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Varga József

„ARAnY pApnAk – FAkeHeLY”

„Ha néhány jót tanító, bátor mozdulat
tanítványaim sorsában írva megmarad,
s nem törést, homályt, kudarcot,
feleslegest rögzít az emlékezet,
már voltam, szívem már értük létezett.”

(Fekete György)

A címben szereplő „arany pap” kifejezést Rómer Flórisra, egykori szerzetes ta-
nárára alkalmazta egyik jeles tanítványa, József főherceg. De az „arany pap” kife-
jezés nem arra a természetesen adódó tényre utal, hogy az idős egyházi személy
1888. augusztus 18-án, áldozópapságának 50. évfordulóján bemutathatta arany-
miséjét, hiszen e szavakat a főherceg még 1872-ben írta le. Sokkal inkább tekint-
hetjük e minősítő megjegyzést Rómer szerzetesi, tanári, tudósi és emberi
kvalitásainak értékeléseként. A „fakehely” — mint azt látni fogjuk — egyrészt egy
konkrét tárgy, ajándék, melyet a magas rangú tanítvány küldött hajdani nevelőjé-
nek. De egyben jelzi azt is, hogy e rendkívüli személyiségnek, a XIX. század poli-
hisztorának, a különböző tudományok generalistájának s ugyanakkor a régészet
spe cialistájának, ha gazdag, szerteágazó tevékenysége bármelyik kis szeletét is
vesszük górcső alá, nem leszünk képesek az őt megillető, aranyból készült kelyhet
nyújtani, azaz: munkásságához képest bizony csak fakehely lesz a méltatásunk. 

Nem egyszerű feladat röviden meghatározni, ki is volt Rómer Ferenc Flóris. Ami-
kor az egyik pozsonyi politikai és vegyes tartalmú lap 1875 nyarán tárcasorozatot in-
dított Pozsony nevezetesebb szülötteinek bemutatása céljából, s a legelső alkalommal
éppen Rómer Flóris tevékenységét ismertette, az első gondolatsor végén így össze-
gezte mondanivalóját a szerző: „Sokszor egyetlen vasszeg oly ’corpus delicti’-vé lesz
kezei között, mellyel évezredeket kényszerít tanulságos vallomásra, — szóval ő: ré-
gész.”1 ugyanakkor a továbbiakban méltatta őt a tárca írója mint a diákok és a város
felnőtt lakossága által rajongott tanárt, szabadságharcos katonát, jeles tudóst is. Még
maga Rómer is gondban volt, hogyan szedje listába sokirányú tevékenységét, amikor
Arany János, a MTA főtitkáraként 1873. szeptember 27. napján körlevélben fordult
az akadémia tagjaihoz, s arra kérte őket, hogy a következő évre megjelenő Akadémiai
Almanach összeállításához küldjék el életrajzi adataikat és szakirodalmi tevékenysé-
güket. (Rh. K 588/14.)Rómer válaszának kéziratban fennmaradt tervezetében több
helyütt is javított, beszúrt egy-egy megjegyzést. így alakult ki a végleges szövegválto-
zat: „Rómer Flóris: k. tanácsos, a vaskorona rend lovagkeresztese, Szt. Benedek rendi
áldozár, a bölcsészeti és szépművészetek tudora, a m. kir. tudományos egyetemnél a
régiség- és éremtan ny. r. tanára, a Vas megyei régészeti és a délmagyarországi törté-
neti és régészeti társulatok tiszteleti, a m. kir. természettudományi és földtani, a ma-
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gyar és erdélyi szász történelmi társulat, valamint a bécsi archeológiai, érmészeti és ge-
ológiai társulatok rendes, a koppenhágai régészek és a nürnbergi germán múzeum
tiszteletbeli, a palermoi tudományos igazgatótanács tagja, a hannoveri pecséttani, ka-
rinthiai történelmi társulatok tagja; a bécsi cs. kir. [...] múzeumnak és az építészeti és
történelmi műemlékek fenntartására ügyelő középponti bizottságnak, az Instituto di
corrispondenza archeologica római, valamint a párisi archeológiai és antrophológiai
társulatok levelezője.” (Rh. K 588/15.) 

Jelen írás Rómer Flórisnak, csupán — az előbbi idézetben is alig érintett — ki-
váló tanári tevékenységéről, az oktatásügyet szolgáló, a tanítványokat, tanártársa-
kat és tanítókat (tanítónőket) segítő munkájáról, kezdeményezéseiről villant fel
részleteket, nem taglalva elévülhetetlen egyetemi tanári működését sem. 

Sokan megfogalmazták már, hogy Rómer Flóris jó, sőt kiváló tanár volt. De
vajon napjainkban – a diákok véleményét is figyelembe véve — mit sorolhatunk a
jó tanár ismérvei közé? S vajon a XXI. századból visszatekintve miképpen ítélhet-
jük meg e mai felfogás tükrében Rómer tanári tevékenységét? Az vitathatatlan,
hogy a jó oktatás kulcsa minden időben a jó tanár. Jó tanárnak pedig az olyan ta-
nárszemélyiséget nevezhetjük, aki egész életen át tartó példát nyújt tanítványai-
nak, olyan új világot nyit meg előttük emberségben, erkölcsben és tudásban,
amelyet a diák soha el nem felejt. Kell ehhez hitelesség és szaktudás, következe-
tesség, pozitív és vidám személyiség, a diákhoz is igazodó személyre szabott bá-
násmód, a tehetségesek felkarolása és természetesen a folytonos önfejlesztés stb.
Bármelyik kritériumnak való megfelelést is vizsgálnánk, csak azt állapíthatnánk
meg, hogy Rómer 35 éves hivatásos tanári pályafutása során már e XXI. századi
követelményeknek is messzemenően eleget tett. „Született pedagógus volt, s úgy
vélem, tudományos tevékenysége is azért volt annyira eredményes, mert abban Ró-
mert, a tudós kutatót segítette és támogatta Rómer, a tanár.” (Oroszlán 1958, 37.)

Szerzetestanárrá válásában jelentős szerepet játszott családi környezete és ta-
níttatása. A német nyelven beszélő család (Rómer Ferenc cipészmester és felesége:
Vetsera Mária2) nagy szeretetben nevelte gyermekeit, s mivel meglehetősen jó mód-
ban éltek, taníttatásukra is nagy gondot fordítottak. A cipészműhely hangulata, a
gyermekkori környezet, a „céhélet egész humorával” hatott a nevelkedő Rómerre,
s egy életen át nyomot hagyott benne. Már kicsi korában víg kedélyű, humoros és
nyílt eszű gyermek volt, de lelkének e derültsége végigkísérte egész életén át. Sem
a viszontagságos körülmények közt (például a szabadságharcot követő börtönévek
alatt), sem idős korában nem veszítette el humorát. Jókedv jellemezte előadásait,
tanóráit is, élete végéig szeretett adomázni, sőt még a művelt magatartás keretein
belül maradó „szélesebb” jókedvtől sem riadt vissza. Jóízű, szellemi értékekből fa-
kadó humorát jól érzékelteti egyik kedvenc gyermekkori játéka, az úgynevezett
„szentesdi”. (Börzsönyi 1911, 3.) Ez annyit takar, hogy a vallás és a művészeti al-
kotások szépsége iránt is korán érdeklődő kisfiú társaival együtt jól megfigyelte a
szenteknek a templomok homlokzatán elhelyezett szobrait, s e testtartásokat minél



hitelesebb módon utánozva igyekeztek mozdulatlanul pózolni. Szellemes, sok meg-
figyelést igénylő, s a lényegi jegyeket kiemelő gondolkodást igényelt e tevékeny-
ség, ugyanakkor rendkívül mulatságos is lehetett — különösen, ha a kor divatos
„szvingelő” (Jávor 1990, 204–213.) királyszobraira, vagy a szenteket hasonló stí-
lusban ábrázoló szobrokra gondolunk. 

Pozsonyban végezte elemi iskoláit, itt végig kiváló eredményt ért el. A kicsi ko-
rától papi pályára szánt fiú ugyanilyen érdeklődéssel és szorgalommal tanult a gim-
náziumban, aminek eredményeként a mindvégig jeles erkölcsű („morum prima
classis”) diák tanulmányi minősítése is eminens lett. Önéletrajzában így írt iskolás
éveiről: „A normális és a gymnasiumi iskolákat Pozsonyban végeztem, az első osz-
tályba Trencsénbe küldettem, a tót nyelv tanulása végett. A 4-et Tatán jártam a ma-
gyar nyelv kedvéért.” így a német mellé már gyermekkorában elsajátította a tót és
a magyar nyelvet is, miközben a kedvenc tárgya a latin volt. Éppen ezért első olva-
satra meglepő, hogy a 6. osztályt megismételte. Életrajzában azonban magyaráza-
tot adott erre: „A 6. osztályt, bár a jelesek sorában voltam, részint a latin költészet
kedvéért, részint, hogy a Szent Benedek rendjébe való fölvételre alkalmasabb le-
gyek, ismételtem, és a jelesek közt az első helyet kiérdemeltem.” (Kumlik 1907, 17.)
Vagyis az „egyszerű” jeles tudással nem elégedett meg, ő a jelesek közt is az első, a
legjobb kívánt lenni, „primus inter pares”! Hogy a latin költészet szeretetéről írt so-
rainak igazságáról s fiatalkori tudásáról hű képet nyerjünk, érdemes belelapozni
az adott korban született ékes latinságú verseit, epigrammáit, fordításait és magyar
nyelvű írásait tartalmazó füzeteibe. Közülük mindjárt a címlap felírásának formája
miatt is figyelemre érdemes az egyik Pozsonyban írt füzete (1. kép) :

Franciscvs RoMer vates
Horis aestivis 

in Pindo Posoniensi
cantavi. (Rh. K 503:80.)

