
FÖLDTANI KUTATÁSOK GYŐRÖTT S KÖZVETLEN KÖRNYÉKÉN.

Irta: S ü m e g h y  J ó z s e f  dr.

I. A kutatófúrásokban feltárt rétegek ismertetése.

Régi vágya Győr városának a természetes melegvíz megszerzése. 
Melegvízzel szeretné pompás fürdőéletét gazdagítani. A város már 1929- 
ben tervbevette az altalajában feltételezhető melegvíz feltárását. Az 
ajánlott mélyfúrással együttjáró földtani vizsgálatok eredményeit az 
alábbiakban foglalom össze.

Győr sz. kir. város jelenkori, folyami üledékekre épült. A tervezett 
mélyfúrás pontosabb helyének kijelölése csak úgy történhetett meg, hogy 
előzőleg a város altalajának a szerkezetét is megismerhettem. Szerkezeti 
adatokat viszont csak a holocén takaró alatt fekvő, pannóniai rétegektől 
várhattam, s ezekhez csak kutatófúrásokkal férhettem hozzá.

összesen 10 kutatófúrás létesült, a következő helyeken: az első a 
győrszabadhegyi téglagyár (Kovács-féle) anyaggödrében az ú. n. I. számú 
fúrás a szabadhegyi vasúti állomás előtt, a köztemető mellett; a II. számú 
a Külső Baross-úton, a gőzmosóda közelében; a III. számú a Zrínyi- és 
a Soproni-utca sarkán; a IV. a városi uszodában; az V. a Közép-utca 
végén, a soproni vasúti töltés alatt; a VI. és V II. a városi uszodában; a 
V III. a Richards-gyár kertjében; a IX . pedig Ásvány község közvetlen 
szomszédságában, az Öreg-Duna védőtöltésén belül készült.

A Kovács-téglagyárban készült kutatófúrás 10 m, az

I. sz. =  50.80 m
II. sz. =  50.92 m

III. ,sz. =  60.17 m
IV. sz. =  62.00 m
V. sz. =  50.09 m

VI. sz.' =  50.16 m
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VIT. sz. =  50.18 m 
V III. sz. =  50.14 m 

IX . sz. =  50.14 m mélységre hatolt le.

Az I. sz. fúrás a II-tól =  1027, a II. a III-tól =  1060.80, a Ili. 
a IV-től =  1072, az V. a V lII-tól pedig 1446 m távolságnyira létesült. 
A IV., VI. és V II. számú kutatófúrásokat a városi uszodában, egymás
hoz közel, egymástól 44.20, 44.30, illetve 53 m távolságnyira telepítet
tem, hogy a velük bezárt, háromoldalú hasábot felépítő rétegek hely
zetét, fekvését teljes pontossággal meg lehessen állapítani.

A létesített kutatófúrások két, egymást metsző vonal mentén helyez
kedtek el. Az I., II., III., IV., VI., VH. és ÍX . számú a győri köz
temető s Ásvány község: ÉÉN y—DDK-i irányú vonalába, az V. és 
V III. számú pedig N yK -i irányú vonal mentén készült.

A Kovács-féle téglagyárban lemélyesztett kutatófúrás a fenti vona
lak egyikébe se esik bele s célja az volt, hogy az ott nagyobb tszf. ma
gasságban felszínre került, 50—60 cm vastag lignitréteg s az azt bezáró 
pannóniai rétegek párhuzamba állítása a többi fúrás azonos képződmé
nyeivel megkísérelhető lehessen.

Az egyes fúrások a következő rétegeket tárták fel:

1. A  győrszabadhegyi Kovács-féle téglagyár telkén létesített
kutatófúrásban: 

0.00— 0.20 m közt sárga homokos agyag,
0.20— 0.60 m 11 agyagos lignit,
o.ö'o— 2.03 m 11 kékesszürke, csillámos, iszapos homok,
2.05 — 2.20 m 11 sárgásszürke agyagos homok,
2.20— 2.60 m 11 lignites szürke agyag.
2.60— 3-1° m J 1 zöldesszürke homokos agyag,
3.10— 4.12 m 11 zöldesszürke kissé homokos agyag,
4 .12— 4.90 m 11 szürke agyagos márga,
4.90— 5.80 m 11 szürke agyagos homok,
5.80— 6.20 m 11 szürke homokos agyag,
6.20— 7.10 m 11 szürke kissé homokos agyag,
7.10— 7.92 m 11 szürke agyagmárga,
7.92— 8.00 m 11 sárgászöld agyag,
8.00— :10.00 m 11 sárga agyagos homokot találtam.

2. Az I. számú kutatófúrás rétegsora a következő: 
0.00— 0.55 m húmuszos öntéshomok,
0.55— 2.ro m szürke homok apró kaviccsal,
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2.10— 2.9O m 
2.90— 4.50 m 
4.50— 6.17 m 
6.17— 11.87 111 

11.8 7— 19 .17  m 
I9-Í7—-Í9-45 m 
19.45—22.ro m 
22.10—23.25 m

23.25—29.37 m 
29.37—29.85 m 
29.85— 30.00 m 
30.00—33.20 m 
33.20— 36.6c m 
36.60— 36.78 m 
36.78— 50,80 m

szürke homok apró kaviccsal, 
szürke homok kevés kaviccsal, 
durva kvarc kavics kevés homokkal, 
szürke homokos agyag,
szürkéssárga, sárgásszürke, helyenkint homokos agyag, 
sötétszürke iszapos, homokos lignit, 
világosszürke márgás agyag,
sötétszürke, iszapos homokos agyag, sok szerves 
anyaggal,
szürke, helyenként homokos márga,
barnásszürke agyag,
rozsdabarna összeálló homok,
sárga agyagos homok,
szürke homok,
szürke, kemény homokkő,
világosszürke, helyenként homokos márga.

