
Csillagászati emlékhelyeink

Emléktábla Fényi Gyula soproni szülőházán
Sopronban, a Szentlélek utca 3. sz. házá
ban született Finck István, vagyis a ké
sőbbi Fényi Gyula, a Nap kiváló megfi
gyelője. A Finck família Sopron régi ke
reskedőcsaládja volt. Az édesapa Finck 
Ignác és az édesanya Binder Anna Mária 
tizenegyedik gyermekeként 1843-ban 
született István. 8 éves korában apját, 12 
éves korában anyját is elveszítette, nevelői 
a soproni bencés gimnáziumba íratták, itt 
1864-ben érettségizett. Még az év szep
temberében belépett a jezsuita rendbe, 
akkor keresztnevét Gyulára változtatta.

Finck Gyula tanulmányait a nagyszom
bati rendházban kezdte meg, ahol komoly 
matematikai és fizikai képzést kapott.
1871-ben a kalocsai gimnáziumba került 
tanítani, ahol három tanéven át matema
tikát, kémiát, természetrajzot tanított és 
meteorológiai megfigyelésekkel foglalko
zott. Első kalocsai tartózkodása idején 
vette fel a Fényi vezetéknevet. 1874 és 
1878 között az innsbrucki egyetem teológiai fakultásának hallgatója volt, de közben 
matematikai és fizikai előadásokat is hallgatott. 1877. július 31-én szentelték pappá. 
Egyetemi tanulmányainak befejezése után visszakerült Kalocsára és ott a csillagvizs
gáló igazgatója és szorgalmas észlelő, a Nap világhírű kutatója lett.

Térjünk vissza soproni szülőházához. Az épület a belváros északkeleti részéhez kö
zel, szép műemléki környezetben, a gótikus Szentlélek templommal szemben áll. A 
Szentlélek utca 3. számú ház egyemeletes barokk lakóház, a 18. század elején épült. 
Utcai homlokzatán a bejárattól jobbra látható Fényi Gyula márvány emléktáblája és 
dombormű ve. A 75x160 cm-es műalkotáson alul egy 40 cm-es sávban a következő 
felirat olvasható: P. FÉNYI GYULA S. J. EBBEN A HÁZBAN LÁTTA MEG 1845. 
JANUÁR 8-ÁN A NAPVILÁGOT MELYNEK VILÁGHÍRŰ KUTATÓJA LETT. Fe
lette Fényi Gyula domborműves fejszobra van, amelyet körben a 12 állatövi csillag
kép jelei öveznek.

Á dombormű jobb sarkában ez áll: HAICH E. 1935. Ez utal a műalkotás 1935-ös el
készültére és 1935. május 26-ai ünnepélyes avatására, valamint Neszthy Egonné 
Haich Erzsébet szobrászművészre.
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