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ERINNERUNG AN GYULA RAKUSZ
von I. Ferenczi**

A m. kir. Földtani intézet palotájára az elmúlt télen kétszer

kellett kitznünk a veszteséget, gyászt jelent komor feketeszín
zászlót. Annyi viszontagságos év után hivatott Vezér állott az Intézet

élére és az Ég kiszámíthatatlan akaratából Böekli Hugó csak

megindította a munkát, amikor útjai ezen a földön beteljesedének.

Rövid egy hónapra rá egyik legfiatalabb közkatonája követte t a
földöntúli világok rejtelmes útjaira: a Böckh Hugó halálával
támadt dermedtségbl még fel sem ocsúdtunk és újabb halottunkat,
Rakusz Gyulát kísértük ki utolsó földi útjára. Ott a hivatott
vezér, a földi pályán legmagasabban ível egyéniség, a magyar föld-

tani tudomány örök büszkesége szállott sírba, emitt a pálya kezdetén
is már magasra tör reménység, beteljesed Ígéret tnt el az örök
ismeretlenbe, amott hatalmas faóriást csavart ki helyébl a Végzet,
emitt, a merészen sudárba szökkent fiatal fát törte derékban ketté
a felette elszáguldó vihar.

A m. kir. Földtani Intézet kebelében mindössze rövid 4 évet
töltött oly korán eltávozott fiatal kartársunk, akit komoly törekvései,
lelkesedéstl ftött munkakedve miatt mindannyian szerettünk.
1 1 i vatottságát, a tudomány iránti szeretett már elzleg ismertük
es így osztatlan öröm várta az Intézetben, amikor akkori igazgatónk-
nak, Nopcsa Ferenc- báró úrnak választása Rakusz Gyulá-
ra esett. Annál fájóbban sújtott le ránk teljesen váratlanul bekövet-
kezett halála, mert hiszen úgyszólván munkája közben teperte t
löldre a gyilkos kór, az 1981. évben mintegy 7 hónapos küls munkát
végz, ers, ifjú szervezet alig két bét leforgása alatt összeroppant,
a \eges emhoii tudomány minden erfeszítése sem tudta megakasz-
tani a végletet, 11 a k u s z G y u 1 a itthagyott bennünket és itthagyta
azokat, akiket () mindannyiunknál is jobban szeretett, imádott övéit.Rakusz Gyula elhivatottságát már rövid élete folyamából
is megállapíthatjuk. Máriahután született, 1896. május 21-én, bányász-
csalad sarjaként. Edesatyja, Rakusz Gyula, a régi fhercegi bá-
n.\nk hányát isztje, bizonyára tartogatott odahaza egy-két ércdarabot,

1933. évi február hó. . /
Felolvasta a Magyarhoni Földtani Társulat

l>n tartott LXXXIIX. rendes közgylésén.
Auszug a us dér Gedaehtnisrede, gehalten in dér Generalver-sammlung dér Ung\ Geol. Gesellschaft am 1 Február 1933.
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stufát, ami a kis Gy szí gyerek figyelmét megragadta. Ez az

érdekldés csak fokozódott akkor, amikor édesanyjának, Rozlozs-
nik Irmának fivére, a kalapácsos, hátizsákos nagybácsi, vándor-

lásai közben felkereste a márialiutai otthont is. Ez a hatás, a munka-
szeretet, a komoly munkában való elmélyedés, újabb lendületet kapott

azzal, hogy az ifjú, iskoláinak elvégzésére, a nagybácsi szárnyai alá

került. Iskoláit Bakusz Gyula a budapesti István-uti fgimná-
ziumban, egyetemi tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Tudo-
mányegyetemen végezte. Tanulmányai közben, 1915-ben, a világhá-

ború vérzivatarában II akusz Gyl a a harctérre került, ahol

1916. június 12-én az orosz hadifogság keser kenyere jutott osztály-

részéül. Valószínleg a hadifogság évei alatti nélkülözésekben kell

keresnünk betegségének els csíráit is, bár onnan —1918. szén -

látszólag egészségesen került haza. Egyetemi tanulmányainak befe-

jeztével, 1921-ben, a Megyetem Ásvány- és Földtani Intézetének

tanársegéde lett, néhai S c h a f a r z i k Ferenc, majd Vend 1

Aladár professzor urak oldalán. A Megyetemen eltöltött és

Bakusz Gyula munkásságára újabb hatást jelent 7 év alatt

szerzi meg a bölesészet-doktorátust 1923-ban, majd a középiskolai

tanári oklevelet 1924-ben. Részben ez id alatt volt alkalma 1927—

1928-ban a becsi Collegium Humgaricum tagjaként megkezdett tanul-

mányait továbbfejleszteni, látókörét idegen viszonyok megismerésé-
vel tágítani. Tudományos fejldésének újabb szakaszát a m. kir. Föld-

tani Intézethez való kineveztetése jelenti, ahol munkássága mind
teljesebbé válik. Mind több és több feladat megoldásában van része:

