
NAPLÓ
B Ú C S Ú R ÉTHLY ANTALTÓL

(1879. május 3. - 1975. szeptember 21.)
Meghatódott lélekkel álljuk körül Réthly Antalnak - szentírási kifejezéssel
a "vir iustus"-nak, az igaz embernek ravatalát. Tisztemnél fogva a Szent

István Társulatnak, az Apostoli Szentszék kiadójának nevében 'kellene most Is
ten Hozzádot mondanom neki, aki e nagymúltú katolikus intézménynek hosszú
időn át elnöke volt, úgy érzem azonban, akkor kap a megemlékezés megfelelő
teljességet, ha azt, bár fogyatékosan, de az egész ember vonásainak keretébe
illesztjük. Vessünk tehát egy-egy pillantást eltá'lJozott idősebb testvérünkre, mint
családatyára, mint tudósra, mint istenhivő férfiúra és mint a Szent István Társulat
elnökére.

1) Réthly Antal mindenekelőtt példás családapa volt, majd nagyapa és déd
apa (4 gyermeke, 4 unokája és 6 dédunokája van). A családi szentély fátyla
mögé a betekintés csak diszkrét lehet, annyi mégis köztudott, hogy elhunyt atyai
testvérünk odaadóan gondos feje volt családjának. A hitvessel szemben mindig
ápolt és megnyilvánuló szeretet és gyöngédség harmonikussá tette házassági éle
W.ket, s e szeretet intenzitásának élő tanúságaként, az aránylag korán elhunyt
feleség és édesanya után újabb házasságra nem lépett, hogy annak emlékét mi
nél bensőségesebben őrizhesse. - Az Isten áldásaként fogadott négy gyermekü
ket időtálló lelki-szellemi-erkölcsi értékekkel bocsátották az élet útjára, megad
va nekik a jó nevelést, a felső fokig eljutó iskoláztatást, a mindenről mindig
való gondoskodást, amíg diplomához és álláshoz juttatva elindíthatták őket ön
álló életük útjára. Az atyai pedagógia alaphangjának színezetét a klasszikus
"educatio strenua", a jó értelemben vett, okos szigorúság adta meg: a munka
morálra, szorgalomra, helytállásra, becsületességre, humanitásra nevelis, az em
beri és természeti értékek kellő tiszteletére, - amely nevelésből természetsze
rűleg nem hiányozhatott a meggyőzésre épített vallásosság sem, Kölcsey in
telmét tartva szem előtt: Imádd az istenséget, ez a legelső rendszalfály Pytha
goras aranyverseiben és úgy hiszem, méltán! De mert a régi latinok mondása
szerint: Verba movent, exempla trahunt: a szó megmozdít, de a példa magával
ragad, nála is a leghathatósabb nevelési eszköz saját életpéldája volt. Ennek a
tekintélyt biztosító nevelésnek köszönhette, hogy amikor gyermekeit szárnyra bo
csátotta, s miután az unokák és dédunoká1c kis csapata is gyarapodott körötte,
az egykori apai tekintély nem ingott meg, sőt patriarkális szintet öltve fokoza
tosan növekedett. Ezért vallhatják nem jogosulatlan. önérzettel leszármazottai,
hogy ebben a családban, Réthly Antalék családjában, ismeretlenek voltak azok
a családi válságok, amelyek olyan szomorúan jellemzik korunkat.

2) A tudós. - Amikor életpályája kezdetén a földrajz, a légkörtan és föld
mágnesség tudományszakával .jegyezte el magát, annak a nem mindennapi sze
ren.csének örülhetett. hogy olyan európai tudósok voltak tanárai, mint Konkoly
Thege Mi/dós, a csillagászati tudomány modern magyar megalapozója, Lóczy La
jos, a kiváló földrajztudós, Köveslígethy Radó, az asztrofizika matematikai meg
alapozóinak egyike Európában, és Eötvös Loránd, az elméleti és kísérleti fizika
európai hírű tudósa. Amikor Eötvös Loránd, az akkori közoktatásügYi miniszter,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, az 1911-es kecskeméti földrengésről

