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RóMeR FLóRiS éS BRigeTiO eMLékeinek kUTATáSA

Bevezetés

A mai Komárom-ószőny alatt rejtőző ókori város és legiós tábor, Brigetio ku-
tatásának megkezdése, mint annyi más régészeti korszaké és lelőhelyé, ugyancsak
Rómer Flóris nevéhez kötődik.1 ugyan a vidéken előforduló romok, antik emlékek
már a középkortól felkeltették az utazók és történetírók figyelmét, akik némely kő-
emléket leírtak munkáikban, mégis az első régészeti kutatások Rómer nevéhez fű-
ződnek.2 1859-től többször tért vissza a lelőhelyre, gyűjtötte, rajzolta az előkerült
leleteket és mérte föl a római romokat, sőt kísérletet tett megóvásukra, dokumen-
tálásukra. Legnagyobb célját, egy önálló múzeum életre hívását, azonban sem
győri, sem pedig pesti működése alatt nem tudta elérni. Ez majd csak bencés rend-
társának, Gyulay Rudolfnak sikerült, amikor 1886-ban létrehozták a Komárom-
vármegyei és Komáromvárosi történelmi és régészeti egyletet. (Számadó 1997,
152.) Rómer Brigetio romjai és emlékei iránti érdeklődéséről a hagyatékában ta-
lálható levelek, rajzok tanúskodnak. Különösen fontosak az úti jegyzőkönyveiben
tett feljegyzései, amelyek alapján azon évek és napok is megállapíthatóak, amikor
felkereste Komáromot és ószőnyt.3 Ipolyival, valamint a vidéken mérnökként és út-
mesterként működő Kosztka Károllyal és Malek Károllyal folytatott levelezése fon-
tos és eddig kiaknázatlan információkat kínál Brigetio kutatásához.4 Ezekhez
társulnak még azok a hivatalos levelek és jelentések, amelyek különféle intézmé-
nyek adattáraiban találhatóak, valamint a helyi napi-, illetve hetilapokban megje-
lent beszámolók és tudósítások. E tanulmányban azonban elsősorban Rómer Flóris
ószőnyi kutatásainak és a Brigetioval kapcsolatos irodalmi működésének bemuta-
tására teszünk kísérletet, míg az általa kezdeményezett kutatások egy önálló mo-
nográfiában kerülnek közreadásra.5

Az első ószőnyi utak és A Bakony

Rómer Flóris Ipolyi hatására 1858-tól kezdett el foglalkozni a régészettel, így a
szünidei kirándulásain szorgalmasan gyűjti a cserepeket, a különféle leleteket, vala-
mint keresi fel a régészeti lelőhelyeket és mindenkit, akinek birtokában a múlt emlé-
kei találhatók. (Papp 2006, 79.) Győr környékének bejárása után, 1859. későnyarán,
pontosan július 13-án jut el a Komárom közelében fekvő ószőnybe, ahol az antik világ
emlékei nagy számban fordulnak elő. Erről a kirándulásáról beszámol a Szünnapi le-
velekben a Győri Közlöny hasábjain (Rómer 1859),6 majd pedig szerkesztve került ki-
adásra A Bakonyban.7 (Rómer 1860, 27–34.) ugyanekkor ismerkedik meg az Ácson
lakó egykori honvédtiszttel, Malek Károllyal, a Győr–Buda közti főutat felügyelő út-
biztossal. Mint írja: „Figyelmemet ki nem kerülhette az Ácson lakó és a Szőnyön kiá-
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sott műemlékekre gondosan ügyelő
Malek utibiztos úr udvarában hosszabb
idő óta felállított többféle római farag-
vány, melyek, hogy minél előbb kerülje-
nek muzeumunkba, már a szükséges
lépéseket kellő helyen meg is tettem.”
(Rómer 1860, 30.)  Maleknak köszönhe-
tően számos római feliratos kőemlékre
lesz figyelmes, melyeket úti jegyzőköny-
vében rajzban is rögzített (1. kép).8 Ráa-
dásul Malek levelekben tájékoztatja az
újabb leletekről. Az egyik, 1860. decem-
ber 17-én kelt levelének összefoglalását
az ószőnyi Pannonia szőlőben előkerült
római kő feliratával9 és egy középkori
edény rajzával együtt közli a Győri Régé-
szeti és Történeti Füzetekben.10 (Rómer
1861a, 92.) Malek 1861. áprilisban tör-
tént elhelyezését követően azonban tá-
vozott azon személy, aki felügyelte és
összegyűjtötte a római emlékeket
ószőny környékén.11

A Győri Közlönyben és A Bakony-
ban megjelent beszámolóban ismerteti
Brigetio fekvését, a római emlékek legfontosabb lelőhelyeként ismert Pannonia
dűlőt, valamint néhány itt előkerült kőemléket. (Rómer 1860, 29–34.) így a Schön-
wisner által már ismertetett szarkofágot, melynek feliratát ki is egészítette,12 vagy
a Minervának és Geniusnak állított oltárokat.13 ugyancsak kitér a zichy gróf udva-
rában fekvő szarkofág feliratára, amit M. Aurelius Candidusnak a legio I. Adiutrix
veteránjának és feleségének készítettek,14 a Jupiter Optimus Maximusnak a Nagy-
magtárnál található oltárára,15 valamint egy, a Dunaparton álló szarkofágra.16

