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1971. november 24.-én rövid 
betegeskedés után Budapesten meghalt 
D r. Horusitzky Ferenc . A hirtelen gyász
hír megdöbbenést és igaz részvétet keltett 
mindenfelé ismerősei széles körében, mert 
neve és személye kedves volt mindenkinek.
Olyan egyéniség volt, aki közelről és távolról 
egyaránt vonzó tudott lenni, szaktársai előtt 
és mindenki más előtt figyelmet, érdeklődést 
és nem egyszer csodálatot tudott maga és 
gondolatai iránt felkelteni.

E századdal született (1901. II. 10.) 
s hordozta is magában a század elejének 
gondtalanságát, a két nagy háború meg
próbáltatásait, a túlélők optimizmusát és 
drágán szerzett bölcsességét. Az atyai ház 
melegét s támogatását hosszú ideig élvezhet
te, ám később meglepően rugalmasan állta 
saját portáján s a maga lábán is a férfikor 
harcait, megpróbáltatásait. Úrrá tudott lenni 
a napi gondokon, nem tulajdonított fontos
ságot egy csomó hétköznapi dolognak, így 
pl. a betegségnek sem. Könnyedén tréfál
kozott az élet és halál titkaival, ám a tréfa egy pillanat alatt halálosan komolyra fordult. 
Csak egy pillanatra, de vissza nem fordíthatóan. így távozott el közülünk Horusitzky  
Ferenc , a magyar geológia egyik legkiválóbb művelője és tanítója, joggal mondhatjuk: 
egyik büszkesége.

Geológusi pályája többszörösen összekapcsolódott a Magyar Állami Földtani 
Intézettel. Néhány évi tanársegédi és tanári működés és több külföldi tanulmányút után 
1934-ben a Földtani Intézetbe nyert felvételt, mint asszisztens, majd mint osztálygeológus
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és főgeológus működött 1946-ig, amikor a szegedi Tudományegyetemre nevezték ki 
egyetemi tanárrá, ahol előzőleg 1940-ben magántanári habilitációt szerzett. 1950-ben 
újra a MÁFI-ban kapott beosztást, de ez alkalommal csak rövid ideig működött itt, 
mert 1952 májusában a soproni Nehézipari Műszaki Egyetem Földtani és Teleptani 
tanszékére nevezték ki tanárnak. Itt egy évig működött, 1953 júniusában újra a Földtani 
Intézet kötelékébe lépett és itt maradt 1961-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Pályája, magatartása nem választható el az indulás körülményeitől. Apja, 
Horusitzky  Henrik , a századeleji neves geológusnemzedék ismert tagja. Azé a 
csoporté, amely az előző század alapvető hagyományos kutató és térképező munkája 
után a magyar viszonyoknak megfelelően az agrogeológia felé fordult, és nem kis belső 
harcok után ennek az iránynak nemzetközi elismerést szerzett. Ferenc, a fiú, már maga is 
neves geológus, amikor apja Budapest hidrogeológiájának megírásával a másik gyakorlati 
irányban is utat mutatott a magyar geológia további specializálódása és szükségszerű 
fejlődése felé. Távolabbi rokonsági kapcsolatok ismertté tették az atyai házban 
S zabó Jó zsef , s a Műegyetem geológus professzora, Schafarzik  Ferenc nevét s 
munkásságát.

Ilyen alapról indult Horusitzky  Ferenc s így nemcsak tanulta, de belülről 
tudta, értette a geológiát, ahogy nem tanuljuk csak, hanem belülről tudjuk azt, hogy mi a 
szép, nem tanuljuk, de elsajátítjuk, hogyan kell gondolkodni, hogyan lehet mást meg
érteni, magunkat kifejezni.

Apja gonddal nevelte, s elküldte külföldre is tanulni. A geológia tudománya a két 
háború közt szétágazásának, specializálódásának korát élte, látni, tudni kellett: mi felé 
halad, hogyan művelik mások, a szerencsésebb, haladottabb nemzetek. Ismerni kellett a 
tudomány nagy egyéniségeit abban a korban, amely a kollektív tudományművelés 
hajnalán talán utoljára adott lehetőséget nagy egyéniségek kibontakozásának. így került 
ki a fiatal tudós Svájcba, Németországba és Franciaországba, ahol két évet töltött 
Leon Bertrand  professzor mellett.

