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Amikor múzeumunk, illetve jogelődünk a Győri Bencés Múzeum alapításának
másfél évszázados évfordulóján az alapító Rómer Flórisra emlékezünk, igen gazdag
életműből válogathatunk.

Egy különleges egyéniségről, a XIX. század egyik nagy polihisztoráról van szó.
Foglalkozott különféle tudományokkal: ásványtannal, botanikával, zoológiával,
művészettörténettel (ezen belül építészettel, ötvösséggel), régészettel. Tanított: ma-
gántanítóskodása idején bizonyára mindent, középiskolában — mai szóhasználat-
tal — matematikát, fizikát, biológiát, mezőgazdászatot, magyar, német és latin
nyelvet, az egyetemen pedig régészetet.

A fiatal szerzetes tanár 1939-ben került a győri főgimnáziumba. Ekkor latin és
magyar nyelvet tanított. Igyekezett példásan ellátni a rábízott feladatot, de igazi
vonzódása a természet felé irányította. Bakonyi útjairól az iskolai szertár gyarapí-
tására tetemes mennyiségű anyagot hozott. Megismerkedett Ebenhöch Ferenccel,
a későbbi koroncói plébánossal, régiséggyűjtővel. Barátságuk, egymásra hatásuk
következtében Rómer is elkezdett érdeklődni a régészeti tárgyak iránt. Közben is-
kolai elöljárói feltűnő érdeklődését méltányolva felmentették a latin-magyar nyelv-
tanítás alól és a természetrajz oktatásával bízták meg. 1845-ig tanított Győrben.
Ekkor a pozsonyi királyi feltanodához került. A fizika, a természetrajz és a „mezei
gazdászat” oktatása lett a feladata. Pozsonyban érte az 1848-as forradalom kitö-
rése. A szabadságharcba diákjai élén bekapcsolódott, ennek „jutalma” nyolc év bi-
lincsben letöltendő olmützi várfogság lett. Bár amnesztiával 1854-ben szabadult,
tanítani mégis csak az 1857/58-as tanévtől kezdhetett, újra Győrben. Ekkor került
igazán a régészettudomány bűvkörébe Ipolyi Arnold révén, akinek gazdag könyv-
tára és értékes régészeti gyűjteménye is volt. Az akkor a Pozsony megyei zohoron
plébánoskodó tudós történész elsősorban a magyar középkor emlékeire irányította
Rómer figyelmét, de a korábbi történeti és régészeti korszakok, valamint a művé-
szet tárgyainak kutatása is egyre jobban érdekelte. Tanított — természetrajzot,
német nyelvet és mennyiségtant —, mellette a gimnáziumi szertárakat, a gyűjte-
ményeket rendezte Győrben és Pozsonyban is. Szünidejét rendszeresen Győr és
környéke, valamint a Bakony kutatásával töltötte.

Szünidei utazásai során újabb és újabb tárgyakkal gyarapította az iskolai gyűj-
teményt, és hogy ennek fejlesztésével is további tervei voltak már 1858-ban, azt bi-
zonyítja a Győri Közlönyben 1858. december 16-án megjelent felhívása, amelyet a
vidék vadászat- és természetkedvelőihez intézett a gyűjtés érdekében. A cikkben
egy vidéki múzeum előnyeit és szükségességét taglalta, ez a szervező tevékenysége
már mindenképpen túlmutat az iskolai szemléltetőeszköz-táron.

7

SzŐNYI ESzTER RóMER FLóRIS, A MúzEuMALAPíTó



„Ne mondja tán valaki, ha múzeumot akarok nézni, elmegyek Bécsbe vagy
Pestre, és nem keresem az ilyen zugintézetben? Aki így gondolkodik uraim, az so-
hase menjen a Győri színházba, casinóba, kereskedelmi gyűldébe se, mert ezeknél
tán tekintélyesebbet láthat a fent nevezett egyéb városokban is! És mégis bátorko-
dom állítani, hogy magyarnak és főleg győrinek érdekesebb lesz a győri termény-
tárt megtekinteni, ha az idővel olyan lesz, amilyenné tenni akarjuk és fogjuk is —
mint akár a bécsit, akár a párizsit.” 

