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Tittel János kádármester és Kron Margit gyermeke, Tittel Péter Pál 
1784. június 28-án született Pásztón. Alapfokú tanulmányait Pásztón 
kezdte, a gyöngyösi ferenceseknél folytatta, végül Kecskeméten 
fejezte be.  

 



1800 őszén került az egri papneveldébe, ahol tanulmányi 
felügyelőként a szemináriumi könyvtárat is gondozta. 

 



Egy egyházlátogatási jegyzőkönyv 
szerint Tittel Pál 1805-ben a 
papnevelde alszerpapja volt.  

 

 



Egerben a Bródy Sándor utca 8. számú házban gyakran látta 
vendégül a város szellemi életének legjobbjait gróf Sztáray 
Mihályné, Eszterházy püspök unokahúga. Eszterházy Eleonóra 
házában Tittel írókkal, költőkkel találkozott, nyelveket tanulhatott.  

 



Fischer István érsek nagylelkű 
mecénásként támogatta Tittel Pál 
tanulmányait, külföldi útjait.  
Az okos és művelt érsek azonban 
szigorú, takarékos ember volt, anyagi 
kérdésekben gyakran támadtak 
vitáik.  
Tittel többször utal leveleiben 
kiszolgáltatott helyzetére, bár a 
csillagászati kézikönyvek vásárlását 
az érsek mindig segítette.  

 



Tittel Pál 1806 őszén az egri Líceumban működő Schola Archi-
episcopalis, az Érseki Főtanoda  matematika professzora lett, 
elméleti és alkalmazott matematikát oktatott. Fischer István érsek 
1809-ben nevezte ki a csillagvizsgáló igazgatójává.  
A Líceum csillagvizsgálója, a Specula 1776-ban kezdte meg 
működését. Az Eszterházy Károly püspöksége idején, Hell Miksa 
tervei alapján épült torony a korszak egyik legjobban felszerelt 
obszervatóriuma volt.  

 



Tittel Pál tankönyve, egy matematikai 
képletgyűjtemény 1810-ben jelent meg a 
Líceumban működő érseki nyomdában, 
amelyet Barkóczy Ferenc püspöksége 
idején, 1755-ben alapítottak.  

 



Tittel Fischer érsek támogatásával 1810 szeptemberében bécsi 
tanulmányútra indult, hogy a korszak neves csillagászainál, Franz 
von Paula Triesneckernél és Tobias Bürgnél tanuljon.  

 



Bécsben tanáraival közösen írt cikke a 
Jupiter holdjairól az Astronomische 
Beobachtungen című bécsi, illetve az 
Astronomisches Jahrbuch című 
berlini folyóiratban is megjelent.  
Tittel 1811 nyarán tért vissza Egerbe. 
Bécsi tanulmányai során, Carl 
Friedrich Gauss műveit olvasva 
határozta el, hogy a német tudós 
tanítványa lesz. 

 



Következő európai tanulmányútjáig a Líceumban tanított. Egy 
1815-ös jegyzőkönyv szerint az Érseki Főtanoda hallgatói Tittel 
professzor úrnál elméleti matematikából vizsgáztak, 
többségük „eminens” eredménnyel. 

 



Egerben is szokás volt, hogy a hallgatók a tudományos fokozatok 
elnyeréséhez írt téziseiket kis füzetekben jelentették meg. Az ún. 
liber gradualisokban tanáraik nevét is feltüntették.  



Az Egri Főegyházmegyei Könyvtár 1814-től vezetett vendégkönyvében a 
líceumi könyvtárat felkereső látogatók névbejegyzései között 
megtalálhatjuk Tittel Pál nevét is, aki 1815 júniusában, németországi útja 
előtt írta be nevét a könyvbe. 

 



Tittel Pál Buda, Bécs, Prága, Drezda és Lipcse érintésével 1815. október 
23-án érkezett Göttingenbe. Hat szemesztert töltött a városban, eljárt 
Gauss előadásaira, de részt vett a kisbolygók kutatásában is. Cikkei 
német csillagászati szakfolyóiratokban jelentek meg. 

 



Tittel Gauss vendégeként egy olyan 
polgári életformát ismert meg, 
amely meghatározó élményt 
jelentett a protestáns városban 
tanuló katolikus papnak.  
Leveleik alapján Tittel mély 
tisztelettel tekintett Gaussra, aki 
szinte fiaként szerette őt. 
Egyik tanítványának küldött 
levelében így írt róla: „Ő [Tittel], 
mint ahogy ön is tapasztalni fogja, 
derék jellem, alapos ismeretekkel és 
forró szorgalommal.”  