1925/26 óta a Ludovika Akadémián heti 2 órában a hadigeológiát adja
el, a heerleni karbon-kongresszuson képviseli szép eredménnyel a

magyar földtani tudományt, a lillafüredi vizsgálatoknál Seb rét er
Zoltán dr. fgeológus úr mellett igazgatójának második munka-
társa, velem együtt vesz részt a Balaton északi partján lev fürdk
vízellátását megoldani hivatott munkálatokban. A bogácsi aszfaltos

homokok területének, a Villányi hegység nagy részének térké-

pezése, Balassagyarmat vízellátásának geológiai munkálatai jelzik

Rakusz Gyula munkásságának újabb és újabb szakaszait. Igaz-

gatójának igaz büszkesége lesz, amikor a Villányi-hegységben végzett

munkásságát lerögzít térképei eltt az Igazgató úr tudós vendége,

B oswell professzor is elismeri a teljesítményt és Rakusz
G y u la kiérdemli a dicséretet, hogy a magyar geológus is végez

olyan munkát, mint a sokkal jobb viszonyok között él angol geo-

lógus. A felfelé ível munka komoly sikereiben a szeret nagybácsi,

a mindkettjüket félt drága nagymama, majd 1924-ben történt

házasságával a harmonikus, nyugodt otthon is osztozik, a szeret és

férje munkáját megértén támogató hitves, Heutschy Zelma,
a frigyet megáldó két aranyos apróság, akik bizony sokszor nélkü-

lözik a szeret édesapát, hogy aztán, mieltt ezt a szeretetet meg-
ismerni, értékelni tudták volna, örökre el is veszítsék.

:* * *

Rakusz Gyula pályafutását a geológiai irodalomban érté-
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kés munkák jelzik. Apróbb, részben népszersít irányú dolgozatain

kívül a dobsinai szerpentinrl írt kis munkája az els jelentsebb

munka. Benne a legfoi.losabb eredmény a dobsinai szerpentin rész-

letes kzettani lei. . n ellett a kzet képzdésénél nagy szerepet

játszó dinamikus hat;: sok kimutatása. A szerpentinné való átalakulás

idejét a nem zavart település rétegek leülepedését megelz idkben
állapítja meg, amikor a tömzs még a mélyben volt.

slény las i h ny lolgozutai közül mór az els munkák is érté-

kes eredményeket hoztak. Az egyikben a gyöngyösi lignitek fedjébl
kikerült Anodo.da pterophorus Brus. sp.-t írta le részletesen

s megállapította a fajnak a Balatonban ma is el Amidn ta pisci-

nalis fajjal való rokonságát. Második ily irányú munkájában a salgó-

tarjáni alsó mediterrán faunából kikerült és fosszilis állapotban

nagyon ritkán elforduló asteroidákat írta le s kimutatta, hogiy

olyan alak is elfordul köztük, a Luidia huugarica, amelynek genusza
is ismeretlen volt eddig fosszilis állapotban.

Legkedvesebb munkakörét azonban Rakusz Gyula ismét

szülföldje vidékén találta meg a dobsinai karbon faunák feldolgoz;!

savai. Els idevágó kis munkájában azokat a brachiopodákat ismer-

teti, amelyek részben régebbi gyjtésekbl, részben Rozlozsnik
Pál gyjtésébl kerültek hozzá a dobsinai karbonterület újratérkó-

pezése során. Már ebben a munkájában is jelents eredményt ér el

azzal, hogy Frech régebbi megállapításával szemben a dobsinai

karbon postviséen korát mutatja ki. Érdekes és jelents eredménye
az is. hogy már a brachiopodák alapján felismerte a dobsinai karbon
nak a mediterrán-orosz fauna provinciává 1 való rokonságát.

A dobsinai faunák teljes feldolgozásával kapcsolatosan a bükki
karbon kérdésé: ek tisztázását is munkába vette. Újabb eredményeit
els rövid formájukban a heerleni karbon-kongresszuson ismertette

lí)27-ben, ahová a magyar földtani tudomány hivatalos képviselje
ként küldetett ki. Ezen munkájában a Vadász-féle bükki fauna
revíziójával kimutatja a bükki karbon felskarbon voltát, de rámutat
•rra is, hogy a rétegcsoport egy része permkorú is lehet. A dobsinai

karbont részben az ostrauí rétegekkel párhuzamosítja s megállapítja
a Doneen.odenee moszkvai emeletével való párhuzamosítás lehet-
ségét is. Ezen n egállapítás szerint a dobsinai karbon összeköt kapocs
volna a sziléziai és az orosz karbon között.