3. A  II. számú kutatófúrás rétegsora a következő:
0.00— 0.30 m sötétszürke húmuszos vályog,
0.30— 0.80 m szürkéssárga homokos lösz,
0.80— 2.40 m szürke és sárgásbarna öntés homok, homokos agyag, 

agyagos öntésiszap, •
2.40— 5.70 m sárgásszürke iszapos homok kvarckaviccsal,
5.70— 6.22 m zöldesszürke márgás agyag,
6.22— 6.87 m durva kvarckavics, iszapos homokkal,
6.87— 9.82 m szürke márga,
9.82— 11.96 sötétbarna, homokos, lignites agyag, benne:

Unió atavus P a r t s c h;
Viviparus semseyi H  a 1 a v á t s;
Viviparus lóczyi H  a 1 a v á t s;
Melanopsis sp;
Planorbis sp;

11.96— 13.46 m sötétbarna lignit, alsó része lignites homok,
13.46— 24.65 m szürke agyagmárga, helyenként iszapos és homokos,
24.65—24.85 m zöldesszürke homokos agyag ligniterekkel,
24.85—28.90 m szürke márga,
28.90— 29.46 m sötétszürke lignites agyag,
29.46—  32.ic  m szürke agyagmárga,
32.10—33.00 m vörhenyes-barna agyag, sok szerves anyaggal,
33.00— 34.42 m szürke márga,
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34.42— 34.56 m rozsdabarna, szürke agyag, szerves anyaggal,
34.56— 39.40 m szürke márga,
39.40'—4 2 .11 m szürkésszöld homokos márga,
4 2 .1 1— 42.35 m sárgásszürke, kissé homokos agyag,
42.35—43.25 m zöldesszürke márga,
43.25—44.68 m csillámos sárga homok,
44.68—44.8c m sárga, homokos agyagos iszap,
44.80—45.16 m sötétszürke agyagos lignit,
45.16—45.96 m szürke agyagmárga,
45.96— 46.oS m sötétszürke agyagos lignit,
46.08—46.40 m barnásszürke, sok szerves anyagú, iszapos homok, 
46.40— 50.92 m szürke márga.

4. A  III. számú kutatófúrás a következő rétegeken hatolt át: 
0.00— 0.45 m mesterséges feltöltés,
0.45— 1.02 m sötétszürke humuszos, kavicsos, iszapos öntéshomok, 
x.02— 2.49 m sárga és szürkéssárga öntéshomok,
2.49— 5.01 m sárgásszürke homokos kavics,
5.0t— 6.60 m zöldesszürke öntéshomok,
6.60— 7.71 m durva kvarc kavics homokkal,
7.71 — 10.56 m szürke márga,

10.56— 11.00  m sötétszürke zsíros agyag,
11.0 0 —  17 .0 0 'm szürke márga, helyenként iszapos és homokos,
17.00—  17.42 m szürke agyagos homok lignit-erekkel,
17.42—  19.62 m szürke márga,
19.62— 21.04 tn sárgásszürke homok,
21.04— 22.38 m sárgásszürke iszapos homok,
22.38— 24.08 m sárga agyag,
24.08— 26.30 m sárga, csillámos homok,
26.30— 27.98 m szürke márga,
27.98— 28.12 m sötétszürke homokos agyag lignittel,
28 .12— 29.29 m szürke márga,
29.29— 29.52 in sárga homok,
29.52— 29.68 m sárgásszürke homokos márga,
29.68— 30.42 m zöldesszürke iszapos homok,
30.42—  30.87 m sötétszürke agyagos homok lignittel,
30.87— 32.61 m szürke márga, alul homokos,
32.61 — 34.18 m szürke homok,
34.18— 34.49 m sötétszürke, homokos agyag lignittel,
34.49— 40.55 m szürke márga,
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40.55—40.78 m 
40.78—42.48 m 
42.48—42.98 m 
42.98— 56.20 m 
56.20— 56.74 m

lignites agyagos homok, 
barnásszürke márgás homok, 
feketésbarna lignites, agyagos homok, 
szürke márga,
szürke finom homok, benne:
Melanopsis pygmaea M. H ö r  n, 
Víviparus sp.,

56.74— 57.10 m 
57.10—-57.87 m 
57.87— 60.17 m 
60.17— • m

szürke márga, 
sötétbarna lignites agyag, 
zöld és szürke márga, 
szürke márga.

5. A IV. számú kutatófúrás rétegsora:

0.00— 0.30 m mesterséges feltöltés,
0.30— 3.38 m szürke kavicsos homok,
3.38— 12.65 m sárgásszürke homokos öntésiszap,

12.65 — -r3-92 m szürke, durva kvarc kavics homokkal,
13.92— 26.12 m szürke és zöldesszürke márga, helyenként homokos,
26.12—26.42 m fekete agyagos lignit,
26.42— 29.89 m szürke agyagmárga,
29.89— 30.59 m barnásfekete tőzeg,
30.59—  33.37 m szürkészöld agyagmárga,
33.37—  34.99 m szürkészöld agyagmárga, benne:

Unió atavus P a r t s c h,
Viviparas sp.,
Melanopsis sp.,

34.99— 37.15 m zöldesszürke márga,
37.15 — 37.85 m szürke agyag, lignitfoltokkal,
37.85— 38.59 m sárgásszürke homokos márga,
38.59— 42.38 m csillámos, szürke homok,
42.38— 42.68 m agyagos lignit,
42.68— 44.11 m szürke márga,
44.1 r—45.82 m élesszemű szürke homok,
45.82—48.05 m szürke és zöldesszürke márga,
48.05-—48.45 m zöld zsíros agyag, sok szerves anyaggal,
48.45—49.68 m szürke márga,
49.68—  50.01 m szürke homok,
50.01 — 51 . 1 1  m szürke márga,
5 1 .t i— 54.61 m szürke homok,



1278 SÜMEGHy

54.61 — 55.09 m szürke márga,
55.09— 5 5-39 m barnásszürke agyag lignites foltokkal, benne:

Unio Neumayri P e n e c k e;
Coretus cornu mantelli ( D u n k le r ) ;

53.39—  56.21 m fehér mészmárga,
56 .2 1— 56.98 m barnászöld agyag sok szerves anyaggal,
56.98—  60.xr m szürke márga és agyag,
60.x i— 62.00 m szürke homok.