Tudományos munkáját paleontológiái áttekintéssel kezdte. Néhány apróbb tanul
mány s tankönyv után 1939-ben jelent meg ,,Felső oligocén és alsó miocén faunák az 
Ipoly medencéből” c. dolgozata Ferenczi IsTVÁN-nak az Ipoly medencéről szóló 
összefoglaló munkája részeként. Az 1933—35-ös évek munkájának eredményeként sorra 
következnek a Budapest környéki, Duna-balparti dombvidékről, majd a Cserhátról és a 
dél-nógrádi dombvidékről írt földtani tanulmányai. 1940-ben már általánosabb témával 
jelentkezik: „A kárpátmedencei alsó-miocén földtörténeti tagozódása és ősföldrajzi 
kapcsolatai”. Bármennyire kedves területe a harmadkori sztratigráfia, minden irányban 
tovább lát. Feltűnést kelt a flis-kérdésben való gyors tájékozódásával, aránylag rövid 
terepi munka után (1940). 1943-ban jelenik meg új utakon járó tanulmánya a Budai
hegység szerkezetének nagy egységeiről, majd mintegy folytatásként — de jóval később — 
,,Magyarország triász képződményei a nagyszerkezet tükrében” c. rövid, de annál tartal
masabb dolgozata. Merész kritikája ez az addigi szerkezet földtani felfogásoknak, korszerű 
felhasználása a geofizikai eredményeknek és a nemzetközi irodalomnak. Az alpi, kárpáti, 
dinári kapcsolatok elemzése után egy-egy mellékmondatban felvázolja az Alföld keletke
zésének menetét is, jelezvén, hogy agyában mindig több van, mint amennyit leír.
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Nevezetesek karszthidrológiai megfigyelései és értekezései is. 1935-ben a Budai
hegységben tett ilyen irányú tanulmányairól ad bő jelentést. Később is vissza-visszatér 
erre a témára. Nagyszerű koncepcióban együtt látja a karsztvizek, a talajvíz és az artézi 
vizek rendszerét, s ezzel 20-30 évvel megelőzte a műszeres vizsgálatok kezdeti eredmé
nyeit.

A földtan számtalan más ágában is vannak figyelemre méltó tanulmányai, az 
irodalomjegyzék tájékoztat erről. Arról azonban nem, hogy mennyi értékes hozzászólása, 
vita közben elejtett nagyszerű gondolata, az összefüggésekre rávilágító megállapítása volt 
gyümölcsöző hatással a magyar földtan tudományában.

Ho r u sitzk y  F er en c  a földtan modern irányának úttörője volt, aki nem rétegeket 
látott, hanem az egész épületet. Nem a lelet érdekli, hanem a történés, amely ezt létre
hozta. Az egyoldalú szemléletek harcos ellenzéke. A rend, a törvény, a „földtani szabály- 
szerűség” nyomozója és kimutatója. Ez a látásmód hajtja a szerkezetföldtan felé, amely
nek hazánkban egyik első művelője.

Nem volt specialista, bár a harmadkor földtörténetének, képződményeinek és élő
világának elsőrangú szakembere volt s a halál is nagy miocén monográfiájának írása 
közben szólította el. De ismerte a geológia egész problémakörét és megismerte, megtalálta 
mindenben a lényeget, a dolgok gyökerét.

Irodalmi működése távolról sem tükrözi azt a széleskörű tudást, azt a színes 
képzelőerőt, gyors tájékozódási képességet és lényeglátást, ami szellemi kincsestárát 
alkotta. Ahhoz képest, amennyi újat és nagyszerűt látott meg és teremtett, nagyon kevés 
az, amit leírt. Mintha a türelmetlen lélek lobogása nem‘ hagyott volna időt a száguldó 
gondolatok lefékezésére, sorokba, mondatokba rendezésére. Előadásai, hozzászólásai 
villantották meg nagyszerű belső világát, éles és szigorú logikáját, a körülmények dzsunge
lén át a lényeget megragadó értelmet és ennek frappáns képekben, hasonlatokban való 
kifejezni tudását. Elröppenő szavak, gondolatok, mindmegannyi szikra — amely esetleg 
másokban vetett lobot — jellemző működésére.

