
8

Varázslatos hely a gyulafehérvári vár 
ezen a verőfényes augusztus végi napon. 
Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egyesület 
székelyföldi táborába tartva néhány órára 
megállunk Gyulafehérváron, Budapesttől 
500 kilométerre. Lenyűgözőek a várfalak, a 
mélységes mély várárkok, és lenyűgöző az 
is, amit a hatalmas erődítmény őriz. Ezeket 
az impozáns erődítéseket a Habsburgok 
emeltették vagy három évszázada, de a vár-
nak sokkal régebben kezdődött a története: 
már a római korban is castrum állt itt. (A 
castrumot bemutató múzeumot nemrégiben 
nyitották meg.)

Ezt a múltat ünneplik most, 2016 augusz-
tusának végén: várnapokat tartanak 
Gyulafehérváron, különféle kulturális ren-
dezvényekkel (ottjártunkkor a szabadtéri 
színpadon épp a 100 Tagú Cigányzenekar 
készült esti fellépésére). A váron belül jól 
láthatóan nagy erőkkel folynak a felújítási 
munkák, egymás után szépülnek meg a régi 
és kevésbé régi épületek. A Szent Mihály 
székesegyház kívülről teljesen megújult, a 
templombelső nagy részét is szépen rendbe-
hozták. (Az egyik déli pilléren egy középkori 
napóra karcolt beosztásai láthatók.) A várbeli 
rekonstrukció részét képezik az itt is, ott 
is elhelyezett zsánerszobrok, melyek többé 
vagy kevésbé kapcsolódnak a város történel-
méhez. Nem csak a vár utcáit lepik el az ilyen 
aranyoskodó szobrok (összesen huszonötöt 
állítottak fel), hanem egész régiónk sétáló-
utcáit. Manapság szinte csak olyan köztéri 
szobrokat emelnek, amelyeket vagy vállon 
lehet veregetni, vagy ölükbe ülni, de legalább 
is melléjük telepedni. Az Unió és a Béke utca 
találkozásához telepített zsánerszoborba pél-
dául bele lehet nézni, ez ugyanis nem más, 
mint egy távcső. A tubus egyszeres nagyítá-
sú, természetesen csak célzócső, mely ponto-
san a csillagásztoronyra irányul. Jó azt látni, 
ha egy város számára fontos a csillagászat. 
A szoborkompozíció mindenesetre egészen 

pontosan kijelöli számunkra jövetelünk való-
di célját, a gyulafehérvári Batthyáneumot.

Ma, 2016. augusztus 26-án könnyű bejut-
ni az épületbe, mivel a várnapok alkalmá-
ból a könyvtár mindenki előtt nyitva áll. 
Adatainkat mindenesetre fegyveres őr veszi 
fel, amiről felötlik bennünk, hogy a vár 
területén még ma is katonaság állomásozik. 
Egyébként közönséges földi halandó nehe-
zen jut be a Batthyáneumba: a látogatást 
Bukarestben kell engedélyeztetni, a könyvtár 
elsősorban kutatók számára elérhető.

A formaságok után szívélyes fogadtatás-
ban van részünk: az előcsarnokban Doina  
Biro Hendre fogad bennünket. A könyvtár 
munkatársa kitűnően beszél magyarul, a 
látogatás során rengeteg érdekes informáci-
óval szolgál. Láthatóan szívügye ez a nagy-
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szerű gyűjtemény: szeretettel beszél róla és 
alapítójáról is, Batthyány Ignác (1741–1798) 
gyulafehérvári püspökről.