Első lépésként — a felsőbb rendelkezésként javasolt — oktatási célokat szol-
gáló szertárat akarta bővíteni. A szertár anyaga ekkor még szinte kizárólag termé-
szettudományos anyagot tartalmazott: ásványokat, kövületeket, növényeket,
csigákat-kagylókat, madarakat és madárfészkeket, valamint néhány kitömött em-
lősállatot, összesen mintegy 800 darabot. Néhány régi pénz is akadt a gyűjte-
ményben, ehhez az 1858-as tanév folyamán a pannonhalmi gyűjteményből még
újabb darabokat is kaptak, így a tanév végére a numizmatikai anyag már 1238 da-
rabra szaporodott. 45 db egyéb régiségről is említést tesz a leltár. 

Az 1858-as nyári szünetben ismét gyűjtőútra indult Rómer. Először Tata kör-
nyékét, majd Dél-Magyarországot és Erdélyt járta be. útjáról 13 ládányi anyagot
küldött a gimnáziumba. Ennek elhelyezésére a korábbi szűk és dohos földszinti
helység már nem volt elegendő, így a kibővült gyűjtemény számára a második eme-
leten jelöltek ki helyet. A lelkes gyűjtőmunkát a Vallás- és Közoktatásügyi Minisz-
térium írásbeli dicsérettel honorálta Rómer és a terménytár létrehozásában részes
kollégái felé, a gimnázium tanári kara pedig a Győri Közlönynek mondott köszö-
netet a felhívások közzétételéért. (Győri Közlöny, 1858. 34. és 61. szám) 

A minisztériumi dicséret és a gyűjtemény nagymértékű bővülése után 1858
novemberében a tanári kar elérkezettnek látta az időt a gyűjtés kiterjesztésére és le-
galizálásának biztosítására. Ezért jegyzőkönyvben kérte a minisztériumot hogy a
községi elöljáróknak tegyék kötelezővé a régiségek bejelentését és a gyűjteménybe
juttatását. Ez a jegyzőkönyv indította el azt a folyamatot, amely a múzeum hivata-
los alapításához vezetett. 

1859. május 6-án, tehát éppen ma 150 éve, az építészeti emlékek kutatására
és fenntartására ügyelő császári és királyi középponti bizottmány a győri bencés
gimnáziumot a környékbeli régiségek gyűjtőhelyéül jelölte ki. Egy hónap múlva
Rómer Flórist tudományos és szervezőmunkája elismeréséül a fenti bizottmány tag-
jai közé választotta.

A hatóság támogatásával Rómer lelkes szervezőmunkája eredményekép-
pen tehát lehetővé vált, hogy Győr megyéből a leletek elsősorban a győri ben-
cés gyűjteménybe — Magyarország első vidéki múzeumába — kerüljenek.
Alapításakor a múzeum gyűjteménye 5289 db természettudományos és 1812
db régészeti (főként numizmatikai) darabból állt. A régészeti gyűjtemény anya-
gát szegényesnek és hiányosnak érezte. A Győri Közlönyben közzétett felhívás-
ban (Győri Közlöny, 1859. 69. szám) azonban úgy találta, hogy még mindig nem
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késő elkezdeni a gyűjtést, és ehhez a lakosság hathatós támogatását várta. Fel-
hívása nem maradt eredmény nélkül, magánszemélyektől és a várostól újabb
tárgyakat kapott a múzeum. Az utóbbiak főleg „régi kövek”, római sírkövek vol-
tak. A vidéken összegyűjtött új szerzeményi anyag is jelentős gyarapodást mu-
tatott. Az ilyképpen megnövekedett régiséggyűjtemény láttán külön régészeti
osztály létesítésének gondolatával foglalkozott Rómer. Általában fontosnak tar-
totta a közönség tájékoztatását, a múzeum ügyének pillanatnyi állásáról, a gyűj-
temény gyarapodásáról. Ennek a tájékoztatásnak a szolgálatába állította a helyi
sajtót, ahol Ebenhöch Ferenchez intézett úti leveleiben folyamatosan beszámolt
az 1859-es nyári szünet újabb bakonyi gyűjtőútjának eredményeiről. Később
könyv alakban is megjelenik: A  Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat. Ebben
a munkájában is a helyi múzeum fontosságára, létjogosultságára hívta fel a fi-
gyelmet: ha nem csak Pesten akarunk szép épületeket, gyárakat, színházat látni,
akkor arra is törekednünk kell, hogy a műveltség és az ahhoz kapcsolódó in-
tézmények is legyenek a vidékiek tulajdonában. (A Bakony 31–33. p.) Hogy
mindez nem hiábavaló szervezés, gyűjtés, arról Győr városának lakossága is
meggyőződhetett, amikor 1860. május 30-án a nagyközönség számára is meg-
nyitották a múzeumot.

