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volságot egy jelzés 7,5 perc alatt tette meg, 
így a 20–30 szavas távirat leadása több órát 
igényelt, a százszavasé pedig az egy napot 
is meghaladhatta.

Háromnaponként az állomások óráit 
„idQjel” táviratozásával a berlini hiteles órá-
hoz szinkronizálták. Erre azért volt szük-
ség, mert a helyi idQ 26 perc eltérést muta-
tott a vonal két végpontján. Naponta elvileg 
3–6 órán keresztül m_ködhetett a távíró, de 
a vonal alig volt kihasználva: éves szinten 
500–700 táviratot továbbítottak. Például 
1840 novembere és 1841 januárja között a 
rossz idQ miatt egyetlen táviratot sem tud-
tak leadni [8].

A csak tizenkét példányban elQállított 
„szigorúan titkos” kódkönyvet O’Etzel dol-
gozta ki. Ebben 57 mondat, 49 helység- és 
folyónév, 16 személynév, 10 megszólítás 
és cím, 75 távíró-alkatrész, 19 anyag- és 
szerszámnév, majdnem ezer különbözQ szó, 
elöljáró, szótag, 34 darab napokat, hónapo-
kat és idQadatokat kifejezQ jel, 3 írásjel, 104 
szám, 119 segédige, 64 szófordulat, azaz 
összesen mintegy 2200 kód volt található. 
A kódolás/dekódolás Berlinben, Kölnben és 
Koblenzben történt [7].

A Berlin–Köln szakasz 1849 júniusáig, 
a Köln–Koblenz vonal pedig 1852 októbe-
réig m_ködött. Ezen idQpontokat követQ-
en az adott vonalakon a hírcserét már az 
elektromágneses mutatós távíró segítségé-
vel bonyolították le.

– o –
A fénysugarakat mindenütt a „láthatatlan” 

elektronok, a jelzQkarokat, -táblákat, -göm-
böket pedig a „delejt_k” és elektromágne-
sek váltották fel… Ekkortájt vette kezdetét a 
„vaspályák” és a „villanyosság” százada, ám 
az információs világháló még vagy másfél-
száz évet váratott magára.  Â

Irodalom

[1] R. Appleyard: Pioneers of Electrical Com mu-
nication: Claude Chappe. Electrical Com mu-
nication. Vol. 8. No. 2. (Oct. 1929) pp. 63–80.

[2] Preussischer optischer Telegraf. [http://
de.geschichte–chronologie.de/]

[3] G. J. Holzmann, B. Pehrson: The Early His to ry 
of Data Networks. Ch. 3.: Abraham N. Edel-
crantz; Ch. 5.: Other Countries. [www.it.kth.se/
docs/early_net/]

[4] Portsdown Shutter Telegraph [www.portsdown–
tunnels.org.uk/ancient_sites/]

[5] G. J. Holzmann: The Use of Optical Telegraphs 
in England and Elsewhere. [http://spinroot.com/
gerard/pdf/]

[6] www.paisleyfamilysociety.org.uk/history
[7] Optische Telegraphie in Preussen 1832–1852. 

[www.optischertelegraph4.de/]
[8] M. Giesecke: Die Technisierung der akustischen 

Medien der Fernkommunikation. [http://
peterpurg.kdpm.org/kultgesch/]

Riegl Sándor németajkú család gyer-
mekeként 1863. november 10-én 
látta meg a napvilágot. Születési he-

lye az Alsó-Ausztriában található Krems. 
Mai nevén Krems an der Donau, megkü-
lönböztetésül a felsQ-ausztriai Krems nev_ 
településektQl. MegjegyzendQ, hogy Riegl 
több életrajzában is – hibásan – FelsQ-
Ausztria szerepel családi fészekként.