Az elzetes vizsgálati eredményeket újra és újra revideálva írja

meg R a k u s z G y u 1 a utolsó munkáját, amelynek megjelenését,
sajnos, csak különlenyomatok alakjában érte meg, a teljes munka
már csak balé ' i után jelent ür eg. Ebben a munkában a dobsinai és

bükki 1 -imákat szigorú kritikával teljes részletességgel ismerteti.

Különösen szigorú kritikával tárgyalja a Produclidae a 1család rend-

szertani beosztását. A faunákkal kapcsolatban megállapítja az élet

íáisalá'r-k t - erek lapján a fáciesviszonyokat.
A n unka réteg! u i részében igen fontos az a megállapítása,

hogy a felsszilcziai karbont nem lehet a nyugateurópaiakkal a
fáciesviszonyok elüt volta miatt párbuzamosítani. Részletes tanul

mányai azt eredményezték, hogy a dobsinai tengeri faunák az ostraui
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rétegekével, a flóraelemek pedig a felskarwini rétegekével (West-
falien A és B) azonosíthatók. Megállapítja az orosz felskarbon fels
Moscovienjével (: Samarien West falion C) való nagy hasonlóságot
is és pedig a doneomedencei faunák révén. Ezen eredményeivel vég-
legesen eldöntötte Frech-hel szemben a dobsinai karbonrétegek
felskarbon korát. A bükki (nagyvisnyói) karbon még magasabb
szintnek bizonyult, bár a fauna a nagykiterjedés bükki karbonnak
kis részére lehet jellemz. A faunáról megállapítja, hogy kissé elüt

a dobsinaiaktól és korát az idsebb Stephanienbe ( Ouralien)
helyezi, a. bükki algás mészköveket pedig már a permbe sorozza.

Kissé részletesebben tárgyaltam Rakusz Gyula azon mun-
káit, amelyek a karbon kérdésével foglalkoznak, hiszen az ifjú geoló-

gusnak nevét ezek a munkák tették a külföldön is megbecsültté.
Utolsó összefoglaló munkáját az idevágó irodalom bizonyára sokáig
fogja, forrásmunkaként használni. Bizonyság erre az, hogy a gött.ingái
Seb m i d t Ii. a m. kir. Földtani Intézethez intézett részvétlevelében

azt írja a munkáról
:
„Seine schöne Carbon-Monographie reclme ich

zum Besten in dér p laontologischen Literatur dér letzten Jahre . . .

“

Részvétnyilátkozatokban hasonlóan értékelik Rakusz munkás-
ságát a karbonkérdéssel foglalkozó geológusok-paleontológusok leg-

jobbjai, így a szentpétervári Frederioks és a karwini Susta
is. Komoly munkaeredményei révén az ifjú tudós már az ifjabbak

tanácsadójává növi ki magát, az egyik részvétlevélben azt írja pl.

F raliz Kall le r Klagenfurtból: „leli hatte gehofft, bei meinen
Karbonstudien noch olt seinen Rat iii Anspruch nehmen zu kimen."

Megemlékezésem végére értem! Az élet, amelynek oly gyorsan
lepergett tartamáról megemlékeznem most szomorú kötelességem

volt, nem volt elegend alkotások hosszú sorozatának felépítésére.

Mindaz azonban, amit korán elhunyt kartársunk az osztályrészéül

jutott küzdelmes években alkotott, a magyar földtani tudomány
történetében, az elsk közé sorolja R a k u s z G y u 1 á t.

Áldás legyen emlékén!
* * *

Wir liatten uns nach dér dureh den Tód H ugo Böckh's erlit-

tenen Erschüttei ung noeh kaum gesammelt, als wir bereits den zwei

ten Tótén, unseren Kollegen Gyula Rakusz auf seinen letzten

irdischen Weg begleiten mussten.

Unser allzufriih abberufener junger Kollege verbrachte im gan-

zen bloss 4 Jahre im Verbánd dér kgl. Ung. Geologischen Anstalt.

wo er wegen seinen ernsten Bestrebungen. seiner von Begeisterung

angespornten Arbeitslust allgemein bélié bt war. L)ei- im Jahre 1931

rund 7 Monate im Féld arbeitende, lebenskráftige junge Mann brach

im Verlauf von kurzen 2 Wochen zusammen, die Anstrengungen dér

menschlichen Wissenschaft vermoehten dem Verhángnis nicht Ein
halt zu gebieten, er musste uns und seine heissgeliebten Angehörigen
verlassen.