6. Az V. számú kutatófúrás a következő rétegeket tárta fel 
0.00—  1.26 m húmuszos öntésiszap és agyag,
1.26— 3.74 m szürke homok apró kaviccsal,
3.74—- 6.82 m szürke, részben márgás homok,
6.82— 7.96 m szürke márgás homok,
7.96— 12.45 m szürke és sárga agyagmárga,

12.45 — 13-58 m szürke, kissé márgás homok,
13 .58 — 14.70 m szürke, meszes, márgás homokkő 
14.70— 15.05 m világosszürke márga,
15 .05— 15.56 m sötétbarna tőzeges agyag,
15.56—  17.04 m világosszürke, meszes homokkő,
17.04—23.54 m sárga agyagos homok,
23.54—  23.64 m sárgásszürke márgás agyag,
23.64— 23.98 m barna lignites agyag,
23.98—  26.34 m világosszürke márga,
26.34— 26.54 m barna lignites agyag,
26.54—  28.62 m szürke márga,
28.62—  31.28 m szürke homok,
3 1.28 —  33.05 m szürke márga,
3 3-05— 33-45 m bgnites agyag,
33.45— 36.28 m világosszürke márga,
36.28—  37.15  m világosszürke márgás homok,
37 .15 — 38.52 m világosszürke homok,
38.52— 39.29 m világoisszürke mészmárga,

39.29—  39.63 m fekete lignit,
39.63— 40.56 m világosszürke márga,
40.56— 41.98 m világosszürke homok,
41.98— -42.39 m sötétbarna lignites agyag,
42.39— 45.26 m világosszürke márga,
45.26—45.56 m kissé lignites agyag,
45.56—  50.09 m világosszürke márga.
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7. A  VI. számú kutatófúrás rétegsora a következő:

0.00— 3.35 m mesterséges feltöltés,
3.35— .11.07 m szürke homokos öntésiszap,

11.0 7 — T2.28 m homokos apró kavics,
12.28 —13-72 m szürke homok,
13.72— 14.65 m világosszürke márga,
14.65 — 15.08 m sötétbarna lignites agyag,
15.05—  16.48 m szürke márga,
16.48— 17.05 m szürke márgás homok,
17.05—  18.61 m szürke márga,
18 .6 1—21.34 m szürke márgás homok,
21.34— 24.76 m világosszürke márga,
24.76—24.94 m barnás-szürke lignites agyag,
24.94—26.60 m világosszürke márga,
26.60— 26.82 m agyagos lignit,
26.82-—29.54 m világosszürke márga,
29.54— 29.86 m agyagos lignit,
29.86—  30.16 m szürke márga,
30.16—30.66 m sötétbarna lignit,
30.66— 32.18 m világosszürke márga,
32.18— 32.52 m sötétbarna lignit,
32.52—33.04 m zöldesszürke márgás agyag,
33.04— 37.54 m szürke márga, alul kissé homok,
37.54—  38.30 m barnásszürke, kissé lignites márga,
38.30—43.09 m világosszürke márga,
43.09—44.17 m szürke márgás homok,
44. t7—44.41 m ligniteres szürke agyag,
44.4t—45.2t m agyagos tőzeg,
4 5 .2 1—50.16 m világosszürke márga, legalul kissé homokos, közben 

agyagerek.

8. A V II. számú kutatófúrás rétegsora:

0.00— 3.60 m mesterséges feltöltés,
3.60— 6.02 m barna öntésagyag,
6.02— 11.20 m szürke homokos öntésiszap,

11.2 0 — 12.24 m durva kvarc kavics kevés homokkal,
12.24— 13.34 rn világosszürke márga,
13.34—  13.86 m barna lignites agyag,
13.86—  15.01 m világosszürke márga,
15 :0 1— 16.46 m szürke, kissé márgás homok,
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16.46— 18.49 m szürke márga,
18.49— 20.24 m szürke, kissé márgás homok,
20.24— 22.64 m világosszürke márga,
22.64— 23.66 m szürke márgás homok,
23.66—  23.86 m barna agyag sok szerves anyaggal,
23.86— 25.85 m világosszürke márga,
25.85—  26.20 m sötétbarna lignit,
26.20— 28.55 m világosszürke márga,
28.55— 28.85 m sötétbarna lignit,
28.85—  29.22 m szürke, márgás anyag,
29.22—  29.66 m sötétbarna lignit,
29.66—  30.76 m zöldesszürke márgás agyag,
30.76— 3 1.14  m sötétbarna lignites agyag,
3 1 .14 — 34.13 m szürke márga,
34 .13— 37*04 m szürke homok,
37.04— 38.45 m szürke márga,
38.45—41.85 m világosszürke márgás homok,
41.85—  42.42 m szürke márga,
42.42— 43-44 m sötétbarna tőzeg,
43.44— 43-94 m sötétbarna lignites agyag,
43.94— 44.12 m feketésbarna lignit,
4 4 .12—46.85 m világosszürke márga,
46.85— 47.97 m zöld agyag,
47.97— 48.97 m világosszürke márga,
48.97— 49.17 m barnásszürke agyag, sok szerves anyaggal,
49 .17— 50.18 m világosszürke agyagmárga.