Batthyány Ignác 1741-ben született a Vas 
megyei Németújváron. Tanulmányait Pesten, 
Nagyszombatban, Grácban és Rómában foly-
tatta, majd Magyarországra hazatérve egri 
kanonok, később nagyprépost lett, 1780-
ban pedig erdélyi püspökké választották. 
Nagyszombatban megismerkedhetett az 
ottani egyetemi csillagvizsgálóval, majd egri 
tartózkodása idején az Eszterházy Károly 
püspök által alapított Speculával. Bizonyára 
az egri csillagvizsgáló létrejötte is szerepet 
játszott döntésében, amikor Gyulafehérváron 
létrehozta Erdély egyik kulturális központ-
ját, a Batthyáneumot. Az intézmény céljaira 
a korábbi trinitárius templomot és kolos-
tort szemelte ki. A templom átalakított épü-
letében kapott helyet a könyvtár, melyet a 
püspök más gyűjtemények felvásárlásával 
is gyarapított, a földszinten pedig nyom-
da létesült. Itt készült a Batthyáneum első 

csillagásza, Mártonfi Antal műve, az Initia 
Astronomica, amely részletesen bemutatja a 
gyulafehérvári csillagvizsgálót és felszerelé-
sét. Ez a terjedelmes kötet a gyulafehérvári 
csillagvizsgáló legjelentősebb produktuma.

Gyulafehérváron nem volt képzett csilla-
gász, ezért Batthyány püspök a papnevelde 
tanárát, Mártonfi Antalt (1747–1799) szemel-
te ki arra, hogy alapos csillagászati tanulmá-
nyokat folytasson Bécsben, Hell Miksánál. 
A csillagvizsgálót is Hell Miksa javaslatai 
alapján alakították ki, aki a műszerek kivá-
lasztásában is segítséget nyújtott.

A csillagda az épület párkányzata fölött 
kapott helyet, a harmadik szinten. A XVIII. 
század szokásainak megfelelően a megfi-
gyeléseket észlelőteremből végezték, melyen 
több, nagyméretű ablakot nyitottak. Az ész-
leléseket az ablaknyílásokból folytatták, illet-
ve rendelkezésre állt egy kisebb terasz is a 
torony keleti részén. Mártonfi 1798-as művé-
ben szerepel a torony részletes ábrázolása 
is. A Batthyáneum mai kinézete meglehe-
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A Batthyáneum épülete 2016-ban. Jól láthatók a hatalmas 
észlelőablakok, továbbá a homlokzat „Uraniae” felirata
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tősen eltér attól az ábrázolástól, a torony fő 
tömege azonban jól azonosítható. Feltehető, 
hogy nem a végleges állapotot mutatta be 
Mártonfi (a meridiánvonal például valamivel 
keletebbre húzódik, mint a kötetben közölt 
alaprajzon), emellett Gyulafehérvár 1849-es 
ostroma során a torony megsérült, ekkor 
nyilvánvalóan kisebb-nagyobb átalakításo-
kat végeztek. Az intézmény homlokzatára a 
következő felirat került:

VRANIAE 
C. IG. D. BATTHYAN 
EP. TRAN. POSVIT.

Ez később Uraniae-re rövidült (talán a 
múlt század elején történt renováláskor). A 
csillagvizsgálót alaposan felszerelték: a nagy 
falikvadráns mellett hordozható kvadrán-
sok, tükrös és lencsés teleszkópok, ingaórák, 
barométerek, termométerek stb. tették lehe-
tővé az észlelőmunka megindulását.

Mártonfi Antal 1797-ben csillagász-kano-
noki kinevezést kapott, és teljes erővel vetet-
te magát a munkába: ennek lett kézzel-
fogható eredménye az Initia astronomica 
(a csillagász-kanonok feladata volt egyebek 
mellett éves beszámolót is megjelentetni). 
Sajnos Mártonfi Antal 1799-ben váratlanul 
elhunyt, patrónusa, Batthyány Ignác pedig 
1798-ban. A következő gyulafehérvári püs-
pök, Mártonfi József (a csillagász Mártonfi 
Antal bátyja), majd az őt követőt főpásztorok 
is fenntartották a csillagász-kanonoki stal-
lumot, egészen 1860-ig. A torony műszere-
zettségének fejlesztésére azonban nem jutott 
elegendő pénz, ezért aztán már a XIX. század 
közepén is inkább muzeális jelentősége volt 
a csillagdának.