1. kép
Rómer iskoláskori füzetének kronosztikont alkalmazó címfelirata (Rh. K 503.)
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Láthatjuk, hogy Rómer Ferenc diákként az úgynevezett kronosztikont alkal-
mazta, vagyis a szövegbe rejtett római számok összege adta ki az 1827-es évszámot,
írásának dátumát. S hogy milyenek is ezen ifjúkori latin nyelvű művek, arra csupán
az „Exercitia poetica per Franciscum Romer II. humanit. alumn. Posonii proprio
Marte elaborata 1830.”3 feliratú füzetéből idézem egyik epigrammáját:

Magyar nyelven lejegyzett meséi is nagyon tanulságosak, s jól tükrözik azokat
az eszméket, melyek hatottak rá, s melyeket nem csupán diákként, de tanárként is
magáénak vallott. Ezek közül az egyikben (Mese Egy Ifiú hertzegről ’s Oktatójáról
Magyában) azt meséli el, hogy az ifjú herceg, miközben tanítójával az erdőben járt,
meglátott egy csodaszép madarat, melyet meg akart fogni, hogy otthon arany ka-
litkában tarthassa. A madár azonban mindig elrepült előle. Mikor tanítóját kér-
dezte, mi lehet az oka, hogy a kis madárka nem akar vele menni az ő palotájába, 

„Mentora azt felelé: ebből vegye észre az úrfi
A’ mit nem sok üdő múlva tapasztal ugyan, 
Hogy Fejedelmeknél van sok pimasz udvari ember,
De igaz érdemeset látni aligha lehet.” (Rh. K 503:81.)

Az ebről és a kandúrról 1829-ben kevert jambusokban jegyzett meséjének
pedig ez a tanulsága: 

„Szülők! Előbb hasznosra kell a’ gyermeket
Oktatni, — ’s már ha tett előmenetelt, lehet
Mázos míveltséget reája kennetek.” (Rh. K 503:91.)

Rómer Ferenc életútjához visszatérve: a szorgalmas tanulás meghozta gyü-
mölcsét. Tizenöt éves korában került Pannonhalmára, s belépett a bencés rendbe
(ekkor kapta szerzetesi névként a Flóris nevet). A pannonhalmi próbaévek után
Guzmics Izidor apát 2 évre Győrbe küldte filozófiát, majd Bakonybélbe pedagógiát
tanulni. Ez utóbbi helyen egyik tanulótársa, Ipolyi Arnold hatására alakult ki szinte
szenvedélyes érdeklődése a bakonyi táj botanikai, geológiai értékei, a történelmi
múlt és a népélet sajátos világa iránt, de itt kezdett el rajzolni és festeni is. Ba-
konybél után, 1834-től négy esztendőn át Pannonhalmán még teológiát tanult.
Példa értékű tanáregyéniségekkel hozta itt össze a sors, s tudjuk: ez is egyik előfel-
tétele annak, hogy valakiből jó tanár válhasson. E kiválóságok közül legalább há-
romnak kell kiemelnünk a nevét, mert az ő hatásukra alakult Rómer széles körű
tudományos érdeklődése: Maár Bonifác a történelmet, Guzmics Izidor a nyelvé-

Epigramma, in se mutuo amates
(Versibus hendecasyllabis)

Constantinus amat videus Cyrillum
Cyrillus sed amat nimus remotum
Prosequens odio, carente fine.
Non hic mutuus est amor, rogo Te.

Epigramma a barátságról
(Hendekaszillabuszokban)

Constantinus Cyrillusát szerette
Ha látta őt, nem úgy Cyrillus, ki társát
Gyötörte végtelen haraggal.
Ilyen tehát a kölcsönös barátság.
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szetet, a könyvtáros Czinár Mór pedig az oklevelek érdekes világát mutatta be és
szerettette meg vele. Rómer ekkor már bel- és külföldi lapokba is írt, s részt vett a
növendékek irodalmi versenyén, sőt egyik darabjával, A fölkelő nap Pannonhalmán
c. leírásával díjat is nyert. (Börzsönyi 1911, 5.; Romer 1838) 1838-ban szentelték
pappá, rövid időre Tihanyba került segédlelkésznek, de még ebben az évben meg-
szerezte bölcsészdoktori oklevelét is a pesti egyetemen. 

Tanári működését 1839-ben kezdte a bencés rend győri főgimnáziumában,4

ahol először — mint erről fennmaradt kézírása is tanúskodik — az 1839/40. tan-
évtől az 1842/43. tanév végéig a 2., a 3. és a 4. osztályban magyar és latin nyelvet
tanított. Latin nyelvtudásáról és a latin költészet iránti érdeklődéséről már diákkori
részadatok alapján is meggyőződhettünk. A magyar nyelv iránti elkötelezettsége
ugyancsak diákkori jegyzeteiből vett részlettel érzékeltethető. Magya, Mellyben a’
magyar ifiúság magyar versköltésre serkentetik cím alatt jegyzett írásában ezt ol-
vashatjuk: 

„Jöszte Magyar gyermek! szép kincse s reménye hazánknak,
Édes anyád nyelvén verseket írni tanulj.
A’ mi derék nyelvünk főként dicsekedhetik abban,
Hogy szép versezetet rajta teremtni lehet.
Szép a régi Deáki, szép volt a’ régi Görög nyelv,
írtak ezen gyönyörű verseket, írtak azon.
De mondjunk igazat, nyelvünk nem ijed meg azoktól,
Olly kiesen magyarul szollani szinte lehet.
A’ mi beszédünknek termékenysége csudálást

Érdemel, ezt vevén nem vala mássa soha.
új szavakat alkotni meg a voltból könnyű, csak
Élni szükség józan eszünk útmutatása szerént.
Termékenységét hajlékonysága tetézi. [...] „ (Rh. K 503:5.)

Majd hosszan, mintegy 80 sorban magasztalta a magyar nyelv szépségét, dal-
lamát, zeneiségét, és sorolta a példákat az egyszerű emberek, gyermekek, nők és
férfiak beszédéből, mondván: még úgynevezett hétköznapi beszédük is mily költői,
holott „Bár soha A B Czét nem tanulának azok.”

A győri főgimnázium magyar óráin általa készíttetett írásgyakorlatok is jól tük-
rözik Rómer igényességét, alkalmazott módszerét, elvárásait. A szabályosan azonos
hosszúságú sorok, a tetszetős külalak mellett érdemes felfigyelni arra, hogy az írás-
gyakorlat első sora nagyméretű, szinte lendületes csuklómozgást igénylő írás, majd
az ezt követő sorok fokozatosan kisebb méretű betűinél az egyre finomabb motori-
kus mozgás fejlesztése következik. A ma pedagógusa óhatatlanul felfedezi e mód-
szerben akár a Waldorf-iskolák írástanításának eljárásrendszerét is. De azt is
láthatjuk, hogy ezen írásgyakorlatok esetében sem csupán az írástechnika elsajátít-
tatása volt számára a fontos, hanem minden egyes feladatot felhasznált tanítványai
erkölcsi nevelésére, gondolkodásmódjuk pozitív irányú alakítására. Néhány tanít-



ványának 1842-ből fennmaradt írásgyakorlata az alábbi szövegrészt tartalmazta (2.
kép): „Az ember gyermek korában nem tudja még, mi lehet neki szükséges, hasznos,
vagy káros; mind arra csak a’ szülők, öregebbek és az oktatók taníthatják őt. Azért
ezeknek szót kell fogadnia. Legtöbbet tanulhat pedig az iskolában, ha szorgalma-
toskodik. Csak két erkölcsöt kell e’ korunkban gyakorolnunk, az engedelmességet és
szorgalmat; ezek által mind azt elkerüljük, mi nekünk árthat; és meg tanuljuk, mi
bennünket most, vagy jövőben boldogíthat.” (Rh. K 437:15.)

S bár némely méltatója — vélhetően Rómer későbbi pályafutása eredménye-
ire alapozva — azt állítja, hogy a magyart és a latint csak kötelességszerűen taní-
totta, állíthatjuk: e két tárgyát sem csupán felkészülten és kötelességből, de igen is
lelkesen és elmélyülten oktatta, a diákok munkáit gondosan javította. Javításkor
viszont nem csupán aláhúzta, vagy áthúzta a hibásan írt szavakat — mint általában
a hivatali kötelességét teljesítő tanár — hanem megjegyzéseivel segítette, fejlesz-
tette diákjait, s még a hibás megoldásnál is észrevette, beszúrt megjegyzéseivel bíz-
tatta a tehetségesnek ígérkező tanulókat. Példaként csupán egyetlen ilyen
megjegyzést: „Csak igyekezzék határozottabb írásra szert tenni, egyébk. majd igen
jó!” (Rh. K 519.)  Rómer a hibákat nem csupán javította, de a helyes megoldást
minden esetben következetesen le is íratta tanítványaival. 

Lelkes elhivatottságát állíthatjuk azért is, mert Rómer, a nagy műveltségű szerze-
tes tanár jól tudta, amely oktató csak a kötelességét teljesíti, az nem teljesíti a kötelessé-
gét! Az viszont igaz, hogy rendi elöljárói hamar észrevették, milyen erős benne a

2. kép
Rómer által íratott írásgyakorlat. Győr, 1842. ( Rh. K 437/15.)

316

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK



VARGA JózSEF „ARANY PAPNAK – FAKEHELY”

317

természettudományok iránti érdeklődés, ezért bölcsészdoktori minősítése ellenére is őrá
bízták a líceumban,5 vagyis a bencés nagygimnáziumra épülő bölcsészeti fakultáson
1843/44-től az 1845/46. tanév végéig a fizika, a természetrajz és a gazdászat tanítását.
A kiváló pedagógiai érzékkel rendelkező, minden új iránt érdeklődő, folyton kutakodó
Rómer e döntést lelkes, fáradhatatlan tevékenységgel viszonozta. „A tanításban a na-
gyon helyes, egyedül czélhoz vezető módszert használt: szemléltetett; mivel pedig a
szertárak fogyatékos berendezése mellett a tárgyakon való szemléltetést az iskolában
ritkán alkalmazhatta, a hiányon úgy segített, hogy tanítványait a mikor csak tehette,
vitte ki a szabad természetbe és ott lépten-nyomon található élő példányok bemutatá-
sával ismertette meg velök az állat- és növényvilágot. Ezen módszerrel nagyon meg-
könnyítette tanítványainak természettudományi tanulását és mellette megvolt az a
megbecsülhetetlen haszna is, hogy ezzel rávezette őket az önálló búvárkodásra, melyet
többen tanítványai közül szívesen folytattak későbben is.” (Börzsönyi 1911, 7.)