9. A  V III . számú kutatófúrás rétegsora a következő:

0.00— 2.00 m mesterséges feltöltés,
2.00— 3.05 m sárgásszürke homokos öntésiszap,
3.05— 6.22 m durva kavics kevés homokkal,
6.22— 7.20 m élesszemű, szürke homok,
7.2c— 8.71 m zöldesszürke homokos iszap,
8.71 — 11.0 4  m zöldesszürke márkás agyag,

11.0 4  — i i . 19 ni sötétbarna lignit,
1 1 . 1 9 — 13.02 m szürke homokos iszap,
13.02— 14.60 m világosszürke márga,
14 .60— 15-99 m szürkészöld agyag,
15.99— 17-69 m szürke homokos iszap,
17.69— 18.87 m világosszürke márga,
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18.87—20.09 m szürke márgás homok,
.20.09—20.67 m barna lignites agyag,
20.67— 21.45 m világosszürke márga,
20.67— 21.45 m szürke márgás homok,
22.67— 23.12 m barna agyagos lignit,
2 3 .12 — 23.73 m zöldesszürke márga,
23.73— 2.5-37 m szürke márgás homok,
25.37—26.14 1X1 szürke éles homok,
26.14—26.46 m barna agyagos lignit, benne:

Unio atavus P a r t s c h.
Melanopsis decoilata S t o 1 i c z k a.

26.46—26.88 m barnásfekete lignit, benne:
Coretus cornu mantelli ( D u n k le r ) .

2 6.88;—27.48 m szürkészöld, márgás agyag,
27.48—  28.08 m zöldesszürke homokos márga,
28.08— 33-05 m zöldesszürke márga,
33.05— 34.08 m szürke agyag,
34.08—  34.35 m barna agyagos lignit.
34.35—  3J-I2 m szürke márga,
35 .12— 36.73 m szürke márgás homok,
36.73— 37.39 m szürke homok,
37.39— 38.10 m szürkészöld márga,
38.10— 38.48 m sötétbarna agyag, sok szerves anyaggal,'
38.48— 39-36 m zöld agyag,
39.36— 43.27 m szürke homok,
43.27—43.53 m szürke agyag,
43.53—44.38 m világosszürke (márgás) homokos iszap,
44.38—43.35 m világosszürke iszapos homok,
45.35— 46.21 m sárgászöld agyagmárka,
46.21—47.03 m sötétbarna márgás agyag, szerves anyaggal,
47.03—48.96 m világosszürke márga,
48.96— 50.14 m szürke homok.

10. A IX . számú (ásványi) kutatófúrás rétegsora:
0.00— 3.45 m szürke öntés-iszap,
3.45— 8.55 m szürke homokos öntésiszap,
9.55 — 14.25 m durva kvarc kavics,

14.25— 15.68 m szürke, éles homok, apró kaviccsal,
15.68—20.80 m szürke, durva kvarckavics,
20.80—22.26 m éles, szürke homok, apró kaviccsal,
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22.26—26.56 m szürke, durva kvarckavics,
26.56—30.72 m éles, szürke homok,
30.72—34.41 m szürke, durva kavics,
34.41— 37.62 m szürke, éles homok,
37.62—39.87 m szürke, durva kavics,
39.87—40.21 m szürke homok, apró kaviccsal,
40.21—44.54 m szürke, durva kavics,
44.54—45.91 m szürke homok,
45.91—46.80 m szürke, durva kvarckavics,
46.80—47.12 m szürke, durva homok,
47.12— 50.28 m szürke, durva kvarckavics.

A  10 új kutatófúráson kívül felhasználtam még a városban ismert 
mélyfuratú kutak s a város régebbi kutatófúrásainak földtani adatait is 
s segítségükkel összesen 8 földtani szelvényt készítettem. A földtani 
szelvények közül az I., II. és a IV. számú D D K—ÉÉNy-i, a III. 
D K —ÉNy-i, az V. és a V III. É K —DNy-i, a V I. és a V II. K É K — 
N yD N y-i irányban mutatja be az altalajt.

Az egyes szelvényekbe eső kutatófúrások a következő képződmé
nyeket tárták fel:

a) Legfiatalabb a holocén öntésiszapból, öntéshomokból, öntésisza
pos agyagból, futóhomokból s löszös homokból (silt-féle) álló üledékek 
rétege. A  felszín is ezekből áll Győr belső területén s távolabbi kör
nyékén. De amíg Győrtől ÉNy-ra és É-ra elterjedésük általános, addig 
a Marcal—öregrába—Gyirmót — a nádorvárosi Külső-szállás — a 
városi köztemető — Győrszabadhegy—Győrszentiván vonálától DK-re 
és D -re kezdődő s a Kis-Alföld síkjából — átlag — 10 m-el kiemel
kedő terrasz lábán túl, sehol se lépnek fel. Ez a vonal egyúttal a Rába 
s Mosoni-Duna eredeti jobb partja is e vonaltól N y, ÉN y és É-ra te
rítette szét a két folyó széles árterületén az öntésföldeket.

Az öntésföldek rétegének vastagsága változó s 0.30 m-től 12.5cm  
vastagságig terjed az. A  földtani szelvényekből világosan kivehető, hogy 
az eredeti Rába—Duna jobbpart előtt, általában 1 — 2 m vastagságú. 
De minél jobban haladunk É, illetve ÉN y felé, annál jobban elvékonyo
dik az s a várost keresztülszelő bécs—budapesti vasútvonal mentén a 
legvékonyabb 30—40 cm. Még tovább haladva É felé, az említett vasút
vonal s a Rába—Duna vonala közt hirtelen vastagodni kezd s mire a 
két folyómederhez ér, eléri a 12 m vastagságot. A  Moson—Győr— 
Duna s az Öreg-Duna közén a réteg vastagsága változó ugyan, de a
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io— íz  métert itt se haladja meg. Az ásványi fúrásban is io m a vas
tagsága.

