
(Három szövegközti ábrával.)

TToküsitzky HEüraiK-től.

4. A győri ipar- és hajózó csatorna geológiai szelvénye.

Győr szab. kir. város területén a legújabb időben nagy ágyúgyár 
keletkezett, amely közvetlenül a kiépített városhoz csatlakozik és tőle 
keletre, a vasúti fővonal mentén épült. A  gyár még nem is alakult ki tel
jesen és már is egy ipar- és hajózó-csatorna létesítését vették tervbe; első 
sorban a gyár céljai érdekében és avégett is. hogy a vasúti fővonalat köz
vetlenül kösse össze a Dunával és végül téli kikötő gyanánt szolgáljon.

A  csatorna építése az állam, a város és az ágyúgyár közköltségén az 
1915. év március hó 20-án megkezdődött és a szerződés értelmében az
1917. év utolsó negyedében nyer befejezést.

A  munkát a F keiestd H ejNt h k  és Fiai cég vállalta. A  felügyeletet a 
komáromi magy. királyi folyammérnöki hivatal gyakorolja, élén S z it k e y  
B é l a  m. kir. osztály mérnökkel, kinek az alábbi, a csatorna építkezésére 
vonatkozó adatokat e helyütt is köszönöm.

A  nagy jövő elé tekintő csatorna az ágyúgyár közvetlen szom
szédságában. közel a város keleti határához, a vasúti fővonal mellett kez
dődik, ahol egyszersmind a téli kikötő is kiépült. Innét a csatorna észak 
felé, kissé kanyargósán folyik, majd a budapesti— bécsi közúti hid alatt, 
a Kis-Dunába torkollik. A  vasút mellett a csatorna felszine 117 méter
nyire fekszik az Adria-tenger szine felett, míg a torkolatnál a magassági 
kvóta 112 métert jelez.

A  csatorna hossza 2300 méter. Mélysége pedig, tekintettel a hullámos 
felszínre, 8— 11 m között váltakozik. A  csatorna szélessége a fenekén 
16 m és a felszínen 46 m.

A szelvény, melyhez a csatorna kikotrása által jutottunk, sokkal ér
dekesebb, mint azt feltettem, mielőtt a helyszínre kirándultam volna.

Ügy a geológiai, valamint a hidrografiai viszonyok megérdemlik, 
hogy róluk pár sorban megemlékezzünk s a nyert tapasztalatokat e helyütt 
megörökítsük.

A  csatorna szelvényét ugyanis a m. kir. Földtani Intézet tekintetes
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Igazgatóságának 92/1916. számú rendeleté értelmében kellett megszerez
nem intézetünk számára.

Ott tartózkodásom alkalmával a csatorna még nem volt egészen a 
Dunáig áttörve, úgy, liogy a Duna vize még nem folyhatott a csatornába 
és mégis az ott dolgozó két exeavator a naponta 1500 m3 kiemelt földet 
csak víz alól kotorhatta ki. Amint a kavicshoz értek, mutatkozott a víz, 
amellyel azután az egész csatorna teljesen megtelt. Az első percben azt 
hinné az ember, hogy ez a víz közvetlenül a Dunából szivárog át; de 
ha a víznek az állását vizsgáljuk, amely Sz it k e y  megfigyelései alapján 
állandóan 30— 170 cm-rel magasabban áll, mint ott a Kis-Duna víztükre, 
tisztában vagyunk azzal, hogy a csatorna vize a Győrmenti Duna vizével 
még sem lehet szoros összefüggésben. A  csatornába átszivárgó víznek az 
eiedetét tehát másutt kell keresni. A  vidék geológiai viszonyai alapján 
tudjuk, hogy a Győrtől délre és délkeletre húzódó hullámos területnek 
az alapját a pliocénkorú kőzetek kéjiezik, amelyeket vékony rétegekben 
pleisztocén, majd holocén rétegek takarnak. Az is ismeretes, hogy a pliocén 
rétegek és a takarójuk között állandóan több-kevesebb víz kering. Lehet
séges tehát, hogy ama víz folyik át a csatorna-környékbeli kavicsba és 
így a csatornát is megtelíti.

Másik és tán még elfogadhatóbb eset is fennállhat, az t. i., hogy a 
Győrtől északnyugatra elterülő kavicstelepek vize szivárog át területünkre. 
Kavicstelepek itt bőségben vannak és ezek mindenütt elég vizet is tartal
maznak, amely főleg a Dunából szivárog át. Az utóbbi esetet tekintve, a 
csatorna vize is csak átszivárgó Dunavíz, melynek az eredete azonban nem 
Győrnél, hanem jóval feljebb keresendő.

Hogy a Dunából a víznek jókora percentje elszivárog a kavicsba, azt 
a folyam-mérnökök már a víztömegmérésnél konstatálták, még pedig éppen 
a Pozsony— Komárom közötti szakaszon, ahol az utóbbinál jóval kevesebb 
vizet mértek, mint Pozsonynál.