Muzeológiai munkájának lehetséges folytatóit paptársaiban látta. 1860-ban a
győri Hittudományi Akadémián előadója lett az újonnan felállított archaeológiai
tanszéknek. Kapcsolatot teremtett az akkor Amerikában élő Xántus Jánossal és
egyéb amerikai magángyűjtőkkel és intézetekkel a távolabbi területekről származó
érdekességek gyűjtése céljából.

Tevékenysége lassan túlnőtt a győri múzeum keretein. 1860. október 9-én a
Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta, majd hamarosan
bekerült a régészeti bizottságba is. 1861-ben még Győrben kezdte meg Ráth Ká-
rollyal a Győri Történeti és Régészeti Füzetek szerkesztését. Ezt a munkát folytatta a
későbbiekben is, miután 1861 nyarán Pestre távozott és ezzel megindult pályája
tulajdonképpeni csúcsa felé.

A vidéki kisváros nem tarthatta tovább falai között a sokkal többre hivatott tu-
dást, ám így is profitált tehetségéből: agilissága, szervezőképessége múzeumhoz
juttatta Győrt, elsőként a magyarországi vidéki városok közül.

Rómer Flóris teljes régészeti munkásságát nem célom és nincs is lehetőségem
itt bemutatni. Elég talán a közvetlen környezetünkben végzett, vagy azt érintő pél-
dákra felhívnom figyelmüket.

Ő gyűjtötte be a máig is múzeumunkban kiállított domborműdíszes, római kor-
sót, (1. kép) amikor a mai Rákóczi u. 22-24. telkén római kori sírokat találtak. Jel-
lemzően beépítetlen volt a város e része, hiszen a jelentésben nem utcanév és
házszám, hanem helyrajzi szám szerepel. Foglalkozott a Győri Régészeti és Történeti
Füzetekben az Árpás–Mórichidai Szent Jakab templommal és a közelében előfor-
duló római régiségekkel.

9

SzŐNYI ESzTER RóMER FLóRIS, A MúzEuMALAPíTó



Elsőként hívta fel a figyelmet néhány római
kori „várnára”, a Keszthely–Fenékpuszta típusú erő-
dökre. De elég csak az általa indított és hosszú ide-
ig szerkesztett Archaeologiai Értesítő korai köteteit
lapozgatunk, cikkei tömegét találjuk bennük. A ré-
gészettudomány területén a legtöbbet azonban cso-
dálatos tudományszervező képességével, a régé-
szeti oktatás megteremtésével, Európa különböző
nagyvárosaiban szervezett világkiállításokon a
hazai régészeti eredmények bemutatásával és a ma-
gyar értelmiség „régészeti szemléletének” kiala-
kításával tett.

Néhány szó az utódok hálájáról, a múzeum-
alapító győri megbecsüléséről.

A Győri Bencés Rómer Flóris Múzeum utód-
intézménye az ismert politikai okokból nem kap-
hatta az 1950–60-as években az alapító nevét.
Akkor már jobb volt Xántus János, bár „ameri-
kás” és nem is élt Győrben, de legalább a néniké-
jét látogatta.

A rendszerváltás után több megyei múzeum
nevet változtatott, ill. visszaváltoztatott. 1993-
ban, amikor ennek az intézménynek igazgatója
lettem, bennem is felmerült a gondolat. Végül is
anyagiak riasztottak elsősorban vissza. 1996-ban

az országos Millecentenáriumi Program keretében rendezett oktatási kiállítás legko-
rábbi egységét Győrben rendezhettük meg. A Pannonhalmával és az egyházi oktatás
első évszázadaival foglalkozó rendezvénnyel nyithattuk meg új — azóta sajnos már
megszűnt — időszaki kiállító termünket. Kézenfekvő volt, hogy a kiállítóhely a Rómer
terem nevet kapta. Az épületet ma már Rómer Házként emlegetik Győrben. utcát
Rómer Flórisról elneveztek ugyan Győrben, de meggondolandó, hogy nem érde-
melné-e ezt valahol a belvárosban, a múzeum, vagy a rendház környékén, valami-
kori munkássága színhelyén.

JEGYzET

1 Szőnyi Eszter (1945–2011) írása a győri múzeum alapításának 150. évfordulója alkalmából készült,
elhangzott a Xántus János Múzeumban, a Rómer Emlékülésen, 2009. május 6-án. 
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1. kép
Reliefdíszes római korsó az egykori 

Városház (ma Rákóczi) utcából, 
Rómer Flóris gyűjtése
(Fotó: Tanai Csaba Taca)


