmer) felé gyalogoltunk. Innen 
szállították a templom építéséhez szükséges kőanyagot s a környék sír
keresztjeihez és más építkezéseihez szükséges fehér márványanyag is 
innen való.

Sajnos, az idő rövidsége miatt csak az 1282 m magas Sura Stana 
háromszögelési pontig juthattunk.

A  studenicai monostor és a Sura Stana háromsz. p. közötti szelvényt 
a 2. szövegközti rajzon tüntettem föl.

Fent a Sura Stana felé a „D olaci‘ temető és régi kápolnarom mel
lett jó forrás ered a palás mészkőből. Érdekes a forrás felé előforduló



16

fehér dolounitliszt. A  kis temetőben eredeti sírkeresztek és emlékkövek 
mind fehér márványból készültek és az idő viszontagságait igen jól birják.

Úgy a Studenicában, mint a mellékcsermelyekben és patakokban 
sok vizet láttunk, amelyek erős esésök folytán ipari célokra, a magasból 
lehozott márvány tömbök feldolgozásánál is igen jól felhasználhatók.

A  déltiroli laasi márvány-ipartelephez hasonló vállalatot, ha kisebb 
méretekben is, e helyen is lehetne létestíeni.

E vidék összes megfigyelt vízfolyásai torkolatukban erősen törme
lékesek.

Usée-tö\ az állami műút az Ibar völgyét elhagyja és sűrű kanya
rulatokban Progorelicát érintve a Jarandoli 872 m magas pontig D felé 
halad. Itten azután erős és sok kanyarulattal K-re fordul s Biljanovac-

f
GurdStend pH.

I282m

2. rajz. Szelvény Gura Stena s a Stud-patak völgye között.
1 - - kristályos pala; 2 =  kristályos fehér mészkő; 3 =  szerpentin; 4 =  tömött mészkő 

és márga; 5 =  dolomitliszt; 6 =  törmelék.

nál a magaslatról leérve ismét eléri az Ibar szűk völgyét. Ezen a szaka
szon körülbelül Vodicno-ig még a szerpentin van feltárva; azután jófor
mán egészen le az Ibar-völgyig andezitet, andezit-konglomerátumokat 
látni. Egyes részeken az andezit posztvulkánikus exhalációk folytán 
elbomlott, színe világos, szürke, néha egészen sárga.

Az Ibar sziklás völgyében azután Beoci-ig főképen andezitféle 
kőzetek (trachitok) vannak feltárva s csak azután lép fel ismét jelen
tékenyebben a szerpentin.

Erre mindenütt a szerpentin helyett az andeziteket kellene az út
építéshez felhasználni.
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Raska és a Kopaonik hegység,

Raska városka a Raska pataknak az Ibarba való torkolásánál 
fekszik.

Az Ibaron átvezető, szépen tervezett nagy híd (amint hallottam, 
a szép és szilárd kőhidak nagyrészét francia mérnökök tervezték és épí
tették) igen jó minőségű, szép andezitkockákból épült.

A  folyó balpartján nyugvó részt a menekülő szerb hadsereg fel
robbantotta s az összeköttetést ideiglenes fahíd pótolja.

Raskából a szükséges katonai kísérettel hosszabb időre a Kopaonik 
hegységbe rándultunk ki. Ivó Benes, igen képzett és művelt brünni épí
tészmérnök, cs. és kir. hadnagy, az itteni építési hivatal parancsnoka 
szíveskedett a vezetést elvállalni. Az ő fáradhatatlan, barátságos és tanul
mányaink iránt igen érdeklődő egyéniségének e helyen is hálás köszö- 
netünket nyilvánítjuk.

Az Ibar jobbpartján menő úton DK-re menve, annak északi pere
mén szerpentin hegység húzódik, amelyet több helyen andezit tör át 
s néha abban egészen keskeny dejkokat is alkot.

A  szerpentinben elég sűrűn ehrisotilcsíkok és fészkek, valamint 
vékonyka azbeszterek is kiváltak.

A  Radosicka patak völgyébe befordulva, a sokat kanyargó, bővizű 
patak mentén és sokszor rajta át, ÉK-re felfelé mentünk. Az összetört 
és mállott szerpentinben itt is sok ilyen eruptiv telért és dejkot tárt fel 
a rohamosan folyó torrens patak.

A  dejkok andezit- és riolitszerű anyaga néha igen ép és kemény 
és a szerpentin sírna falakból mint kiugró szikla áll ki.

