
A két Horusitzky vízföldtani tevékenysége.
Horusitzky Ferenc születésének 80. évfordulójára.

Dr. Dobos Irmax

Kivételes egyéniség kivételes tehetséggel: ezzel jellemezhető 
egyszerűen Horusitzky Ferenc /1901-1971/, aki február 10-én lett 
volna 80 éves, de már 10 éve, hogy örökre visszatért az annyira 
szeretett és oly sokat kutatott Budai hegyekbe. Azok közé a nem 
mindennapi személyiségek közé tartozott, akinek csak barátai 
voltak, a fiatalok, a tanítványok pedig csak szeretett gyerekei. 
Egész életét a jó és az igaz vezérelte, minden más gondolat és 
tett ismeretlen volt előtte.

Horusitzky Ferenc elsősorban eredményes rétegtani tevékenységé
vel irta be nevét a hazai geológia nagyjai közé és talán emiatt 
kevésbé számon tartottak a vízföldtannal kapcsolatos kevés szá
mú, de korát megelőző koncepciókat tükröző, főként elméleti jel
legű munkái.

A családi környezetben az apa, Horusitzky Henrik /1870-1944/ i- 
gen nagy hatással volt fia geológussá válásában olyannyira 
hogy az 1930-as években készült monográfiáiban már jól fel tud
ta használni tehetséges, érdeklődő fiának megfigyeléseit és meg
állapításait.

A 19. század végén kezdte lerakni az agrogeológia és a síkvidé
ki geológia tudományos alapjait, majd kitűnő földtani alapokon 
nyugvó vízföldtani monográfiát 1926 után alkotta. Közülük messze 
kiemelkedik a Kisalföldről és a két részből álló fővárosról ké
szült nagy összefoglalása.

A kisalföldi feldolgozás az 1929-ig mélyült artézi kutak adatai
ra épül. Ez a munka először mutatja be e terület földtani felépí
tését mintegy 2-300 m mélységig. Az artézi kutak leirása, a leg-
X  ^Előadta a Szakosztály ülésén, 1981. december 14-én.
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fontosabb műszaki és vízföldtani adatok táblázatos összefogla
lása pedig a mélyfúrású kutak első korszerű számbavétele között 
foglal helyet. Az elmúlt 50 év alatt számos uj földtani és víz
földtani adattal bővült ismeretünk, de erről a területről sok
kal többet nem tudunk mondani, mint Horusitzky Henrik.

Budapest területi terjeszkedése az 1920-as évek második felében 
számos vizügyi probléma megoldását, illetve megelőzését vetette 
fel. Ezek között szerepelt az egyre növekvő vizszükséglet kie
légítése, a hévizek védelme, mesterséges feltárások révén a hé- 
viztermelés esetleges fokozása, főként Budán a suvadások mege
lőzése, a lágymányosi és a pesti sikság talajvizeinek agresszi- 
vitási problémái, az alapozások előkészítése, a csatornázás bő
vítése stb. Ekkor a főváros műszaki vezetői úgy döntöttek, hogy 
Horusitzky Henrik monográfiában dolgozza fel először Pest föld
tani és vízföldtani viszonyait, amelynek segítségével a célki
tűzések megvalósithatók.

Az 1933-ban megjelent áttekintő mü bebizonyította, hogy egy i- 
lyen feladatot rövid időn belül egy személy nem képes megoldani.
A főváros vezetői látva a nehézségeket, egy korszerű munkamód
szerrel dolgozó munkacsoport létrehozását segítették elő, amely
ben az érdekelt intézmények és személyek /vizmü, vállalkozók 
stb./ —  főként a korábbi és az újabb adatok összegyűjtésében —  
működtek közre.

A pesti oldalról készült mü kerületenkénti taglalásban az elsőd
leges célkitűzésnek megfelelően a talajvíztárolóra és a talajvíz
re helyezte a hangsúlyt. A közműhálózat szempontjából olyan lé
nyeges földtani képződmények kőzettani kifejlődését számos föld
tani szelvény mutatja be. A nagyobb mélységű, főként artézi ku
tak rétegsorai viszont a mélyföldtani viszonyok tisztázására.ad
tak lehetőséget. A fúrások és a kutak vízföldtani és földtani a- 
datait minden kerület részletes ismertetése után táblázatok fog
lalják össze. A rendkívül körültekintő és alapos munkára jellem
ző, hogy legutóbb a metróépitkezések próbafúrásai szinte tökéle
tesen igazolták Horusitzky Henrik megállapitásait, pl. a Nagy
körút kereszteződésénél.
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A főváros beépítettsége következtében sok nehézséget kellett 
leküzdeni ahhoz, hogy a ma is időtálló pleisztocén fekütérkép 
elkészülhessen. A talajvíztükörről ugyancsak nagy gonddal ösz- 
szeállitott izohipszás térkép sok tekintetben már nem mutathat
ja a jelenlegi állapotokat, mivel újabb létesítmények /lakóte
lepek, metró/ még inkább megváltoztatták a már korábban is meg
bontott talajviz-egyensulyt. Jól kiolvasható viszont a két tér
képből a régi vízfolyások medrének tektonikus preformáltsága.