E kérdésnek végleges eldöntése azonban hosszabb időt igényelne, 
mint az az egy-két nap, amely rendelkezésemre állott.

A  csatorna környékén itt az első víztartó réteg a kavics, amely bősé
ges vizet tartalmaz. A  kavicsos réteg alatt —  eltekintve egyelőre ama 
tuskóktól, amelyek itt közvetlenül a kavics alatt a pliocén iszapba vannak 
beágyazva és belőle mintegy kiáltanak és a kavics közé nyúlnak, —  követ
keznek a pannoniai-pontusi üledékek. Ezeknek a rétegzését két fúrt artézi 
kút szelvénye tárja fel a csatorna közelében, amelyeket E r d é l y i  F e r e n c  
városi főmérnök volt szíves rendelkezésemre bocsátani.

Az egyik kútat az országút mellett épült gépház közelében, a mási
kat tőle délre, mintegy 1 km-nyire fúrtak a réten. Az első 177 m, a másik 
126 m mély. A fúró 6— 7 m mélységtől kezdve állandóan pontusi rété-
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gekben dolgozott, amelyek homokos és agyagos üledékekből állanak. A  
homokrétegek közül egyesek víztartalmúak, még pedig ahogy fúrás közben 
megállapították, valamivel több vízre akadtak a következő mélységekben: 

a mélyebb fúrásnál 135— 147 m, 84— 87 m 61— 62 m-nél, 
a kisebb 118— 125 m. 87— 94 m 59— 62 m-nél.

A jelzett mélységekből felszálló víz 3— 4 méternyire marad a föld 
színe alatt. Hőmérséklete 13— 14 C°. A  felszálló víz a vízgyűjtésre elké
szített 5— 6 m mély tartányokban gyülemlik össze, amelyhez a felső ka
vicsvíz elegendő mennyiségben hozzászivárog. Ezért több vízzel is rendel
keznek.

A  pannoniai-pontusi komplexus felső rétegei között 2 vékony lignit- 
réteg is települ, még pedig a mélyebb kútnál 13 és 38 m és a sekélyebb 
kútnál 13— 15 m mélységben. E fölött még agyag, illetve iszap, majd 
pdeisztocén homokos-kavicsos folyóhordalék és holocén agyag következik.

Mielőtt a csatorna kotrását megkezdték, természetes, hogy több 
helyütt mélyebb próbafúrásokat is eszközöltek. így  a budapest— bécsi 
közúti és Teleky-úti hídnál a hídfők nyugati és keleti oldalainál, vala
mint az első magasabb homokbuckán túl.

Mindenütt mélyebbre hatoltak valamivel 13 méternél és hasonló 
szelvényeket nyertek. A  csatorna mellékelt hossz-szelvénye is (1. 3. ábra) 
ugyancsak 8— 11 m vastagságban hasonló képet tár elénk.

A  csatorna feneke pannoniai-pontusi agyagban van. A  legalsó ré
széből gyűjtött mintát megiszapolva, kevés kvarchomokszemecskén és ke
vés csigahéj-töredéken kívül semmit sem találtam. A csigahéjak Viviparn- 
faj töredékeire vallanak.

Hasonló csigatöredékek a szenes réteg feletti üledékben is fordul
nak elő, ahonnan ezeken kívül nagyon pici Planorbis csigácskák is elő
kerültek.

Ugyaninnen egy kis Pupát is találtam. Egyébként az egész anyag 
meddő, amelyet a csatornából kikotortak. Az agyagkomplexus felső része, 
amint jeleztem, lazább, hasonló szürkés iszapból áll, amelyet szintén meg- 
iszapoltam és csak több homokot és borsónagyságú kavicsot találtam 
benne. Egyéb itt nem fordult elő. A  csatorna déli felében, ebben az iszap
ban vannak a nagy métermázsás tuskók beágyazva, azaz benyomva, me
lyek látszólag mintha kinőnének belőle.

Ezek a legérdekesebbek az egész szelvényben; t. i., hogy ezek 
milyen kőzetek, honnan származnak, és végül hogyan és mikor kerültek 
Győr környékére.

Ott tartózkodásom alkalmával a kőtuskók legnagyobb részét a Kis- 
Kárpátokból származóknak, az édesvízi mészkő és a homokköveket pedig 
Pöstyén környékéről levándoroltaknak mondtam. Ifj. L óczy L ajos dr.
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és T oborffy G éza  dr. kollégáim, —  kik jelenleg a nevezett helyeken rész
letes geológiai felvételekkel foglalkoznak, —  kérésemre átnézték a kőze
teket és szintén hasonló véleményen vannak azok származásukra vonat
kozólag. tehát egyforma eredményre jutottunk. Részletes véleményük a 
következő:

1. A  kristályos palákból származó amfibolit a Kis-Kárpátokból, 
esetleg az Inovec-kegységből származhat.

2. A  biotit muszkovit gránit, biotit gránit és 'préselt biotit gránit, 
hasonlóképpen mind a két hegységből eredhet, sőt az utóbbi a nyitrai 
hegységben levő gránithoz is hasonló.