Rómer említést tesz még a tisztilakban található feliratos római téglákról, valamint
a terra sigillata edényekről. (Rómer 1860, 33–34.) Mint megjegyzi: „Minden árvíz
után számtalan pénzt, cserép- tégla- veder- mécsesdarabot találnak a szőnyi duna-
parton. Feltüntek a gyönyörű pecsétviasz-színű, legszebb díszítményekkel ékesített
táltöredékek […] a szobák festett pallói és oldalfalai.” (Rómer 1860, 34.) Rómer
ezekben az években kezd el foglalkozni a római és középkori feliratos emlékekkel,
amelyek közlésében versenyre kel Paúr Ivánnal is. Leírásai és feloldásai egyre meg-
bízhatóbbak, pontosabbak, mely önképzésnek köszönhetően közel egy évtizeddel
később már a Magyar Nemzeti Múzeum római feliratos emlékeinek kiadásával alkot
máig is maradandót. (Rómer–Desjardines 1873) 
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1. kép
Rómer rajza a brigetioi leletekről a VII. úti 

jegyzőkönyvében (Forster Központ, Rómer hagyaték)



Az Archaeologiai Bizottság felkérése Brigetio emlékeinek vizsgálatára 

Az 1858-ban alakult Archaeologiai Bizottság hasonlóan a bécsi székhelyű k.
k. zentralkommissionhoz törekedett arra, hogy a múlt emlékei iránt érdeklődők
felkérésével információkat nyerhessen egyes lelőhelyekről, illetve leletekről. (Papp
2006, 78.) Rómer a Szünnapi levelek és A Bakony révén országos népszerűségre tett
szert. Ennek, valamint az Archaeologiai Bizottságban meghatározó szerepet játszó
Ipolyi Arnold barátságának köszönhetően kapta meg az első felkérést a Bizottság-
tól Brigetio emlékeinek vizsgálatára. E felkérést Ipolyi Arnold közvetítette 1861.
májusi levelében,17 mivel a Bizottság értesült a szőnyi leletek széthordásáról és
pusztulásáról.  Ipolyi a következő sorokat intézte Rómerhez:18 „Főtisztelendő ura-
ságod szólíttassék fel, miszerint tárgyavatottságánál és buzgoságnál fogva, de ugy
is mint e bizottmánynak választott tagja, és mint a ki ezen nevezetes régészeti lel-
helynek nem csak közelében lakik, de annak egyszersmind legtájékozottabb isme-
rője jelenleg, szólíttassék fel aziránt: méltóztatnék az archeologiai bizottmányt
tudósítani, vajjon csakugyan történtek- és legujabban e nemű felfedezések, miben
állottak azok, elenyésztek-e végkép, vagy megszerezhetők volnának- és mi módra
hahogy műbecsüknél fogva arra érdemesek.