A tanítás terén elért sikerei egyértelműek. Nem véletlen, hogy amikor a po-
zsonyi „feltanodában” üresedés történt, 1845 nyarán Rómert oda hívta meg taní-
tani dr. Cherrier Miklós. Ő maga önéletrajzi írásában természetes szerénységgel ezt
nem igazából a siker elismeréseként rögzítette. így írt erről: „üresedésbe jövén a
posonyi physika tanszék, a főapát az öregebb tanárokat kínálta meg a cathedrával,
és mikor azt elfogadni vonakodtak, végre engem nevezett ki, bár posonyi akadémiai
collegák előre restellték, hogy ily fiatal tanár kockáztassa az akadémiai tanárság
tekintélyét”.6 Oktatói tevékenységével azonban csak nőtt az akadémia elismertsége.
Élvezetes előadásaival, a szemléltetés módszerének sajátos alkalmazásával, meg-
nyerő, barátságos, ugyanakkor szigorú és következetes tanári magatartásával csak-
hamar kitűnt tanártársai közül, elnyerve nem csupán a diákság, de a művelt
pozsonyi polgárok rokonszenvét is. A mindössze 30 éves Rómer, akinek óráira az ér-
deklődő, művelt polgárok is rendszeresen bejártak, szívesen és barátságosan elbe-
szélgetett az óráin megjelent mágnásgyermekekkel, de a léha viselkedést, az
úrhatnámságot nem tűrte szó nélkül. S mivel ebben az intézményben sem volt jobb
állapotban a szertár, mint Győrben, sokszor ment tanítványaival Pozsony környé-
kére kirándulni, együtt kutatták és gyűjtötték a növényeket. Miután pedig a kiváló
madárszakértőtől, Petényi Salamontól (1799–1855) elsajátította a madarak pre-
parálásának fogásait, a növénygyűjtemény mellé gazdag madárgyűjteményt is ki-
alakított. De annak érdekében, hogy ne kelljen az akadémiától távolabbi helyekre
menni az élővilág megismerése végett, Pozsony egyik ligetében a város vezetésének
engedélyével, de a saját igyekezetével és költségén, ismerőseitől a legkülönbözőbb
helyekről beszerzett növények segítségével az oktatást segítő „füvész kertet” ala-
kított ki. Erről később így írt: „Lehet egy évtizede, hogy Pozsonyban ezen eszmét
megpendítvén a városi tanács az úgy nevezett ligeti díszkertnek egy széles részét
ezen czélra átengedé. Az ott úgy is található számos növényeket oktató táblács-
kákkal megismertetvén a nagyobb közösséggel, össze vettem és hordtam a Po-
zsonyvidéken előtanításra leginkább szükséges növényeket. A közönség örömmel



és elismeréssel fogadta ezen vállalatomat, és ritkán lehete a ligetben sétálni, hogy
menetképen olvasó és tanulmányozó diákokkal, férfiúval, nővel ne találkoztam
volna, ámbár a táblai magyarázat hazai nyelvünkön volt. [...] ” (Rómer 1858a)

Az imént említett „nyitott előadások” és a „fűvész kert”-ben tartott ismeret-
terjesztő előadásai nagy sikert arattak, tanári népszerűsége az egész városban egyre
nagyobb lett. Elismertségét csak fokozta, hogy az ősi koronázó dóm tornyán lévő
koronára (a korona ágai közül négynek a golyójára, valamint a ferde keresztre)
egy-egy platina hegyben végződő, saját tervezésű réz villámhárítót szereltetett.7

Ekkor, pozsonyi tanárkodása alatt alapozta meg ismertségét a tudományos kö-
zéletben is első tudományos közleményeivel, s az oktatásügyről szóló kisebb írásai-
val, melyek bécsi, pozsonyi lapokban és a Tudománytárban jelentek meg. E kisebb
cikkek, közlemények egy része névaláírás nélkül (például Pressburger Zeitungban a
tanügyről 1846–48 között írt cikkei) vagy álnév alatt jelent meg, így pontos beazo-
nosításuk ma már nehézségekbe ütközik, de témájuk és stílusuk alapján ráismerhe-
tünk a lelkes, fiatal tanárra. Kéziratban fennmaradt egyik tanulmánya 1847. július
29-i dátummal: A légnyomásról. (Rh. K 516.) E munkájából is a szókimondó, egyenes
beszédű, de nem csupán a hibákat és gondokat megfogalmazó, hanem a jobbítás
szándékát felmutató, a megoldásra javaslatot is adó tanáregyéniséget ismerhetjük
meg. Munkáját e szavakkal kezdte. „A’ magyar orvosok és természetvizsgálók több
gyűlésein nem csekély fájdalommal vevém észre azon részvétlenséget vagy készü-
letlenséget, melly kivált a’ természettani szakban [...] igen szembetűnő vala. Ezen
meddőség okairól elmélkedvén abban állapodtam meg, miszerint ennek részint azon
gondolat lehet az oka: hogy ily gyűléseken egyedül csak új és eredeti gondolatokkal
lehet föllépni; részint pedig azon szerfölött sok foglalatosság, melly leginkább ter-
mészettanáraink idejét annyira igénybe veszi, hogy a’ legszilárdabb akarat daczára is
[...] illy rendkívüli munkára nem igen készülhetnek.” Mindennek első okaként a ter-
mészetrajzi szertárak hiányosságait tárta az olvasók elé. Majd a tanulmány címében
szereplő témakör néhány problémáját kifejtve s az ezekkel kapcsolatos meg nem ala-
pozott, de divatosnak tűnő nézeteket cáfolva így zárta sorait Rómer, a természetta-
nár: „...még a’ kétség legcsekélyebb köde eloszlik; és ha a’ természet ezen
következménydús törvénye bizton és rendületlenül álland, [...] nem lesz nehéz [...]
Torricelli hírét és szennyesített nevét ujra ragyogtatni és az ujabb kornak védeni azt,
mi okszerű; az ellen mi már elmult, a’ próbát ki nem állja, és már nekünk többé zsi-
nórmértékül nem szolgálhat: az ürirtózás.”

A természettan tanításával, az eredményes tanári munka akadályaival, a közép-
szintű oktatásüggyel kapcsolatos észrevételeit és javaslatait országos szinten is meg-
fogalmazta. Amikor 1848. május 10-én kelt rendeletében a minisztérium arról
értesítette az iskolákat, hogy az 1847/48-as tanévben változások már nem lesznek,
egyben arra is kérte a tanárokat, a következő iskolai évre kidolgozandó reformokhoz
véleményeket, tanácsokat fogalmazzanak meg. E kérésre reagálva írta meg Rómer, s
küldte el Eötvös József miniszternek a tanügyi reformokkal kapcsolatos nézeteit 1848.
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június 5. napján. (F. Kiss 1997, 85–88. VKM, Közoktatási osztály, Elemi iskolai szak-
osztály, 1848:23. kútfő, 8. tétel) Levelét így kezdte: „A magyar közoktatási minister úr
fölszólítása által — miszerint a tanárok iskoláikról, tantárgyaikról, az oktatási hiá-
nyokról észrevételeiket, s illetőleg javaslataikat is közöljék — bátoríttatva, csak kilencz
évi, de valódi kedvvel töltött tanári pályámon észrevett hiányokat, okaikkal s orvos-
lási módokkal együtt a magas ministerium elé legalázatosabban terjesztem, reményl-
vén, habár újakat nem hoznék is elő, adataim a sürgős javítások szükségét annál
inkább bé fogják bizonyítani.” Majd öt pontban csoportosítva, a tőle megszokott nyílt-
sággal, kendőzetlenül fogalmazta meg eddigi tapasztalatait az alábbiak szerint:

„Minden pangásnak, tespedés s annyira való elmaradásnak egyik főokát találom: 
1ször Azon rejtett tanításban, mely a szokott tanulók előtt történvén, a tanárra

nézve oly mindennapivá lett, hogy sem tanárnak, sem tanítványoknak nem
lévén kitől tartaniok, a kor szellemivel előbbre haladni nem iparkodtak.

2szor A próbatétek eránt leginkább újabb időkben oly részvétlenség mutatkozott
a szülőkben és gondnokokban, hogy a tanuló tanára és igazgatója előtt
többnyire készületlenül föllépni nem restellett.

3szor Az igazgatók majdnem mindenhol egyszersmint szerzetesházak főnökeik
lévén, a tanárokat vagy collegialitás miatt megróni nem mervén, vagy tár-
sulataikat kémélni akarván, fölsőbb helyen föladni elmulasztották, és sok-
szor az alkalmatlan, durva egyéneket eltűrték [...].

4szer Az ifjúság részéről — kivált utolsó években — szomorúan tapasztalt, és va-
lóban jellemző egykedvűséget minden komolyabb tanulmányok iránt [...]. 

5ször Ha meg kell vallanom, nem csekély oka hátramaradásunknak, kivált a ter-
mészettanban, azon részvétlenség és késedelmesség, mely fölsőbb helyen
a szükséges eszközök hiánya pótlásában tapasztaltatott [...].”

Ez utóbbi pontnál azt is kifejtette Rómer, hogy ilyen szükséges eszköz például
a megfelelő tankönyv kiadása, mert már 26 éve annak, hogy „vezérvonalul tűzetett”
ki a Tomcsányi-féle latin nyelvű természettankönyv,8 és újabb, ráadásul magyar
nyelvű, diákoknak készülő természettan könyv kiadását eltiltották! 