Tudományos hatását nem lehet megérteni emberi tulajdonságainak ismerete nélkül. 
Tudása fölényes, de annak előadása, villogtatása nem. Semmi sem állott tőle távolabb, 
mint a nagyképűség. Ragyogó hasonlatokkal beszélt, komoly dolgokra is volt mindig 
tréfás, de találó hasonlata és tréfáiban is mindig volt komoly mag. Harcos vitatkozó, de 
mindig kon'ciliáns. Érvelései szellemesek, bizonyításában mindig van valami belső 
elegancia. Elfogadjuk álláspontját nemcsak azért, mert értelmünkre hat, hanem mert 
tetszésünket is megnyeri. Beszéde, gondolatai úgy áradnak, hömpölyögnek, mint a 
muzsika, piano és forte, crescendo váltakoznak benne, de a tempó mindig vivace.

Nem szerette a rendszeres, időhöz kötött, szabályozott munkát. A tervszerű 
tudományos „termelést”. A más szabta fegyelmet. Sosem vált belőle jó tudományos 
„tisztviselő” , sem „szabályszerű” tanár. Nem fetisizálta a társadalmi illemszabályokat, 
könnyen vétett ellenük. Nem adta meg a kötelező vagy célszerű tiszteletet azoknak a 
formaságoknak, amelyek belső meggyőződésével nem voltak összhangban. Látszólag 
alkalmazkodó, símulékony, belül hajlíthatatlan.

Gyöngeségeit nem takarta, szinte odatárta bírálóinak. De közben fölébe kerekedett 
„hibátlan” kritikusainak. A fénylő tudás igézete mellett gyengeségei adták személyének
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varázsát. Ez a varázslat vezette ismerőseit, tanítványait messziről is és időben nagy távol
ságokról is oly gyakran házához.

Ez a ház most bezárta kapuját. A magyar földtan tudománya megőrzi a ház 
gazdájának alkotásait s tovább épít rájuk. De a szellem fénye, amely átmelegítette az 
alkotást és környezetét, kialudt, s vele egy nem mindennapi színnel lett szegényebb, 
szürkébb a magyar geológusok tábora.

Dr . Horusitzky Ferenc irodalmi munkássága

Geológiai tanulmányok Mogyoród környékén. -  Gépirat, 35 oldal 2 tábl. Bp. 1924.
Új adatok a Budapest környéki miocén sztratigráfiájához. A mogyoródi mediterrán. -  Földt. Közi. 

56. pp. 21-30. Bp. 1926.
Közegészségügy és hidrogeológia. -  Közegészs. Ért. 1927/4. Bp. 1926.
Új parallelepipedum-faj a Helembai felső oligocénből. Parallelepipedum Schafarziki nov. sp. -  Földt. 

Közi. 57. pp. 63-67. Bp. 1927.
Ásványtan és földtan (HORUSITZKY FERENC -  KOCH NÁNDOR). -  A reáliskola 5. osztálya 

számára. 159 old. Bp. 1928.
A mocsárlösz terminológiájáról. -  Földt. Közi. 62. pp. 213-220. Bp. 1932.
Az óharmadkori vulkánosság újabb nyomai a Budai hegységben (HORUSITZKY FERENC -  VIGH 

GYULA). -  Földt. Közi. 63. pp. 157-158. Bp. 1933.
A kréta és harmadkor közötti határkérdések természetes megoldása. -  Mát. és Term.-tud. Ért. 49. 

Bp. 1933.
Megjegyzések a Budapest környéki burdigalien kérdéséhez. -  Földt. Közi. 64. pp. 321-334. Bp. 1934. 
Nyitott szemmel a szabadba. -  Földt. Ért. 1. p. 27. Bp. 1936. i
A Gutai-hegyi mészkő koráról és fácieséről. -  Földt. Közi. 66. pp. 70-71. Bp. 1936.
A Budapest környéki aequipectenes rétegek koráról. — Földt. KözL 67. pp. 131-146. Bp. 1937. 
Maross Sándor emlékezete. -  Földt. Közi. 68. pp. 9—16. Bp. 1938.
Felső oligocén és alsó miocén faunák az Ipoly medencéből. -  Földt. Int. Évi Jel. 1933—35-ről. II. pp. 

