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Mióta magam is az idősek korosztályába tartozom, gyakran fog
lalkoztat a kérdés, lehetséges-e, hogy kreativ ember elvége- 
zetlen munka hátrahagyása nélkül távozzék az élok sorából? ügy 
érzem, nem' Hiszen amig az ember szellemileg nem érzi magát 
erősen csökkent képességűnek, addig állandóan foglalkoztatják 
azok a kérdések, amelyek fiatalabb éveiben is elgondokodtatták, 
akár megoldódtak, akár megoldatlanok maradtak. S éppen a ter
mészettudomány mai fejlődési irama mellett, aligha ringathat
juk magunkat abba kellemes hitbe, hogy minden úgy helyes,úgy 
igaz, amint azt 40-50 évvel ezelőtt tanultuk és hittük.

Egy azonban biztos: a tudományos erkölcs alapján alkotott tu
dományos dolgozat értéke évtizedek múltán, esetleg elévülése 
után is, még mindig tiszteletet és megbecsülést érdemel.Ezért 
vezette be a Magyarhoni Földtani Társulat Tudománytörténeti 
Szakosztálya azt a dicséretes szokást, hogy elhunyt szakfér- 
fiaink halálának évfordulói alkalmából megemlékezzünk halotta- 
inkról, akik akár előrehaladott korban, akár fiatalon távozva 
közülünk, munkásságukkal példát szolgáltatnak, majdnem azt 
mondhatjuk: normaként, etalonként hátrahagyott munkásságukkal 
tanúbizonyságot tettek tudományos erkölccsel végzett szakmai 
munkásságukról.

Ezeknek a gondolatoknak a szellemében idézem föl Rakusz Gyula 
személyiségét, akinek 1982—ben halála ötvenedik évfordulója 
teszi kedves kötelességünkké a rá való emlékezést.

Előadta a Tudománytörténeti Szakosztály ülésén, 1982. december 20-án.



Dr. Rakusz Gyula - sajnálatosan - azok közé a geológusok közé 
tartozik, akik fiatalon hunytak el. Mindössze 35 évet élt. 
Biztos, hogy széles skálát felölelő munkássága sok olyan iz
galmas kérdés elé állította, amelyek megoldására az idő már nem 
adatott meg számára.

A Földtani Társulat tagjai közül már nagyon kevesen lehetünk, 
akik Rakusz Gyulát személyesen még ismertük. Megismerkedésem 
vele 1927-ben, kora nyáron, a bécsi Természettudományi Muzeum 
Geo-paleontológiai Osztályán történt. A németalföldi Heerlen- 
ben rendezett karbon-kongresszusról volt hazatérőben s Bécs- 
ben megszakítva útját rövid látogatást tett a Természettudo
mányi Múzeumban. Az 1927/28. tanévet ugyanis a bécsi Collegium 
Hungaricumban töltötte ösztöndíjasként s a rövid látogatás 
célja alighanem előzetes tájékozódás volt a múzeumi munkalehe
tőségekről.

A rendkivül szívélyes légkörű osztály kitűnő tudósai a fiatal 
magyar kutatót nem engedték el addig, amig be nem mutatták 
neki az osztályon dolgozó egyetemista honfitársát. Szelid,ud
varias egyéniségét és fénylőén világos kék szemeit most is 
magam előtt látom. Elmondta, hogy a műegyetemen tanársegéd s 
most a Heerlenben tartott nemzetközi karbon—kongresszusról van 
hazatérőben. Az a tisztelet és lelkesedés, amit akkor ott Ra
kusz Gyula személye iránt éreztem, a Természettudományi Muzeum 
Geo-paleontológiai Osztályának abban a szobájában, ahol később, 
már halála után, két tanéven át és hosszabb, rövidebb ideig 
még sok-sok alkalommal találtam kitűnő munkahelyre, a mai kö
rülmények között, attól félek, a mai ifjúság számára már nehe
zen érthető lenne.
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Rakusz Gyula fiatalon és váratlan gyorsasággal bekövetkezett 
halála /1932. január 3-án/ a magyar geológusok akkor még sok- 
kal kevésbé népes, de annál inkább családias körét mélyen 
megrázta.

Az őszintén és mélyen átérzett részvét olvasható ki a közel 
kortárs Ferenczi Istvánnak Dr. Rakusz Gyuláról irt megemlé
kezéséből. A valóban fiatalnak számitó Rakusz Gyula halála 
azért is váltott ki különös döbbenetét, mert alig egy hónap
pal előbb hunyt el a Földtani Intézet akkori igazgatója,Böckh 
Hugó is, mindössze 57 évesen, tehát már az akkori átlagos 
életkor szerint is, aránylag fiatalon. A két egymás után be- 
követkzett s mindkét esetben korainak tűnő haláleset érzelmi
leg erősen megrázta a magyar geológusok akkor még kis társa
dalmát.