Nem állíthatjuk, hogy megállt az élet a 
toronyban, hiszen például a Hazai és Külföldi 
Tudósítások a Halley-üstökös 1835-ös vissza-
térése kapcsán írja: „folyó september 23-ika 
éjji 11óráján ’s 45 perczenetjén vétethetett 
észre a’ K. fejérvári csillagász toronyban is 
a’ Halley üstökös csillaga”. (Gyulafehérvár 
akkori neve Károlyfehérvár volt). Még a 
XIX. század közepén is mutatkozott hal-
vány esély a fellendülésre, elsősorban Keserű 
Mózes csillagász-kanonoknak köszönhető-
en, aki 1843-ban meridiánkörrel bővítette az 

intézmény felszerelését. A műszer a torony 
nyugati sarkába került, a számára kialakí-
tott észlelőhelyiség pedig az „Urania tere-
me” elnevezést kapta (a mára megkopott 
felirat alatt látható évszám: MDCCCXLIII). 
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Kvadráns Mártonfi Initia astronomica... c. művéből. Johann 
Linterer bécsi mester műhelyében készült, 1793-ban

Az észlelőterem 1918-ban, a Vasárnapi Ujságban megjelent 
felvételen. Az előtérben a Mártonfi-műben szereplő 

hordozható kvadráns
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Ekkoriban indultak meg a rendszeres mete-
orológiai észlelések is. Keserű Mózesnek 
nem sokkal később újabb, jóval szomorúbb 
feladat is jutott: 1849-ben a honvédcsapatok 

lőtték a várat, minek következtében a csilla-
gásztoronyban tűz ütött ki, néhány műszer 
komolyan megsérült, és valószínűleg ekkor 
pusztulhatott el az észlelőterem mennyezet-
freskója is.

Habár a csillagász-kanonoki állás 1860-tól 
megszűnt, nem tűnt el teljesen a csillagászat 
Gyulafehérvárról. A Batthyáneum könyvtá-
rában nagy becsben tartják Haynald Lajos 
1858-ban beszerzett 3 hüvelykes refraktorát 
(Haynald 1852 és 1864 között volt erdé-
lyi püspök). A városi értelmiség soraiból 
pedig kiemelendő Ávéd Jákó (1843–1922) 
és Cserni Béla (1842–1916), akik az 1870/80-
as évek fordulóján részt vettek a Konkoly 
Thege Miklós által szervezett országos mete-
orészlelő hálózat munkájában. Cserni Béla 
1885-ben kis könyvecskét is megjelentetett 
(Tájékozódás a csillagos égen), melyben a 
művelt közönség számára foglalja össze az 
égbolt ismeretével kapcsolatos tudnivaló-
kat. Az ő személye azonban már inkább 
a város múltjával fonódik össze, mint a 
Gyulafehérvári Múzeum létrehozója és első 
igazgatója. Cserni Béla éppen száz évvel 
ezelőtt hunyt el, 1916-ban.

Majdnem száz éves már az a tudósítás is, 
amely a Vasárnapi Ujság 1918/14. számában 
jelent meg, és néhány fényképet is közöl 
az észlelőteremről, amely manapság sokkal 
kopottabbnak tűnik, és egyik-másik műszer 
állapota is kívánnivalót hagy maga után. 
Pedig milyen jó lenne, ha itt is egymásnak 
adnák a kilincset a látogatók, ha déltájban 
együtt figyelhetnék a napkorong átvonulását 
a gyulafehérvári meridiánon, ha a camera 
obscurával fürkészhetnék a város nevezetes-
ségeit a gyerekek (ez az érdekes eszköz most 
lehangoló állapotban található a torony kele-
ti sarkán levő kis kamrában). Milyen jó lenne, 
ha a csodálatos könytár is nyitottabb lenne, 
nem csak ritka ünnepek alkalmával kereshet-
né fel a nagyközönség, és egyáltalán a kuta-
tókon kívül mások is látogathatnák – min-
denki. Alighanem Batthyány Ignác püspök 
úr is így tartaná helyesnek. Reméljük, mind 
a felújításra, mind az intézmény nyitottabbá 
tételére lesz elegendő forrás és szándék.

Mizser Attila

Látogatók a meridiánnál, melyet felnyitható deszkalapok 
védenek (batthyaneumblog.wordpress.com)

Doina Hendre Biro az észlelőteremben, a háttérben jól látható 
a falikvadráns (batthyaneumblog.wordpress.com)