Általában igen kivánatosnak látja az Archaeol[ogiai] Bizottság e mellett az iránt
is egyuttal megkeresni Főtisztelőségedet, ha hogy a Szőnyben fenlevő antik sarkop-
hagok s emlékek számáról, azoknak műbecséről, a mennyire t. i. netalán feliratokkal
és domborművekkel jeleskednek, ugy egyeb ott ne talán fenlevő anticagliakról, min-
deneknek állapotáról, vajjon t. i. biztosan elhelyezve vagy romlásnak kitéve és kinek
birtokában vannak, azoknak megszerzése s biztosítása a nemzeti Muzeum számára
mű- és emlékbecsüknél fogva kívánatik és kieszközelendő volna birtokosaiktól —
mind eziránt részletes s okadatolt véleményt adni ne terhelletnék.” Ipolyi e levelében
kérte, hogy e szakvélemény először neki küldje el, amely meg is történt.19 1861. jú-
nius 17.-i levelével együtt Ipolyi már a javításokkal együtt küldi vissza Rómernek a
jelentést,20 amely azonban nem maradt meg sem Rómer hagyatékában, sem pedig a
levéltári anyagban. Nagy valószínűséggel az Archaeologiai Bizottság iratanyagával
pusztult el. Ipolyi azonban hivatkozik rá a Magyar régészeti krónikában: „Rómer tu-
dósítása szerint ugyanis eddig az ottani úti biztos Malek úr, a kiásott emlékek fen-
tartására a legnagyobb gondot fordított, de újabban hivatalából kiesvén, a leletekre
azóta kevés figyelem fordíttatott. Reményleni lehetett azonban akkor, hogy Komá-
rom megye első alispánja Sárközy József úr, ki Kömlődön saját érdekes Muzeumá-
ban mindent összegyűjtött, mit környéken találni lehetett, e tekintetben rendelkezni
fog. Valamint Gróf zichy János is, kinek ezen tárgyak birtokában vannak, segédkezet
fog nyújtani megőrzésökre.” (Ipolyi 1862, 291.) Rómer győri tartózkodása alatt, mint
arról az 1866-os tanulmányában megemlékezik, többször megfordult a lelőhelyen:
„Négy évvel előtt, mikor még Győrött éltem, Bregetium területén gyakran megfor-
dultam, és Malek Károly úti biztos által, kit ezen terület tudományos szempontból
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érdekelt, minden előjött műemlékről értesültem…” (Rómer 1866, 150) Minden bi-
zonnyal a jelentéshez készített jegyzeteit őrzi III. számú úti jegyzőkönyve, mely 1861.
évi kutatásainak feljegyzéseit tartalmazza.21 A jegyzőkönyv 8. és 13. lapjai között ta-
lálható rajzok és feljegyzések jul. 15-én készültek, ami valószínűleg egy elírás lehet.
Rómer az aquaductust és a különféle kőemlékek lelőhelyeit jegyezte fel, valamint az
ószőnyben előkerült téglabélyegek rajzait (2. kép). Itt emlékezett meg ismét Malek út-
mester ácsi udvarában található kövekről és egyéb leletekről.22 Rómer maga is utal
Mogyorósy János tatai gyűjtő levelének a Győri Történelmi és Régészeti Füzetekben
történt közreadásakor arra, hogy a Nemzeti Múzeum kérte a vármegyét a leletek
megszerzésére és megmentésére. (Rómer 1861b, 286–287.) Sőt a levélhez fűzött
szerkesztői megjegyzésben maga ajánlkozott az ásatások és kutatások elvégzésére:
„Egyébiránt magam is szívesen ajánlkozom utasítást adni, sőt ha a különben az ása-
tással járó költséget a nemzeti intézet megtérítené, többször lerándulnék a helyszínre,
hogy előadandó esetekben a műkincsek leírását vagy lerajzolását eszközöljem.”
(Rómer 1861b, 287.) Ebből azonban egyelőre nem lett semmi, mivel mind az anyagi,
mind pedig a régészeti háttér ekkor még hiányzott a megvalósításhoz.
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2. kép
Rómer rajza a brigetioi leletekről a III. úti jegyzőkönyvében (Forster Központ, Rómer hagyaték)



Rómer látogatásai ószőnyben és tudományos eredményük

1861 őszén Rómer ugyan elhagyta Győrt és Pestre költözött, kapcsolata azonban
kezdetben nem szakadt meg a vidékkel. (Hampel 1891, 15. (415.)) Már a következő
évben visszatér Brigetióba, hogy adatokat gyűjtsön A Magyarország területében Panno-
niában fennmaradt néhány római várnáról című tanulmányához, melyben ószőny (Bri-
getio), Fenékpuszta és óbuda (Aquincum) felszínén látható ókori romokat, sáncokat
azonosítja a Marsigli 1716-ban megjelent művében található ábráival a pannoniai cast-
rumoknak. (Rómer 1863) Tanulmányával ugyanekkor kezdi meg a pannoniai római
Limes kutatását is, méghozzá úttörő módon személyesen keresve fel a sáncokat, romo-
kat, feljegyezve megfigyeléseit, gyűjtve az előkerült leleteket. (Hampel 1891, 32. (432.))

A felső-pannoniai várak — római táborok, erődök — között tárgyalta Brigetio
maradványait, amit személyesen mért fel és készített róla rajzot (3. kép), mint írta:
„Legközelebb mult héten felrándúltam ó-Szőnyre, hogy a többször látogatott cast-
rumnak Marsili-féle rajzát, a fennmaradt sánczokkal összehasonlítsam, és ha mit le-
hetne kiigazítani, az utókor számára följegyezzem.” Módszere meglehetősen egyszerű
volt: „Természetes, hogy tudósításom mérnöki pontosságot nem igényelhet, mivel
egyedűl lépésekkel mértem meg a terjedelmes térséget.” (Rómer 1863, 46.) Ez a rajz
szolgált alapjául a Közleményekben megjelent alaprajznak (4. kép). Rómer részletesen
bemutatta Brigetiot és környékét földrajzi, hidrológiai szempontból, és összevetette
Marsigli leírásával a felmért sáncokat.23 (Rómer 1863, 45–46.) Tanulmánya alapjául
szolgáló megfigyeléseit és adatait a IX. úti jegyzőkönyve bírja, amelyben részletesen
feljegyezte a római földhányások méretadatait is.24
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3. kép
Rómer rajza a brigetioi táborról  (Forster Központ, Rómer hagyaték)