További gond, hogy például a pozsonyi Akadémia szertára részére már két
évvel ezelőtt kért egy-két igen szükséges gépet, de mindeddig még választ sem ka-
pott a kérésére! így már nyolc év óta csupán a központilag biztosított csekély negy-
ven pengőforintnyi éves összeg áll rendelkezésre minden „vegytani és physikai
szükségek födözésére”. Az előbb említett kérésével együtt beadott egy tervet is „egy
külön fölállítandó természetrajzi teremnek fölbútorozásáról”, s a mellette lévő te-
remben a gimnazista tanulókat is bevihették volna tanáraik „gyakorlás végett”, de
erre sem reagált az oktatási kormányzat. Ezért aztán a „nagy költséggel és fáradt-
sággal szerzett, majd 200 darabra menő állatgyűjteményem most is, szekrények hi-
ányában, a pornak kitéve, a földön hever, előbb enyészendő, mielőtt használhatott
volna; a többi gyűjtemények pedig szinte elrejtve fiókokban tartatnak, minthogy
mindeddig czélszerű szekrényeik nincsenek.” — fogalmazott Rómer.
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Érdemes egy kicsit visszatérni a fenti 4. pontban megfogalmazott probléma
(az ifjúság egykedvűsége, érdektelensége az oktatás iránt) részletes okainak Rómer
által történt kifejtésére is. Ennek magyarázatát ő ugyanis három dologban látta: 

a.) Az egyes „főbb iskolákba oly ifjak is eresztettek, kik éppen ezen korukkal
járó hajlamaiknál fogva inkább mindenféle pajkosságokra, játékokra, mint
valódi tudományra és gondolkodásra valának alkalmatosak [...]” . 

b.) Amikor a végzősök állást kerestek, vagyis „hivatalok keresése alkalmával
mindeddig csak az utolsó évi bizonyítvány kéretett, történt tehát gyakran,
hogy az ifjú csak ezen utolsó évben iparkodott valamiképpen első rendet
nyerni, sőt tudjuk, hogy gyakran a leghanyagabbak a szorgalmasbak nem
csekély elkedvetlenítésével különféle tekinteteknél fogva elejökbe tétettek”.

c.) Helytelen a minősítési rendszer is, mióta a számjegyekkel történő osztá-
lyozás megszűnt.9 Erről így fogalmazott: „Ámbár a szám szerinti sorozat-
nak barátja soha sem voltam, meg kell mégis vallanom, miszerint a
tanulási kedv nagyon fog csökkenni s egyszersmint csekély igazságtalan-
ság követtetik el, ha egy feleletből — a magán kikérdezés teljesen meg-
szűnvén — kénytelen a tanár vagy jeles vagy 1ső rendű tanjegyet osztani.
Jeles és jeles, úgyszinte az elsőrendűek közt oly nagy lészen sokszor a kü-
lönbség, hogy igazán egy osztályzatúaknak nem is fognak tartathatni.
Azért nagyobb buzdításul, nem ártana talán a három legjelesbet különö-
sen kiemelni [...]”.

Majd néhány kisebb probléma ismertetése után így folytatta a minisztériumnak
írt sorait: „Nem csuda tehát, ha a leglelkesebb tanár is lassankint lankad, utóbb
megunván a sok könyörgést, minden kedvét elvesztvén, szent hivatása eránt is nap-
ról-napra közömbösebbnek találtatik.”

Aztán természetesen sorolta a megoldásra tett javaslatait is: „Ezen nyomasztó ál-
lapot megszüntetésére — leginkább pedig a természettan és természetrajz, melyek
nemcsak hogy életbe vágók, de minden más tárgyilagos tudományok alapjaik is, illő
polczra való emelésökre — következőket vagyok bátor ajánlásképpen fölhozni:

1ször Ha a szerzetesrendek a gymnasiumokban és akadémiákban továbbra is
megtartanák a tanítást, ezen tanárok kiképeztetésére, a szerzetes elöljárók
által nagyobb gondot fordíttatni kívánnék. Azért intézeteikben állíttassék
egy külön tanszék a természetrajzból [...]. A természettan tanára pedig leg-
alább egy évig utaztassék külföldön, hogy tudományában nagyobb belátást
és gyakorlatot szerezhessen magának, [...] vagy ami még czélszerűbb
volna, csak a bölcsészet után vétessenek föl a növendékek, mert így [...]
ezen tanokat jobban sajátjukká tehetik.

2szor Hozassék be [...] az előadandó tárgyakat csak vázlatban foglaló iskolai
könyv; mert így mind a tanítvány az iskolában figyelemre és jegyzetekre,
vagy valamely kimerítőbb könyv olvasására, mind pedig a tanító bővebb
magyarázatára lesz kénytelen elkészülni.
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3szor Egy tanár több tantárggyal ne terheltessék; mert így lehetetlen lévén mind-
egyikből egyformán készülnie [...].

4szer Az akadémiákban lévő könyvtárokra [...] nagyobb gondot kívánnék fordít-
tatni, és bizonyos évpénzzel elláttatni, melyen [...] az intézet szükségei sze-
rint újabb könyvek vásároltatnának; mert a szerzetes tanár [...] sokszor
magán éppen nem segíthet, sőt szorgalmasb tanítványainak sem képes
hasznos olvasmányt nyújtani. [...] Czélszerű volna egyszersmind minden
akadémiában legalább egy természettani folyóiratot rendesen járatni.

5ször Láttassanak el a természettani szertárok nagyobb évpénzzel [...] Azon szer-
vek, melyek majdnem minden museumban találhatók, engedtessenek által
a reáliskoláknak, a rosszak pedig, melyek a javítást éppen nem érdemlik, el-
árverettetvén, a bejött öszvegből újak szereztessenek. — Azon 40 pfon,10

mely eddig kegyelmesen utalványoztatott, nem sokat mutathatott vagy sze-
rezhetett a tanár, pedig gyakorlati tanulmányban csak kísérletek után, lá-
tásból tanul leginkább a növendék. [...]

6szor Engedtessék meg, vagy inkább szólítassanak föl a természettan tanárai —
míg a reáliskolák életbe nem lépnek — vasárnapi népszerű leczkékre. Ez-
által némiképp pótoltatni fog az eddig tapasztalt hiány [...]

7szer A természetrajz és mezőgazdaság tanítása föltételezi a szükséges gyűjte-
ményeket. Már egy éve, hogy a tanításra legszükségesebb növényekből egy
tanuságos gyűjteményt állítottam öszve, mintegy 60 példányt szárítván
minden növényből. Ehhez szándékom vala rövid, de kimerítő leírást nyo-
matni és Magyarország minden főbb oskoláiba elküldeni, hogy így mind
tanároknak, mind tanítóknak [...] segédeszközül szolgáljon; de a zavarok
és a költségek hiánya miatt e vállalatom kivitelében gátoltattam. [...]”

Bizonyára e fenti előterjesztés is késztette arra Eötvös József kultuszminisz-
tert, hogy meghívta Rómer Flórist az 1848. július 20–24. között rendezett egyete-
mes tanügyi kongresszus elnökségébe, s egyben megbízta a felsőtanodai
szakosztály felállítási és szervezési feladatainak elvégzésével. (Hampel 1891, 5–
6.) A szakosztályt meg is szervezte, s aktívan részt vett annak munkálataiban, de az
elnöki tisztségre tudós rendtársát, Jedlik Ányost jelölte, akit a tagok el is fogadtak.
A szakosztály folyamatosan terjesztette elő javaslatait a szakaszosan tevékenykedő
plenáris ülés elé, amely ezeket megvitatta és elfogadta. A legfontosabb javaslatokat
június 28-án egy 25 fős küldöttség (köztük Rómer Flóris) vitte Eötvös miniszterhez
petíció formájában azzal a kéréssel, hogy a miniszter mielőbb javasoljon a nem-
zetgyűlésen új nevelésügyi törvényeket. Ennek munkálataihoz felajánlották a ta-
nítók szakértelmét és közreműködési szándékát. (Oroszlán 1958, 58.)

Pozsonyi működésénél kell még szót ejtenünk arról is, hogy a „feltanodában”
végzett tanári sikerének köszönhetően a helybéli előkelőségek előszeretettel járatták
gyermekeiket Rómer óráira, nyilvános előadásaira, és a legelőkelőbbek többször is
hívták magukhoz úgynevezett „házi előadások” tartására. S amikor a nádori család

321

VARGA JózSEF „ARANY PAPNAK – FAKEHELY”



az utolsó pozsonyi országgyűlés idején a városban tartózkodott, még József nádor
is felfigyelt munkálkodására, s felkérte: legyen instruktora fiának, a 15 éves József
főhercegnek természetrajzból. Erről maga Rómer így számolt be: „Alig, hogy az aka-
démiai előadásokhoz hozzáfogtam, József főherceg ő fensége nevelője keresett fel a
múzeumban és megkért, hogy növendéke taníttatását az alsóbb állatosztályokban,
az ásvány és földtanban vállaljam el. Meggondolási időt kértem, de már az nap négy
órára kérettem meg a Grassalkovich féle palotában való megjelenésre, hol Anders ez-
redestől azon hírt vettem, hogy Pestről levén ezen állomásra ajánlva, különben is
nevelési nézetem által is ki levén elégítve, másnap a tanítást elkezdhetem.

A külső zaj és zavar dacára ezen évet életem legboldogabb szakaszának val-
lom. Azon ragaszkodás, melyet minden felvigyázat daczára tanítványomban ta-
pasztaltam, azon kedv és szorgalom, mellyel tárgyaimat felkarolá, holott másutt
nem értetvén és nem méltányoltatván, nem nagy kedvvel hallgatta tanárait, rend-
kívül serkentettek, hogy a legjobbat elérhessem. A gyakori kirándulások, a fényes
próbatét eszközlék, hogy a magas tanítvány mind inkább ragaszkodott szemé-
lyemhez, és ezen év emlékét maga részéről is legkedvesebbnek nem egyszer nyil-
vánítá.” (Kumlik 1907, 32–33.)