tudományos elemzést akart hallani, arra Réthly Antalt kérte fel s szalcreferá
tuma annyira alapos volt, hogy elnyerte Eötvös teljes elismerését; megállapitá
sait mások tudományos utóvizsgálatai mindenben igazolták. Nagynevű tudós
professzorai nem méltatlanra pazarolták lángelméjük dús kincseit, mert Réthly
Antal fokozatosan kibontakozó életművével egyenrangúvá nőtt fel közéjük. Bi
zonyság erre az a nem mindennapi tény, hogy 70 évet töltött el szaktudománya
eredményes szolgálatában. Több mint 250 tanulmány vallja őt szerzőjének és
önállóan megjelent könyveinek sora is tiszteletet parancsol. Nem lehet itt fel
adatunk felsorolni könyveit, de egyet meg kell emlitenünk, s ez az: "Időjárási

események és elemi csapások Mag'yarországon" című mú. Érdekes adatokban bő

t:elkedő munkájának két testes kötete jelent meg, a harmadik kéziratban várja
a napvilágot. A háromkötetes mű anyaga olyan horizontot fog át, amelynek
szakszerűen leírt és kritikailag kiértékelt jelenségei már az egyetemes köztörté-
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netre, a társadalmi és kulturális jelenségek alakulására is hatással bírtak. - A
Magyar Meteorológiai Társaság Réthly Antalban tiszteli megalapít6ját (1925), de
úttörő ő azon a rögös úton is, amely a magyar meteorológiai szolgálatot európai
élvonalba emelte. Min(1ezek láttán nem meglepő, hogy Európában Angliától II
Szovjetunióig szépszámú tudományos intézmény vallhatta szerencséjének, hogy c5t
tiszteletbeli Jagjának választhatta.

3) A Stent István Társulat elnöke. - Kiemelkedő érdemei vannak Réthly An
talnak, mint a Szent István Társulat elnökének is. Előbb már éveken át tagja a
Társulatnak, később beválasztják annak igazgatóválasztmányába, és bár tag, majd
osztályvezető a volt Szent István Akadémiában is, mégsem a szokásos ranglétráa
emelkedés juttatja őt az elnöki székbe, hanem olyan történelmi szituáció, amikof'
- köznyelvi kifejezéssel élve - ember kellett a gátm e tisztség betöltésénéI.
Megvdlasztása és a felkérés az elnökségre olyan években történt, amikor egy ka
tolikus intézményben a vezető helyet betölteni kén'yes dolog volt, érvényesülési
és társadalmi hátrányt jelentett. O kockázattól sem riadva vissza a Társulat mel
lé állt, Czapik Gyula egri érsek, Réthly Antal és EstY Mikl6s képezte azt a tri
ászt, amely a szétesés szélén álló Szent István Társulatot megmentette a további
hazai katolikus élet és feladatok számára. Megválasztása 1952-ben' történt, azóta,
tehát több mint 20 éven át, töltötte be e fontos tisztet. Mint élete és vállalt mun
kássága minden mozzanatában, úgy e feladatkörében is a maximumra törekedett.
Egybeforrott a Társulat létével, életével. Érdekelte annak legkisebb ügye is. Tu
dós módra jegyezgette magának a Táj'sulat életütemét tükrözc5 adatokat: a meg
jelent társulati könyveket és azok íróit, a tervbe vett kiadványokat, maga is
hatékonyan közreműködve hasznos indítása·ival. A szellemi szinten túl ugyan
úgy figyelt, számba vette és gondjait képezte a Társulat anyagi ügymenete is.
Sok időt igénybe vevő tudományos búvárkodása közben is szakított magának
mindig időt, hogy mint elnök részt vegyen és vezesse a Társulat igazgatóválaszt
mányi üléseit. A társulati életben könnyű, sőt örömteljes volt a vele való együtt
működés, ez természetes következménye volt kiegyensúlyozott egyéniségének. Ki
magasló szellemi értékeivel, elért tudományos e'redményeivel soha nem büszkél
kedett, a Társulaton belül a legegyszerűbb feladatot betöltő alkalma.zottban is a ma
gához hasonló társulati munkatársat látta, egyszef'Űségével, közvetlenségével min
denkit megnyert, már az érintkezés első pillanatát6l. - Személye fontos kon
t.truktív tényezője lett - együttműködve a Társulat más vezetőivel - annak II
kiegyensúlyozott könyvkiadási tevékenységnek, amely megfontoltan irányította
újabb fellendülés felé a katolikus könyt'kiadást. -::- 1974 májusában az Országo.
Meteorológiai Szolgálat és a Magyar Meteorológiai Társaság együtte"s díszülésén
ünnepelte az akkor 95 éves tudóst, Ugyanakkor a Szent István Társulat évi ren
des közgyűlése a Magyar Katolikus Püspöki Kar elnökének, a Társulat fővédő