Az eruptiv (andezitszerű) kőzetek színre és némileg petrograűai 
tekintetben is eléggé eltérők s a szerpentinnel való érintkezés helyén egyes 
esetekben erősen kvarcosak.

Érdekes hidrografiai jelenség, hogy a kopár szerpentin területekről 
a fő völgy be elég sok vízerecske folyik le.

Feljebb a patak már a Dobrovinska nevet kapta.
Egyenest É-ra Badanj község felé haladva a imagasan fekvő sík 

mélyedésben sok zsongó és vadvíz mutatkozik s Badanj község felől a 
bővizű patak elég nagy eséssel siet lefelé.

Badanj község felé a 741 m magasságú pont alatt az út mentén 
(730 m magasan) érc nyom okát mutató kvarcos kontaktkőzetet találtam.

Eddig azt tapasztaltam, hogy a Kopaonik zöme felé haladva, az 
előhegységben az andezit-, daeit- és riolitféle kőzetek egyre nagyobb 
területet borítanak.

2
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A  Savac 1148 m-es hegy K-i aljában, azaz a hosszú Radosicka 
Dobravinska patak ÉK-ről jövő kiindulási részéhez közel egy felhagyott 
ércbánya hányóján galenites, fekete szfalerites, chalchopirites és pirites 
telérkőzet hever és pedig a szerpentin és andezit kontaktjából. A  poszt- 
vulkános exhalációknak erős nyoma látszik itt és a zöldköves andezitek 
igen hasonlítanak a Selmecbányái stb. érctermő kőzetekhez.

A  környéken még fehér amorf magnezit hatalmas tuskóira is buk
kantam, amely dr. E mszt K álmán osztály geológus-vegyész vizsgálata 
szerint tisztaságával tűnik ki.

Tartalmaz pedig 100 súlyrészben:

Azt hiszem, hogy a kellő feltárásokkal nagyobb termelésre is alkal
mas lesz. Szállítása szakadatlanul völgynek le. a Raska— Mitrovica-i 
állami útra nem is olyan nehéz.

Dobrovinán át Scugurovicának haladva az andezit kitörések D-ről 
É-ra csapnak. A  szerteszét heverő törmelék azonban már erősen csillámos 
kristályos palából származik.

A  Kopaonik zöme felé K-re haladva néhány igen torrens termé
szetű patakon haladtunk át, amelynek szélein 2— 3 m vastag kavics és 
törmelék fekszik.

Dobravinától Scugurovicán át az 1675 m magas Babin grog felé 
haladva szerpentin tömegeket találni, amelyeknek málladéka itt is fekete 
talajt (rendzinát) ad.

Helyenkint a szerpentinben is látni fehér kristályos mészkövet s á 
Babina grog alatt DNy-ra mintegy 110 méter magasságon felül a kristá
lyos pala is fellép és pedig úgy látszik a szerpentinbe begyűrődve.

A  tengerszemek táján a mállott szerpentin szferulitos (bolyhos) szö
vetet mutat.

Suva Budától (1387 m) DK-re mintegy fél kilométernyire 1290 m 
magasságban ia gránitos kőzetben magnetit fordul elő, melyet részleteseb
ben Z sigmondy Á rpád ír le.

E feltárástól K-re az idevezető útnak a hegyoldalban vezető erdei 
útba való torkolatánál egy kontakt kőzetre akadtam, amely öregszemű kris
tályos mészkő alighanem Wollastonit és gránát nyomokkal jellemzett.

Tovább K-re az út mentén magnetites homokkő és sok kimállott 
magnetitpor látható.
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A  hegytető felé haladva, a magnetit homok, illetőleg por előfordu
lása után, nem messze az úttól, az igen mállott szerpentinben egy vasta
gabb azbeszt fészket találtam, amely laboratóriumi vizsgálat, illetőleg 
kipróbálás után, egészen jónak bizonyult és azbesztáruk előállítására 
eléggé alkalmasnak Ígérkezik.

A  meglehetősen kopár területről, amely peneplén jellegű, 1416 méter 
magasságban, a szálerdőt értük el, amelyben egy 1— 2 hóra felé vonuló, 
nagy amfibolokat és földpátokat tartalmazó gránitot találtunk. E kőzet a 
ritkás erdőben óriási különálló tömbökben is szerteszét hever.

Az egyik ilyen mintegy 150 magas gúlaalakú formás tömb hű 
alakját a 4. rajz mutatja.