Rómer e  tanulmányának megjelenése után csak 1865. november 1-jén láto-
gatta meg ismét Brigetio romjait, melynek oka a következő volt: „… az Akademia
udvarában a sz. Ferencz-rend tartományi főnökével, főtisz. Piry Czirjék atyával ta-
lálkoztam. A tudományt kedvelő régi jó barátom arra figyelmeztetett, hogy ó-Sző-
nyön ismét nagyban ásnak, és hogy a Dunaparton a felírásos kövek egész halmai
fekszenek.” (Rómer 1866, 151.) Szőnyi kirándulásáról a XVIII. úti jegyzőkönyve
bír rajzokkal és feljegyzésekkel, melyeket az Archaeologiai Közleményekben megje-
lent tanulmányában legnagyobb részt közölt.25 Felkeresve zichy uradalmi lakát,
Rómer számos szobrot rajzolt és írt le. (Rómer 1866, 152–153.) Több római felira-
tot (mint pl. a RIu 514, RIu 589, RIu 603, RIu 385) jegyzett le és közölt a tanul-
mányban. (Rómer 1866, 154–157.) A kirándulás során Rómer Kún Miklóssal
megtekintette Izsa-Leányvár sáncait (Rómer 1866, 155.), majd visszatérve a kör-
nyékbeli házaknál található köveket, valamint téglabélyegeket jegyezte le. Figyel-
mét nem kerülték el a Dunaparton található bélyeges terra sigillata edények
töredékei, amelyekből szintén többet közölt. (Rómer 1866, 158.) November 16-án
két római szobának a padlóját ásatta meg, azonban jelentősebb lelet nem került
elő, mégis fontos megfigyeléseket tett Brigetio pusztulása/felhagyása tekintetében:
„Azonban csak ezen egy napi ásatás is léggé tanusítani látszott azt, hogy legalább
a Dunaparti házak lassankint omlottak össze, és hogy azon kavics és homok réte-
gek, melyek a pázsit alatt néhány lábnyira a padlatok fölött elterülnek, valami na-
gyobb áradásoknak eredményei, melyek után a még fennlevő falak beomolván,
századok alatt a legfelső televény földet adák.” (Rómer 1866, 159.) Rómer még né-
hány kisebb tárgyat mutatott be Markusovszky Gusztáv gyűjteményéből. (Rómer
1866, 159–160.) A numizmatikai leletanyagra is figyelemmel volt, így saját gyűj-
téseiről és mások gyűjteményeiről lajstromokat készített. (Rómer 1866, 160–161.)
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4. kép
Brigetio és környékének rajza Rómer tanulmányában (Rómer 1863, I. tábla)



Megállapítása a szőnyi leletekkel és a kutatásokkal kapcsolatban lesújtó, ugyanak-
kor egy lehetőséget is felvetett a lelőhelyen zajló földmunkák figyelemmel kíséré-
sére: „Mindezekután, mik eddig Szőnyön találtattak, s miket még naponkint
fölfedeznek, nem csoda, hogy bennem azon vágy ébredt, bár legalább jövőre le-
gyen gondoskodva arról, miszerint tudományos kincseink minden nyom nélkül el
ne vesszenek. A mi eddig el volt hanyagolva, az igaz többé nem pótolhatjuk; azon-
ban tudományos testületünknek kötelessége legalább mostantól fogva, eszközökről
gondoskodni, hogy ez mintegy szégyenünkre továbbá ne történhessék […] továbbá
hogy az országos főmérnöki hivatal honfiailag megkerestessék, szíveskedjék a
Szőnyhöz legközelebbi, talán a győri vagy esztergomi országos mérnők urat avval
megbízni, hogy hivatalos utazásának alkalmával a felhányt vonalokat jegyzőköny-
vébe bejegyezni, és időről időre elnökének beküldeni ne terheltessék, hogy az ar-
chaeol. Bizottmány ennek útján az ásások mibenlétéről tudomást kaphasson.”
(Rómer 1866, 160–161.) E javaslatának megvalósulására azonban még majd egy
évtizedet várnia kellett. Rómer szőnyi kirándulásáról és megfigyeléseiről az Aka-
démia 1865. november 27-ki ülésén számolt be (Rómer 1866, 151.), majd e be-
számoló szerkesztve és rajzokkal ellátva megjelent az Archaeologiai Közlemények
1866. évfolyamában. (Rómer 1866) 

újabb látogatása a tanulmány megjelenését követően nem várat sokat magára
és már 1866. december 10.-én ismét kirándulást tett Szőnybe, ám ezúttal Torma Ká-
roly kíséretében. Az ekkor tett megfigyeléseit XXII. úti jegyzőkönyve tartalmazza.26

A kirándulás során több római sírkövet, valamint egyéb kisebb leleteket rajzolt le
(5. kép).27 A feliratos emlékek a kiadatlan pannoniai feliratok tanulmányban kerül-
tek részben közlésre. (Rómer 1875) Rómer ezt követően 1868. június 28-án láto-
gatja meg ismét ó-Szőnyt, ahova ezúttal gőzhajóval érkezik. A villámlátogatás
eredménye számos római felirat lejegyzése volt.28

Mind a kisebb leletek, mind pedig a kőemlékek az egyre intenzívebbé váló építke-
zések és mezőgazdasági munkák során igen nagy számban kerültek elő, majd kerültek
külföldre, amelyről a Nemzeti Múzeum mellett az Akadémia Régészeti Bizottsága is ér-
tesült. 1870. november 29-én Rómer ismét ószőnybe utazott, amely hátterében az újabb
leletek előkerülése állhatott. Ezekről a leletekről a XXXI. úti jegyzőkönyvében találhatók
feljegyzések.29 Segítője ezúttal Dobák János komáromi állami főmérnök volt, aki számos
leletre hívta fel a figyelmét, így például egy szarkofág mellékleteire (6. kép).30