jének és a Püspöki Kar tagjainak jelenlétében, a Társulat örökös díszelnlJkének
választotta őt.

4) Homo Dei. - Ha istenhivő és gyakorlati vallásos életét jellemezni akar
nók,azt legegyszerűbben így fejezhetnénk ki: Homo Dei - Isten embef'e volt.
Istenhivősége nem tételszerűen csak elméleti, hanem gyakorlati. Utolsó éveiben
vele együtt élő gyermekei tanúsítják, hogy egyetlen nap sem tért nyugovóra
esti ima nélkül. Minden vasárnap és ünnepnap hallgatott szentmisét, hacsak eb
ben betegség nem akadályozta. Ha tehette, havonként meggyónt és gyakran já
rult az Úr asztalához. Jól mondta valaki róla: Még arcvonásai is elámlták, hogy
Q. Mindenható harmonikus lelkiséggel áldotta meg őt. Ama tudósok szép gár
dájához tartozott, akik az emberi társadalom javát és Isten dicsőségét egyfor
mán szolgálták.

Krisztus ajkáról hangzik el Szent Lukács evangéliumában: Putasne veniens
Filius hominis inveniet fidem in terra? Vélitek-e, hogy amikor eljön az Embef'
fia, talál hitet itt a földön? (18,8) Hát ebben a testvérünkben, akitől itt most
búcsúzunk, (Jdvözítőnk megtalálta ezt a számon kért hitet.

A szimbolikán túl, még reális jelentősége is van annak a feltűnő ténynek,
hogy Isten kegyelme egészen különösen ott állt mellette a szó szoros értelmé
ben élete első és utolsó perceiben. A keresztség szentségének lélekfehérító ke
~)yelme már születése napján érintette őt, s azon a koraőszi szombatestén, ami
kor már csak félórák v.álasztották el a földi távozástól, kérésére megjelent kóf'
házi ágyánál szeretett lelkiatyja, s rámosolyogva, feléje intve és ,áldását véve
lépett át nemsokára sz örökkévalóságba.

FÉLEGYHAzy JÓZSEF, alelnök
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Tájékozódás

Fővárosunkl:>an 1975 szeptemberében rendez
ték meg a Nemzetközi Finnugor Kongresz
szust, mely nemcsak a nyelvek rokonságát
bizonyította, hanem - mínt Illyés GyuLa
írja Hálás köszöntésében (Megjelent a Ti
szatáj szeptemberí számában több igen ér
tékes, erre az alkalomra készült tanulmány
társaságában) -: "A szomorüan szétszakadt
világ minden részéből idejövő nyelvtudósok
a szavak rokonságának felmutatásával egy
másfajta rokonságnak is a szószólói: a
népek, nemzetek eredendő testvériségét hir
deti".

Fülep Lajos emlékezetét idézi a Jelenkor
szeptemberí száma. Fülep a század nagy gon
dolkodói közül való, a Babits Mihályok,
Németh Lászlók családjából. Ezt bizonyítja a
lapban megjelent három tanulmány is, me
lyeknekgazdiag anyaga és nyitott kérdései is
arra figyelmeztetnek, milyen nagy szükség
volna Fülep Lajos írásainak mind teljesebb
és hozzáférhetőbb kiadására (arról nem is
szólva, hogy hagy,atékának feldolgozása is
ugyancsak sürgető feladat).