A  megelőzően említett feltűnően sík lekoptatott területből (hegyhát) 
és az igen nagy, erősen lecsiszolt és legömbölyödött (a tipus, 3. rajz) és 
gyakran gúlaalakú (b tipus) formás gránitdarabokból; a Gobelja 2080 m 
magas csúcsa alatt, attól DNy-ra, 1600— 1700 méter magasságban én 
glecsernyomokra következtetek.

Az 1742 m magas „ Visoki deo“ csúcs alatt keletre fekvő bővizű 
Samolovska-patak völgyében fekvő faipar-telepig, a fenyves erdőben foly
tonosan a nagyszemű gránit van feltárva.

A  fűrésztelepen is feltárt amfibol-gránit egészen szép, nagyszemű és 
üveges nagy földpátot és apró barna szfénkristályoka/t tartalmaz.

A  földpát kristályok helyenkint tömegesen hullanak ki s össze
szedhetek.

Talán a keramiai-iparban, vagy a műtrágya és zománc gyártásánál 
értékesíthetők is lennének.

A  nagy és egészen ép gránit-tömbök egészen a Wunsiedeli (Fichtel- 
hegység, Bajorország) előfordulásra emlékeztetnek.

A fűrésztelep fafeldolgozási munkáját a kőiparral lehetne igen jól 
párosítani s a vízbő patakból hat hónapon át, a kőzetet is fel lehetne 
dolgozni.

Természetesen ez is alaposabb és bővebb tanulmányozást kíván.
Megjegyzem még, hogy a látott gránit a nagy üveges földpátok 

miatt kövező kockák hasítására nem alkalmas, de valószínűleg apróbb- 
szemű féleség is előfordul itt.

Az egészen törpe, szinte a térszínen kúszó boróka (juniperus) bokrok 
között csak igen fáradságosan haladhattunk az 1855 méteres „ Markova 
Sténein' át DK-re. A  széles hegyháton amfibolit pala mutatkozik s belőle 
elég sok víz fakad. Lejebb a völgy felé ismét gránit van feltárva.

Az 1870 és 1900 m magas széles hegyháton a gránit lapos és göm
bölyű szélű darabokra lekoptatva elég sűrűn hever. Mintha ez is egykori 
glecser-maradvány lenne ?

2*
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3. rajz. Gránittömbök térszíni formája a Kopanikon (a típus).

4. rajz. Gránittömbök térszini formája a Kopanikon (b típus).
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A  2140 m magas „Milanov vrh“ csúcsa alatt K-re vezető úton hala
dunk tovább. Erre a gránit erősen amfibolos s nagyobb kvarctömzsöket is 
tartalmaz.

Ilyen kvarcdarabokban egyes vidékeken igen szép arany is előfor
dul. Legalább a belgrádi cs. és kir. bányászati gyűjteményben ilyen kvarc- 
darabokat és tuskókat láttunk is. Az arany színére nézve egészen az ausz
tráliai kvarc-aranyhoz hasonlít.

A  „Milanov vrli' ormán hó feküdt s a hóréteg alatt mintegy 2100 m 
magasságú térszínen mállott, erősen mágneses magnetit van feltárva. 
(L. Z sigmondy Á rpád jelentését.)

Ezerkilencszáz m magasan, az erdei út mentén zöldköves riolit (?) 
áttörés van. Tovább D-re haladva ismét pados gneisz-gránit van feltárva.

A  „Milanov vrh“ oldaláról K-re tekintve a hegyoldal meredek lej
tőiről bordaszerűen kiálló, egyenest K-re a völgybe lehúzódó gerincek tűn
nek fel. Ezek ellentállóbb riolitszerű kőzetekből valók.

A  „Milanov vrh“ DK-i és D-i oldalán vasércekre sűrűn kutattak.
A  „Nebeske Stolice * oromtól (2017 m) DDK-re eső hágónál 1750 

magasságban DDNy-ra kanyarodva ismét szerpentin lép föl, ezt szerpen
tin-törmelékes talaj födi.

„Belő brdo“ -bán Uros Gyurió házánál riolitos kőzet áll ki a térszín 
alól. Azután ÉNy-ra valószínűleg egy régibb mezozóos sorozat követke
zik, amelyet andezitek törtek át. Igen érdekes geológiai szelvény tárul 
elénk, amelynek felvétele, a nagyon hibás térkép és a gyors menetelés 
miatt lehetetlenség volt.

Bistrica község felé a szerpentin az andezittufában s az andezitben 
is zárványként van meg.

A  községbe lemenet a szerpentinben szép kvarckristály drúzákat 
találtam.