Rakusz Gyula élettörténetét Ferenczi István nyomán a követke
zőképpen foglalhatjuk össze. Szepességi bányász-család fia
ként Máriahután született 1896. május 21-én. Édesanyjának 
testvérbátyja volt Rozlozsnik Pál, akiről Szakosztályunkban 
ez évben történt már megemlékezés s érdemeit az Akadémia is 
méltatta. Szellemi fejlődésében tehát mind apai, mind pedig 
anyagi ágon öröklött érdeklődési köre a bányászat és ezen 
keresztül a földtan felé irányította.

Alig kezdte meg egyetemi tanulmányait, amikor az első világ
háború folyamán már 1915-ben bevonul katonának, rövidesen az 
orosz harctérre vezénylik,ahol 1916 nyarán hadifogságba került. 
Aránylag szerencsésen már 1918 őszén hazatért, folytatja és 
1921-ben be is fejezi egyetemi tanulmányait. Ekkor tanársegéd
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lesz a Műegyetem Ásvány-Földtani Tanszékén Schafarzik Ferenc 
oldalán. Ott marad akkor is, amikor Schafarzik nyugalomba vo
nulása után Vendl Aladár lesz a tanszék vezetője. Közben meg
szerzi bölcsészettudományi doktorátusát. Főtárgya az ásvány
tan volt, melléktárgyai a földtan és őslénytan. Szigorlatát 
1923. junius 23-án tette le, majd egy évvel később, 1924-ben 
középiskolai tanári oklevelét is megszerezte.

Néhány kisebb ásványtani munka után már érdekes őslénytani 
dolgozattal jelentkezik. A Földtani Közlöny 54. /1924. évi/ 
kötetében /p. 1 1 3 - 1 1 4 németül: 211-212., 1 ábra/ jelent meg 
Anodonta pterophora Brusina sp. Gyöngyösről c. dolgozata.
A rövid, mindössze másfél oldalas dolgozatot összefogottsága, 
pontossága, megbizhatósága teszi tiszteletreméltóvá. S fel
csillan már benne a tudományos erkölcs is. A pontos leiráson 
kivül származástani megjegyzést is tesz az előkerült ősmarad
ványhoz: egyszerűen, fontoskodás nélkül, de a rendelkezésre 
álló adatoktól meggyőzve, lelkiismerete szerint.

A földtörténeti közelmúlt maradványának rövid ismertetése 
után valamivel távolabbi múlt és más állatcsoporttól szárma
zó maradványokat ismertet: a Salgótarján környéki "alsómedi
terránból" ir le 3 Asteroidea példányt. Az egyiket ezek kö
zül a nagybátonyi Simi-lejtősaknában a felső széntelep fö
lötti homokos agyagrétegből Rozlozsnik Pál gyűjtötte. Ezt 
Rakusz Gyula Luidia hungarica n.sp. néven irta le. A másik 
két példányt Hroziencsik /később: Harmat/ István bányaigazga
tó a mátranováki bárnavölgyi lejtősakna hányóján gyűjtötte. 
/Harmat Istvánra ezen leletein kivül az idősebb Noszky Je
nőtől feldolgozott kiscelli agyagból származó gazdag puha- 
testű anyag begyűjtéséért is hálával kell visszaemlékeznünk./

152

0



Rakusz Gyula a Mátranovákról származó, kevésbé jó magatartásu 
két példányt Astropecten sp. megjelöléssel irta le /Földt. 
Közi. 56., p. 53-57., németül: p. 191-195. 1 táblával/.

Nagy lépéssel haladt vissza a földtörténetben, amikor Dobsina 
környékének karbon időszaki faunáját és épzödményeit kezdi 
vizsgálni. Ezeket Ferenczi István részletesen elemzi. Ezért 
Rakusz dobsinai eredményeiről itt csak annyit jegyzőnk meg, 
hogy a Dobsina környéki képződményeket a karbon felsőbb ré
szébe helyezte, szemben az előbb történt megállapításokkal. 
Munkája a Geologica Hungarica Series Palaeontologica hatalmas 
köteteként látott napvilágot. A Magyarhoni Földtani Társulat 
1939. évi Közgyűlése ezt a munkát a Szabó József Emlékéremmel 
jutalmazta. Az 1939. február 1-én tartott közgyűlésen az el
nök Vendl Aladár az elhunyt szerzőhöz intézett invocatióval 
kezdte beszédét, amelynek végén a hátramaradottaknak átnyúj
totta Társulatunknak ezt a magas kitüntetését. Idézek ebből 
néhány modatot: "Rakusz Gyula, kedves barátom, akivel annyi 
időt töltöttem együtt, s akinek kristálytisztán átlátszó ne
mes, puritán lelkét annyira megismertem, te az önzetlen tu
dományos munka embere voltál. Művelted a tudományt, mert örö
med telt benne s mert istenadta tehetséged arra ösztökél... 
úgy érzem, hogy mindazok, akik Téged ismertünk az éremhez 
még irántad érzett legőszintébb tiszteletünket és szerete- 
tünket is hozzáfűzzük..."