b) Az öntésföldek alatt húzódik az ó-holocén kavicsréteg. A  Mo
son—Győri-Duna rakta le régi, szélesebb medrében. Helyenként homok- 
lencsék ülnek benne. Elterjedési határa összeesik a felette levő öntési öl- 
dekével s ennek is az ősi Rába—Duna jobbpartja a D-i és DK-i határ
vonala. Déli határvonalától É és ÉN y felé haladva, az ősi Rába-—Duna 
vonalában, medrében ez is több méter vastag, de épp úgy, mint az ön
tésföldek, Győr alatt ez is elvékonyodik s körülbelül ugyancsak a becs— 
budapesti vasútvonal mentén a legvékonyabb. A vasútvonal és a győri 
Duna közt vastagsága növekszik s a Duna vonalában hirtelen erősen 
megvastagszik s az V. számú szelvényben, Sáráspuszta—Pinnyéd közt a 
fenekét már csak 32— 34 m mélységben érték el. A Bácsa, Kisbajcs, 
Győrújfalu környékén létesített kincstári, 30 m mélységig lehatoló fúrá
sok már mindenütt ebben a kavicsrétegben maradtak.1 A IX . számú 
ásványi, 50 m mély kutatófúrás se tudta átfúrni. Ásványon ugyanolyan a 
kavics, mint a magyaróvári mélyfúrás 200 m vastag kavicsrétegének 
felső, 110  rn-es része: vagyis homokos, durvaszemű és szürke, vasoxid- 
kéreg nélküli. Fel kell tételezni, hogy az ó-holocén kavicsréteg a Moson— 
Győri-Dunától É-ra és ÉNy-ra, nagymértékben megvastagszik. Győrtől 
Ny-ra, Abda, öttevény irányában a kavicsréteg kivastagodása — úgy 
látszik — nem megy oly hirtelen végbe, mint Győrtől É-ra. Legnyuga
tibb kutatófúrásunkban, a 20. számúban u. i. 17.20 m mélységben már 
elérték a kavics lenekét.

c) Az I., II. és III. számú földtani szelvény DK-en a győrszabad- 
hegyi dombokon végződik. A  dombok tetején, a 120 m-nél magasabb 
részeken sárga, vasoxidbevonatú durva kavicsréteg ül. Ez a kavics a 
Duna ú. n. városi-terrasz kavicsa s Győr határában csak a szabad
hegyi dombokon van meg. Az előbb tárgyalt ó-holocén Duna-kaviccsal 
semmiféle összefüggésben sincs s annál idősebb, pleisztocén-kori.

d) Győr altalajában a legidősebb, földtani szempontból a legfonto
sabb képződmények: pannóniai korúak. A pannonhalmi dombok felől 
ereszkednek lépcsős felszínükkel Győr felé s a szabadhegyi lapos dom
bokon, több helyen felszínre is kerülnek. Az ősi Rába—Duna jobbpartja 
előtt azonban hirtelen eséssel eltűnnek a már ismertetett öntésiöldek és 
ó-holocén Duna kavicstakarója alatt.

1 P a n t ó  D. : A dunai aranymosás kérdése. — Földtani Közlöny. LXV. K.
7—9. f. — Budapest, 1935.

81



1284 SÜMEGHy

A szabadhegyi feltárásokban, kutatófúrásokban s a győri mély- 
furatú kutak szelvényeiben az ismert legnagyobb mélységig: 250 m méte
rig, mint agyag, márga és homok s ezek változataiként van jelen a pan- 
nóniai rétegcsoport. Feltárt felső részében, kb. 50—60 m mélységig a 
homokrétegek rovására az agyagos s márgás rétegek jutnak túlsúlyba, 
azon túl azonban a vastagabb homokrétegek válnak gyakoriabbakká.

A  Győrött feltárt pannóniai rétégek korát a szabadhegyi Kovács 
téglagyár agyaggödreiből s a II., III., IV., valamint a V III. számú 
kutatófúrásból előkerült fauna pontosan meghatározza. A  Congeria cí. 
balatonié a P a r t s  eh, Unió atavus P a r t s c h, Pisidium aequale 
N e u m ;  Melanopsis decollata S t o l i c z k a ;  Coretus cornu mantelli 
( D u n k l e r )  Gyraulus (Gyraulus) micromphalus Fu ch . s ;  Viviparus 
semseyi H a l a v á t s ;  Valvata ((cinéinna) variábilis variábilis F u c h s ;  
Prososthenia sepulcralis sepulcralis ( P a r t s c h ) ;  Limnaea sp., Patula sp. 
fajokból álló, Kovács téglagyári fauna azonos a kutatófúrásokban s a 
győrszentmártoni, már az irodalomból is ismert faunákkal2 s bezáró 
rétegeiket a felső pannóniai emelet Congeria balatonica-s szinttájába 
utalják. Itt jegyzem meg, hogy. az azonos fauna Győrszentmártonban 
165, a Kovács téglagyárban 118,  a mélyfúrásokban pedig 100— 102, 
7<?'—80 s 56—57 tszf. magasságban elhelyezkedő rétegekből került elő.

II. Az altalaj szerkezete.

Az egyes rétegcsoportok ismertetése után vizsgáljuk meg a szer
kezeti viszonyokat is annak eldöntésére, vájjon az egyes rétegcsoportok 
egyenletesen, nyugodtan települtek-e, vagy kéregmozgások következté
ben törések, vagy hajlások mutathatók-e* ki bennük?

Először is kétségtelenül megállapítható a győrkörnyéki, a pannon
halmi, a csanaki és a szemerei dombvonulatok s a szabadhegyi feltárá
sok dőlési adatai alapján, hogy az ottani pannóniai rétegek ÉN y felé 
dőlnek 2— 3°-kal.