775-783. Függelék FERENCZI ISTVÁN: Adatok az Ipoly medence Sóshartyán-Karancsság 
ill. Balassagyarmat körüli részének földtani ismeretéhez című munkájához. -  Bp. 1939. 

A Budapest környéki Duna-balparti dombvidék földtani képződményei. -  Földt. Int. Évi Jel. 
1933—35-ről. II. pp. 941-971. Bp. 1939.

A kárpátmedencei alsó-miocén földtörténeti tagozódása és ősföldrajzi kapcsolatai. -  Besz. a Földt. 
Int. Vitaül. Műnk. 1940. pp. 2-14. Bp. 1941.

Földtani tanulmányok a déli Cserhátban. -  Földt. Int. Évi Jel. 1936-38-ról. II. pp. 561-624. 
Bp. 1941.

Földtani tanulmányok a délnógrádi dombvidéken. -  Földt. Int. Évi Jel. 1936-38-ról. II. pp. 695-712. 
Bp. 1941.

Rozlozsnik Pál emlékezete. -  Hidr. Közi. „Budapest kötet” 1940 évi 20. kötet. Bp. 1941. 
A Budai-hegység hegységszerkezetének nagy egységei. -  Különlenyomat, Beszámoló 1943. 5. pp. 

1-12. Bp. 1943.
A víz a Föld belsejében. -  Hidr. Közi. 22. pp. 1 -6 . Bp. 1943.
Uzsok és Luh környékének földtani viszonyai (HORUSITZKY FERENC -  WEIN GYÖRGY). -  Földt. 

Int. Évi Jel. 1939-40-ről. III. pp. 3-61. Bp. 1950.
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Földtani vizsgálatok a Galga völgyben. — Földt. Int. Évi Jel. 1948-ról. pp. 9-17. Bp. 1952. 
Magyarországi kovaföldelőfordulások. -  Földt. Int. Évi Jel. 1950-ről. pp. 39-47. Bp. 1953. 
A karsztvíz elhelyezkedése a Kárpát medencében. -  MTA Műsz. Tud. Oszt. Közi. 8/1. Bp. 1953. 
A földtani múlt időszámítása. — Útmutató a TTIT előadói számára. 20. sz. 39 old. Bp. 1954. 
Az Északi-középhegység nyugati részének földtani áttekintése. — Földr. Ért. 3. pp. 213-242. Bp. 

1954.
A magyar föld kincsestára. -  Útmutató a TTIT előadói számára. 83. sz. 30 old. Bp. 1954. 
Geokronológiánk mai problémái. -  Földt. Közi. 85. pp. 106 120. Bp. 1955.
Bentonit. Az ezermester nyersanyag. — Élet és Tudomány. 10. pp. 405-409. Bp. 1955.
Telegdi Roth Károly emlékezete. -  Földt. Közi. 87. pp. 243-253. Bp. 1957.
Magyarázó Magyarország 1:300 000-es földtani térképéhez, (összeállította: BALOGH KÁLMÁN, 

HORUSITZKY FERENC stb.) -  Bp. 1958.
Magyarország triász képződményei a nagyszerkezet tükrében. -  Földt. Int. Évk. 49. pp. 267-278. 

Bp. 1961.
Érckutatási lehetőségek a Budai-hegységben. (HORUSITZKY FERENC — WEIN GYÖRGY) — 

Bány. Lapok 1962. pp. 749-753. Bp. 1962.
La limité entre le Crétacé et le Tertiaire et le probléme de „l’étage Gallien”. -  Acta. Geol. Acad. Sei. 

Hung. 8. pp. 319-335. Bp. 1964.
Die Chronologie der tertiären Pyroklastite Ungarns. -  Acta Geol. Acad. Sei. Hung. 9. pp. 237-303. 

Bp. 1965.
Alsómiocén rétegtanunk útvesztői és kiútjai. — Földt. Közi. 101. 2-3. pp. 194-203. Bp. 1971.

IN MEMORY OF DR. FERENC HORUSITZKY

by
A. R ó na i

On November 24, 1971, after a short illness Dr . Ferenc Horusitzky died in 
Budapest. The news of his sudden decease were met with shocked consternation and 
sincere sympathy, fór his name and person were cherished by all who knew him in a wide 
circle. He belonged to those persons whose individuality charmed everybody irrespective 
of distance: he attracted those who knew him personally as well as those saw him only 
from afar. He had always drawn the attention and interest, sometimes even aroused the 
admiration of his colleagues and everybody else fór his person and thoughts.