A  bistricai temető sírkövei studenicai fehér márványból készültek. 
Formájuk, díszítésük s a néha beléjök vésett emberfej-motivum igen ere
deti, szokatlan; de bizonyos fejlettebb műízlésről tanúskodik.

Bistricából Dzepe község határán át Ny-ra tartottunk. Tőlünk 
ÉNy-ra a hegy vonulat 750 m magas felső részében sötét piroxénes ande
zit (?) lép fel. Azután az egész völgy mentén szerpentin van. melyet 
•eruptív kőzetek dejkjei szőnek át.

Estére 760 m magasságban Sipacina községbe érkeztünk. A sipa- 
cinai fővölgy legfelül DNy-ra tart, azután K-re kanyarodik. E kanya
rulatban igen mállott andezit van feltárva.

A  község előtt a fővölgybe lejövet a szerpentinben ismét amorf 
magnezitdarabok hevernek.

Sipacinától mintegy 2 órányira a község és az 1703 m magas Treska
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orom között felhagyott ércbányászat nyoma látható. A  hányóról galeni- 
tes, chalkopirites, malachitos darabok kerültek gyűjteményünkbe.

A  községtől D-re, majd DNy-ra szerpentin, lefelé D-re Rudica felé 
az út szélén 800 m magasságban pedig veres, hematitos kőzet található 
malachitnyomokkal.

Még lejebb az úton ÉNy-ra kanyarodva 680 m magasságban erősen 
kaolinos andezit van.

Elértük a rudnicai temetőt, ahol a temető sírkövei szintén studnicai 
fehér márványból, a már említett eredeti mintára készültek. A sírhantot 
meleg zöldszínű faragott andezitkerettel foglalják körül. Ez az amfibolos 
andezit a temető alatt DNy-ra szálban is fel van tárva.

Végre Novoselo-Mura-nái 545 m. t. sz. f. magasságban ismét elértük 
a mitrovica— raskai állami főútat. A  murai cs. és kir. csendőr-állomás 
előtt, az út mellett kaolinszerű anyagot s az épületek közelében építésre 
is alkalmas igen szép zöld andezitet láttunk.

Hat napi nehéz út és munka után érkeztünk vissza Raskába.

Novipazar,

N ovipazari kirándulásunkat a szakadatlan eső meglehetősen zavarta.
A  város környékén jó minőségű agyag fordul elő, amelyet a faze

kasok fel is használnak. Tűzállósága valószínűleg nagy.
Novipazar szélén É felé a raskai út Ny-i oldalán krétakorinak vett 

meszes márgapala van feltárva. Ezután Raska felé krétakori mészkő s 
utána a város közelében szerpentin alkotja a hegységet.

Cacak-Gorni Mihajlovac.

Cacaktól Górni Mihajlovac felé először a Morava-folyó termékeny 
völgyében és a Űemmnca-patakon át halad az állami út.

Plana-nál a dombos vidék következik, melyen igen termékeny, de 
e]hanyagolt földek vannak.

Az út hidjai és a kilométer jelzők egy nagyszemű, jól faragható por- 
firos szövetű kőzetből készülnek.

A  Scmc-pataknál kezdődik az igen mállott szerpentin tömegekből 
álló „Brgjanska Klisura“ .

A  részben már megkezdett, részben mostan újra épített keskeny vá- 
gányú vasúti vonalnál a mállott szerpentin kőzetet használják, ami bi
zony nem tartós és folytonos javítást fog igényelni. A  részben már meg
levő magas építményekhez igen jó andezit anyagot használtak fel; amely 
úgy látszik fagyállónak is bizonyult.
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A Klisurában a szerpentinbe alagút is van hajtva, melynek tanul
mányozását az idő rövidsége sem engedte meg; de az igen bővizű Despo- 
fowca-patakon sem mehettünk át.

Az útépítésnél és javításnál itt is főképpen a hegyoldalakon köny- 
nyen termelhető, rossz, mállott szerpentint használják.

Rudnik,

Górni Milanovactól É-ra az országúton Rudnik felé, Majdan község 
Kobiljaca dűlőjében, 12h 32°-kal dűlő szürke homokos rossz kövületes 
mészkő van feltárva (gault ?).