A pesti összefoglaló mü megjelenése után Szendy Károly polgár- 
mester a 44.985/1936.11. sz. határozatában elrendelte Buda hid
rogeológiai térképezését is, és a monográfia megírásával ismé
telten Horusitzky Henriket bízta meg. Miután a vizsgált terület 
földtani felépítése sokkal bonyolultabb, mint a pesti oldal, e- 
zért számos feltáró fúrással és laboratóriumi vizsgálattal kel
lett kiegészíteni a rendelkezésre álló adatokat.

A talaj és talajvíz tanulmányozásához és megismeréséhez fontos 
érdeke fűződött a fővárosnak a csatorna- és a vizellátórend- 
szer kiépítésénél elsősorban a beton- és a vascsövek korrózió 
védelme érdekében. E célkitűzések megvalósítását nagymértékben 
elősegítette a 104.081/1937. sz. belügyminisztériumi rendelet, 
amely kötelezővé tette a mélyépítési munkálatok előtt a talaj
víz vizsgálatát. A fokozódó vízellátási gondok pedig ismételten 
a karsztvizkészlet felé irányították a figyelmet, részletes ta
nulmányozása tehát indokolt volt.

A nagy terjedelmű munka különleges értéke, hogy a fővárosra vo
natkozó teljes földtani irodalommal vezeti be a kerületek tár
gyalását. Ezen belül hat időszakot különít el a szerző a földta
ni térképek megjelenése alapján, mivel "A hidrogeológiai és ve
le kapcsolatos geológiai tudományágak fejlődését legjobban a 
földtani térképek fejlődése tükrözi vissza."

Sem a bevezetőben, sem a kerületek részletes tárgyalásánál különö 
sebb elméleti kérdések vagy összefüggések tisztázására nem törek 
szik, a fő hangsúly a megbízásnak eleget téve, bemutatni Buda 
földtani és hidrogeológiai viszonyait a meglévő adatok alapján
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számos földtani szelvénnyel és vázlatrajzzal kiegészítve. Ez a 
tanulmány már nem nélkülözhette a földtani térképet, amelyet 
igen nagy gonddal szerkesztett meg 1:10 000-es méretarányban a 
szerző. A földtani képződményeken kivül még 22 jelölés alkalma
zása teszi teljessé a térképet. Ezek között szerepel a fúrási és 
egyéb észlelési hely, minden vizbeszerző hely /kút, forrás/, 
barlang, bánya, talajvizszint, talajvíz áramlási iránya, ásvány
vizek védőterületei, a Duna egykori mellékágai stb.

Nemsokkal ezután 1941. január 20-án a Magyarhoni Földtani Tár
sulat Hidrológiai Szakosztályában Horusitzky Henrik előadást 
tartott "Az ismeretlen vizről" címen. Ezt az előadást munkái so
rán felhalmozódott és megoldatlan kérdések felvetése jellemezte. 
Egyedül a juvenilis vizről fogadta el a Weszelszky-Gauthier-féle 
elméletet és magáévá tette, hogy a nagy hőmérséklet és nyomás 
mellett a kötött viz a kőzetekből és az ásványokból felszabadul
va táplálja az Alföld artézi kutjait. Megválaszolatlan kérdései 
között szerepelt a viz utjának, oldóképességének, a nyomás- és 
hőmérsékletalakulásának, az áramlási viszonyoknak és számos, a 
karsztvízzel kapcsolatos összefüggések tisztázása.

Alig múlt el egy év, 1942. február 25-én a Hidrológiai Szakosz
tály fennállásának 25. évfordulóján hangzott el Horusitzky 
Ferenc: "A viz a föld belsejében" cimü előadása. A Hidrológiai 
Közlöny 1942. évfolyamában megjelent szerény cimü előadás több 
évtizeden keresztül iránymutató lehetett volna, de meglehetősen 
nagy könnyelműséggel elmentünk mellette. Jellemző, hogy a később 
közölt, hasonló felépítésű és tartalmú összefoglalók csak ritkán 
hivatkoznak Horusitzky Ferenc e kitűnő munkájára.

