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Sajnos, azonban ez a mai általános hajsza az anyagiak után gyak-
ran annyira eltérben van, hogy egészen fiatal, kezd emberek szeme
eltt — tisztelet a kivételeknek — csak az anyagi haszon bizonytalan

fénye lebeg. Az ilyenek sokszor a tudományt tisztán anyagi elnyök
biztosításáért igyekeznének mvelni. Az igyekezetbl néha más nem is

marad meg, csak a hajsza a kétes csillogású elnyök után. Vájjon az

ilyen kezdet nem lehet-e néha a tudomány kárárai

Abban a reményben nyitom meg a Magyarhoni Földtani Társulat

LXXXIX. közgylését, hogy ezek a kilengések lassanként megsznnek
s minél elbb, njból teljesen a régi, ideális tudós légkör fog kialakulni

mindegyik tndomány teljes területén.
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Ezután I)r. Bogsch László egyetemi m. tanár K u t a s s y
E n d r é-röl mondotta el emlékbeszédét. Majd Ven dl Aladár elnök

a következ szavak kíséretében adta át a Szabó Józse f-emlékérmet
R a k u s z Gyula özvegyének:

Rakusz Gy ha, kedves barátom, akivel annyi idt töltöttem

együtt s akinek kristálytisztán átlátszó nemes, puritán lelkét annyira
megismertem, te az önzetlen tudományos munka embere voltál. Mvel-
ted a tudományt, mert örömed telt benne s mert istenadta tehetséged

arra ösztökélt. Ha onnan, ahol most vagy ide lehetne látni, bizonyosan

figyelemmel kísérted munkásságunkat azóta is, hogy elhagytál ben-

nünket. Magam eltt látlak, amint véghetetlen szerénységgel pirulva

hallottad a választmány, illetleg a közgylés határozatát, hogy a Tár-

sulat a Szabó József-emlékéremmel tüntette ki a te — sajnos — nagyon
rövid, de szédületes fényben felfelé ível tudományos munkásságod
kiváló eredményeit. Te jól tudod, hogy ennek az ezüstéremnek az anyagi

értéke csekély, de azt is tudod, hogy ez a legnagyobb erkölcsi érték,

melyet magyar geológus elnyerhet. Magam részérl még hozzáfzhe-

tem: úgy érzem, hogy mindazok, akik Téged ismertünk az éremhez még
irántad érzett legszintéhb tiszteletünket és szeretetünket is hozzá-

fzzük.

iVléltóságos Asszonyom! Midn a Szabó József-emlékérmet átadom,

kérem, méltóztassék azt nemzedékek hosszú során át megriztetni. Ez
az emlékérem nem csupán csak Rakusz Gyula tudományos eredményei-

nek nagyságát fogja hirdetni idtlen-idkig, hanem buzdító példa lesz

cl Rakusz-nemzedékek számára, hogy a tehetséggel párosult za’jtalan

munka elnyeri erkölcsi jutalmán.

Rozlozsnik Pálné megboldogult férje családja nevében mély meg-

illetdéssel és nagy hálával vette át az érmet.

Ezntán Gr. Papp Ferenc titkár olvasta fel jelentését.

1\I élyen tisztelt Közgylés!

1938, a magyar vágyak részbeni teljesedésének éve, nekünk örömet

jelent. Örömet, mert eldeink munkáinak hosszú sorozatával már jól

ismert drága föld egy része hazatért. Az aranyat rejt Duna mindkét