Tovább É-ra, a rudniki kanyargós úton felfelé, egy egészen 
kaolinná mállott, földpátokat tartalmazó, porfiros szövetű, mállott alap
anyagú eruptív kőzet fordul elő; amelynek hasonmását az Avala-hegy- 
ségben Ripanj felett is megtaláltam s amely úgy látszik az érces kőzetek 
zónájába tartozik. A  rudniki központi házcsoporttól K-re a Ml. Sturac-YR 
fölmenet, a forrásnál zöldes kontakt kőzet fordul elő, rozsdabarna apró 
pettyekkel, melyek mintha apró gránát szemek mállási nyomai lennének. 
Gyéren elszórtan parányi piritszemek is vannak benne.

Közvetlen mellette sötétszürke mészkő csillámos sötétszürke meszes 
palával váltakozik, amely neokom vagy talán még régibb. Majd feljebb 
sajátságos, mogyorónyi kvarckavicsot tartalmazó konglomerátum követ
kezik. Azután dácit-féle kőzet következik legömbölyödött élű kvarc dihexa- 
gonokkal; amelyek a zöldes fehér rozsdafoltos, kissé felzites alapanyagból 
porfirosan válnak ki. Ezenkívül kétféle földpátot tartalmazó pistacit-eres 
amfibolos és kvarcszemeket tartalmazó dácit- (?) féle kőzetet is találtam, 
kevés pirit-ny ómmal.

A  Ml. Sturac Misának nevezetű részen a limonitos fekvőhelyeken 
sok felhagyott váj ást láttam.

Topola és környéke.

Rudnikot elhagyva a Jasenica-patak völgyében halad útunk, eleintén 
É-ra, majd ÉK-re.

Rudnik alatt neokom márgapala, néha homokos és mészkő-padokkal 
váltakozik.

Tovább É-ra, Vajkovei községtől DK-re az út jobboldalán veres 
agyag vastag réítege van megnyitva, mely valószínűleg okker színek elő
állítására is alkalmas.

Ütünk a Jasenica-ipsásk völgyében haladt tovább. A patak torrens 
természetű. Jarmenovci községnél már pleisztocén rétegekkel borított hal
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mos vidék következik. Ez a terület Zujovic átnézetes térképén krétakori
nak van feltüntetve.

Topola felé a 343 magas ,,Oplenac“ magaslat igen rossz kövület
nyomokat tartalmazó mészköve az útig húzódik le, amely a Péter szerb 
király tulajdonában levő elpusztult vadaskertben a mauzóleum felé is 
kis turkálásokban van feltárva. Zujovic e helyről Orbitolinákat is so
rol fel.

A  Toj)ola-tói Arangjelovac-ba vezető állami úton, a Topola-tói leve
zető kanyargós rész mentén feltárt mészkő inkább jurakorinak mutat
kozik; kövületek hiányában azonban e kérdés nem volt eldönthető.

Megemlékezünk még Péter király topolai mauzóleumáról is.
A  bizánci formákat követő elég terjedelmes templom külseje és bel

seje egészen fehér márvány, ,s tetőzetét öt erősen aranyozott kupola, díszíti.
A  templom főhajójának mennyezete hatalmas, mintegy 7— 8 m ma

gas 75— 80 cm átmérőjű, 4 carrarai fehér márvány oszlopon nyugszik.
A  hajó jobb mellékfülkéjében K aragyorgyevics Sándor néhai szerb 

fejedelem mozaik képe van a falba illesztve. A  mozaik festett kövekből 
készült.

Ugyancsak ezen az oldalon, Péter király leendő temetkezési he
lyén, mintegy 25 m hosszú, 15 m széles és 160— 170 m magas szürke 
szalagos fehér márvány szarkofág áll; amely ciklopsz-módon épített nyers 
homokos mészkő alapzaton nyugszik. A szépen formált szarkofág egy 
darabból készült.

A  templom alatti sírboltban a családtagok részére fehér márvány 
fülkék vannak elkészítve.

A  templom fehér márvány belsejét az ablakok kobaltkék üvege igen 
hangulatosan világítja meg.

Az építkezés fehér márvány anyaga az Arangjelovac melletti Ven- 
cac-i kőfejtőből került ki s elsőrendű kifogástalan minőségű.

A  márvány-munkát magyarországi származású szobrász vezette.

Arangjelovac.

A  városkától D-re Zabreze község mellett a Plocnik dűlőben emel
kedik ki a 675 m magas Vencac szirt, melynek K-i oldalán, a kristályos 
palában, hatalmas méretekben kristályos fehér mészkő (fehér márvány) 
van feltárva.

E helyen nyilt meg Szerbia legtökéletesebb kőfejtője, amely már, 
mint azt előbb említettem, a topolai mauzóleum anyagát is szolgáltatta 
s ezenkívül a síremlék és díszítő-kőipar anyagául is kezdett szolgálni.

