
„Egek s csillagkoronák éjféli barátja" -
Tittel Pál csillagász 

Kétszázhuszonöt évvel ezelőtt, 1784. június 28-án született Pásztón reformkori kiváló csillagá-
szunk. Tittel Pál. Édesapja bognármester és szőlőbirtokos volt. Édesanyja egyszerű, istenfélő, derék 
asszony volt. aki fia szívébe oltotta a vallásosság, a becsületesség nemes érzését. Fiuk már gyermekko-
rában nagy hajlamot tanúsított a tudományok iránt, ezért örömmel taníttatták. Az alsóbb iskoláit Gyön-
gyösön és Kecskeméten végezte, a felsőbbeket pedig Egerben. Kedvenc tárgyai voltak a történelem és a 
mennyiségtan. Mivel célját csak a papi pályán érhette el, ezért az 1800—1801-es tanévben jelentkezett 
az Egri Papnevelő Intézetbe, ahová fel is vették. 

Tehetségét és szorgalmát látva elöljárói 1806-ban a bölcseleti tanulmányok felügyelőjévé nevezték 
ki. Ugyanebben az évben lett szentszéki jegyző, érseki levéltáros és a líceum mennyiségtan tanára. 
1807. január 4-én szentelték áldozópappá. Tanári beosztásán kívül két évig volt a főszékesegyházban és 
az irgalmas rend templomában hitszónok. Hivatali teendői ellátása mellett német, francia és angol nyel-
vet tanult. 1809-ben a pesti egyetemen a szépművészetek és a bölcselet tudorává avatták. 

Báró Fischer István érsek öt szemelte ki az egri csillagvizsgáló igazgatójának, s ezért 1810. szeptem-
ber 2-án úgy rendelkezett, hogy menjen Bécsbe mennyiségtani és csillagászati tanulás céljából. 1811 
augusztusában már újból Egerben volt és terjedelmes emlékiratot nyújtott be érsekének, amelyben az 
egri csillagvizsgáló számára új műszerek beszerzését javasolta. 1814. szeptember 6-án pedig azzal a ké-
réssel fordult főpásztorához. hogy küldje őt a németországi Göttingába. az ottani csillagvizsgálóba, 
amelynek világhírű igazgatója akkor Kari Friderich Gauss volt. Érseke a kérését teljesítette. Tittel 1815. 
november 23-án már Göttingában volt, ahol Gauss bölcs útmutatása alapján azonnal megkezdte tanul-
mányait. Ennek során hamarosan olyan eredményeket ért el, hogy 1816-ban az említett városban latin 
nyelven kiadták egy kortani munkáját. 1817-ben Párizsba ment. onnan pedig Londonba az ottani csil-
lagvizsgálók tanulmányozása céljából. 

1818 februárjában tért vissza Egerbe, ahol azonnal megkezdte munkáját a csillagvizsgálóban. Saj-
nos ekkor már a csillagda felszerelése igen elavult volt, s Tittel ott nehezen tudta tudományos elképze-
léseit megvalósítani. Ezért fogadta örömmel 1822. szeptember 13-án a budai Gellért hegyi csillagdába 
való igazgatói kinevezését. Ekkor megbízták az egyetemen a csillagászat oktatójának is. Ez év novem-
berében hagyta el Tittel Egert és utazott új munkahelyére. A budai csillagda felszerelése ekkor már a 
kor színvonalán állott, fittel tudományos elképzeléseit itt már meg tudta valósítani, s sorra jelentek meg 
tudományos dolgozatai. Fővárosi tartózkodása alatt széles körű irodalmi munkásságot fejtett ki. A csil-
lagászat és a matematika tárgykörében számos értekezést tett közzé különböző szaklapokban. 

Pesten és Budán nemsokára nagy tekintélyre tett szert. A két város magas rangú urainál szívesen lá-
tott vendég volt. Ürményi József az egyetem elnöke, gróf Cziráky Antal országbíró, gróf Brunszvik Jó-
zsef tárnokmester, gróf Majláth József a királyi kincstár elnöke és más magas rangú urak, valamint az 
irodalmi és tudományos élet kiváló képviselői, a legjelentősebb hazai költök. írók vetélkedve keresték 
Tittel társaságát. 

Különös kitüntetésben részesítette Tittelt gróf Széchenyi István, aki többízben is felkereste gellért-
hegyi magányában. Órákat töltöttek baráti beszélgetéssel, vitatkoztak a hazai állapotokról. Gyakori 
vendége volt Vörösmarty Mihály is. 

Érdemeiért a Magyar Tudós Társaság 1830. november 17-i ülésén tagjává választotta. Ő volt a Tár-
saság Matematikai Osztályának első rendes tagja. A Tudós Társaság 1831. február 27-i ülésén bevá-
lasztotta a Tudománytár című folyóirat szerkesztőbizottságába. Akadémiai megbízatása volt. hogy se-
gédkezzék egy matematikai műszótár összeállításában. E könyv azonbancsak Tittel Pál halála után je-
lent meg 1834-ben. Részt vett az első magyar nyelvű lexikon, a Közhasznú Esmeretek Tára első és má-
sodik kötetének szervezésében is. E kötetben az összes matematikai és csillagászati cikket ő írta. 