 



Tittel Pál Göttingenben 1816-ban 
kiadott naptárkészítési műve a 
római katolikus, az ortodox, az 
evangélikus és a református 
egyház előírása szerint, tömör és 
gyakorlatias formában adja meg 
az egyházi ünnepeket. 
Könyve mottójául Ovidius szavait 
választotta:  
„Nézd el, ez írásomnak nem volt 
célja dicsőség, szolgálat nektek, 
s hátha haszon nekem is.” (ford. 
Kartal Zsuzsa) 

 



Tittel Pál saját kezű csillagászati 
számításai az Astronomisches Jahrbuch 
für das Jahr 1818 című kötet borítóján. 
Ezt a kiadványt is göttingeni 
tanulmányai idején vásárolta. 

 



1816 áprilisában Tittel Pál Gauss társaságában Bajorországba utazott. 
Az „égi múzsa gothai palotájában”, a seebergi csillagvizsgálóban 
fogadta őt Zách János Ferenc. A pesti születésű csillagász vezette a 
korszak egyik legmodernebb obszervatóriumát. 

 



1817 tavaszán érkezett meg Tittel Párizsba. Részt vett a Francia Akadémia 
ülésein, megfigyeléseket végzett a királyi csillagvizsgálóban. Báró 
Podmaniczky József bevezeti Párizs társasági életébe, ahol politikusokkal, 
az egyház másként gondolkodó tagjaival is találkozik.  



„Majdnem elfelejtettem megjegyezni, 
hogy Mme Delambre kávéja in natur 
igen finom ital. Ő azt állítja, hogy a 
víznek hidegnek kell lennie, ennek 
szerinte kémiai alapja van, amint ki 
is fejtette. Nem hajlandó elismerni, 
hogy a víz alkalomadtán langyos, sőt 
meleg is lehet, anélkül, hogy ez a 
kávét elrontaná.”  
Tittel Párizsból több levelet írt 
Gaussnak, amelyekben szellemes 
stílusban számolt be a párizsi 
szalonok világáról. 



1817 októberében Londonba utazik. Greenwich-ben megtekinti a Királyi 
Csillagdát, fogadja őt William Herschel, az Uránusz bolygó felfedezője, a 
korszak egyik legjelentősebb csillagásza. Angliai utazásáról így írt 
önéletrajzában: „Egyébként T. P. Britanniában annyi és oly jelentős 
kedvezésben részesült, hogy az emberek iránt a legmélyebb hálát és a 
tapasztalatok felejthetetlen emlékét hozta magával.”  



Tittel Pál európai körútjának 
állomásairól útlevele tanúskodik, 
amelyet az Egri Főegyházmegyei 
Könyvtárban őriznek.  



1817 végén érkezik haza Egerbe. Nincs könnyű helyzetben: a Specula 
műszerei ekkorra már elavultak és Fischer érsek sem tudja anyagilag 
támogatni őt. Tittel ennek ellenére 1824-ig Egerben maradt, matematikát 
és csillagászatot tanított a Líceumban, megfigyeléseket végzett. 



Egerben készült értekezése a Tudományos Gyűjteményben jelent meg 
1820-ban. Magyar nyelven és tudományos igénnyel írt ismeretterjesztő 
cikk, amely több csillagászati alapfogalmat tisztáz és gyakorlati segítséget 
nyújt bizonyos számítások elvégzéséhez.  



1824 szeptemberében Tittel Pál Budára kerül, ahol a gellérthegyi csillagvizsgáló 
igazgatója és a pesti egyetem tanára lesz. A kedvezőtlen gazdasági és személyi 
feltételekkel csak nehezen tudott megbirkózni. A mindennapos lélektelen 
adminisztráció és az egyetemi előadások megtartása egészségét is aláásták. 



Budán Tittel legfontosabb 
támasza Montedegoi Albert 
Ferenc volt, aki 14 évesen 
került mellé, hogy Tittel 
haláláig hűséges munkatársa 
legyen. 
Albert Ferenc 1851-ben az 
egri Líceum tanára, a Specula 
igazgatója,  a Főegyházmegyei 
Könyvtár könyvtárosa lett.  



A nehézségek ellenére Tittel Pál Pest-Budán elismert tudós, cikkeit külföldi 
szakfolyóiratok közlik. Az obszervatóriumot a reformkor írói, tudósai, 
politikusai látogatják. Kazinczy Ferenc 1828 áprilisában így írt: „Szerencsésnek 
tartom magam, hogy az ég Csillagjaival a haza Csillagát, Titel Urat is 
láthatám.” 



Tittel 1830 novemberében a Magyar Tudós Társaság rendes tagja lett. Albert Ferenc 
így emlékezik: „Akkor mondotta nekem, hogy ezen új alapítvány a magyar nemzet 
fentartása és a culturnépek sorába lépésének egyik erős biztosítéka és hogy 
végtelenül örül, hogy őt is megtisztelték azzal, hogy e nagy horderejű és jövőjű 
testület egyik munkatársa lehetett.” 