A Magyar Tudományos Akadémia többször tett kísérletet arra, hogy a helyi, il-
letve a megyei méltóságokat megnyerve gondoskodjon az előkerült leletekről, el-
sősorban a római kőplasztikákról és feliratos emlékekről, ami az anyagi források,
valamint a lelkes amatőrök hiánya miatt nem vezetett eredményre. így például
1870 decemberében  az Akadémia — bizonyosan Rómer hatására — megpróbálta
elérni Komárom vármegye közönségénél, hogy az megfelelő tároló helyet alakítta-
sson ki az előkerült leletek, kőanyag tárolására. E felszólítás azonban a megye ré-
széről az anyagiak hiányában elutasításra talált.31
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5. kép
Rómer rajza brigetioi leletekről a XXII. úti jegyzőkönyvében (Forster Központ, Rómer hagyaték)

6. kép
Rómer rajza brigetioi leletekről a XXXI. úti jegyzőkönyvében (Forster Központ, Rómer hagyaték)



1871-ben április 23-án Rómer ezúttal Hampel Józseffel látogatott el Szőnybe,
ahol két mérföldkövet tekintettek meg, tisztázták felirataikat, melyeket aztán
Rómer közölt az Archaeologiai Értesítőben.32

Az egyre jelentősebb mértékű földmunkák pusztításai miatt 1874. júniusában
Rómer a Magyarországi Műemlékek Ideiglenes Bizottsága megbízásából kereste fel
zsigmondy Gusztáv mérnök társaságában Brigetio romjait, hogy mind a bizottságnak,
mind pedig a Nemzeti Múzeum igazgatójának jelentést tegyen a tapasztaltakról, illetve
javaslattal éljen a problémák megoldására. A kirándulás során igen sok tégla- és edény-
bélyeget, valamint néhány római kőemlék feliratát rögzíti,33 melyeket az Archaeologiai
Közleményekben tesz közzé. (Rómer 1875) 1874. júniusi kiküldetése alkalmával ugyan-
akkor több római feliratos emléket megszerez a Nemzeti Múzeum, valamint a Pesti
Egyetem régészeti gyűjteménye számára. (Rómer 1875, 37., 46., 48.) Az ószőnyi ro-
mokkal és leletekkel kapcsolatos javaslatának fogalmazványa szerencsére fennmaradt
a Magyar Nemzeti Múzeum Érem- és Régiségtárának iratanyagában:34

„ Tekintetes Igazgatóság!

zsigmondy Gusztáv kir. mérnőkkel ki levén küldve a magyarországi műemlé-
kek ideiglenes bizottsága által ó-Szőnyre és vidékére, hogy az ottan, a terjedelmes
ásatások alatt talált régiségeknek biztosítására és a régi Brigetiumnak helyszínelé-
sére nézve a fenforgó körülményeket tanulmányozván ezen két czélnak elérteté-
sére véleményt nyujtsunk be; befejezvén ezen utazásunkat a helyszínelésre nézve
a küldőinknek a jelentést már benyujtottuk; de mivel az ó-Szőnyön talált kő- és
egyéb régiségek, nagyobb mérvben, és mintegy rendszeresen összvevásároltatván
külföldre vitetnek, kötelességemnek tartom, mint muzeumi tisztviselő a Tekint. Mu-
zeumi Igazgatóságot ezen kedvezőtlen körülményre figyelmeztetni ’s egyszersmind
arra kérni, miszerint mielébb a kellő intézkedések megtörténjenek, hogy az ó-sző-
nyi leletek az országon kívűl ne vitessenek. Azért

A) a csak nehezen elvihető kőemlékekre nézve már megkéretett az emlékek
országos bizottsága, miszerint a nm. közlekedési minisztérium által hasson
Kosztka Károly állami mérnök urra, kinek úgy is hivatalos teendője, hogy
havonkint legalább egyszer ó-Szőnyre kirándulván, figyelembe vegye a nap-
fényre került régiségeket, és azokat az országos bizottságnak bejelentse. —
Ezen urat ki különben is nagy előszeretettel és kellő szakképzettséggel bír a
m. n. muzeumi igazgatóságának meg kellene kérni, hogy mindazon tár-
gyakról, melyek ezen osztályba tartoznak a n. muzeumhoz legalább rövid je-
lentést tegyen; az emlékeket intézetünk számára biztos helyre vitesse, és az
ide való szállításokról előleges költségvetést fölterjeszen, sőt a szállításnál
is közbenjárni szíveskedjek.