De a sok pozitívum mellett, melyekről fentiekben szó esett, voltak árnyolda-
lai is e korszaknak. Nem mindenki nézte jó szemmel Rómer tanári sikereit. Erről
a legilletékesebb helyről, önéletrajzából érdemes idézni: „Két évi működésem alatt
a szigorúság embereinek, kik irigységüket e szent burkolattal takargatták, volt elég
működésemmel meg nem elégedniök. Nem tetszett az, hogy egész nap a múze-
umban voltam, hogy gyakran vidékre kirándultam, és pedig többnyire hallgató-
immal, hogy efféle kirándulásokról nem pontosan a vacsora órájára tértem haza
stb. Hozzá járulván, hogy a lapok és a lakosok méltatván emberséges, iparkodó
törekvéseimet, dicsértek, [...] csak elismerést szavaztak, hogy a ligetben alapított
füvészi kertért magasztaltak [...].” (Kumlik 1907, 27.) Ez utóbbi parkban — mint
egykor Platón az Akadémosz Hérosz ligetében, vagy Arisztotelész az Apollón Lü-
keion szentélyét övező ligetben — tartott foglalkozásait nem is folytathatta tovább.
1848-ban még felajánlották neki József főherceg mellett az úgynevezett második
nevelői állást, de ezt ekkor már nem fogadta el, mert mint ő maga írta: „a haza
parancsolt — előbb önkénytesnek, majd rendes utásznak csaptam fel és elhagytam
a kolostort, a fényes udvari szolgálatot, hogy a pozsonyi kaszárnyában a magyar
király katonái közé közlegényképpen beálljak.” (Börzsönyi 1916, 676–677.) De
nem csupán ő maga állt be honvédnek, felhívásában diákságát is arra buzdította,
hogy álljanak a haza szolgálatába.11 A nagy tiszteletnek örvendő tanár példáját
többen is követték tanítványai közül, s a szabadságharcot követő megtorlás alkal-
mával Rómer ellen talán éppen e felhívás volt a legsúlyosabb vád. Nyolcévi bör-
tönbüntetésre ítélték, raboskodott Bécsben, Olmützben és Josefstadtban. De a
börtönévek alatt sem feledte, hogy ő szerzetes és tanár. A bencések jelmondatához
hűen (Imádkozzál és dolgozzál!) ekkor sem tétlenkedett. Papként lelki vigaszt
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nyújtott társainak, s mint tanár képezte magát: matematikával és mérnöki tudo-
mányokkal foglalkozott, fejlesztette rajztudását, Lívius latin műveit olvasta, vala-
mint tanulta a francia nyelvet.

1854-ben kegyelemmel szabadult, de a hivatalos tanári állását egy ideig nem
kaphatta vissza. Eleinte nevelői feladatokat látott el Szuborits Antal főhercegi udvar
jószágigazgatójánál, majd 1856-ban gróf Endrődy Károly családjánál. Az 1856/57.
tanév második félévében a bencés rend kőszegi gimnáziumában tanította a 2. év-
folyamosokat. S csak az 1857/58. tanév elejétől került vissza a rend győri főgim-
náziumába. (Börzsönyi 1911, 11.) Ekkor természetrajzot, matematikát, német
irodalmat és egyetemes történelmet tanított az 1. és 2., az 5. és 6., valamint a 7. és
8. évfolyamokon egészen az 1860/61. tanév végéig.12 Hogy ugyanolyan lelkese-
déssel, mint tette ezt azelőtt is, arról könnyen meggyőződhetünk, ha csak belela-
pozunk diákjainak sok hasznos és praktikus ismeretet magukba foglaló
mennyiségtan faladatait tartalmazó füzeteibe. (Rh. K 437:72.) óráit ismét szívesen
tartotta a természetben, közben fejlesztette a gimnázium szertárát. Győrben is fel-
vetette a Pozsonyban már megvalósított füvészkert gondolatát, s látható, hogy
mindezt a tanítás eredményessége és a tanártársak munkájának megkönnyítése ér-
dekében tette. Mint írta: „A mint az itteni főgymnasiumnál a természetrajz tanítása
osztályrészemül esett, első gondom volt a magas kormány értelmében mind azon
tanszerekről gondoskodni, melyek tanom világosabb, biztosabb fölfogásához szol-
gálnak. Régi tapasztalásból tudom, hogy a legszebb, leghívebb leírás szavai el-
hangzanak a nélkül, hogy a hallgató a terményről tiszta fogalmat szerezhetett volna
magának; a festések gyakran hibásak és a tárgyakat többnyire kisebbítve adják, de
ha mindezek nem volnának is, a hűtlen emlékezet a jellemek sommáját nem képes
egyesítni — a mit pedig szemeink által lelkünk felfog, azt késő korunkig elevenen
és hűen fenntartjuk.” (Rómer 1858a) Majd kifejtette, hogy talált ugyan az állat-
tanhoz, különösen a csigákhoz, kagylókhoz, ásványtanhoz egy kis gyűjteményt,
vagy éppen a moszatokról egy kis füzetet, s a kirándulásai során még bővítette is a
gyűjteményt, de a szükséges eszközöknek „mindezek a taneszközöknek csak bizo-
nyos pótlékai! Állatkertről nem merünk álmodni, a földisméhez Győr vidéke kevés
tanúságot nyújt — de lehet füvészkert. [...] Győrben is szeretnék — ha lehetne —
ilyesmit létrehozni. Itt a főgymnasium, praeparandia, reál- és más magán-tanodák,
a természetrajz és ennek egyik legkellemesebb része a füvészet itt is taníttatik; mily
könnyű és kellemes volna a tanároknak csak kertünkre utasítani tanonczaikat; s
mily kedves városunk lakosaira [...].” Aztán hosszasan érvelt arról, mennyire szük-
sége lenne a városi embernek a por helyett a tiszta levegőre, milyen egészséges
dolog lenne a szabadban, a „természet bájaiban gyönyörködve” sétálni. Majd a le-
hetséges helyszínekről is szót ejt, s így folytatta: „Egész lélekkel felkarolnám a vá-
rosréten kialakítandó füvészkert és bájliget eszméjét.” Ötletét sokan ellenvetéssel
fogadták a megvalósítás nehézségei és szokatlansága miatt. Ő észérvekkel vála-
szolt például az úgynevezett „fenékvíz okozta” problémákra, a szokatlansággal kap-
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csolatban pedig ez volt a véleménye: „Nézzük az Aetna és a Vezúv alatti szőlő ül-
tetvényeket, a hollandok gátjait, a poroszok homokját. Ha elődeik előítéleteit kö-
vetik, most is sivatagban laknak, vagy a habok kényének ki volna téve azon földtér,
amelyet ésszel és erővel a tengertől kicsikartak.” Aztán még meggyőzőbb, konkrét,
helyi példát hozott fel: „vajon nem csóválták volna-e őseink fejeiket, ha valaki jó-
solta volna miszerint itt valaha oly szép épületek födendik a békák és varangyok
kedves tanyáit? Ki nem tudja, hogy ahol most belvárosi piacunkon szép kétemele-
tes házak emelkednek, még nem egészen másfél század előtt nádasok találtattak és
gólyák sétáltak?” (Rómer 1858b) Ötlete — ugyan kicsit később, s nem az eredeti-
leg általa tervezett helyszínen, hanem a Honvédligetben, de — megvalósult. 

Amikor Simor János püspök a nagyszemináriumban keresztény régészeti tan-
széket állított fel, 1860. október elejétől Rómert nevezte ki ide tanárnak, s így a nö-
vendékpapoknak tartott előadásokat a keresztény archeológiáról. Munkájával rendi
elöljárói elégedettek voltak. Már a gimnázium 1859 júliusában tartott tanári érte-
kezlete is dicséretesnek értékelte Rómer tanítási módszerét, és a következő meg-
jegyzést fűzték hozzá: „nem is volt növendéke, aki nem értette volna a tárgyat, nem
volt egyetlen elégtelen jegyű sem, nem volt egyetlen tanulója sem, akinek a ter-
mészet egyik vagy másik országából való valamelyes gyűjteménye ne lett volna.”
(Acsay 1901, 397.)

Közben, győri tanárkodásának e második korszakában — megismerkedve
Ebenböch Ferenc (1821–1889) koroncói plébánossal — érdeklődése egyre inkább
a régészet és a művészettörténet felé fordult. Gyarapította a főgimnázium múzeu-
mát, melyet munkája eredményeként 1859. május 26-án múzeummá nyilvánítot-
tak. Ipolyi Arnold (1823–1886) buzdítására egyre többet publikált (pl. A Bakony
1860.), Ráth Károllyal (1829–1868) együtt elindította az első magyar nyelvű tör-
ténettudományi folyóiratot (Győri Történelmi és Régészeti Füzetek, 1861), s 1860
októberétől már a MTA levelező tagja lett. Vagyis elkezdte azt a gazdag régészeti és
tudományos tevékenységét, melynek révén őt ma a magyar tudományos élet „a ma-
gyar régészet atyja” jelzővel illeti. 

1861-ben Rómer Flóris Pestre költözött, mert felajánlották neki a MTA meg-
üresedett levéltárosi állását. A tanári tevékenységgel azonban nem hagyott, nem
hagyhatott fel, mert alig hogy megtelepedett a fővárosban, egyik jeles tanítványa13

a Pesten nemrég alapított királyi katholikus főgimnázium újjászervezése kapcsán
Rómerre gondolt, s a főgimnázium igazgatójának nevezték ki. Itt a megelőző idő-
szakban nagyszerű német nyelvű tanárok működtek, azonban a magyarosítás ha-
tására közülük többen (akik nem bírták a magyar nyelvet) elhagyták a
gimnáziumot, helyükre kevésbé kvalifikált tanerők kerültek, s az intézmény szín-
vonala rövid időn belül rohamosan csökkent. Olyan vezető tanáregyéniségre volt
ekkor szükség, aki mind tudásában, magyarságában, erkölcsében, mind pedig szer-
vezőképességében élen jár, s e kritikus helyzetben úrrá tud lenni a nehézségeken.
Ezért esett a választás Rómerre, akinek hét éven át tartó vezetése alatt a főgimná-



zium színvonala látványosan emelkedett. Maga az intézet 1858-tól (és Rómer la-
kása is) az egykori német színháznak még a szabadságharc alatt félig romba dőlt
csarnokaiban volt. (Kumlik 1907, 52. ) Hogy miképpen is nézhetett ki ez az épület,
arról a szünidőkben rendszeresen kutatni járó, a szépségre, az értékre és a javí-
tandó hibákra mindig éles szemű tanár és kutató, a mindig jó humorú Rómer így írt:
„Alig merem levelemet jegyzőkönyvem Sequense szerint kezdeni, mert alkalma-
sint panaszos és szemrehányó depéche lesz a vége. Pedig ott, hol hibát látok, a sze-
mélyt nem akarnám sérteni. 

