
FÖLDTANI KÖZLÖNY
BULLETIN DE LA.SOCIÉTÉ GÉOLOGIQUE DE HONGRIE
BULLETIN OF THE HUNGÁRIÁN GEOLOGICAL SOCIETY
BKUETEHB BEHLEPCKOrO 1’EO^IOriUIECKOrO OBIHECTBA

GEOLOGISCHE MITTEILUNGEN
LXXIII—LXXIV. 1944 45.

HORUSITZKY HENRIK EMLÉKEZETE
írta: Sümeghy József

Talán éppen azokban a napokban hullottak a repülk bombái a leg-

srbben Budapestre, talán éppen akkor érte el tetfokát a vakrémület,

amikor 1944. augusztus 27-én odanyomták a fakeresztet Horusitzky

‘Henrik feje fölé. Ki erre, ki arra széledt szét akkor barátai, kollégái,

tiszteli közül s alig néhányan

vehettek részt földi búcsúztatásá-

nál, végtisztességadásánál. Ked-

ves, jó Henrik Bátyánk! Tiszte-

lettel kérünk, engedd meg, gon-

dolatban ma állhassunk oda sírod

mellé s kábultságunkból úgy

ahogy felocsúdva, búcsúzhassunk

el Tled.

Tudod-e, hogy keservesen

hiányzol nekünk, itt maradt kol-

légáidnak, tanítványaidnak? Tu-

dod-e, hogy amióta eltávoztál kö-

zülünk, új világba léptünk és

sorsfordulónk roppant súlya alatt

görnyedezünk? Tudod-e, hogy
mostanában sokszor idézünk többi,

nagy kortársaiddal, nemes el-
deinkkel, példaképeinkkel együtt,

amikor lélekkutató csöndessé-

geinkben keressük a magyar élet

titkait, fennmaradásának bázisait,

biztonságait, amikor a Te, és dics
kortársaid emlékébl szeretnénk
ert meríteni továbbtengdésünkhöz? Idézzük szívós akaraterdet, ki-

tartó igyekezetedet, lankadatlan munkakedvedet és tudomány-szeretete-
det. Idézzük, mert ezekre az erényekre ma felettébb nagy szükségünk
volna, mert érezzük, ezek megkoptak, visszafejldtek, elaludtak bennünk,
holott nélkülük a magyar geológiát, élet-halálharcunkban fenntartani
nem tudjuk. Idézzük életed folyását, benne tudományos munkásságod
eredményeit, hogy ert, okulást és kitartást meríthessünk azokból.
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Horusitzky Henrik a csehországi Hoc-Oujezden született 1870.

augusztus 3-án. Atyját: Horusitzky Vencelt, gróf Pálffy János gazda-
tisztjévé szerzdtette s így került a Horusitzky-család 1882-ben a ma-
gyarországi Bajmócra. Horusitzky Henrik középiskoláit Privigyén és

Besztercebányán, a Gazdasági Akadémiát pedig Magyaróvárott végezte el.

Oklevelének megszerzése után, gróf Pálffy János uradalmában intézs-
ködöti. Innen jutott be a m. kir. Földtani Intézetbe, de közben állami

ösztöndíjjal Berlinben és Münchenben dolgozott az akkori legjobb, német
agrogeológus, illetve geológus professzorok tanszékein.

Amidn Horusitzky Henrik 1895-ben a m. kir. Földtani Intézet ú. n.

agronom-geológiai osztályához került, itt Inkey Béla volt az osztály-

vezet, Böckh János pedig az igazgató. Két kiváló, magyar tudós, akik

mesterei voltak úgy a tudománynak, mint az irányításnak. Abban az

idben a mai, modern talajtan még gyermekcipben járt s Inkey mellett

Szontágh T., Treitz P., Timkó I. és Horusitzky H. voltak a pionírok.