Ugyanerre az eredményre jutott legújabban P a n t ó is a győr
környéki pannóniai rétegek vizsgálatánál, amikor is kimutatta, hogy e 
rétegek a győri iparcsatorna, azután Kisbajcs—Bácsa és Győrszentiván 
közt ÉN y felé mindinkább meredekebbé váló dőlésűek. A  Gönyű—

2 V id  Gy. G .: Pannonhalma földtani viszonyai. — Földtani Közlöny. X L VIII.
S ü m e g h y  J.: Adatok a Kis Alföld keleti öble pliocaen kavicstakarójának

ismertetéséhez. Acta litteraum ac Scienctiarum stb. II. k. 2, f. Szeged, 1926. 
k. Budapest, 19 iS.
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Nagyszentjános közt feltárt pannóniai rétegek a legmeredekebbek s 
3.5°-kal dőlnek 2 ih-nak.3

Győr környékén a pannóniai rétegek tekintélyes vastagságban kint 
vannak a felszínen s szerkezeti adataik megfigyelése aránylag könnyeb
ben keresztülvihető. De Győr belső területén, ahova a tervezett mély
fúrást mégis csak a legcélszerűbb lenne elhelyezni, a szerkezeti adatok 
összegyűjtése, megbízható kutatófúrások nélkül, jóformán lehetetlen a 
felszín mindenütt vastagon beborító, Duna-Rába laza hordaléka miatt. 
A  fedő holocén-pleisztocén rétegek erre módot nem nyújthatnak.

Éppen ezért csak feltételesen fogadhattam el a Pannonhalma kör
nyékén Vid Gy. G. által kimutatott DK-ÉNy, illetve DNy-ÉK-i irányú 
törésrendszer jelenlétét Győr belső területének altalajában is.4 A  győr- 
környéki rétegek elhelyezkedésében inkább egy másik vonás ismerhető 
fel, és pedig az, hogy a pannóniai rétegek ÉNy felé dőlnek, tehát eredeti 
helyzetükből már bizonyos .fokig szárnyként kimozdultak, amikor a fel
tételezett és előbb említett törésrendszer esetleg kialakult rajtuk. Ez a 
föltevés a győri kutatófúrásokkal nyert szerkezeti adatok alapján be
igazolódott.

Az I., II. és III. számú földtani szelvényünk DK-en a győrszabad- 
hegyi dombokról indul ki s onnan halad tovább ÉNy-felé. Ez a három 
szelvény Szabadhegyen felül terrasz kavicsot, alul pannóniai rétegeket 
tüntet fel. A pannóniai rétegek felszíne itt — átlag — 120 m tszf. ma
gasságban terül el. A pannóniai üledékekben két lignitréteg is végigvonul 
s közülük a felső felszíne 116.65 m tsz -̂ magasságban húzódik, a Ko
vács téglagyárban nyert mérési adatok alapján.

A terrasz kavics Szabadhegynél megszűnik s tovább É-felé foly
tatása nincs. A  pannóniai üledékek s a beléjük zárt lignitrétegek azon
ban É, azaz Győr belső része felé is továbbterjednek, de amint már em
lítettem, olyanformán, hogy a kb. DNy-ÉK-i irányban haladó, győr- 
szabadhegyi Fő-utca vonalában hirtelen elszakadnak s egy lépcsőfokkal 
lesüllyednek. De nem tűnnek el véglegesen, mert É, azaz Győr belső 
része felé tartó folytatásuk ott van több kutatófúrás szelvényében, azon
ban jóval mélyebben.

A pannóniai üledékek felszíne a szabadhegyi átlagos 120 m-ről pl. 
az I. számú szelvény I. számú fúrásában 106.86, a legközelebbi fúrások 
közül a 2. számúban 107.70 m, a 3. számúban 104.70, a 4. számúban

3 P a  ni tó  D.: L. idézett munkáját!
4 V id  Gy. G.: L. idézett munkáját! .
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, 106.61, az 5. számúban 106.92, a 6. számúban 106.66, a 7. számúban 
104.71, a 9. számúban pedig 105.70 m mélységű szintre szállt alá.

A szabadhegyi pannóniai rétegek közt 116.65 m tszf. magasságú 
szintben húzódó, felső lignitréteg ÉNy-felé irányuló folytatása ugyan
csak a legközelebbi fúrások közül, az I. számúban 93.86, a 2. számú 
fúrásban 107, a 4. számúban pedig 105.61 m-re lezökkent szintbe került.

Az egyes szelvényekben tovább ÉNy-felé haladva az I. sz. szelvény 
93.86 m tszf. szintjében elért szabadhegyi felső lignitréteg a II. sz. fúrás
ban 90.70, a 111-ban 87.43, a VI-ban 76.65 s a IV-ben 77.50 m tszf.-i 
magasságú szintre szállt alá.

A  II. számú szelvény 2. számú fúrásában 107.30, az 1. számúban 
106.70, a B. számúban 99.50 , az A. számú fúrásban pedig 99.80 m-es 
szintben találtam a szóbanforgó lignitréteg felszínét.

A III. számú szelvény 3. sz. fúrásában 103.20, a grábgyáriban 
98.60, a V i l i .  sz. fúrásban 76 m mélységben találtam ugyanazt a lignit- 
felszint.

Ha a VI. sz. szelvényben, amely szelvény az I., II. és III. számú, 
vizsgált szelvényeket is keresztezi, ugyanennek a lignitrétegnek el
helyezkedését követjük, akkor azt látjuk, hogy annak DNy-felé is van 
kisebbfokú lejtése. Ugyanezt a jelenséget figyelhetjük meg a V III. sz. 
szelvényben is, ahol ugyanez a lignitréteg a szelvény ÉK-i végén létesí
tett 2. sz. fúrás 107.30 tszf. magasságú szintjéről, mire a szelvény DNy-i 
végére ér, az I. sz. fúrásban a 93.86 m-es, mélyebb szintre száll alá.