He was born with the Century (10. 2. 1901.) and was its true són: he embodied the 
lightheartedness characterizing the beginning of the Century, went then through the 
tribulation of the two great world wars so as to master in the end the optimism and dearly 
acquired wisdom of the survivors. He was fortunate in enjoying fór quite a long time the 
cosiness and support of his father’s home; he showed, however, later a surprisingly 
adaptative mind when standing the ground on his own and struggling against the 
Problems and trials of manhood. He could master the daily worries exceptionally well, 
nobody could have cared less fór the everyday cares or, by the way, fór ones siakness.
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He lightheartedly cracked jokes on the mysteries of life and death, however, this joke 
quite suddenly, in a moment took on a grave character. He became serious for only а 
moment — bút irreversibly. It is in this way that F er en c  Ho r u sitzk y  left us. Since 
he was one of its most outstanding personalities and teachers, we are right when we 
consider him as the pride of Hungárián geology.

As a geologist, his carrier had been several times intertwined with the life of the 
Hungárián Geological Institute. Having worked a few years as a teacher and a demonstrá
tor, and having made several study trips abroad, he became in 1934 assistant in the 
Hungárián Geological Institute, and later, department geologist and finally chief geologist 
up to 1946 when he was appointed to a professorship at the University of Szeged where 
he had been qualified as a lecturer in 1940. He returned for a short time to the Hungárián 
Geological Institute in 1950, then he was appointed to a professorship in May 1952 to 
Department of Geology and Economic Geology of the Technical University of Heavy 
Industry at Sopron. He worked there for a year to retum in June, 1953 again to the 
Hungárián Geological Institute and he worked there up to his retirement in 1961.

Neither his calling nor his attitűdé сап be set apart from his private circumstances. 
His father, H e n r ik  Ho r u s it z k y , as well known member of the geologist generation 
highlighting at the turn of the Century. He belonged to the group of workers who after 
the traditional fundamental research and mapping work of the last Century turnéd to 
agro-geology corresponding to the Hungárián conditions and who after some inner 
struggles had won international renown to his geological trend. His són, F e r e n c , had 
become already himself a famous geologist by the time when his father — by writing а 
paper on the hydrogeology of Budapest — managed to pave a new and practical road 
leading to the further specification and inevitable evolution of Hungárián geology. 
Collateral family relationship with J ó z s e f  Szabó  and the Geologist professor of the 
Technical University, F er en c  Sc h a f a r z ik , made him familiär with their names 
and activity.

This was the basis where F er en c  Ho r u sitzk y  started from and thus he did not 
only learn geology but know it intuitive ly as some not only leam what beauty is but know 
it in their innermost selves; as in the same way we not only learn but experience the way 
how to think, how to understand the thoughts of others as well as express ourselves.

His father brought him up with care and sent him abroad also to studying. 
Geology between the two world wars underwent a scientifical evolution, a division into 
branches, its specialization started at that period: one had to know its trend, its direction, 
what its evolution in the more fortunate, more advanced countries was like. One had to 
become acquainted with the great personalities of the time when — at the dawn of 
collective scientifical activities — the great individuals had perhaps their last chance to 
unfolding their personality. Thus the young scientist, Ferenc, had the opportunity to 
visiting Switzerland, Germany and France where he spent two years close to professor 
L é o n  Be r t r a n d .

His scientific activities began with a paleontological review. After the publication of 
a few papers and schoolbooks his study on „Upper Oligocene and Lower Miocéné faunae 
in the Ipoly Basin” appeared in 1939 as part of the general work of Istv á n  F er en c zi
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devoted to the Ipoly Basin. Résül ting írom his work in 1933—35 his geological studies 
appeared one after another on the surroundings of Budapest, the hill-country of the left- 
riverside of the Danube, then the Cserhát and the hillcountry of South Nógrád. In 1940 
he presented a paper on a more general subject: „Lower Miocéné geochronology of the 
Carpathian Basin and its paleogeographical relations”. Al tough he was extremely fond of 
Tertiary stratigraphy his Vision reached further in every direction. His quickness in 
gathering information on the flysh problem in a relatively short period of field work 
(1940) attracted attention. In 1943 appeared his study of new Orientation on the great 
structural units of the Budaer Mountains, and almost as its follow up — much later 
though — he presented a short bút most substantial paper on „Hungary’s Triassic 
formations in the light of megatectonics”. In it he daringly criticized the tectonic 
approaches prevailing that time and in doing so, he made use of the up-to-date geophysical 
achievements and results published in international literature. After analysing the Alpine, 
Carpathian and Dinaric connexions, he sketched -  in a subordinate clause -  the history 
of the Alföld’s origin, revealing thus that he had always more in mind than the subject he 
was dealing with.