A talajok akkori csoportosítása a gazdasági gyakorlat, a geológiai eredet

és a fizikai hatások figyelembevételével történt és vajúdott s — álta-

lában — F'allou irányzata volt az elfogadott. Horusitzky H. els agro- •

geológiai munkái és térképei: Muzsla és Béla, majd Köbölkút és Bátor-

kész. Dunamócs községek határából, már haladó tendenciájúak, mert a

vidék geográfiai, meteorológiai, geológiai és pedológiai vizsgálatainak

regisztrálása mellett, az ú. n. fels- és alsó-talajréteg egymásba kapcso-

lódó hatótényezire is reámutattak. Vizsgálatai már akkor kitértek a

mész és a humusz-tartalom meghatározására, a talajok fajsúlyára és

volumen porozitására, vízkapacitására, felszívóképességére, higroszkópos-

ságára és átbocsátóképességére egyaránt, amely talajtulajdonságok vizs-

gálata a mai talajtanban is elsrend fontosságú. Munkametódusán er-
sebb mértékben érezhet magyaróvári tanárának: CsERHÁTi-nak hatása,

akirl tudjuk, hogy tért át nálunk elször az si, mezgazdaságon ala-

puló talajosztályozásból, a mezgazdasági-vegytani, tápanyagkérdések

irányzatára.

Horusitzky Henrik felvételi területe a Kis-Alföld volt és ennek
pozsony-, nyitra-, komárom-, esztergom-, gyr-, moson- és sopron-

vármegyei részét be is fejezte. 1900-ban megjelent bábolnai térkép-

magyarázójában már ott található az azóta közismert s agrogeológu-

sainktól sokáig használt, tle átvett talaj- és geológiai szelvényezési mód-
szere, amelyben a felvett terület termtalajrétegét, — anyakzeteivel,

illetleg fekvrétegeivel együtt, — igen szemlélteten, a laikus gazda

eltt is érthet formában mutatta be. Neki köszönhetjük els geológiai

térképünket is, amellyel a párizsi világkiállításon aranyérmet nyert s

vele dicsséget a m. kir. Földtani Intézetnek.

Az agrogeológia fejldésével Horusitzky és munkatársai lassanként

rájöttek arra is, hogy a talajok kialakulásában — azok megítéléséhez és

minsítéséhez szükséges tényezk közül — az éghajlatnak is fontos a

szerepe. Ezzel kezddtek meg az ú. n. dinamikus talajrendszerezések.

1912-es felvételi jelentésében emlékezett meg arról az akkori igazgató-

sági rendeletrl, amely szerint az agrogeológiai alapú talajosztályozásról

át kellett térnie a klímazónás elv csoportosításra. Nem értett egyet

sohasem a klímazónás talajosztályozás azon elvével, hogy az egyes tala-

jok elnevezésénél, a talajok struktúráját, fizikai tulajdonságait nem vet-
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ték tekintetbe. Éppen ezért térképein a zonális talajok különböz struk-

túráját, minségi különbségeit, az alapkzet petrográfiai jellemzit, geo-

lógiai korát és eredetét is megjelölte. Irányzata, a mindinkább eltérbe-

nyomuló dinamikus talaj rendszerezés mellett, késbb, már öregebb korá-

ban néhány évtizedre elhomályosult s kevés megértésre talált.

Ezért feltétlen tartozunk Horusitzky Henrik s egyívású munkatársai
emlékének, szellemének annyival, ha most megemlítjük, hogy a legújabb

talajosztályozási irányzat mind nagyobb és nagyobb súlyt helyez a talaj

szervetlen részének vizsgálatára, a mechanikai elemzésekre, a geológiai

eredet kutatására. Azzal a felfogással, hogy a dinamikus talajosztályozás

hívei még néhány évvel ezeltt is, st sokan közülük még ma is, a talaj-

típusok kialakulását általában az anyakzetti függetlenül, más alap-

anyagokból felépítve képzelték el, „kicsúsztatták a talajt talpa alól
1

', mert
az egyoldalú kémiai irányzat elveszítette s nem találta meg a kiindulási

alapot, a biztos bázist, a talaj eredeti, vagy korábbi állapotához. Ezt az

alapot, annakidején, agrogeológusaink, Horusitzky HENRiK-ék, geológiai

irányú talaj osztályozásukkal tehát jól rakták le s mint pionírok valóban

jó munkát végeztek.