A V II. szelvény az Öreg-Rábát keresztezi. Ennek a szelvénynek 
ix., 12. és 13. sz. fúrása a folyó jobb-, a 14. sz. fúrása pedig a bal
partján tárt fel — a pannóniai rétegek közt —egy lignitréteget is. Ez 
a lignitréteg az Öreg-Rába jobb partján, vagyis a 1 1 .,  12. és a 13. sz. 
fúrásokban az átlag 109 méteres szintről, az Öreg-Rába balpartjához 
egészen közel létesített, 14. sz. fúrásban 104.66 m-re szállt le. A 13. és 
14. számú fúrások közt, azaz az Öreg-Rába vonalában a pannóniai 
rétegek ÉN y felé éppúgy levetődtek, mint Győrszabadhegynél.

A  szelvényekben több, egymás alatt húzódó lignitréteget tártak fel 
a fúrók. Ezek mind kivétel nélkül azonos helyzetűek a szelvényekoen 
végig kísért, ú. n. felsőlignit rétegével s hűen mutatják a többi, bezáró 
pannóniai rétegek helyzetét is.

Eszerint a pannóniai rétegek felszíne, Győr város belső területén 
enyhén, 1 — 2°-kal lejt ÉNy-felé. A pannóniai üledékcsoportot felépítő 
egyes rétegek azonban már valamivel meredekebb dőlésűek, bár az 
általános dőlési irány ezeknél is ÉNy-i.
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Az I., II. és VI. számú szelvényekben még az ú. n. felső lignit- 
rétegek felett is találtam i —2 lignitréteget. Ezek azonban nem azono
síthatók a szabadhegyi felső lignitréteggel, mert ennél magasabb hely
zetű képződmények.

A  szabadhegyi, Kovács-téglagyári, felső lignitréteget — jóformán 
egyedül — csak azért lehetett jól követhető, jól azonosítható vezérlő 
szintül felhasználni, mert a fedőjében lévő homokos agyagréteget is, de 
főleg az abba zárt, jellegzetesebb faunát is, több fúrás szelvényében 
azonosítani lehetett. Megjegyzem, hogy az ú. n. felső lignitréteg hori
zontális kiterjedése se lehet olyan nagymérvű, hogy az egy, Szabad
hegytől a Győri-Dunáig érő, összefüggő egészet alkotna. Inkább olyan, 
kisebb-nagyobb foltokban szétterülő lencsés réteg ez, amely azt a haj
dani, egyszintű mocsaras felszínt, amelyen keletkezése végbement, jól 
meghatározza még ma is, miután eredeti, vízszintes helyzetéből ÉNy- 
felé billent.

összefoglalva a fent elmondottakat, látjuk azt, hogy Győr terüle
tén a pannóniai rétegsor nem egyenletesen, nyugodtan települt, hanem 
eredeti helyzetéből ÉK-DNy-i irányú törésrendszer mentén ÉNy, a Kis 
Alföld belseje felé süllyedt le. A Pannonhalma felől lépcsős felszínnel 
Győrnek tartó pannóniai üledékcsoport egyik jól kinyomozható lezökke- 
nési vonala a Győrszabadhegy előtti, a másik pedig az Öreg-Rába 
medrében húzódó törési vonal. Ebben a két vonalban a pannóniai réte
gek megszakadtak s önálló táblában lejjebb süllyedtek s süllyedésük 
közben ÉNy-nak billentek. Hogy az Öreg-Rába vonalában kezdődő s 
ugyancsak ÉNy-i szárnyú pannóniai üledékcsoportnak a Győri-Duna 
vonalában van-é letörési szegélye, avagy nincs, pontosabban megállapí
tani nem tudtam. Csak feltételezem, hogy valahol a Győri-Duna és a 
Nagy-Duna között, de inkább közelebb a Győri-Dunához, vagy éppen 
ennek vonalában keresendő az Öreg-Rába vonalában kezdődő, lezök
kent másik tábladarab ÉN y felé néző szegélyvonala is. Erre a feltevésre 
vallana az a jelenség, hogy az öntésföldek, valamint az ó-holocén Duna- 
kavics rétege éppen a Győri-Duna vonalában vastagszik meg hirtelen 
s a pannóniai rétegek ÉNy, a Kis-Alföld belseje felé tartó esése is ebben 
a vonalban válik nagyobbmértékűvé.

ÉN y-DK-i irányú törési vonalakat, amelyek mentén a pannon
halmi hármas dombvonulat s a köztük húzódó völgyek kialakulását is 
feltételezték, Győr város altalajában kimutatni nem tudtam. Minden
esetre szembetűnő, hogy a Rába vonalában húzódó, DNy-ÉK-i irányú
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törésvonal éppen Győrnél válik mindjobban N y-K -i irányúvá s ez a 
tendencia bizonyos mértékig mutatja az ÉNy-DK-i irányit törési vona
lakat.

///. A tervezett mélyfúrás helyének kijelölése.

Győr altalajában z kinyomozott és i feltételesen meghúzható 
törési vonalat mutattam ki. Az első a szabadhegyi főutca, a második 
az Öreg-Rába, a harmadik, a feltételes pedig a Győri-Duna vonalába 
esik. A három vetődési vonal közül az első kettő egymással párhuzamo
san .D N y-ÉK-i irányban halad, a harmadik is nagyjában azonos futású 
az első kettővel, csak azoktól kissé elhajlik DK-felé. A  három vetődési 
vonal közül az első 2 olyan, a Kis-Alföld belseje felé billent rögöt határol, 
amelyek ismeretlen szögnagyságú vetődési síkokon süllyedtek le.