B) A kisebb műtárgyakra, érmekre stb. nézve már ó-Szőnyön a lakosság any-
nyira van a várból kiránduló tisztek által igénybe véve, miszerint sokszor a
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legérdekesebb leletek, arányilag csekély, de azonnal lefizetendő áron, meg-
vétetvén, kereskedési czikkek gyanánt külföldre vitetnek. Sajnálnunk kell,
hogy eddig sem találkozott Komáromban ezek iránt érdekkel viselő hazafi,
ki intézetünk javára a tárgyakat megvehette volna; ezen a bajon nem is lehet
másképpen segítenünk, mint hogyha a helyszínen, vagy Komáromban van
biztosunk, ki valamint a szükséges becsületességgel, úgy a kellő szakisme-
rettel is bír, hogy így a gyakran nagy becsű tárgyak a nemzetnek biztosítta-
ssanak. Ilyen egyént vélek nevezett Kosztka Károly urban találni, kinek tiszta
hazafiassága, szeplőtlen magaviselete, és a római régiségek iránti előszere-
tete párosulván a szükséges szakismerettel elég biztosítékot nyújt arra, hogy
őt a múzeum számára leendő vásárlásokkal megbízhassuk, sőt ezek esz-
közlésére hivatalosan megkérjük.

A mód, melyen a vásárlásokat kivinni lehetnem véleményem szerint ez? Ha
akármilag nagyobb becsű vagy árú tárgy lenne eladandó, azt Kosztka úr nekünk
ujonnal az ajánlott tárgy áráról való jelentést, egy vázlat mellékletével beküldené,
mire innen a válasz vevésre vagy nem vevésre rögtön következnék. —

A kisebb, ép, vagy ujabb alakú vagy csekély áru tárgyakra nézve ezen elővi-
gyázat nem szükséges; a nevezett úr által beküldendő ajándékok elégségesen ta-
nuskodnak e tekintetben való helyes kapacitásáról.

Egyelőre Kosztka urnak a tárgyak méltányos árainál nem kellene fukarkodni,
sőt az embereket, kikkel állami mérnők minőségében rendesen érintkezik, kinek
alattvalója. Az utmester helyben lakik, úgy mint előbb, midőn a tárgyakat maga
számára, meg nem vevén, elmaradtak, ismét újra némi generositásval kellene ma-
gához szoktatni.

Természetesnek tartom, hogy a régiségtár évi költségvetésében ezen fölötte
érdekes helynek leleteire nézve egy állandó összegnek külön kellene fentartatni; –
és hogy Kosztka urnak az ezen érdekben tett fáradozást, és költséget melyek külön
jelentésben részleteztetnének, a muzeum részéről megtéríttetnének.

Ha ezen tervem a tek. Igazgatóság helyeslésével találkoznék, kérem Kosztka
urat ezen szándékáról értesíteni. Hogy az intézetnek javára munkálkodását mie-
lébb elkezdhesse!

Budapesten Julius 1én 1874.”
[Rómer Flóris]

Rómer javaslata egy mérnök — ezúttal Kosztka Károly — megbízására azon-
ban nem volt újdonság. Már az 1865-ben tartott akadémiai előadásában, majd
annak 1866-ban megjelent szövegében ugyanis felvetette, milyen jelentős ered-
mények érhetők el a leletek megmentésében és dokumentálásában egy helyben mű-
ködő állami mérnök megbízásával, aki azokról az Akadémiát, illetve a Nemzeti
Múzeumot folyamatosan tájékoztatja. (Rómer 1866, 160–161.)  Elképzelése ekkor
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már szerencsére támogatásra talált mind a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójánál,
mind pedig a Műemlékek Ideiglenes Bizottságánál. A kiváló rajztudással bíró mér-
nök, Kosztka Károly és fia, ifj. Kosztka Károly az ezt követő esztendőkben rendsze-
resen, nagy alapossággal és rajzokkal kísérve számoltak be az ószőnyben és
környékén előkerült régészeti leletekről.35 Sőt a Nemzeti Múzeum anyagi támoga-
tásának köszönhetően az előkerült leletek egy részét sikeresen vásárolták meg a
múzeum számára. Rómer Kosztka Károly jelentései alapján számos ószőnyi felira-
tos emléket közölt az Archaeologiai Közleményekben megjelent kiadatlan római fel-
iratok között. (Rómer 1875, 33., 50., 52., 54–55.) 

Rómer Flóris ugyan Komáromban vagy Szőnyben nem tudott egy egyesületet
életre hívni Brigetio római emlékeinek megóvására, mivel ekkor még hiányoztak
azok a helyi, tetterős férfiak, akik egyesületbe tömörülve gyűjtötték és mentették
volna a római kor emlékeit. Sikerült azonban elérnie, hogy legalább egy hozzáértő
férfiú kísérje figyelemmel az előkerült emlékeket és vállalkozzon azok dokumen-
tálására, megmentésére az 1870-es évek derekán. E vállalkozás is csupán addig
működött, amíg Rómer Budapesten tartózkodott és gondoskodott arról, hogy
Kosztka a megfelelő anyagi és erkölcsi támogatásban részesüljön. Nagyváradra tá-
voztával e kezdeményezése is lassan feledésbe merült, és Kosztka Komáromból tör-
tént távozását követően jó egy évtizedet kellett várni arra, hogy az újonnan alakuló
komáromi régészeti egylet figyelemmel kísérje és mentse Brigetio emlékeit.  