Hogy ennyire elismerő és emelkedett szavak Vendl Aladár ajká
ról mennyire sokat jelentettek, azt csak azok tudják igazán 
méltányolni, akik emlékeznek arra, hogy Vendl Aladár a dicsé
retek kimondásában nem volt túlságosan adakozó. Szavait Ra
kusz Gyula méltánylásában valószinüleg annak a tudományos eti
kának a tisztelete irányította,amelyet munkásságából kiérzett.

153



A Mügyetemről Rakusz Gyula a Földtani Intézetbe nyert geoló
gus! kinevezést. Halala után láttak napvilágot azok a munkai, 
amelyek az intézeti nyári felvételi megbízásokkal kapcsolatos 
jelentések. így "Adatok a dunántúli felsökréta ismeretéhez" 
cimü dolgozata a M.Kir.Földtani Intézet Évi Jelentései az 
1925-28. évekről kötetében jelent meg /p. 127-129; németül: 
Beiträge zur Kenntnis der transdanubischen Oberkreide, u.o. 
p. 129-130. Budapest 1935/, "Adatok a Harsány-hegy bauxit- 
szintjének ismeretéhez" cimü pedig az Évi Jelentések az 1929- 
1932. évekről kötetében /p. 215-231., 2 ábra, 1 térkép, 1 
analitikai táblázat; németül: Beiträge zur Kenntnis des 
Bauxitniveaus des Harsányberges, u.o. p. 231-233. Budapest 
1937/. Ferenczi Istvánnak Rakusz Gyuláról szóló megemlékezése 
irodalomjegyzékét tehát ezzel a két tétellel kell kiegészíte
nünk, mint a Rakusz Gyula elhunyta után megjelent munkák bib
liográfiai adataival.

Ez a két felvételi jelentés ismét újabb munkaterületre irá
nyítja Rakusz Gyula munkásságát: a felső kréta biosztratig- 
ráfiájára és a gyakorlati, pontosabban a bauxitföldtanra.

Egész tudományos munkásságát vizsgálva azt állapíthatjuk meg, 
hogy céltudatosan és rendszeresen törekedett arra, hogy a 
földtudomány minél több részterületével, a legkülönbözőbb 
korú képződményekkel és a legváltozatosabb ősmaradványcsopor
tokkal ismerkedhessék meg,-hogy éretteb éveiben széleskörű és 
alapos, kutatói tapasztalaton is nyugvó gazdag ismeretanyag 
birtokosa legyen. A gondosan kitervelt munkasorozat megvaló
sulása azonban, sajnálatosan, elmaradt: közbeszólt a kérlel
hetetlen halál, amely 1932. január 3—án végleg kiragadta a 
magyar geológusok sorából.
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De kiragadta őt az annyira szeretett családi körből is. A ma
gára maradt, gyászbaborult család támogatója, amint arról a 
Tudománytörténeti Szakosztályban a Rozlozsnik Pálról szóló 
megemlékezés kapcsán a közelmúltban hallottunk, Rakusz Gyula 
nagybátyja lett.

A magyar geológusok egyik legtöbb Ígéretet jelentő személyi
sége hunyt el fiatalon őbenne. Nem valósultak meg a tervek, 
mert egy alkotó és munkás élet váratlanul és szükebb és tá- 
gabb emberi kapcsolataira fájdalmas kegyetlenséggel bevégző
dött. Az "önzetlen tudományos munka embere" személyében 50 
évvel ezelőtt távozott már sorainkból. Munkásságával azonban 
példamutatóként áll előttünk. Köszönjük neki, hogy munkáiban 
ezt az értékes, valóban tudományos erkölccsel telitett példa- 
mutatást ránkhagyta.
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In memoriam Gyula Rakusz 

László Bogsch

Gyula Rakusz's work and merits, together with his biobiblio- 
raphy was properly recorded by István Ferenczi /Földtani Köz
löny, Vol. 63./. The aim of the present study is to honour 
his sciontific ethics, to show how ambitiously he tried to 
extend the scope of his research work, and how much he inves
ted in fulfilling the above aims. His main work deals with 
the Carboniferous at Dobsina. Posthumously he was rewarded 
with the "József Szabó Plaque". The bibliographical data of 
his two postumus papers, are also included in the present pa
per.

156