1829-től sokat betegeskedett. S 1831. augusztus 26-án hunyt el kolerában. Ő volt a Tudós Társaság 
első halottja. Társai a járvány ellenére is elkísérték utolsó újtára. 

Tanítványa Montedegói Albert Ferenc Tittel Pálról készült életrajzában ezt irta róla: „Benne a haza 
egv jeles tudóst, egy nemes lelkű emberbarátot, egy nagy műveltségű férfiút vesztett, kinek aránylag 
kora halála, mert csak 47 éves volt, midőn az élők sorából kiszólíttatott - a külföld tudósait is fájdalma-
san lepé meg és szíves résztvétüket gerjeszté föl." 
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Nagy költőnk. Vörösmarty Mihály az alábbi verssel búcsúzott tőle. 
Téged egek s csillagkoronák éjféli barátját, 
A föld fellegein túl rideg ormi lakót. 
Hogy közelebb jutnál, a csillagok ősura, téged 
Tittel! ohajtásid tűzseregéhez emelt; 
Ah de utánad gyász maradott. Most felmegy az útas, 
S nem leli. mellyel várt, lelke az égi gyönyört; 
Puszta halommá lön az imént meglelkesedett szirt, 
S néma jegy a csillag, mely megyen orma fölött. 

Irodalom: A csillagászat magyarországi történetéből. A klasszikus századok asztronómusai. Összeállította Gaz-
da István. Piliscsaba 2002. 153., 174. old. - Pelle Béla-Perge Imre: Tittel Pál élete és munkássága, Hgri Pedagógiai 
Főiskola Rvkönvve VII. F.ger. I%1. 593-615. old - Vargha Oomokosné-Kanyó Sándor: csillagkoronák éjféli 
barátja." Tittel Pál élete és működése. Bp. 1988. 19-35. old. - Vörösmarty Mihály: Összes költői müvei I. Bp. é.n. 
Sajtó alá rendezte Gyulay Pál. 55. old. 

Szecskó Károly 

„Feltett szándékom volt, hogy Romániába 
megyek, s ott is maradok../' 
A száz esztendeje született Líikő Gáborral 
beszélgetet t Mirk Szidónia-Kata 

• Életrajzát böngészve egész sor helységnévvel találkozhatunk. Hog)'an kapcsolódnak egymáshoz? 

- Hát. mozgalmas gyermekkorom jórészt apám mesterségéből következik. Apám. Becker Ádám ka-
tolikus vallású, német származású ember volt. Kezdő mérnökként került Kassára, ott ismerkedett meg 
anyámmal, a kálvinista magyar Lükö család Magdolna nevű leányával. Nemsokára áthelyezték Komá-
romba, s itt születtem én 1909 novemberében. Anyám nem tudott németül, apám sem beszélt velünk az 
anyanyelvén, azonban német kultúra iránti nagy tiszteletében, kicsi korunktól német kisasszonyt tartott 
mellettünk, s ahogy később elmondta, három évesen már „perfekt német" voltam. Az első világháború 
kitörése után a német kisasszonyok hazautaztak. így történhetett meg. hogy mire iskolába kerültem, tö-
kéletesen elfelejtettem német tudományomat. 

Kisiskolás koromban Trencsén városában éltünk. Apám a komáromi Magyar Királyi Kultúrmérnöki 
Hivatal Vágszabályozási Kirendeltségének volt a főmérnöke. A városban csak a hozzá hasonló állami 
tisztviselők és egyéb tanult emberek nem tudtak szlovákul. Gyerekeiket is próbálták megóvni a „tót 
szótól", hiszen az a parasztok nyelve, és nem illik az úri gyerekekhez. Az állami iskolában rájuk ragadt 
volna a többségben levő tót gyerekek nyelve, ezért a zsidó iskolába járatták őket. Negyedik osztályos 
koromig én is itt tanultam. Ekkor vonultak be a csehek, s jövetelükkel minden iskolában megszűnt a ta-
nítás. 

Apámat, mivel nem esküdött fel az új hatalomra, kiutasították, családjával együtt el kellett hagynia 
az országot. Menekültvonattal érkeztünk Budapestre, ahol rokonoknál kaptunk szállást. Az új kineve-
zését Gyulára kapta, de állását csak a románok kivonulása után foglalhatta el. 1920-ban. 

Gyula az időben Békés vármegye székhelye, nagy parasztváros volt. A grófi kastély és a szűk belvá-
ros körül két magyar, két román és egy német város terpeszkedett. Csak egy római katolikus főgimnázi-
um működött, melynek alsó osztályait kevés kivétellel parasztgyerekek töltötték meg. A gimnázium 
igazgatója és két-három tanára pap volt. a többi civ il. Igen tanulságos most felidézni őket emlékezetem-
ből. Siralmas társaság volt. nem érdekelte őket csupán a szülők társadalmi helyzete, rangja és nem utol-
só sorban nemzetisége. 

Én megrögzött rossz tanuló voltam. III. osztályban latinból és németből megbuktam, számtanból pe-
dig bukásra álltam. Ennek ellenére negyedik osztály végén nem tanácsoltak el. Apámra, de főleg nevére 
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