JEGYzETEK

1 Rómer életrajzában az egyes korszakok és lelőhelyek kutatásáról: Hampel 1891; Banner 1958; Bar-
doly 1988; Papp 2006, 74–77. vö. Számadó 1997, 151. Brigetio régészeti „felfedezéséről” Hampel a
következőket írta (Hampel 1891, 32. (432.)): „A római limes hosszában létező számos erődített he-
lyet födözött fől, számos belföldi útmaradványt constatált, és a legfontosabb két pannoniai város Bre-
getio és Aquincum helyrajzára az ő kutatásai és ásatásai vetették meg az alapot.”

2 Brigetio kutatástörténetéhez: Paulovics 1941, 118–125.; Barkóczi 1946, 67–68.; Barkóczi 1951, 5–
10.; Számadó 1997.

3 Az úti jegyzőkönyvekről részletesen: Tombor 1954. A jegyzőkönyvek mutatója: Bolla 1980.
4 Malek egyik leveléből az adatokat kiadta: Rómer 1861a, 92. 
5 Lásd: Prohászka s. a.
6 A cikk valószínűleg a VII. és X. úti jegyzőkönyveiben található feljegyzéseken alapult: Forster Gyula

Örökségvédelmi Központ Tudományos Irattár (Budapest) (a továbbiakban: Forster Központ) VII. úti
jegyzőkönyv: 28–32. és X. úti jegyzőkönyv: 57–58., 132–135.

7 Valószínű, hogy a Bakony megírásánál a 4. úti jegyzőkönyvében tett feljegyzéseit is felhasználta Ko-
márom közép- és kora újkori emlékeivel kapcsolatban: (a továbbiakban Forster Központ) 4. úti jegy-
zőkönyv. Itt szerepelnek például az ifj. Fülöp Mihály szőlője végén, a Dunaparton talált téglabélyegek:
103–106.

8 Lásd még:  Forster Központ X. úti jegyzőkönyv: 132–135.
9 CIL III 4337; RIu 2., 488.

10 Malek német nyelvű eredeti levele Rómer hagyatékában található: Forster Központ, Rómer hagyaték
560/35.

11 Malek Rómerhez írt levele elhelyezésével kapcsolatban: Forster Központ, Rómer hagyaték 560/36. 
12 Rómer 1860, 30. vö. RIu 2., 569.
13 Rómer 1860, 30. vö. RIu 2., 443 és 388.
14 Rómer 1860, 31. vö. RIu 2., 526.

189

PROHÁSzKA PÉTER RóMER FLóRIS ÉS BRIGETIO EMLÉKEINEK KuTATÁSA



15 Rómer 1860, 33. vö. RIu 2., 415.
16 Rómer 1860, 34. vö. RIu 2., 522.
17 E felkérésről Ipolyi megemlékezik a Magyar régészeti krónikában is: „A Nemzeti Muzeum igazgató-

sága, valamint az Akademia Archaeologiai Bizottmánya meg is tette e tekintetben a hivatalos lépés-
eket, részint a megyei hatóságokhoz fordúlva, részint Rómer tanár tagját a jelentéstétellel megbízva.”
(Ipolyi 1862, 291.)

18 Országos Széchenyi Könyvtár (Budapest) (a továbbiakban OSzK) Levelestár, Ipolyi Arnold Rómer
Flórisnak.

19 OSzK Levelestár, Ipolyi Arnold Rómer Flórisnak.
20 OSzK Levelestár, Ipolyi Arnold Rómer Flórisnak.
21 Forster Központ  III. úti jegyzőkönyv: 8–13.
22 Forster Központ  III. úti jegyzőkönyv: 11–12.
23 A táborral kapcsolatban ld.: Paulovics 1941, 155-160; Barkóczi 1951, 13-17.
24 Forster Gyula Örökségvédelmi Központ (Budapest) 9. úti jegyzőkönyv: 41–52.
25 Forster Gyula Örökségvédelmi Központ (Budapest) 18. úti jegyzőkönyv: 136–147.
26 Forster Központ XXII. úti jegyzőkönyv: 148–149.
27 Forster Központ XXII. úti jegyzőkönyv: 148–149.
28 Forster Központ XXIV. úti jegyzőkönyv: 167–170.
29 Forster Központ XXXI. úti jegyzőkönyv: 82–96.
30 Forster Központ XXXI. úti jegyzőkönyv: 94.
31 Komáromi Lapok 1. (1871) 18. szám, július 29. 74–75. 
32 Rómer 1871. Rómer cikkének kézirata újraközölve: Borhy 2014. 
33 Forster Központ XXXV. úti jegyzőkönyv: 165–171.
34 Magyar Nemzeti Múzeum (Budapest) Érem- és Régiségtár 197/1874.
35 Ezek kiadását lásd: Prohászka s. a.

IRODALOM
BANNER János

1958 Rómer Flóris emlékezete. Régészeti Dolgozatok 1. 1–21.
BARDOLY István

1988 Rómer Flóris élete. Műemlékvédelem 32. 223–240.
BARKóCzI László

1949 A brigetioi tábor és canabae topographiája. (Antiquitas Hungarica, 3.) 
1951 Brigetio. DissPann II/22. Budapest, 1951.

BOLLA Veronika
1980 Rómer Flóris útikönyvjegyzőkönyvei (regiszter). Kézirat. (Előszó Sódor Alajos.)