Die Bérimig Gyula Rakusz offenbarte síeli bereits im
Emiié seines kurzen Lebens. Er wurde am 21. Mai 1896 im Máriáim t i

als Sprössling einer Bergníannsfamilie geboren, wodurch seine Auf-
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merksamkeit frühzeitig auf die Geheimnisse tlcs Erdinneren gelenkt

wurde. Seine Interessé wurde weiter gefördert, a Is er naeh Absolwie-

rung seiner Scliulen unter die Fltigel seines Onkcls, unseres Chef-

geologen Pál Rozlozsnik gelangte. Er studierte an dér Univer-

sitat Budapest, rückte 1915 ins Féld, wo er am 12. Juni 1916 in russi-

sehe Ge fangensch a ft fiel. Wahrscbeinlich wurde seine Gesundiheit

durcli die unmöglichen Verháltnisse und Entbehrungen dér Gefan-
genschaft untergraben, obzwar er im Herbst 1918 scheinbar gesund
im die Iíeimat zurückkehrte. Nacli Beendigung seiner Studien wurde
er Assistent des Mmeralog iseb -Geo 1og iscben Institutes dér Techni
seben Hochschule zu Budapest, wo er an dér Seite de; - Professoren
weil. Ferenc Se h a f a r z i k‘s und Álad á r V e n d l‘s 7 Jahre hin
durcli weitere Anregiingen empfing und Fortschritte macbte. Im
Jahre 1923 wurde er zum Doktor phil. promoviert, in 1924 erwarb er

sicli das Mittelsehullehrer Diplom. Wáhrend dicsér Zeit batte er Ge-

legenbeit als Mitglied des Wiener Collegium Hungaricumts seine

Studien fortzusetzen, seinen Horizont durcli die Erkenntnis fremder
Verháltnisse zu erweitern. Eine neue Etappe seines V irkens bedeutete

seine Ernennung zr Kgl. Ung. Geol. Anstalt, wo sicli ihm neue
Arbeitsgebiete öffneten. Er reprásentiert am Heerlener Karbon-Kon-
gress mit scbönem Erfolg die nngariscbe geologische Wissenscbal't,

dann ist er bei den Lillafüredéi- Aufnalimen neben (lem Chefgeologen
Zoltán Seb r éter dér zweite Mitarbeitér seines Direktors, dann
beteiligt er sicli in meiner Gesellsebaft an den geologiscben Vorar-

beiten dér Wasserversorgung dér Báder am N-licben Ufer des Bala-

ton-Sees, er kartiert das Asplialt-Sandgebiet von Bogács, spáter einen

grossen Teil des Villányéi- Gebirges.

Seine, mit Zelma Heutscby geschlossene barmonische
Ebe wurde durcli zwei allerliebste Kinder gesegnet, die ihren Vater
oft fiir lángé Zeiten entbchren mussten, um ibn dann fül- immer zu

vei lieren, nocli bever sie seine Liebe ricbtig erkannt und eingescbátzt
batten.

Die Laufbahn Gyula Rakusz' wird in dér geologiscben

Literatur durcli wertvolle Arbeiten bezeiebnet. Nach kleineren volks-

türnlicben Aufsatzen ist die Ariiéit iiber den Serpentin von Dobsina
sein erstes bedeutsamercs Werk, worin er besonders die Wicbtigkeit
dér dynamischen Faktorén bei dér Bikiniig clieses Gesteíns naeliweist.

Seine palaontologiscbe Tatigkeit braebte gleicli anfangs wert-

volle Resnltate. In dér ersten besebrieb er Anodonta pteropho-
rus Brus sp. aus dem Hangenden des Gyöngyösei - Lignits und stellte

die Verwandscbaft dicsér Art mit dér im Balaton-See auch beute

lebenden Anodonta prscinalis fest. In dem zweiten bespricbt er die in

fossilem Zustand sehr seltenen Asteroiden aus dér uutermediterranen
Fauna von Salgótarján, wobei er in Luidia hungarica eine Forrn
naebweisen konnte, von dér bislier niclit eininal nocb das Genus im
fossilen Zustand bekannt war.