De ha mindenki neheztelne, midőn háza, kertje, s faluja, városa körül valamit
találunk — mit nem dicsérhetünk —, akkor sohasem volna szabad lelkiismeretünk
szerint nyilatkoznunk. Ne legyünk nebántsvirágok; csupa mézeskaláccsal csak nem
élhetünk! Miért teremtette volna a jó Isten az ipecacuanhát és rheum barbarumot?
[...] Göcsej volt zalai utazásom kitűzött végső pontja. Javát legvégére hagytam,
hogy utózamatával térhessek vissza a Pest városa közepén álló nagyszerű romokba.
A leégett német színház falai közé, hol most egy gymnasium nyert ideiglenes szál-
lást. Nem is lehet az archaeolognak illőbb laka, mint a Colosseum-féle nagyszerű
omladék, mely mindennap saját tanulmányaira és a világ álhatatlanságára emlé-
keztesse.” (Rómer 1863)

3. kép
A Főgimnázium épülete 1867-től. Budapest, V. Markó u. 29. (Benkő 1959) 
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Természetesen nem maradt sokáig ilyen helyzetben a főgimnázium. Rómer
ugyanis nem bízta a véletlenre, hogy meddig kelljen az áldatlan helyzetben ma-
radniuk, nem tárta szét a kezét tehetetlenül, hanem szervezkedett és intézkedett.
S amikor 1865-ben Ferenc József a fővárosba érkezett, Rómer az „iskola küldöttsége
élén” felkereste őt, és átadta kérvényét „az iskolához méltó épület emelése tárgyá-
ban”. Az eredmény nem is sokáig váratott magára! (3. kép) A megfelelő épület ki-
alakítása mellett sokat dolgozott a főgimnázium felszereltségének javításán is. Ő
maga a természetrajz tárgyat tanította három osztályban. Ehhez saját, gazdag gyűj-
teményét, elsősorban herbáriuma anyagát használta szemléltetésként, amelyet ké-
sőbb az intézménynek ajándékozott. Rómer azonban nem csak a tárgyi feltételeket
javította szervezőkészségének kamatoztatásával, hanem szellemiségével és saját
példájával is igazi alkotó és kutató pedagógiai műhelyt, elismert színvonalon nevelő
és oktató intézményt kívánt kialakítani. A feladat nehézségének megítéléséhez tud-
nunk kell, hogy Rómer ideérkezése előtt a Helytartó Tanács mint „vegyes” gimná-
ziumot határozta meg az intézményt, vagyis olyan gimnáziumként, amelyben „a
fő tannyelv a német, a magyart [...] pedig csak kisegítő tannyelvül használják”.14

Mivel pedig a gimnázium testülete Rómer vezetésével igyekezett kifejezésre jut-
tatni, hogy a diákok nagyobbik része jobban beszél magyarul, mint németül, a Hely-
tartó Tanács úgy módosította rendeletét, hogy németül csak a német nyelvet, a
természetrajzot, a természettant és a matematikát kell tanítani, de e tárgyakat is a

4. kép
A főgimnázium tantestülete 1865-ben. Rómer igazgató mögött, 

balra áll Corzan Avendano Gábor, Rómer jobbján ül Riedl Szende. (Benkő 1959)
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magyar nyelv segítségével. Gyorsan egyértelművé vált a tanári kar előtt, hogy
Rómer személyében „széles látókörű, nagyhírű tudós vezetőt nyert” az iskola. Ő
egyaránt „jártas volt a hazai és klasszikus irodalomban, a történelemben (diplo-
matika, archeologia, paleontologia), a természettudományokban és a festészetben,
[...] vezetésre termett egyént keresve sem lehetett volna találni.” (Perepatits 1908
50–51.) Vezetői tevékenysége során olyan jól képzett tanárokkal gazdagította a fő-
gimnáziumot, mint például Barthal Antal15 és Corzan Avendano Gábor,16 vagy
éppen Riedl Szende.17 (4. kép)

Hogy a tanórák módszertani színvonala, a tanárok és növendékek tanfegyelme
erősödjön, rendszeresen látogatta az egyes tanárok óráit, s ahol bármi gondot ész-
lelt, oda ismételten visszatért látogatni. óralátogatásairól jegyzetfüzetének sorai
tájékoztatnak bennünket.18 

A rendszeres óralátogatásokat az 1863/64. tanév három hónapjának látoga-
tásairól készült listájával szemléltetem. Látható, hogy havonta 12–15 tanórát láto-
gatott, bizonyos napokon akár 3 különböző tanórát is. Naplójában azt is feljegyezte,
ha valamely hivatalos elfoglaltsága (például: „1865. március 17. Országos bizott-
ságban voltam elfoglalva”; „1865. május 9. hivatalosan Bécsben”; „1866. febr. 28.
választások a Tanári Egyletben”), esetleg betegsége (1864. október 8–10.) miatt

dátum oszt. tanóra

X.12. II. számtan

X.14. I. latin

X.16. IV. latin

X.17. VII. görög

X.21. VIII. latin

X.21. V. történelem

X.21. III. magyar

X.23. VI. görög

X.24. IV. physika

X.31. IV. történelem

X.31. VII. vallástan

X.31. VII. természettan

dátum oszt. tanóra

XI. 3. II. német

XI. 3. IV. német

XI. 6. VII. történelem

XI. 6. III. latin

XI. 9. I. latin

XI. 9. III. vallástan

XI.13. VIII. természettan

XI.14. I. számtan

XI.14. IV. magyar

XI.17. III. magyar

XI.18. VI. latin

XI.20. VII. történelem

dátum oszt. tanóra

XII.15. II. latin

XII.9. IV. történelem

XII.9. VIII. bölcsészet

XII.9. V. német

XII.9. VII. vallástan

XII.12. III. latin

XII.12. II. latin

XII.13. VI. arithmetika

XII.13. VIII. matematika

XII.13. IV. magyar

XII.14. VI. latin

XII.19. VII. vallástan

XII.20. I. latin

XII.29. IV. német

XII.29. VI. magyar
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nem tudott ellenőrzést végezni. Látogatásainak tapasztalatairól szűkszavú, de lé-
nyegre törő feljegyzést vezetett. Minden esetben jegyezte, hogy melyik osztályban,
melyik tanártársának milyen óráját látogatta. Feljegyezte név szerint a felelő diá-
kokat, azok teljesítményét, a tanár magyarázatára vonatkozó észrevételeit, vala-
mint a fegyelemre, a rendre utaló gondolatait, hol tartanak az anyagban,
felkészült-e a tanár, tudnak-e a tanulók stb. (5. kép)

Álljon itt néhány példa (nevek és dátumok megjelölése nélkül) a tanári ma-
gyarázatokra vonatkozó megjegyzéseiből:

„Rhetorikáról szól, tropus, figura, s Isten tudja miről; semmi összefüggés, nem
készült a tanár [...]; intettem rossz tanítás miatt; Magyarázat: szabályok, de conc-
ret példák nélkül, egyáltalán a szabályok pusztán felmondatnak. Korán befejezve,
szárazon, untató és kevés eredményű; [...]tanár úr maga magyarázza, mit a fiúk is
megmagyarázhattak volna; [...]tanár úr magyaráz, németül magyaráz, még decli-
nálni sem tud; könyvből jól magyaráz, többször könyvbe néz; magyarázat: kijegy-
zés a könyvből; jól magyaráz, többször könyvbe néz, tanulók közbeszólása; ma igen
jól magyaráz, értelmesen, érthetően; jeles magyarázat németül és magyarul, köz-
ben helyesen felelnek; magyarázat igen jó; tanár úr magyaráz, igen érthetően; ma-
gyarázat: világosan, könyv nélkül, behatóan, jól előkészítve; lelkes előadás, szabad,
az ifjak gyönyörrel látszanak hallgatni, jegyezgetnek; [...] úr magyaráz, igen ért-
hető, megdicsérem.” 

Külön látogatási szempontja volt a dolgozatok tanár által történő javításának
ellenőrzése. E témában ilyen megjegyzések olvashatók naplójában: „a javítás hi-
ányzik; rendetlen javítás; házi dolgozatok nincsenek javítva; aláhúzva, de a tanít-
ványok által nem javítva; latin dolgozatok helyesen javítva, de igen középszerűek;
a feladvány jól javítva, egy-kettő szorgalmi munkát is csinált.”

További jellemző megjegyzéseiből is érdemes szemezgetni, mert ezekből is ér-
zékelhető, hogy mindenre odafigyelt, mindenre gondja volt: „Latin dolgozat: több-
nyire rosszak, még az első jeleseké is igen gyengék, a gyakorlatok 3-4-ik iskolába
valók; helyesen felfogták az előadottakat, de intés a csend miatt; Geographiában
gyengék, intés a geographia miatt. Az osztályt rossz magaviselete miatt megdorgál-
tam; Tisztaságra ügyelni!; Többnyire silány dolgozatok, még a német ajkúak részé-
ről is; Német: hanyag írás, fele javítva, tekintettel kellene lenni a magyar fiúkra;
hanyag írás, ronda külső és piszkos. Ha másra nem, rendre kellene a fiúkat tanítani;
Többnyire egy feladat, mintha nem is katholikus és állami iskolában lennénk [...] itt
lenne helye a Képzőtársulatnak! Kritikák által [...] nincsenek motiválva; megdi-
csértem az egész osztályt; [...] ...úrnál, ahol 56 beírt volt, ma csak 25 nyújtott be
dolgozatot, egy dolgozat igen hosszú, talán nem is saját munkája!; [...] ...úr igen
szorgalmasan és rendesen készült; aki másét leírja, az is elégtelen; néhány igen jó
dolgozat, köttessék be; mindenki kénye-kedve szerint tanul, a legjobb diák is könyv
nélkül semmit; a feladatok csak puszta cognigatio mondatok voltak; történelem órán
a fiúk magyarról németre fordítottak; a kérdésekre tétovázva feleltek; igen keveset

328

ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK



5. kép
Részletek Rómer jegyzetfüzetéből. (Rh. Jegyzetfüzetek XLV.)

a

b
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tudnak, igen hanyag osztály, bot-
rányosan hátra vannak; a nyelv-
tan tanulást nem kellene a saját
választásukra hagyni; csak gépi-
esen fordítanak, fiúkat intettem a
tanulásra, a tanár urat kértem,
hogy több gondot fordítson [...],
hospitatio ajánltatik [...]”

óralátogatásainak tapaszta-
latai természetesen nem marad-
tak csupán noteszének titkos
bejegyzései. Észrevételeinek a tanulókra vonatkozó részét óra végén azonnal kö-
zölte az osztállyal, majd a látogatott tanárral négyszemközt is megbeszélte tanári
tevékenységével kapcsolatos meglátásait, s a szokásos és rendszeresen tartott tanári
konferenciákon a testület előtt nyíltan és részletesen kifejtette a problémákat mások
okulására, a jó gyakorlatot folytató tanárok munkáját pedig példaként állítva. 