Tudása széles skálájáról már agrogeológiai munkái is tanúskodnak.
Évi Jelentéseinek földtani fejezeteiben a bejárt területek rétegsorát nem-
csak irodalmi utalások segítségével írta le, de saját megfigyeléseivel s

adataival is gazdagította azt. slénytani adatszolgáltatásai pedig egye-

nesen bségesnek mondhatók s legalább is olyan hasznosak, éppen olyan

forrásmunkák a magyar föld kutatói eltt, mint talajtani eredményei.

A dévényújfalusi, letkési felsmediterrán; a bazini, köbölkúti, dákai és

vasdinnyei pannóniai, valamint számtalan pleisztocén lelhelyének fau-

nalistája mind hozzájárult harmad- és negyedkori üledékeink rétegtani

tisztázásához. Különösen pleisztocén fauna ismertetéseivel szerzett elévül-

hetetlen érdemeket. A Tisza medrébl gyjtött gerinces maradványokkal
kétségtelen módon bebizonyította bezáró rétegeiknek felspleisztocén

korát, a szegedi gazdag molluskum faunákkal pedig igazolta, hogy az

Alföldön, az új pleisztocénben, a lösz-korszakban mérsékelt klíma hatá-

sára, ligetek, vízállásos helyek, mocsarak, legelk és terjengs rétségek

alakultak.

A termtalajok anyakzeteit vizsgálva, iépten-nyomon maga eltt
találta a pleisztocén legjellegzetesebb képzdményét, a löszt. Ennek osz-

tályozása s térképezése közben, ismerte fel a valódi lösztl eltér sajá-

tos löszfajtát, az alföldi-löszt, amelyet ,,mocsárlösz" névvel vezetett be
az irodalomba. Ennek keletkezését idszakosan vízjárta környezetben
képzelte el és jellemzbb tulajdonságául tömöttebb, kötöttebb struk-

túráját, a valódi lösznél kisebbmérv porozitását, hiányosabb hajcsöves-

ségét, vegyesebb ásványos összetételét és rétegzettségét jelölte meg
A. pleisztocént kzettani és rétegtani alapon osztotta fel alsó- és

felsrészre s a fels pleisztocénben, a löszkorszakban a lösz rétegzettsé-

gére támaszkodva, két glaciális, két interglaciális és egy postglaciális

korszakot különböztetett meg.

Pleisztocén problémáihoz vágnak barlangtanulmányai is. Cikkeibl
váltak ismertté hazánk barlangi foszfortelepei is, elssorban a Szeletel-

és a Csofclouina-barlangéi. A Szeíeta-barlang terrarosszás agyagjáról ki-

mutatta annak nagyfokú foszforsavas tartalmát, foszforsavas trágyáját.

1 *
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Az addig feltáratlan Pálffy-barlang balneológiái fontosságára is hívta

fel Hillebrand figyelmét. Hazánk barlangjainak irodalmát Siegmenth
segítségével ugyancsak ö állította össze, osztályozásukat is végezte el,

megkülönböztetve: ,,eredeti", vagyis eruptívus, láva- és koralzátonyos;

azután „késbb keletkezett" vagyis - korróziós, eróziós és tektonikus;

s végül: jég- és szervesanyaggal kitöltött barlangokat, ill. üregeket.