Budapest.
BORHY László

2014 Genio Romano Mérföldkövekből emelt emlékmű Komárom határában. In: Kovács
P. – Fehér B. (szerk.): Studia Epigraphica Pannonica 6. Budapest, 120–130.

DuKRÉT Géza – MARóTI Éva – TóTH László
2002 Rómer Flóris. In: Bodó Sándor – Viga Gyula (főszerk.): Magyar múzeumi arckép-

csarnok. (Szerk. Élesztős László) Budapest, 748–752.
ERDÉLYI Gizella

1958 Rómer Flóris jegyzeteiből. Régészeti Dolgozatok, 1. 49–56.
IPOLYI Arnold 

1861 Magyarország régészeti krónikája. Archaeologiai Közlemények 2. 286–292.
FRAKNóI Vilmos

1891 Rómer Flóris emlékezet 1815–1889. Századok 25. 177–199.

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

190



G. SÁNDOR Mária
1960 Rómer Flóris munkássága a műemléki kutatások tükrében. Műemlékvédelem 4. 7–

10. 
HAMPEL József

1891 Emlékbeszéd Rómer Flóris rendes tagról. Budapest.
KANOzSAY Margit

1958 Rómer Flóris az epigráfus. Régészeti Dolgozatok, 1. 33–43.
KANOzSAY Margit

1959 A Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1861-1865. Arrabona 1. 38–44.
KŐHEGYI Mihály

1967 Rómer Flóris levelei Ipolyi Arnoldhoz. Arrabona 9. 195–217.
PAPP Júlia

2006 Rómer Flóris (1815–1889). In: Markója Csilla – Bardoly István (szerk.): „Emberek
és nem frakkok”. A magyar művészettörténet-írás nagy alakjai. (Enigma, 47.) Bu-
dapest, 73–90. 

PAuLOVICS István
1941 Funde und Forschungen in Brigetio (Szőny). DissPann II/11. Budapest, 118–164.

PóCzY Klára
1988 Rómer – Aquincum romjaiért. Műemlékvédelem 32. 209–213.

PROHÁSzKA Péter
s. a. Koszta Károly és Brigetio régiségei.

RIu 2.
Barkóczi László – Mócsy András: Die römischen Inschriften Ungarns 2. Budapest.

RóMER Flóris
1859 úti jegyzetek ó-Szőny, római régiségek. Győri Közlöny 1859, Nr. 71.
1860 A Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat. Győr.
1860a Egyveleg. Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. 85–96.
1860b Egyveleg. Győri Történelmi és Régészeti Füzetek 1. 286–287.
1862 Pannoniai újabb kiadatlan római felíratok I. Archaeologiai Közlemények 3. 151–168.
1863 Pannonia területén Magyarországban fennmaradt néhány római várnáról. Archae-

ologiai Közlemények 3. 35–53.
1866 Az újabb időben ó-Szőnyön kiásott római régiségek. Archaeologiai Közlemények 6.

151–163.
1871 Érdekes római mérföld-mutatók Komárom megyében. Archaeologiai Értesitő 5. 40–

42.
1875 Kiadatlan római feliratok. Archaeologiai Közlemények 10. 24–57.

RóMER Flóris – DESJARDINES, Ernst
1873 A m. n. múzeum feliratos emlékei. Budapest.

SzÁMADó Emese
1997 Brigetio kutatástörténete. Forschungsgeschichte Brigetios. Komárom-Esztergom.

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Múzeumainak Közleményei 5. 149–174.
TOMBOR Ilona

1954 Rómer Flóris útijegyzetei. Művészettörténeti Értesítő 3. 276–278.

191

PROHÁSzKA PÉTER RóMER FLóRIS ÉS BRIGETIO EMLÉKEINEK KuTATÁSA



FLóRiS RóMeR And THe ReSeARcH OF BRigeTiO 

e beginning of the excavation of the Roman Age town and legion camp
Brigetio hidden under the present-day Komárom-ószőny – like the initial research
of so many other archaeological period and site – is also connected to Flóris Rómer.
From 1859 on he repeatedly returned to the site to collect and draw the unearthed
finds and survey the Roman ruins, which notes can be found in his travel-records.
His papers and writings were based on these travel-records. e first descriptions
of the Roman finds at Brigetio were published in the Győri Közlöny bulletin and in
his Bakony book. ese publications led the Archaeological Committee to invite
him to make a report about the condition of the finds of ószőny. After his move to
Pest he kept on returning to ószőny-Brigetio in 1862, 1865, 1866, 1868, 1871 and
1874. His survey of the fortifications of the legion camp in 1862 was published in
the Archaeologiai Közlöny bulletin. His repeated efforts to preserve and document
the Roman relics were realised only in 1874, when due to his support, Károly
Kosztka state engineer of Komárom was commissioned to supervise the earthworks,
document and save the finds. However, after Rómer's move to Nagyvárad and
Kosztka's leave of Komárom this initiative was forgotten, and more than a decade
had passed before the newly created archaeological association of Komárom kept
an eye and save the relics of Brigetio. 

Péter Prohászka
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