Több vetődési vonalat Győr belső területén kimutatni nem tudtam. 
Ez a körülmény azonban, tekintve a kutatófúrások kis számát, még nem 
zárja ki annak a feltevését, hogy Győr belső részén több vetődési vonal 
ne lenne. Akárhogy is áll ez a dolog, a kinyomozott vetődési vonalak 
jelenlétét a tervezett győri mélyfúrás helyének kijelölésénél feltétlenül 
tekintetbe kell venni. Fontosságuk abban rejlik, hogy a vetődési síkok 
esetlég nagyobb mélységig lenyúlhatnak, különösen abban az esetben, 
há a kinyomozottak, elsőrendű vetődési síkot képviselnek. Elsőrendű- 
ségük esetében u. i. nagyobb a lehetősége annak, hogy azok mentén, ha 
nem is nyílt repedés, de legalább is olyan, szélesebb zónában összezúzott, 
lazább összetételű üledékfelhalmozódás helyezkedik el, ahol a nagyobb 
mélységekben rejtőzködő meleg víznek az útja fölfelé szabadabb lehet.

A Rába vonalában húzódó törési vonal elsőrendűsége mellett tör 
pálcát több régi kutató s a legújabb időkben különböző kutatási mód
szerekkel nyert vizsgálati eredmények is azt mutatják, hogy a Rába 
vonalában olyan elsőrendű törési vonal húzódik, mely mentén a Kis- 
Alföld lesüllyedése végbement.

Ha el is fogadom, hogy a szabadhegyi, vagy az Öreg-Rába medré
ben végigfutó törési vonal elsőrendű, a tervezett mélyfúrás helyiét még 
mindig nem tudom pontosan megjelölni, mert nem ismerem a z vonal 
vetődési síkjának szögnagyságát. Ha az ilyen esetben szokásos 45°-os: 
középértékű dőlésszöget venném alapul, akkor a szóbanforgó törés
vonalaktól ÉN y felé olyan vonalakban kellene a fúrást elkezdenem, 
amelyek a törési vonalakkal párhuzamosak s azoktól 8oo— iooo m 
távolságnyira haladnák, mert ilyen mélységűre terveztem a mélyfúrást, 
hogy az 50—60° C-os hőmérsékletű vizet adjon. A pannóniai rétegek 
azonban nem kemény, merev, hanem laza és lágyabb összetételű kőzetek-
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bői épültek fel. Az ilyen laza kőzetüledékek levetődése pedig — legalább 
is — 70—-8o°-os dőlési sík mentén mehetett végbe. Épp ezért a tervezett 
mélyfúrás helyét egészen közel, néhány száz méternyire kell a törési 
síkok előtt elhelyezni.

Ez a körülmény pedig azt jelenti, hogy a szabadhegyi törési vonalat 
tekintetbe véve, a fúrás helyét abba a vonalba kell elhelyezni, amely a 
szabadhegyitől ÉNy-ra, D N y—ÉK-i irányban néhány 100 m-nyire húzó
dik, azzal párhuzamosan. Az Öreg-Rába vonalát tekintetbe véve a hely
zet ugyanaz. Ha a győri Duna vonalát is elfogadjuk törési vonalnak, 
akkor a fúrást ugyancsak az attól néhány száz méternyire É-ra fekvő, 
vele párhuzamos vonalban kell elhelyeni.

Ilymódon azonban nem a városi partfürdőbe kerülne a tervezett 
mélyfúrás, holott a város vezetősége alkalmas és célszerű helyül ezt 
óhajtaná. Az Öreg-Rába medrében húzódó törésvonal ÉK-felé a nádor
városi Külsőszállás, Városi közkórház irányában halad, tehát a városi 
partfürdőtől messze, legalább is 2 km-nyire; a szabadhegyitől — termé
szetszerűleg — még messzebbre. Amidőn a fúrás helyének kijelölésénél a 
kimutatott törési vonalak követelte helyzethez ragaszkodom, ugyan
akkor nem zárom ki annak a lehetőségét sem, hogy a városi part
fürdőn létesítendő mélyfúrással, megfelelő mélységben is feltárhatok 
meleg vizet. Csak azt állítom, hogy a kimutatott törési vonalak előtt 
néhány 100 m-rel húzódó vonalakban biztosabban érem el a meleg vizet 
s ez nagyobb hőfokú lesz.

Akárhol is készül el a győri mélyfúrás, a meleg vizet vezető rétegek 
kőzettani minőségével, porozitásúval számolni kell. A  felsőpannóniai réte
gekből Győr altalajában hiányzik az a mintegy 150 m vastag, felül túl
nyomóan homokos, alul túlnyomóan homokos-agyag sorozat, amely a 
pannonhalmi hármasdombsor 150-től 300 m tszf. magasságig terjedő 
szintjei közt -még megvan. Ez a pannóniai rétegsor még a győri pannóniai 
táblák lezökkenése előtt pusztult el Győr altalajából, s ezt a hiányzó 
150 m vastag rétegsorozatot leszámítva, még mindig 700— 800 m vastag 
felső pannóniai rétegsorozatra számíthatunk, amit a tervezett mélyfúrás 
keresztezne. Az alsópannónikum vastagsága is legalább 500— 800 m-nyire 
becsülhető. A  felsőpannónikumban gyakori homokos üledékek a megfelelő 
mélységben meleg vizet feltétlen nyújtanak majd, de az alsópannóniai 
rétegsorozatban is több meleg vízvezető, homokos rétegre számíthatunk.

Ha Győr városa az eredetileg kívánt meleg vízen kívül még gázok 
és esetleg petróleum feltárását is tervbe venné, kívánatos volna a ter
vezett mélyfúrást legalább is 1500—2000 m mélységig lehajtani. A  leg-
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újabb, dunántúli, geológiai kutatások, fúrások gázra, petróleumra is 
sikeresnek mutatkoznak s egyáltalában nincs kizárva, hogy a győri mély
fúrás ezek valamelyikét fel ne tárhatná.

Ha a tervezett mélyfúrást az utóbb ajánlott, 1500— 2000 m mély
ségig hajtanák le, akkor annak helyéül a városi partfürdőt is merném 
ajánlani, mert ebben az esetben ez a mélyfúrás az Öreg-Rába törési 
síkja felett elhelyezkedő melegvizes zónát ott már elérné.
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