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RÉTHLY ANTAL 95 EVES

Szalai Tibor

A mü, amelyre 95. évét betöltve RETHLY Antal visszatekint, nem 
születhetett volna meg kimeríthetetlen és sikeres munkássága nélkül. Egész 
életét a tudományos ismeretek buzgó kutatása töltötte be. Tudományos eredmé
nyei átlépik az ország határait. Életművét számos kitüntetéssel ismerték el.

RETHLY professzor búvárkodásának kezdetén a földrengéstudomány 
művelője volt. 1910-ben doktori értekezése e tárgykörrel foglalkozik. A föld
rengések témája azonban későbbi munkássága során is visszatér. Megírja 
"A Kárpát-medencék földrengései" címen a Kárpát-medencében 455-1918-íg elő
fordult földrengések katalógusát. E katalógus a földmozgásokkal foglalkozó ge
ológus kezébe történelemkönyvet ad, mely a földalakulás rövid pillanatának 
képét rögzíti. Minthogy az uj globális tektonika a szeizmológiai vizsgálatokon 
is alapul, ez összefoglalásnak geológiai szempontból történő vizsgálata talán 
hozzájárulhat annak a törekvésnek végrehajtásához, hogy a Kárpát-medencé
nek geológiáját az uj szemlélet szerint módosítva illesszük a Föld összképének 
keretébe.

Nyugalomba vonulása után hatalmas munkára vállalkozott. Érdeklődése a 
régi, elsárgult Írások, elrejtett levéltári anyag kincsei iránt, gazdag adattár 
összegyűjtését tette lehetővé. Kitartó búvárkodással megszerkesztette "Idő
járási események és elemi csapások Magyarországon 1700-ig” című bő ter
jedelmű müvét. A gazdag anyagot a múló időben rendszeresen besorolva a geoló
gus számára is századokat visszatükröző képet tárt fel.

E mü hasonlóan a földrengéseket tárgyaló munkájához a geológus szá
mára azért jelent értéket, mert a klimatológiát történeti beállításban mutat
ja be. A Földet alakitó erők szüntelenül működnek. LYELLtől tanultuk meg, 
mit jelent a folyamatosan ható parányi események egymást követő hatása.
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Amint évmilliók előtt, ma is alakítják, formálják a felszínt és a mélységet, 
Az erők hatása számtalan jelenségben nyilvánul meg: igy a földrengésekben 
és a klimatológiai változásokban is. Leírva azokat az eseményeket, amelyek 
évszázadokon át hazánk területét érték, felszínét alakították RETHLY Antal 
a geológia tudományát is szép adatokkal gazdagította.

RETHLY Antal emberi helyét és jelentőségét e szavakkal jellemez
hetjük: szerény, higgadt és bölcs. 95. születésnapja alkalmából további sike
res működéséhez jő egészséget és munkakedvet és még sok esztendőt kívánva 
a 125 esztendős Magyarhoni Földtani Társulat nevében tisztelettel köszönt 
jük. Engedje meg, hogy a hódolat zászlóját hajtsam meg a 95 éves alkotó 
előtt.
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