A  jól kiépített telep berendezése egészen modern és szakszerű volt.
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Az összes gépeket villamos erő hajtotta. Szerbia megszállása óta a villa
mos motort Arangjelovac világításánál használják fel s az ipartelepen 
teljes munkaszünet állt be.

A  kristályos més zk ő f el tár ásban fent először palás, néha szürkén 
erezett és szalagos mészkő mutatkozik s alatta lép fel hatalmas méretek
ben a feldolgozásra alkalmas, kifogástalan minőségű fehér márvány.

A  675 m magas Vencac tömegében az irodalom még hatalmas 
magnetittömzsöt is említ.

A  márvány kőfejtő a Valjevo-ból Mladenovac-ig (fővonal) vezető 
vasút arangj elő váci állomásától mintegy 7 kilométernyire fekszik.

Arangjelovac környékén még egy másodrendű minőségű gránitot 
is fejtenek.

Arangjelovac még ásványos vizű forrásairól is nevezetes.
Az alkalikús szénsavas savanyúvíz a város ÉNy-i végén, csinos 

parkban bugyog fel és Bukovicka banja név alatt ismeretes.
A források a Bükül ja— Preseka DNy-ról ÉK-re haladó törési vonal 

mentén az alluviumban fakadnak. Három forrás a fürdőt táplálja, kettő, 
és pedig a „ Mihály“ és „ M ilos1 fejedelem forrás főképen mint gyógy- 
és üdítő víz használtatik. A  két forrásvízből évenként mintegy egymillió 
üveggel árusítottak el Szerbia területén. Ez jóformán a legelterjedtebb 
ásványos víz.

Az utóbbi két forrás vizének elemzési eredményei dr. M. N ikolic 
és dr. Z ege 1899. és 1900. évi közlései szerint a következők:
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pülés igen szabálytalan. A  kristályos palába-n 2— 4 méter vastag gránit- 
teléreket látni.

A  Vencac-ot és Bukuluj-1 összekötő vonaltól ÉK-re, Zabreze és 
Banja területén ^erős források törnek fel. A zabrezei mindjárt egy kis 
tavat képez és malmot is hajt. Hallomás szerint Banja községben is sok 
víz száll fel.

Arangjelovac környékén báró Süttner K ároly cs. és kir. drago- 
nyos kapitány és W allandt K ároly m. kir. főhadnagy úr voltak szives 
kalauzaim.

Arangjelovacban bevégeztem áttekintő bejárásaimat s ötheti sza
kadatlan munka után Belgrádon át visszatértem Budapestre.

A  városokban és közvetlen környékükön a nép igen tartózkodó 
volt, kérdéseinkre érdemleges feleletet nem igen adott s az élelmezést is 
megtagadta tőlünk. Ellenben a hegységben, nevezetesen a Kopaonik 
területén, jóindulatnak, közlékenyek voltak s utolsó falat kenyerüket is 
megosztották volna velünk.

összesen kocsin 672, gyalog 294, gépkocsin 73 és vasúton 1094 
kilométert tettem meg.

A  legmagasabb emelkedés 2100 méter volt.
Hasznosíthatónak tartom és tüzetesebb tanulmányozásra ajánlom 

a következőket:
1. A  vencaci, vrnja-banjai és studenicai fehér márvány előfordu

lásokat.
2. A  vrnjici, dubljei és popinai malomkő kvarcittelepeket.
3. A  kopaoniki és rnatarugai magnezit és
4. a Kraljevo környéki chromit előfordulást.
Magas- és útépítésre alkalmas kőzetek.
5. Gránit: Arangjelovac, Kopaonik.
6. Andezit, dacit, riolit: Ibarvölgy, Kraljevotól É-ra, Morava bal

oldalán és Grúza völgye, Raska környéke; Radosice, Műre, Rudnik stb.
7. Azbeszt: Kopaonik, Babina-grob és Okonglilaz között.
8. Kimállott szabad földpát: Kopaonik, a samokovskai fűrésztele

pen és környékén.
9. Kaolin: Műre.

10. Gipsz (Mária-üveg): Josanica völgye, Novipazartól D-re 3 kilo
méterre.

11. Festékföld: Rudniktól É-ra, Vojkovei község mellett.
Mezőgazdasági és ipari tekintetben, a rövid áttekintés után, igen

értékesnek tartom a bejárt terület vizeit is.