Mint tanár, a saját tanítványairól is rendszeres feljegyzéseket vezetett. Ezekből
ismerhetjük egykori tanítványainak névsorát, az egyes diákok feleleteinek folya-
matos értékelését, minősítését (például az 1864/65. tanévben általa tanított V.
osztályosok közül 4 volt kitűnő, 8 jeles, 16 jó, 21 elégséges és 10 fő az elégtelen).

6. kép
Jegyzetfüzetének egy bejegyzése a tanáregyesületi 

választásról (Rh. Jegyzetfüzetek XLV.)

7. kép
Jedlik Ányos által aláírt meghívója az egyetem újjászervezése alkalmával (Rh. K 494.)
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Több esetben nevük mellé egy kis
csillagot rajzolt, s ide kapcsolva a
lap alján az adott tanulóra vo-
natkozó egyéb megjegyzéseket is
rögzített. Ilyen megjegyzések:
„hanyag a templomba járásban;
az iskola falát rongálja; megin-
tettem, nyugtalan; több kérdésre
felelé, hogy azt nem tanulta;
megintettem; gyengén felelt; jól
felelt; igen jól felelt, meg vagyok
elégedve [...]”

A főgimnázium igazgatásának s tanári feladatainak magas színvonalú ellátása
mellett, rendszeres és aktív résztvevője volt a főváros pedagógiai közéletének. Sze-
mélyes, szakmai szempontból is eredményeket hozó, jó kapcsolatot alakított ki a kor
jeles pedagógus egyéniségeivel (6–7. kép) és az oktatásügy irányításában tevé-
kenykedő jeles személyekkel. Szakmai tekintélye volt, kérték és szívesen hallgatták
véleményét egyes kérdésekben. Nem véletlen, hogy kinevezték a „KK unterrichts-
rath tagjává” (Hampel 1891) is. Mint ilyen tartott is néhány nagy hatású beszédet
az iskolák magyarsága érdekében. S akkor még nem is szóltunk arról, hogy tanítási
szünetekben rendszeresen kutatott, régészkedett, archeológiával foglalkozott, s
folyamatosan publikált, szerkesztett, szervezett, tanított az egyetemen, mint az
éremtan és régiségtan magántanára stb. A főgimnázium vezetését az 1865/66.
tanév lezárását követően adta át addigi helyettesének. 1868–77 között az egyetem
nyilvános rendes tanára, 1869–77 között a Magyar Nemzeti Múzeum érem- és ré-
giségtárának őre volt.

Naplójában így írt újabb elfoglaltságáról, egyetemi tanári kinevezéséről: „Kezd-
tem tanítani 1864-ben. Rendes tanári fizetésemet kapom 1868. máj. 1étől fogva 1365 f,
Királyi Tanácsosnak kinevezett Ő Felsége máj. 4én 1868.”19 (8. kép)

Egyetemi tanári munkájának méltatása nem feladatom, de annyit minden-
képpen érdemes megjegyezni, hogy eddig vallott tanári elveit továbbra is követke-
zetesen érvényesítette, s például a szemléltető oktatásnak általa oly sokszor han-
goztatott fontosságát előadásvázlataiba rajzolt, vagy szakkönyvekből kézzel
kimásolt, s előadásai alatt a táblára általa felrajzolt ábrák a hallgatók szeme láttára
váltak „élő” valósággá. Szemléltetésként álljon itt egy lap az athéni Akropoliszról tar-
tott előadásának rajzokkal gazdagított előadásvázlatából. (Rh. K 429.) (9. kép)

1875-ben pápai engedéllyel kilépett a bencés rendből és a Besztercebányai Egy-
házmegye papjaként működött tovább, 1877-ben pedig elfogadta Lipovniczky István
váradi püspök meghívását, Nagyváradon lett kanonok. De — mint a mellékelt, latin
nyelvű szövegnek ’álcázott’ humoros diákírás és rajz is szemlélteti — sem a régészet-
nek, sem pedig az oktatásügynek nem fordított hátat. (10. kép)

8. kép
Részlet Rómer jegyzetfüzetéből. (Rh. Jegyzetfüzetek XLV. 48.)
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9. kép
Részlet egyik rajzokkal szemléltetett előadásának vázlatából. (Rh. K 489/4.)
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10. kép
Humoros kép és írás Rómerről, a tanárról (Rh. K 453/51)
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Az utóbbi állítást jól igazolják azok a levelek is, melyeket hozzá intéztek a ne-
velés- és oktatásügy problémáiról, kérvén a támogatását azok megoldásához. De
alátámasztja az a tanulmánya, melyet A népnevelés befolyásolása az őstörténelemre
címmel írt,20 és az az előadása is, melyet az Országos Történelmi Társulat kong-
resszusa V. szakosztályán tartott a történelemről, mint nevelésről. Ebben többek
között azt is megfogalmazta, hogy „Ha a kisdedet a szívesen hallott mesevilág
eléggé elfoglalta, el fogja érni a kort, melyben már a nemzeti hagyományok körébe
bevezethető. Itt lesz ideje annak, hogy az emberiség legrégibb korát és egymás
utáni fejlődését hallja, s lassanként hazájának földtani, régészeti körülményeivel
megismerkedjék.” Szerinte a „közoktatási m. kir. minisztériumnak” a magyar múl-
tat 10 db történeti-régészeti táblán kellene megjeleníttetnie, s ezeket kellene az is-
koláknak biztosítania, hogy a gyermekek és fiatalok ne a ponyvairodalom termékeit
fogyasszák. Szerinte a nemzeti jellegű ünnepélyek is sokkal inkább alkalmasak a fi-
atalok nemzeti tudatának fejlesztésére, mint a „divatos [...] nemzetietlen korzó-
menetek”. Majd további javaslatok után ezt is megfogalmazta: „Minden községben
[...] nemzeti emlékeket, táblákat állíttassunk fel. Ezek által [...] tanítsuk őket a múlt
embereinek tiszteltetése által a jelenben való még bővebb utánzásra.” (N. N. 1885)

Az oktatásügy aktuális problémái iránti további érdeklődésének, a tanárokkal
való további együttgondolkodásának egyik legjelesebb példája a Mária Dorothea
Egyesület alapítása körül kifejtett segítő tevékenysége. Budapest főváros egyik leg-
tekintélyesebb tanítóegyesülete, a Népnevelők Egyesülete karolta fel először azt a
humanisztikus gondolatot még 1883 áprilisában, hogy otthont teremtsen „azoknak
a szegény, családtalan nőknek, kik a nyomasztó tanítói pályán töltött élet után va-
gyontalanul s elhagyatva kénytelenek életük utolsó éveit eltölteni, s azoknak a sze-
rencsétleneknek, kik mint tanítónők, kisdedóvónők, vagy nevelőnők munkaképte-
lenek lettek, mielőtt nyugdíjat vagy más önfenntartásra szükséges eszközt
szerezhettek volna.” (Évkönyv 1889, 3–5.) Rómer támogatta e gondolatot, s azt is,
hogy e nemes cél érdekében egy külön bizottság jöjjön létre mégpedig zirzen Jan-
kának (1824–1904), az Andrássy úti állami tanítónőképezde igazgatónőjének ve-
zetésével. A létrehozott bizottság az 1883. július 1-jén tartott első ülésén arra a dön-
tésre jutott, hogy megkezdik a gyűjtést, de egyben a Nemzeti Nőnevelés hasábjain
megkezdik egy külön egyesület létrehozását is a „Tanítónők Otthona” kialakítása ér-
dekében. A gyűlésen az a Péterfy Sándor mondott lelkesítő beszédet, akinek a Ta-
nítók Háza és az Eötvös Alap létrehozása körüli tevékenységét jól ismerte Rómer.
Ezt követően aláírási íveket küldtek szét az országban, melyet megküldtek Rómer
Flórisnak is. Ő még pesti működése idejéből ugyancsak jól ismerte zirzen Janka ki-
emelkedő tevékenységét, s már többször is segítette törekvéseit. Örült annak, hogy
a zirzen által vezetett állami képezde az ő gondolatainak szellemében már besze-
rezte a tanításhoz nélkülözhetetlen szemléltető eszközöket, szertárukban többek kö-
zött “mértani és természettudományi készülékek” és ásványi gyűjtemény is voltak,
s fokozatosan bővítették könyvtárukat is. E bővítéshez éppen Rómer közbenjárására
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kaptak az 1877/78. tanévben a Magyar Nemzeti Múzeumtól adományként 2000 kö-
tet (!) könyvet. 1881-ben több más jeles személlyel együtt Rómer és zirzen is so-
kat tettek az első budapesti országos nőipar-kiállítás megszervezése terén, s érde-
meiket az országgyűlés 45. ülésének 13. számú javaslata alapján21 a kormány is
elismerte. Rómer most is segített: az alakítandó egyesület javára nem csupán a ta-
goktól elvárt 2 forintos évi díjat fizette be, hanem 50 forintot, amivel az egyesület-
nek élete végéig alapító tagja lett. (Évkönyv 1889, 13.)

Szépen gyűltek a kisebb-nagyobb felajánlások, de Rómer jól tudta, hogy egy
ilyen egyesület és e magasztos cél megvalósításához sok pénzre, befolyásos mecé-
násra van szükség. Ezért zirzennel és Péterfyvel egyeztetve felkereste alcsúti kas-
télyában egykori kedvenc tanítványát, József főherceget. Itt mindig szívesen
fogadott vendég volt, most is örömmel tettek eleget kérésének, s mint azt az egye-
sület évkönyve rögzítette is: „Rómer Flóris apátkanonok szíves közbenjárására [...]
szerencsénk volt József főherceg Ő Fenségének leányát, Mária Dorothea főhercegnő
Ő Fenségét megnyerni egyesületünk védnökének, ki ez alkalomból nemcsak ke-
gyesen megengedte, hogy egyesületünk az Ő nevéről neveztessék el, de rögtön 500
forinttal lépett be az egyesület alapítói közé.” (Évkönyv 1889, 5.)