Mindennapjaink egyik legsúlyosabb, legége
tőbb problémájáról, az alkohollzmusról szól
Domokos Lajos Megel6w, gyógyítanIl círnü
tanulmánya az Alföld szeptemberi számál:>an.
Ebből is' s a forrásul használt szakcikkekből
is nyilvánvaló, hogy itt valóban társadalmi
méretü problémaról van szö, A megoldás
rnódozataín természetesen lehet vitázni (az
alkoholt tartalmazó italok árának alapos fel
emelése, mint megoídás, legalábbis erősen

kétséges orvosság. Akik eddig elltták a fize
tésüket, ezután is elisszák. Arról nem is
szólva, hogy egy ilyen intézkedés mílyen
érzékenyen sújtaná a nem alkoholistákat ís.) ;
s bár kétségkívül hasznos, hogy beszélünk és
írunk az alkohoUzmusról, de tenni azért jóval
többet lehetne ellene.

A Móra Könyvkiadó egyik legnépszerűbb

sorozata A világlrodalom gyöngyszemei. Ez a
kitúnően szerkesztett és mindenkor magas
müvészi és ismeretterjesztő szlnvonadat kép
viselő sorozat ezát1la1 egy meglehetősen gyarló
kötettel "gazdagodott". Koncert címmel a
zenéről szóló verseket gyüjtötte egybe Csu-

kás István. Enyhén szólva elgondolkodtató,
kiket szerepeltet és kiket nem válogatásában.
Azt már megszoktuk, hogy Sík Sándor minden
létező antofógíából kimarad, kimaradt termé
szetesen ebből is (noha egyik legszebb verse
a Mozart hallgatása kl\zben). Kimaradt Pi
linszky János is, Rónay György is, Vasadi
Péter is, Toldalagi Pál is. De ne folytassuk
a sort, mely már így is sokat mondó. Még
csak az a kérdés motoszkál bennünk, mit
tudhat meg a majdani olvasó e kötet jegyze
teibőI. Corelllről, hogy "nagy olasz zene
szerző", Gluckról, hogy "nagy német zene
szerző", Prokofjevről a változatosság ked
véért, hogy "nagy szovjet-orosz zeneszerző".

:€s "nagy" Szkrjabin is, de nem nagy Webern.
,0 viszont "vezéralak". Magas tájékoztatás,
nyilván sok ezer pétdányban ••.

Szerkesztóségünkbe beküldött, külföldön meg
jelent magyar nyelvd kiadványok:

A Mérleg ez évi harmadik száma jó néhány
időszerű, izgalmas kérdést jár körűl. Ha
kicsit haloványabbnak érezzük is például Az
újra felfedezett Chesterton címü tanulmányt,
annál izgalmasabbak Hans Rotter fejtegetései
(A keresztény nemi erkölcstan megalapozása)
és a Pontos jegyzetek rovatban ti Jézus Tár
saság 32. általános rendi gyüléséhez fdzött
kommentárok.

A Szolgálat 25. száma a Szentírás, az
Eucharisztia, a szenvedés, a szolgálat, a
példaadó hősök és Jézus Szíve köré építi
tanulmányait. Valamennyi téma fontos ve
zérlő elve kell, hogy legyen a modern ke
reszténységnek, így természetes, hogy a
szám míridegyfk tanulmányát jelentős hoz
zájárulásnak tartjuk a zsinat utáni szelle
miség kialakításához. KüIönösen megkapó
az ól kis portré, mely Damian Deveustert,
a leprások apostolát mutatja be. Az "Egy
ház szava" címü rovatban olvashatjuk a
Szentatya szentéví apostoll buzdításának
magyar fordítását és üzenetét ti hivatások
napjára.

A Szolgálat 26. száma ugyancsak fontos
írásokat közöl, elsősorban a míndíg közöt
tünk munkálkodó Lélekről. Különösen el
gondolkodtató NemeshegYi Péternek a Szent
lélek az Atya és Fiú közösségeben és az
egyházban címü tanulmánya.

Polyák Ferenc

Az emberek elmúlnak, a fák sorra kidőlnek.

Tűnődik, mit tehet, hogy itt marassza őket.

Igy jár-kel a világban. A kezében szekerce.
Hogya múland6t mégis maradóbbá teremtse.

(QiJnalJ .{kJiMJIJ
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