Különös figyelmet szentel a viz áramlására /szivárgására/ és 
a nyomáskülönbségek kiegyenlítődésére, kiemelve a súrlódás okoz
ta gátló hatást. Lényegesnek tartja a talajvizet védő felső viz- 
záró réteg hiányában a viz áramlási irányának meghatározását a 
vízvédelem szempontjából. Saját vizsgálatai alapján a hidroizo- 
hipszák segítségével bebizonyította, hogy a mesterséges megcsa
polás elszívó hatása megváltoztatja a talajvíz egy részének ál-
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talános áramlási irányát. Ezek pontos kimutatása —  különösen 
vizmüterületeken —  rendkivül jelentős a védőterületek kijelö
lésénél. Különböző nyomásviszonyok mellett a talajviz áramlási 
sebességét és a kőzet szemcsenagysága közötti összefüggést el
sőként fogalmazza meg és ábrázolja.

Helyesen látta, hogy a karsztvíz körül kialakult viták megoldat
lanságát elsősorban fogalomzavarok okozzák. A különböző nézetek 
áthidalására felállította a karsztvíz helyes rendszertanát és a 
keletkezés alapján leszálló, támaszkodó, sekély és mélykarszt
vizet különböztet meg. Rendszertanában ezenkívül fedett és nyilt 
karszt, nyomás szempontjából szabad és leszorított szintű karszt 
viz szerepel. Megállapította korábbi tanulmányozásai alapján, 
hogy a főváros karsztvizének zöme leszorított szintű fedett 
karsztban tárolódik, ezért a külső szennyeződések ellen meglehe
tősen jól védett. Véleménye szerint középhegységeinkben kialakul 
hat a főkarsztviz mellett egy magasabb helyzetű, a főkarsztviz- 
től független, magas karsztviztároló is és helyzetét mindig a 
helyi földtani viszonyok határozzák meg.

A nagy geoszinklinálisok elemzésekor összefoglalóan megállapít
ja, hogy a mezozóos geoszinklinálisok, mint valóságos alagcső- 
rendszerek hálózzák be a Magyar medence mélyét, és vizelosztó, 
nyomásszabályozó szerepük lehet. Éppen ezért az alföldi rétegvi
zek elosztását és nyomását is biztosíthatják annál is inkább, 
mivel azok származtatása sem felülről, sem oldalirányból nem va
lószínűsíthető. A felszökő /artézi/ viz jellegben a gáznak és a 
felmelegedett viz kiterjedésének tulajdonit jelentős szerepet.
A kőzetek vizelvonó és vizleadó képességeivel bizonyítja a nagy 
mélységben képződött rétegvizet. Ennek a vizelvonó és a nagy 
mélységben megkötött vizet újra felszabadító folyamatról szóló 
korszerű elmélet újraélesztésének voltunk szemtanúi az 1960-as 
évek második felében /Juhász J./.

Egymás mellett láttuk a magyar gyakorlati és elméleti vízföldtan 
két kiválóságát, akiknek előremutató és gondolat-ébresztő megál
lapításait a ma szakembere sem nélkülözheti.
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H. Horusitzky and F. Horusitzky in Hungarian Hydrogeology

Irma Dobos

Two hydrogeologists, Henrik Horusitzky /1870-1944/ and his son 
Ferenc Horusitzky /1901-1971/ are presented side by side. There 
are both similarities and differences in their life and work.

H. Horusitzky, Vice Director of the Royal Hungarian Geological 
Institute, laid the foundations of agrogeology and lowland 
geology in Hungary. Later his main attention was focussed on 
subsurface waters. His brilliant monographs deal with several 
regions of the country and with Budapest itself. They can be 
consulted with much use even nowadays.

F. Horusitzky excelled, above all, in stratigraphy. However, 
his theoretical considerations in the field of hydrogeology 
were well ahead of his time. In the late forties and early 
fifties, he was Professor of Geology and Hydrogeology at the 
University of Szeged and at the Technical University of Sopron. 
In his work entitled "Water Inside the Earth" /1942/ he synt
hesized all available theoretical knowledge concerning ground- 
water, karst water and formation water of big sedimentary 
basins. Of his statements one should be mentioned for the sake 
of illustration. Horusitzky explained the origin of formational 
waters in great depths of sedimentary basins by the water 
absorbing and desorbing properties of rocks. This theory was 
revived in Hungary in the late sixties.
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