S mivel egy év elteltével Rómer azt látta, hogy a Tanítónők Otthonára még
mindig sok pénz kell — pedig már a főhercegnőnél többet is fizettek be egyesek —
ismét felkereste Mária Dorotheát, s e híreket is elmondva elérte, hogy a „fenséges
védnöknő” 1886-ban 6000 forintot (!) adományozott. Miután a főváros ingyen tel-
ket biztosított a kitűzött célra, 1888 nyarán elkezdődött az építkezés. Sajnos az
átadó ünnepséget Rómer már nem élhette meg, de az egyesület megemlékezett
nemes segítőkészségéről, s kifejezte háláját. Tudták, hogy az ő szervezőkészsége, tá-
mogató ötletei, nevének nemzetközi tudományos tekintélye, befolyásos ismerőse-
inek és tisztelőinek köre, az általa szerzett gazdag támogatók nélkül e terv csak
nemes álom maradt volna. 

Egy tanáregyéniség megítélésénél nem csupán az a felbecsülhetetlen életmű je-
lenti az alapot, amit hazai és/vagy nemzetközi vonatkozásban a „szakma” elismer,
tisztel és méltat. Lényeges tényező az is, hogy mint tanár és ember milyen hatással
volt tanítványaira, miképpen ismerték őt, s miképpen emlékeztek rá. 

Láttuk már, hogy nagy tudású, következetes, szigorú, de emberséges és köz-
vetlen tanáregyéniség volt. Nem tűrte a hanyagságot, de segítette a törekvőket még
kisebb-nagyobb hibáik ellenére is. Ezért a diákság rajongott érte. Emberségét em-
beri gesztusokkal viszonozták. Amikor utolsó egyetemi előadását tartotta, az elő-
adásaira szorgalommal és élvezettel járó diákok nevében Varázsélyi Gusztáv22 az
osztály csoportképét nyújtotta át neki, hogy őrizze meg őket jó emlékezetében. S ő
nem is feledkezett meg egykori diákjairól, ha csak tehette, támogatta őket. Példa-
ként említendő, hogy 1874-ben az ő közbenjárására alkalmazta József főherceg a
könyvtár rendezésére Alcsúton a később neves szakemberré váló Szinnyei Józsefet.
Támogatta Hampel Józsefet, aki aztán az egyetemi katedrán utóda is lett, s aki em-
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lékbeszédében többek között így fogalmazott egykori tanáráról: „Tudományos pá-
lyámon önzetlen támogatását, a magánéletben pedig őszinte barátságát és atyai
jóindulatát élveztem.” (Hampel 1891) És e sort sokáig folytathatnánk. De a jeles
tanítványok közül ki kell emelnünk a már többször emlegetett József főherceget.

Rómer megszerette a rá bízott, 15 éves,  nyíltszívű tanítványt. A tisztelet és
szeretet kölcsönös volt: egész életükre szóló bensőséges viszony alakult ki köztük.
1860-ban például Rómer elküldte egykori tanítványa számára első, kirobbanó sikert
aratott munkáját (A Bakony), aki ezt így köszönte meg. E könyv „nekem annál is be-
csesebb, mert szeretett tanítóm emléke. Legyen meggyőződve arról, hogy váltig kö-
szönettel és örömmel emlékezendek azon szép napokra, melyeket jobb időkben,
gyermekkoromban töltöttünk együtt...”(Kumlik 1907, 78. ) József főherceg —
Rómer hatására — maga is az archeológia híve lett. Kezdetben a Margit-szigeten
(mely az ő birtokuk volt) kiásott leleteket küldte el Rómernek, később Alcsúton
maga is rendezett ásatásokat, melyről szakszerű jelentéseket készített, és elküldte
volt tanárának, aki azt folyamatosan megjelentette.23 A Pozsony környékén tett
együttes felfedező utak, botanikai séták sem múltak el nyom nélkül. A főherceg
többször is megemlítette leveleiben, melyekben legtöbbször „Kedves Atyám
uram!”-nak szólította egykori mesterét, s „Váltig legőszintébb háladatos tanítvá-
nya” aláírással zárta sorait. (Börzsönyi 1911, 1–40.) 1879. március 23-án például
így írt: „Sokszor, ha fiaimmal botanizálunk vagy bogarászunk, és bennük a termé-
szet iránt látom ébredni az érdekeltséget, a tudásvágyat, visszaemlékezem azon
boldog órákra, mikor Pozsony kies vidékén kedvenc tanárommal együtt gyűjtöt-
tünk. Az akkor kifejlődött rokonszenv nőttön-nőtt és oly érzéssé vált, melyet sem
helyi, sem időviszonyok nem törölhetnek el és mely a higgadtabb kor megfontolása
mellett mind inkább megszilárdul a kebelben.” (Kumlik 1907, 78–81.)

Felnőtt korában is sok témában kikérte Rómer tanácsát, nem csupán az arche-
ológiai és botanikai kérdésekben, de még gyermekei nevelőinek24 kiválasztásakor
is egykori tanára véleményére támaszkodott. 

S hogy valóban így volt, arra bizonyíték az a tény, hogy később is többször volt
látogatója Rómer az alcsúti kastélynak. Sőt Még „Rómer-szoba” is volt a kastély-
ban, melyről Jókai írt, amikor 1884 októberében Alcsúton járt a főhercegnél „Ro-
mano csibakéro sziklaribe” dolgában, s részt vett a szüreti munkálatokban. Erről
így tudósította olvasóit: „Ebéd után hozzáláttunk a szüreteléshez (így jó az), s egy
egészséges séta után én eltűntem Rómer Flóris szobájába (úgy hívják azt, ahová
bekvártélyoztak), s ott nekiültem regényt írni.” (Jókai 2014, 178–182.)

Olvastuk Rómer egyik ifjúkori írásában a szülőkhöz címzett intelmét: „Előbb
hasznosra kell a’ gyermeket oktatni, ’s már ha tett előmenetelt, lehet mázos mí-
veltséget reája kennetek.” Érdekes, hogy a főhercegi család tagjai is kitanultak egy-
egy mesterséget, József főherceg például megtanult esztergálni. E tudásának
eredménye volt a címben is szereplő fakehely, melyet 1872-ben saját kezűleg esz-
tergált amerikai fekete diófából. (Kumlik 1907, 78–81.) Erre véste az „Arany pap-
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nak — fakehely” szöveget. A serleg mellé rövid levelet is írt, mely a mester és ta-
nítványa közti kapcsolatról sok mindent elárul a késői olvasóknak. A levél így szólt:

„Juglans americana nigra a kehely fája, de termett vala hazánk hantjaiban, a
classicus sírokkal telt alcsúthi kertben; római csontok trágyája növeszté sudár
alakká; így került balta és véső alá, lett a pogány fából keresztény jelvény. Ha meg-
tölti és szájához emeli, emlékezzék tanítványáról és sírásó társáról, ki minden jót
kíván [...] Éljen az arany pap!”
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zetve az első rendű, jeles, jó stb. fokozatokat
10 Pengőforinton.
11 A november 13-án kelt levél a Pressburger Zeitung 1848. november 17-i számában jelent meg.
12 Rómer működésének a jegyzéke. (Pannonhalma, BK 244/4.)
13 Mészáros Ferenc, akkor helytartósági titkár.
14 Még Horváth Mihály igazi magyar szellemiségű tankönyvét is kitiltották az iskolából.
15 A Latin-magyar szótár, az Elemi latin nyelvtan és a Latin mondattan c. könyvek szerzője, a latin és a

görög nyelv tanára, később a MTA levelező, majd rendes tagja. 
16 Jeles matematikus és fizikus, Rómer igazgatóhelyettese, majd utóda az igazgatói székben, bölcsész-

doktor, később egyetemi magántanár, a Ludovika Akadémia tanára, több matematika könyv írója.
17 1860-ig a prágai egyetem magyar nyelvi lektora, bölcsészdoktor, a MTA levelező tagja, később a

pesti tudományegyetemen az összehasonlító nyelvészet tanára.
18 Rh. Rómer jegyzetfüzetei XLV.
19 Rh. Rómer jegyzetfüzetei XLV:44. 
20 Rómer 1872. (Korábban Győri Közlöny, 1871. december 28.)
21 1881. szeptember 27-én.
22 Később lapszerkesztő és író, a Váci Közlöny, helyi sajtótermék szerkesztője, ki nagy érdemeket szer-
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zett a váci történelmi emlékek felkutatásában és gyűjtésében.
23 Archaeologiai Értesítő 1871–1783.
24 Lányait Holdházy Mária grófnő, a kis József Ágostot és Lászlót pedig gróf Holdházy János, a ké-

sőbbi kanonok nevelte.
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FLóRiS RóMeR And THe MáRiA dOROTHeA ASSOciATiOn

Flóris Rómer (1815-1889) is generally known by the public as a Benedictine
monk, archaeologist and art historian. At the same time he was attached to the ed-
ucation with a thousand bonds: he taught at the Benedictine Arch-Grammar School
of Győr, in the meantime (after the War of Independence and his release from jail)
he was a tutor in Pozsony for 2 years. Already at the beginning of July 1848 he pro-
posed his elaborate views about the education reform of József Eötvös. At the “uni-
versal teachers’ congress” convened on 20th July 1848 he chaired the “section of
teachers of higher education”. From 1862 he directed the Roman Catholic Arch-
Grammar School of Buda, and later he became a university private teacher, unor-
dinary teacher and finally ordinary teacher.  While fulfilling these positions he got
in touch with people who also did a lot for the education and the education staff,
including Sándor Péterfy, “the father of Hungarian teachers” and creator of the
House of Teachers and the Eötvös Foundation and Janka zircen, the head of the
first Hungarian state teacher training school, the library of which received 2000
books right from the National Museum where Rómer worked. 

Due to these connections he had up-to-date information about the conditions
of the education staff and the key problems of the women’s education. So, it was not
accidental that they three were the very persons who initiated the creation of the
first association of the Hungarian schoolmistresses in 1885: the Mária Dorothea
Association with the purpose to help unemployed educators and schoolmistresses
to find a job and provide assistance and social help to old or abandoned
schoolmistresses. 

is paper highlights Rómer’s role in the creation and operation of this associ-
ation. 

József Varga
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