KésQbbi elQmenetelét meghatározó 
alapfokú iskoláit Ausztriában végezte. Ezt 
követQen gimnáziumban tanult, amikor 
hatodik osztályos korában, 1879. szeptem-
ber 3-án belépett a jezsuita rendbe. A szo-
kásos próbaidQ letelte után a közös oszt-
rák–magyar rendtartományhoz tartozó al-
földi városba, Kalocsára került. Itt tanult 
meg magyarul, és magyar földön fejezte 
be tanulmányait: a Budapesti Magyar Ki-
rályi Tudományegyetemen, azaz az ELTE 
jogelQdjén, természettan és mennyiségtan 
tanárként diplomázott.

Egyházát és rendjét lelkiismeretes kö-
zépiskolai tanárként szolgálta. A kalocsai 
érseki fQgimnáziumban, a Stefaneumban 
(ma Szent István Gimnázium, önkor-
mányzati kezelésben), 1896-tól 1917-ig 
tanított. Az 1910–1914-es idQszakban az 
intézmény igazgatói posztját is betöltötte. 
A nehézségekkel teli, háborús idQben ke-
rült 1917-ben a pécsi Jézus Társasági Pius 
Kollégiumba. Itt 15 esztendQn át, 1932-ig 
oktatott fizikát, sQt 1922-ig direktorként 
is szolgált vicerektori, majd rektori mi-
nQségben.

1892-ben Innsbruckban szentelték pappá. 
A klérus tagjaként az évtizedek alatt külön-
féle rendi elöljárói tisztségeket viselt, vala-
mint empatikus lelki vezetQként volt ismert. 
Behatóan foglalkozott a szentek életével (pl. 
Berchmans Szent János). Kortársai türelmes 
és barátságos, kifogástalan modorú ember-
nek tartották. Tehetséges diákjainak elQme-
netelét önzetlenül segítette és támogatta.

MegfigyelQi munkája jellemzQen a 
légköri elektromossággal összefüggQ fi-
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A kalocsai Haynald Obszervatórium –  
a mai Szent István Gimnázium tetején

Riegl Sándor, 
egy jezsuita tudóstanár
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A csillagászattörténeti kutatások savát-borsát a nagy idQk szem- és fültanúival történQ talál-
kozás adja. Sajnos mindez csak a legújabb kor esetében „m_ködik”, hiszen Galileit és kor-
társait nem tudjuk mikrofonvégre kapni. Ellenben vigasszal szolgál az idQ rohanása, hiszen 
2013-ban már az 1980-as évek eseményei is történeti jelentQséggel bírnak. Hát még a maga 
idejében a napmegfigyeléseirQl európai, sQt világhíres Haynald Obszervatórium tevékenysé-
ge! Amelyhez e sorok írójának Bács-Kiskun megye eme kistérségében végzett évtizedes csil-
lagászati ismeretterjesztQ munkája mellett a természettudományokat gyakorlatiasan oktató 
és népszer_sítQ soltvadkerti tanító, Szakács László jelentette a személyes kapcsolatot. Olyan 
szálat, amely az intézmény csillagászat melletti másik hangsúlyos eleméhez, a meteorológi-
ához kötQdik. Szakács hat évtizedes meteorológiai megfigyelQ munkássága során ugyanis a 
Haynald Obszervatóriummal is kapcsolatba került, ahonnan a második világháborús front 
miatt hiányzó hQmérséklet, csapadék, szélirány és -erQsség, felhQzeti adatait pótolta. Az in-
tézménytörténet e szakterületen legkiemelkedQbb alakja a jeles jezsuita tanár, iskolaigazgató, 
tudós, a 150 esztendeje született Riegl Sándor. Írásunkban rá emlékezünk.
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zikai jelenségekhez kapcsolódott. Ezen 
a területen Réthly Antal úttörQnek ne-
vezte munkásságát, hiszen rajta kívül 
kizárólag az ógyallai meteorológiai és 
földmágnesességi obszervatóriumban 
voltak hasonló jelleg_ kutatások. Spe-
ciális — ma már idegenül hangzó — 
m_szerei közül érdemes megemlíteni a 
Benndorf-féle regisztrátort, az Ebert-féle 
ionaspirátort, az elsQ fotocellát elkészítQ 
Elster–Geitel-páros szórókészülékét és 
az elektromos potenciált mérQ Wulf-féle 
elektrométer. Az érseki székvárosban 
Schreiber-féle viharjelzQvel a zivatarok 
éves és napi periódusát vizsgálta. Szél-
sebesség mérésére szolgáló Robison-
anemometert szerkesztett, amellyel mind 
Kalocsán, mind Pécsett végzett mérése-
ket. Több kalocsai tanártársához hason-
lóan az Obszervatórium fQ profilját je-
lentQ csillagászat területére is elkalan-
dozott, és elektromos méréseket hajtott 
végre a Halley-üstökös 1910-es vissza-