3. Az aplit nagyon hasonló a pozsonyi Zerge-hegyen levő kőzethez.
4. A permi kvarcitok és kvarchomokkövek származhatnak úgy a 

Kis-Kárpátokból. Inovecből, vagy a nyitrai hegységből.
5. A permi kvarckonglomérát egészen hasonló a Modor feletti kon- 

gl o m erátum hoz.
6. A  triász- vagy jiirakorbeli mészkőtuskók hasonlóképen a már em

lített hegységből származhatnak.
7. A  felső triászkorú lunzi homokkő, származási helye biztosan meg 

nem állapítható.
8. A  szarukő valamelyik liász mészkőrétegből való.
9. A  márga leginkább az Inovec-hegységből kelhetett vándorútra.
10. A  finomabb, majd durvább szemcséjű homokkő, amelyet előbb 

eocénbe soroztak, de ifj. L óczy L ajos dr. inkább mediterránnak tartja, —  
az a nyitmmegyei Verbó község feletti Nagy-Kemence (Velkápec) hegyen 
levő homokkővel azonos. A  homokkő Miliolinákkal, Rotáliákkal és Globi- 
gerinákkal van tele.

11. A  szürkés finom homokkő, amely pontusi-pannoniai rétegekhez 
tartozik, azt a helyszinén kotorták ki.

12. Az édevízi mészkő a Vág balparti, Pöstyén környékbeli terrasz- 
szokból származhat.

13. Az atka —  vagyis m o c s á r i  —  réti mészkő a helyszinén. a lapo
sabb mélyedményekből került ki.

A  fennt mondottakat összefoglalva, a győri iparcsatornából ki
kotort kőtuskókat tehát általában a Vágvölgy jobb- és baloldali hegységei
ből származóknak mondhatjuk.

Miként megállapítható, hogy a kőtuskók honnan származnak, ép 
úgy arra a kérdésre sem nehéz felelni, miként kerültek a Kis-Magyar- 
Alföld közepére. Eredetük csak egy féle lehet és az fluvio-glaciális.

Úszó jéggel, mint vándorkövek kerültek ezek a mostani helyükre. A 
kőtuskók valahol a hegység tövében a jégbe fagytak, úszó jégtáblákkal 
lekerültek és a mostani Győr városa környékén az olvadó jég között a víz

A m. kir. Földtani Intézet Évi jelentése 1916. 40
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fenekére estek.Ott pedig, még főleg lebegő iszap lévén, a tüskék bele- 
sűlyesztve, mintegy a pontusi iszapban eltemetkeztek.

Hogy mikor történt mindez, arra már pontosan felelni nem oly 
könnyű dolog. Látjuk, hogy a kőtuskók a pontusi felső iszapba nyomul
tak és felettük közvetlenül a pleisztocén Duna-kavics települ. A  kőtuskók 
levándorlása tehát a pontusi korszak vége és a pleisztocén korszak kezdete 
közötti időben történt. Ennyi biztos. Lehet, hogy még a pontusi kor végén 
úsztak le a kőtuskók, lehet, hogy a pleisztocén elején vándoroltak le, de az 
sincs kizárva, hog3r mindez a levantei korban történt. Minthogy levantei 
korúnak mondom a Tata— Bábolna közötti dombcsúcsokon lerakodott ka
vicsot, amely ugyancsak a Vág. esetleg a Nyitra völgyén lefelé került oda 
és a pontusi homok felé rakódott le, ép úgy azt vélem, hogy a győri kö- 
tuskók is a levantei emeletbe számíthatók.

E probléma eldöntését azonban egyelőre későbbre kell halasztanom. 
míg bizonyos paleontológiái adatok eme föltevést meg nem erősítik. A 
kőtuskóknak, valamint az említett kavicsoknak (hozzászámítván a modori 
kavicskúpot is) a levantinumba való sorozása csakis a sztratigrafiai alapon 
nyugszik.

A  pontusi üledékek felett 2— 6 méterre Duna-kavics. majd sárga 
homok rakódott le, anie^ ott, ahol a homok buckává tömörült, 3— 5 m 
vastag.

A  homokbuckák között egyes holocénbeli mélyedményeket és völ
gyeket látunk, melyek iszapból, kavicsos homokból, majd agyagból álla
nak. Az utóbbi alatt néhány mocsári vagyis réti mészkőpad fordul elő, 
amely atka néven ismeretes.


