
B) B ányageologia i fe lvéte lek .

l. Jelentés az 1912. évben Verespatak vidékén eszközölt bánya
felmérési és bányageologiai felvételekről.

Lázár V azul és Pantó D ezső bányamérnököktől.

Verespatak vidékének a m. kir. pénzügyminisztérium megbízása 
folytán még 1910. év nyarán elkezdett felmérését s azzal kapcsolatos 
bányageológiai felvételét 1912. évben is együtt folytattuk, mígnem L ázár 
Vazul június hó 16-tól előbb ideiglenesen, majd véglegesen a kolozsvári
m. kir. kutató bányahivatallioz helyeztetett át.

Az év első hónapjaiban a kincstári bánya felmérését folytattuk az 
ép megkezdett legnagyobb és utolsó bányaosztályban, a carinaiban, mi 
mellett állandóan folyt az 1911. évi külszini mérés adatainak számítása 
és térképre rakása.

Májustól a külszínt vettük ismét munkába a Carinán s a Gyipele 
déli lejtőjén, ami mellett most már az 1911. évi külszíni mérés adatainak 
térképre rakását befejezve, az egyelőre félben hagyott bányamérés adatai 
kerültek számítás alá, mígnem július legvégén s augusztus elején a befe
jezett számítások alapján térképre került eddigi bányamérésünk 1:1440 
mértékben.

Augusztus közepétől október elejéig ismét a június 16-tól szüne
telő külszíni mérés haladt s a vele kapcsolatos geológiai felvétel. Feldol
gozás alá került a Fenyves, Hollókő, Pojána, a Nagykirnik délkeleti 
oldala, a Iviskirnik s a Csetátye délkeleti oldala, vagyis a Nagykirnik és 
Csetátye csúcsain átfektetett vonaltól DDK-re eső terület a bányászat 
határáig.

Okóber közepétől pedig az év végéig az időt bent az intézetben 
részint ennek a külszíni mérésnek a számítása s mérési adatainak a tér
képre rakása, részint az 1910., 1911. évi külszíni mérés 1:1000 mértékű 
részlettérképeinek a kidolgozása foglalta el.

Az ez évben felvételre került terület geológiai felépítésében a cari- 
nai bányaosztályban a ,,local sediment“-nek nevezett riolitbreccsa s alá
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rendelten a felső orleai vágat északnyugati végén a kárpáti homokkő 
vesz részt. A külszínen, a Carinán s a Gyipele déli lejtőjén agyagpalák 
s a riolitbreccsa, a Fenyvesben s a Hollókőn a riolit, a Nagykirnik 
s Csetátye I)DK-i oldalán alárendelten a riolit, túlnyomóan a riolit
breccsa, míg a Kiskirniken csak a riolitbreccsa vesz részt sokféle ki
fejlődésben.

Az egyes geológiai tényezők elkülönítését általánosságban ez évben 
is úgy vittük keresztül, amint arról 1910. évi jelentésünkben szóltunk, 
csak a helyi üledéket részleteztük bányászati szempontból jobban. így 
a csetátyei durvaszemű, kvarcos, nem rétegzett s különösen zúzóércben 
gazdag sötétszürke bréccsát elkülönítettük az ahoz délkelet felől csatla
kozó, ugyancsak sötétszürke színű, de nem kvarcos, főleg vulkáni törme
lékből álló rétegzett breccsától, amely már átmenet a fekete glammhoz 
s ép úgy, mint az, teljesen meddő. Ép igy a carinai bányaosztályban 
s a Karpin-Orbán előforduló, világos szürke színű, egyöntetű, finom 
szemű, jórészt kvarcos rétegeket a nálánál aranyban szegényebb, ugyan
csak finom szemű, világos szürke színű, de jól rétegzett üledéktől.

Ezeknek a geológiai tényezőknek kormeghatározását célzó kuta
tásunkat is folytattuk, de eredménytelenül, ha csak a Nagykirnik riolit- 
breccsájából kikerült kövesedett 'pálma és lombos fatörzsek s azok az 
arany tartalmú szenek, amelyeket ugyancsak a Nagykirnik ez üledékéből 
Glück Zoltán bányamérnök réseltetett ki — nem fognak segítségül 
szolgálni.

Munkánkban a fősúlyt azonban ez évben is a lehető pontos mérésre 
s a pontos térképszerkesztésre fektettük. Hiszen a kincstári bányászatnak 
most, hogy a mély művelésre tér át, első sorban olyan térképre van égető 
szüksége, mely a geológiai viszonyokon kívül a kül- és bélszín mai álla
potát, fejtéseket, teléreket, a fontosabb magánbányákat lehetőleg ponto
san tartalmazza. A mérés és térképezésben ép ezért jóval túl is léptük 
a geológiai felvétel kereteit.

Másik főtörekvésünk volt, hogy a számítás és térképezésben a mé
rést utolérjük, azért töltöttük az év jó részét ezzel, de az 1913. évi felvétel 
megkezdéséig jórészt sikerülni is fog, bár Lázár eltávozása az ő mérési 
adatainak a feldolgozását nagyon megnehezítette.