De nagy volt Horusitzky Henrik mint hidrogeológus is. A Kis-Alföld

mélyfuratú és ártézi kútjainak földtani szelvényeivel nemcsak a réteg-

sort ismertette meg velünk többszáz méter mélységig, de a víztartó-

rétegek s a vízhozam adatait is jóformán tisztán neki köszönhetjük errl
a nagy területrl. Az ürményi, nagysurányi, csornai és a kapuvári járás

ártézi kútjainak földtani hossz-szelvényei jóformán még ma is egyetlen

kútforrások a Kis-Alföld fiatal harmad- és negyedkori rétegsorához.

A sopronvármegyei ivóvizekkel foglalkozva kimutatta, hogy az ottani

kutak vizének 57°/o-a használhatatlan s csak 270/c~a felel meg mindenben
a jó ivóvíz követelményeinek. A szolnoki, kiskunfélegyházi, gyömri és

miskolci ártézi kutak szelvényeivel pedig az alföldi artézi kutak földtani

adatait gazdagította. A tatai és a tóvárosi hévforrások hidrogeológiai fel-

dolgozása is Horusitzky munkásságát dicséri. Kimutatta, hogy a tatai

forrásvizek két firányban sorakoznak a tatai szírt szegélye mentén s

hogy törésvonalakban szállnak fel. Vadózusokkal keveredett juvenilis

eredet vizek ezek, amit kalciumfoszfát, kalciumfluorid és kovasavas

vegyületeik is mutatnak.

Budapest talajvizeinek feldolgozásával óriási szolgálatot tett a köz-

nek. Élete utolsó éveiben hallatlan szorgalommal és lelkesedéssel látott

hozzá Budapest talajvízkérdésének a megoldásához, s monográfiája

óriási adattárával éppen most az újjáépítésnél válik majd nélkülözhetet-

lenné. Adatainak figyelembevétele nélkül, ma már hozzá sem szabad, de

hozzá sem lehet nyúlni a Fváros épületalapozásának, csatornahálózatá-

nak, ivóvizének, víztelenítésének, talajvízszintsüllyesztésének, vagy

talajvízelvezetésének kérdéséhez.

Ezek volnának igen rövidre fogva Horusitzky Henrik tudományos

munkásságának eredményei. 131 dolgozata mindenesetre óriási munka-
szeretetérl beszél s szinte nagyrabecsüléssel kell adóznunk a magyar
geológiai tudományt gazdagító tevékenységéért. Érdemeit a hivatalos és

a tudományos körök egyaránt elismerték. 1918-ban nyerte el a m. kir.

fbányatanácsosi címet és jelleget, 1926-ban pedig a Földtani és Meteoro-

lógiai Intézetek tudományos létszámába igazgatóvá nevezték ki. Évtize-

deken át választmányi tagja társulatunknak, a Hidrológiai és Barlang-

kutató Szakosztályoknak. 1940-ben a Hidrológiai Szakosztály elnöke és

ugyanakkor nyerte el a tiszteleti tagságot is. Rendes tagja volt a Szent

István Akadémiának is.

Nemcsak kiváló tudós, hanem melegszív ember is volt. A fiatalabb

agrogeológusokat nagy odaadással vezette be a talajtani búvárkodásokba

és igazi atyai szeretettel istápolta munkáikban. Élete szép, harmonikus

és folytonos kötelességteljesítés volt. Megható szorgalommal vett részt a

tudományos intézmények és társulatok életében. Alig volt ülése társula-

tunknak, szakosztályainknak, melyen ne jelent volna meg s nem volt

azoknak nála buzgóbb támogatója. Legnagyobb boldogságát s pihenését

azonban otthonában, családja körében találta meg. Ferkó és Zoltán fiai
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voltak a. szemefényei, majd késbb kis unokái. Értük dolgozott, harcolt

fáradság'o ; nem ismerve r. csodálatos, meleg szeretettel gondoskodott
róluk.