Sein liebstes Arbeitsgebiet faiul Gyula Rakusz in dér Gé-
géiül seines Geburtsortes, in dem er die Dobsinaer Karbon faunon
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bearbeitete. In se inem ersten diesbeziiglichen klemen Aufsatz er-

bringt er auf Grund dér Braehiopoden de? Naehweis, dass das Kar
bon von Dobsina dér álteren Feststellung Prec h‘s 'egenüber ius

Postviséén gehört. Zugleich erkannte er bereits auí Grund dér Bra-
chiopoden die Vervándschaít des Dobsinaer Karbons mit dér medi
terran-russisehen Faunaprovinz.

Nach dér vollstandigen Bearbeitung dér Dobsinaer Fauna be-

fasste er sich aueh mit dem Karbon des Bükk-Gebirges. Seine neue-
ren Resultate trug er im Heerlerer Karhonkon gress vorr, an
als offizieller Delegierter dér ungarischen gcolor.iselu a 'Vissn sehafl
teilnahm. Hier stclite er nach dér Revision dér von E V a dá sz aus
dem Biikk-Gebirge bescliriebenen Fauna das oberkarbonische Altér
dieser Bildung fest, weist aber gleichzeitig darauf hh dass e n Teil

dér Serie möglicherweise in das Perm gehört. Das Karbon von Dob
sina parallelisiert er z. T. mit den Ostrauer Schichten, zeigt aber
auch die Möglichkeit einer Parallelisierung mit dér Moskauer Stufc
des Donec-Beckens. Hiernacli würde das Dobsinaer Karbon ein ver

bindendes Glied zwisehen dér schlesischen und dér russischen Aus-
bildung des Karbons darstellen.

Nach wiederholter Revision seiner Resultate sehrieb G y u 1 a

Rakusz sein letztes Werk, in dem er die Faunén von Dob-im und

vöm Btikk-Gebirge kritisch und bis in die kiéi isten Detail- be rbeitete.

Mit besonders st tenger Kritik bebandt ' er die syst< m tische Stellun -

dér Unterfamilie dér Productidae. An dér Hatul dér Faunén stel

P

er die Lebensgemeínschaí'ten und auí Grund dieser die Faziesver

haltnisse fest. Die Verscbiedenheit dér letzteren sehlievst eine Pár :1

lelisierung des obersehlesischen Karbons mit den westeuropischen

Vorkomnmissen aus. L)ie Maríné Fauna von Dobsina lasst síeli mit

jener dér Ostrauer Schichten, die Floraelemente mit jenen dér Ober-

karwiner Schichten (Westfalien A und E idei'.tifizieren. Rakusz
stellt auch die grosse Áhnlichkeit mit dem olieren Moscovien des rus-

sischen Oberkarböi s (S i

"
‘alien C) u. zw. besonders auf

Grund dér Faunén des Donec-Beckens fest. Hierdurcli wurde -

Frech gegenüber — das oberkarbonische Altér dér Dobsinaer
Schichten endgültig entsohieden.

Das Karbon des Bükk-Gebirges entspricht einem noch liöheren

Horizont, es weicht vöm Dobsinaer ei i eirrassen ab und kaim i ; das

altere Stephanien (Ouralien) gestellt werden, wogegci die Algen
kaiké des Bükk bereits in das Perm gehören.

Diese Arbeiten sicherten dem Namen des jungen Gelelirten aueh
im Ausland einen guten Ivlang und sein letztes zusamnienfassendes
Werk wird bestimmt fiir lángere Zeiten eine unentbelrrliehe Quelle

dér diesbeziiglichen Literatur bleiben. H. Schmidt Göttingen
schreibt in seinem. Kondolenzbriefe : Seine schönc Curbon-Mono
graphie rechne ich zu den besten in dér paleontologischcn Literatur

dér letzten Jahre. . .
“ Mit áhnlicher A- erkennung aussern sich in

ibren Kendiénzseb re i ben auch die iibrigen liervorragenden For-

scher des Karbons, namentlich Fredericks, Leningrad und
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S usta, Karwin. Seiue ersten Résültaté erliebén den jungen Gelehr

ten bereits zum Berater dér Jiingeren. F r a n z K a h 1 e r, Ivhige ifurt

sehreibt z. B.: Ich hatte gehofft bei meinem Karbonstudieu noch

oft seinen Hat in Anspruch nehmen zu körmén. . .

leli gelaagte an den Schluss ineines Rückblickes. Das Leben, des-

sen knrzen Lant' zu schildern jetzt meine traurige Pflicht war,

reiehte nieht zu Seb a,ffen einer lángén Serie von Werken aus. All

das aber, was unser allzufrüh versHiiedevev ívollege in den rastlosen

Jahren seines Lebens scliuf, sichert ihm fül* allé Zeiten einen Platz

untéi* den hervorragenden Vertretern dér nngarisehen geologischen

Wissenschaften. Sein Andenken sei gesegnet!
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