térte során, továbbá feljegyezte a Kalo-
csa egén felt_nQ fényes meteorok, azaz a 
t_zgömbök adatait.

A kalocsai érseki gimnázium 1905–
1906. évi értesítQjében kiemelkedQ fon-
tosságú oktatás- és technikatörténeti 
írást jelentetett meg az iskolai fizikata-
nítás és a fizikai szerszertár témakör-
ében – „jó gyakorlatként” bemutatva sa-
ját oktatási intézményét. De nemcsak írt 
a szertárról, hanem annak m_ködtetésé-

ben és fejlesztésében el-
évülhetetlen érdemei vol-
tak. 1897-ben rend- és ta-
nártársától, a csillagász 
végzettség_ Ritli Vendel-
tQl vette át a szertár Qrzé-
sét. 1905-ben az Q tervei 
alapján húzták fel az ok-
tatási intézmény új szer-
tárépületét. Itt a jezsuiták 
hagyományaihoz és tö-
rekvéseihez híven a kor-
szak kiemelkedQ techni-
kai újdonságai szolgálták 
az oktatást: Röntgen-csö-
vek, Tesla kísérleti eszkö-
zei, Oudin- és Seibt-féle 
rezonátorok, Telefunken-
rendszer_ drótnélküli te-
legráf.

Vonzotta az idQszámítástan és csil-
lagászattörténet. A Stefaneum értesítQ-
jében publikált az idQmérésrQl, a Ma-

gyar Kultúrában a vati-
káni csillagda vezetQjé-
rQl emlékezett meg 80. 
születésnapja apropóján. 
Három évtizeden keresz-
tül, 1903-tól 1933-ig nap-
tárkiadók számára csil-
lagászati és kronológiai 
adatokat dolgozott fel és 
szolgáltatott (pl. Magyar 
Katolikus Almanach). Az 
Obszervatórium „házi-
gazdájaként”, azaz a gim-
názium igazgatójaként 
hozzájárult a csillagásza-
ti tudásszint növeléséhez, 
mivel a diákok számá-
ra rendszeresek voltak a 
neves csillagász, obszer-
vatórium-igazgató, Fényi 
Gyula által tartott csilla-
gászati elQadások. Riegl 
az ún. csillagászati estek 
keretében is találkozott 
diákjaival – immáron az 
alma mater falain kívül. 
Rendszeresen publikált a 
kalocsai gimnázium érte-
sítQjében, elismert szer-
zQje volt Az IdQjárásnak, 
írt a Mathematikai és Ter-

mészettudományi ÉrtesítQbe. Nemzetkö-
zi elismertségét külhoni publikációinak 
köszönheti: többször cikkezett a mérték-
adó Meteorologische Zeitschriftben.

Riegl Sándor életének 69. évében, 
1932. július 14-én (több életrajzban – hi-
básan – 15-én) Pécsett hunyt el. Hajna-
li 5 órakor a város jezsuita rendházában 
érte a halál. Július 15-én helyezték örök 
nyugalomra a baranyai megyeszékhe-
lyen.  ÷
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Az obszervatórium egykori meteorológiai állomása