Signifícant are also his observations in the field of karst hydrology. In 1935 he gave 
detailed information on his relevant investigations. Later he took up more than once this 
subject again. His grandiose vision allowed him to recognize the unity of the karstic, 
groundwater- and artesian water Systems, a vision with which he anticipated his epoch 
with 20 to 30 years (the advent of instrumental investigations).

Bibliographical data inform us about his noteworthy studies in many other 
geological fields. Data, however, do not record how priceless his contribution to discus- 
sions had been, how fruitfully he managed to influence Hungárián geology with his most 
Capital remarks he dropped in talks and his splendid ideas.

F e r en c  Ho r u sitzk y  was a pioneer of the up-to-date trends of geology who saw a 
complete edifice rather than mere strata Underground, who was not interested in the find 
only bút in the process that had produced it. He was always up against one-sided 
approaches. He had always been tracing and showing order, rule and „geological 
regularity”. It is his way of viewing that compelled him to study tectonics, he was one of 
the first geologists in Hungary active in this domain.

He was not a speciálist, although his knowledge of the geological history of the 
Tertiary, its formations and fossils was excellent. Evén death called him from compiling 
his great monograph on the Miocéné. Furthermore, he knew all the problems of geology, 
he leamed and found the essential, the roots of the matters in all the fields he treated.

His literary work does not reflect by far the wideness of his knowledge, neither his 
fanciful imagination, nor his quick ability fór orientation and viewing the core of the 
matter which made up his intellectual treasury. In comparison to all his new and 
wonderful views and concepts he formed and realized, his drafting was very poor. 
It looks, as if his eager and passionate sóul had not left him enough time to checking 
his speeding thoughts so as to putting them in words and sentences forming finally 
orderly raws in books. It is rather his lectures and his contributions to discussions 
that revealed his splendid mental life, his sharp and severe logics, his intellectual capacity
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fór cutting through confusing circumstances to the core of the matter, so as to express 
his ideas in striking pictures and highly effeciive comparisons. Flying words and ideas 
— all sparks aflaming the activity of others — characterize him best.

His scientifical influence cannot be understood without knowing his human 
character. His erudition was superior, his performance, however, was not. Unable to be 
uppish, he could not have been farther from pomposity. His comparisons were always 
brilliant and he could always find some joking but striking comparisons for serious, 
scientifical matters; and his jokes always had same serious marrow. He was a fighting 
debater, however, always an understanding one, who kept his argumentation in style. 
He made the acceptance of his views easy for, while affecting the intellect, he charmed 
his audience. His thought and his speech had the rhythm of music: piano, forte and 
crescendo were alternating, however, the tempó was always vivace.

He never liked regulär working hours, nor orderly work. He never kept himself to 
scientifical work according to a time-schedule, nor, for that matter, to a working 
discipline set by others. He never became a reliable scientifical „clerk”, or a good 
disciplinarian professor. He could never bring himself to consider the social code as а 
fetish and often stepped over the formality of social duties. He never could bring himself 
to respect a formalism which went against his inner conviction. Although to all outward 
appearance he seemed an adaptable, accommodating character, in fact he had а 
firm mind.

Instead of ever cloaking his weaknesses, he was used almost to exposing them, 
altough he had been somehow always successful in getting the upper hand over his 
„faultless” critics. While his brilliant knowledge attracted everybody, his personal 
weeknesses lent him charm. His personal mannerism did very often attract his 
acquaintances, and drew students even from afar to his home.

Now the gates of his house are closed. However, Hungárián geology will be 
saveguarding the work of its host and continuing his activity. But the light of his 
intellect flashing through his oeuvre and environment has gone out and with it the 
devotees of Hungárián geology have lost one of their out-of-the-common and colourful 
Personality.