Tittel Budán folytatta ismeretterjesztő munkásságát, a Közhasznu 
Esméretek Tára című lexikon számára írt magyar nyelvű 
csillagászati és matematikai szócikkeket, de részt vett a 
Mathematikai műszótár szerkesztésében is. 



1831-ben a „cholera öldöklő daemona” söpört végig Európán, Magyarországot 
sem kímélte. Tittel Pál is megbetegedett és 1831. augusztus 26-án elhunyt.   
„E’ volt az igaz tudós, az igaz ember!” – írta egyik barátjának Döbrentei Gábor.  
Tittel haláláról a Tudományos Gyűjtemény is tudósított. 



Tittel Pál temetésén Vörösmarty Mihály is részt vett, emlékező 
verse (Móra Ferenc szerint a legszebb magyar epigramma) a 
Hasznos Mulatságok 1831. szeptember 24-i számában jelent meg.  



A Magyar Tudós Társaság nevében 
Bitnicz Lajos búcsúzott Tittel 
Páltól:  
„…Urania most is gyászban 
sorvadó templomával koszoruzott 
sz. Gellérti szirt! mondsza: mint 
fáradozott itt tiszte körében? mint 
fösvénykedett az álom óráival, 
hogy azokat tudományának 
szentelhesse? hányszor, midőn 
alatta s körülte gondatlan 
nyugalomban hevert minden, s 
fáradt testét új gyönyörökre edzé, 
hányszor reszketett a hidegben, 
hogy az ég csudáit szemlélhesse? 
vagy felleges éjjeken hányszor 
virrasztott a csillogó mécs gyenge 
világánál, hogy Isten dicsőségét 
hirdethesse.” 



Tittel Pál könyvtárának jelentős hányada ma is hozzáférhető. 
Könyveinek egy része halála után visszakerült Egerbe. Két 1843-ból 
származó könyvjegyzék közül az egyik csillagászati és matematikai 
műveket sorol fel (90 tétel) a másik jegyzék lexikonokat, szótárakat, 
történeti, teológiai és nyelvészeti tárgyú könyveket vesz lajstromba (79 
tétel). 



Az 1848/49-es szabadságharcban 
a gellérthegyi csillagda a budai 
vár visszafoglalása során 
elpusztult. Albert Ferenc 
megrendülten számolt be 1849. 
június 28-án a Fővárosi 
Bizottmány előtt:  
„Huszonnégy év óta az 
Intézetnél szolgálván és benne 
úgyszólván fölnövekedvén, a 
Csillagdával történt szomorú 
eseményeket jobban fájlalom, 
mintha magam életét 
elvesztettem volna.”  
Műszerek, kéziratok, könyvek és 
kutatási adatok semmisültek 
meg.  



A Magyar Orvosok és Természetvizsgálók 13. nagygyűlését 1868-ban Egerben 
tartották, ekkor adta közre Albert Ferenc Tittel Pálról szóló emlékezését. Albert így 
jellemezte őt: „Tittel magas, széptermetű, nyulánk ember volt, kinek arczvonásaiból 
nemes érzet és kiváló jószívűség szólottak.” (A kötetben látható a fenti metszet is.) 



Az Egri Pedagógiai Főiskola 
évkönyvében már 1961-ben 
megjelent egy tanulmány Tittel 
Pálról. Két fiatal matematikus 
(később az intézmény főiskolai 
tanárai), Pelle Béla és Perge Imre 
a szakember szemével tekintette át 
Tittel életművét.  



Az Akadémiai Kiadó 1988-ban 
jelentette meg a Tittel Pál életét és 
tudományos munkásságát bemutató 
monográfiát.  
Vargha Domokosné és Kanyó Sándor 
munkája számos fényképet és 
korabeli dokumentumot, leveleket, 
visszaemlékezéseket közöl, például 
Tittel 1830-ban latinul készített 
önéletrajzának a fordítását. 



Sárneczky Krisztián és Sipőcz Brigitta magyar csillagászok 2003-ban fedeztek fel egy 
4-5 kilométer átmérőjű égitestet, amely a Mars és a Jupiter között kering és 5.57 év 
alatt kerüli meg a Napot. A Nemzetközi Csillagászati Unió a kisbolygót 2010-ben Tittel 
Pálról nevezte el. 



Az Eszterházy Károly Főiskola Szenátusa 2011. decemberében 
hozott határozatot arról, hogy a főiskola Központi Könyvtárának új 
neve 2011. december 15-től Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum 
legyen. 



Az összeállításban Tittel Pál önéletrajzát és leveleit, Albert Ferenc 

Tittelről szóló életrajzi tanulmányát, Bitnicz Lajos emlékbeszédét  

és Vargha Domokosné Tittel-monográfiáját használtuk fel.  

A bemutatott könyvek és kéziratok az Egri Főegyházmegyei 

Könyvtár, az Egri Hittudományi Főiskola Könyvtára és a Tittel Pál 

Könyvtár gyűjteményéből származnak. 
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