Mélyen tisztelt; Közgylés! A geológus az éveknek szinte végtelen-

ségébe elrejtett titkok és kérdések tudósa. Nem véletlen tehát, hogy egy
kutató é; fáradhatatlan élet ott talált megállást, ahol megnyílnak a tit-

kok kapui, s megszólal minden végs kérdésre az egyetlen és örök válasz;

a. Tererht. Így merült el Henrik bátyánk is alkonyuló évei során mind-
inkább mélysége:, hitének megnyugtató vigaszában. Hattyúdalában,
— az általa elre érzett és várt kérlelhetetlen vég eltt, — lélekben tel-

jesen Isten, felé fordulva boncolgatta a lét örök kérdéseit, a teremtés,

a hit és tudomány viszonyát. Így távozott el közülünk Teremtjével
megbékélve* megnyugodva az örök pihenésre, , aki életében nem ismerte

a pihenést. Emléke azonban örökké itt maradt közöttünk s hat, serkent,

és példátmutaí. Szeretettel rzi emlékét ez a Társulat, melynek utolsó

félévszázados történetével munkás élete szinte egybent.
Nyugodj békében, kedves jó Henrik bátyánk s álmodj szebb, boldo-

gabb magyar jövendrl s feltámadásról!
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MEMORY OF H. HORUSITZKY
by J. Sümeghy.

Henrik Horusitzky was born in 1870. He joined to the agrogeological

section of the Hungárián Geological Institute in 1895. On the side of

Inkey and Treitz he was one of the earliest Hungárián investigators in

pedology. In the construction of his first agrogeological maps he follo-

wed the system of Falion combined with agrocultural view points as

proposed by Cserháti. The synthesis of the first agrogeological map of

the country, which was praised with a golden medál on the world

exhibiton of Paris, is his merit too. He studied the Kis-Alföld (Little

Hungárián Piain) closer. In 1910 he accepted, in order to uniform

Hungárián agrogeological researches, the soil-classification based on

climate zones, though he could never consent with this method. He
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disagreed, because soil structure and physical behaviour were only

secondarily concerned in establishing soil-groups.

Beside pedology Horusitzky cultivated palaeontology too. The de-

scription of several Oligocene and Pliocene* faunas as well as of

innumerable Pleistocene fossils forwarded significantly the strati-

graphical levelling of these formations. He was pioneer in the study of

Hungárián loesses, established their classification and introduced the-

term ”swamp loess“ int literature. Horusitzky studied Pleistocene cave-

deposits too, especially the phosphorous ones. The classification of our

caves was carried out by him and SiegmetYb.

Bút Horusitzky was a prominent hydrologist too. His accurat.e

researches refer to geological profiles, water-levels and capacities of

several Artesian-wells on the Kis-Alföld and on the Hungárián Piain.

His exact and detailed survey on the underground waters of Budapest
represent an extraordinary value just to-day when rebuilding is started.

His scientific results were esteemed always and everywhere. In 1918

he was named to councillor of mines, in 1926 director of the Hungárián
Geological Institute. He was elective member of the Hungárián Geo-
logical Society during decades. In 1940 he was appointed to president

of the Hydrological Section and ordinary member of St. Stephen’s

Academy.
He departed in 1945, bút his memory remained with us and we will

guard it with affection.

VIZER VILMOS EMLÉKEZETE
írta: Vadász Elemér

A Magyarhoni Földtani Tár-

sulat, régi hagyományos szoká-

sához híven, a Társulat elhúnyt

jeleseinek emlékét megörökíti.

Vizer Vilmos nem hivatásos geo-

lógus, de a földtannak minden
vonalon kitn megértje, Tár-
sulatunk lelkes támogatója, tu-

dományos törekvéseinek elsegí-

tje és választmányi tagja volt.

Emberi értékei annyira kima-
gaslók, hogy emlékeztetésünkkel
nemcsak hálánk, kötelességünk
és légióként tiszteletünknek adó-

ját rójjuk le iránta, hanem szol-

gálatot teszünk újjáalakulásban

lév korunk mindennem mun-
kásának, ha munkásságát példa-

ként megörökítjük.

Vizer Vilmos örökké tevé-

keny munkás, hivatott alkotó,


