
Dékány Ferenc

„Nálam a tett az eszmétől csak kis lépésnyire fekszik…”
RóMeR FLóRiS, A BencéS TAnáR1

Rómer Flóris Ferencet a tudományos köztudat, hosszú hallgatás után, a magyar
művészettörténet és régészet nagy úttörőjeként tartja számon. Kevéssé köztudott
azonban az a tény, hogy alkotó életének első felében a természettudományokkal is
komolyan foglalkozott. Ezek az ismeretek később a pozitivista és ökológiai szemlélet
előnyeivel gazdagították történészi munkáit. A következőkben Rómert, a bencés ta-
nárt és természetkutatót szeretném bemutatni.

előzmények

II. József császár halála után az általa feloszlatott szerzetesrendeket I. Ferenc
császár 1802-ben visszaállította. A bencések az elkövetkező évtizedekben nyolc is-
kolát vettek át Győrben, Sopronban, Pápán, Nagyszombaton, Esztergomban, Po-
zsonyban, Komáromban és Kőszegen. A harminc évig feloszlatott, létszámában
megfogyatkozott, elöregedett monasztikus közösség szinte a lehetetlenre vállalko-
zott, amikor iskolákat vett át. A kegyelemben bízó bátorság azonban nem volt ha-
szontalan. A XIX. század elején olyan fiatalok léptek a bencések közé, akik nem csu-
pán a középfokú képzés igényeinek feleltek meg, hanem a legmagasabb tudományos
követelményeknek is. Czuczor Gergely a nyelvészetben, Jedlik Ányos a fizikában,
Rómer Flóris a régészetben, Rónay Jácint a tudományos ismeretterjesztésben al-
kotott maradandót. Ezeket a „nagyokat” a hazaszeretet is összekapcsolta. Mind-
egyikük részt vett az 1848–49-es szabadságharcban, és többségük börtönt vagy
számkivetést is szenvedett. Sajnos az is igaz, hogy Jedlik Ányoson kívül mindegyi-
kük a bencés rend kötelékén kívül halt meg, mindez azonban nem kisebbíti Ró-
mernek és társainak az érdemeit.

A tanár

Rómer Flóris természetszeretete, minden bizonnyal, diákéveinek élményei-
ből forrásozott. Pannonhalma, Bakonybél és Tihany környezete, az erdőkben, ker-
tekben tett „tanulmányi” kirándulások és séták, olvasmányai, Jedlik Ányos
előadásai, mind a természettudományok iránti érdeklődést segítették elő. Győr-
ben, bár kezdetben magyart és latint tanított, elöljárói hamar felismerték, hogy
a természetrajz oktatása területén nagyobb hasznát vehetik képességeinek.  Ta-
nári módszere rendkívül egyszerű, de eredményes volt és ma is korszerűnek
mondható. Gazdagította az iskola gyűjteményeit, szemléltetett, diákjait a tere-
pen, kirándulás közben okította. Ebből az időszakból származik az a 92 db her-
báriumi lap, melyeket az 1843–1845 közötti években bizonyíthatóan Rómer
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gyűjtött Győr környékén és a Bakonyban. (1. kép) Pozsonyban ugyanezt a tevé-
kenységet folytatta: rendezte és bővítette a természetrajzi múzeumot, gyakran
tanított a természetben, sőt füvészkertet is létesített a saját költségén. A Koron-
cóból származó, a Győri Bencés Gimnázium Természetrajzi szertárában található,
Méhkerti-Milkovich Herbáriumban négy, Rómer által a Tátrában gyűjtött növény
található. Talán a pozsonyi időszakra emlékezik Bakony című művében: „Ismer-
tem tanárt, ki egy város diszkertjében fűvészi csoportokat ültetett, ezeket táb-
lácskákkal kijelölvén azon örömben részesült, hogy az emberek mint a raj
körülvették és tanulmányozták a szerény ültetvényt. A tanár magán-órákon szer-
zett pénzével fizeté a kertészt, és lelkes diákjai segítségével tisztogatja és mun-
kálja vala ültetményét; s íme jön egy bölcs tanácsos és kiveti, hány marék szénával
termett volna több a tudomány kedvéért elfoglalt téren, és mennyi vagyonhiányt

hoz a városnak az egy-két ölet elfoglaló
fűvészkert!” (Rómer 1860, 76.)

Szerencsére diákjai megértőbbek
voltak, róluk egy levelében így ír: „Egy
örömöm tanítványimban, kik valóban
derék fiúk, s hozzám mint igaz barát-
jukhoz tisztelettel ragaszkodnak.”(Ró-
mer és Ebenhöch levelezése, Győr Egy-
házmegyei Könyvtár Kézirattára 3.
levél) Közülük is kiemelkedett Ebenhöch
Ferenc, akinek később „A Bakony” című
művét ajánlotta, valamint a nádor fia,
József főherceg, akinek nevelését a sza-
badságharc szakítja meg. „October ha-
vában megkínáltattam a második nevelő
állásával a főhercegnél. De a haza pa-
rancsolt… — elhagytam a kolostort, a
fényes udvari szolgálatot — hogy a po-
sonyi kaszárnyában a magyar király ka-
tonái közé közlegényképen beálljak…”
(Kumlik 1907, 45.)

A szabadságharc és a fogság évei
után Rómer Flóris nyilvános tanítást
nem, csupán nevelői feladatokat vállal-
hatott. Ebben az időben járt az Erdődy
család Varasd megyei birtokán, itt fe-
dezte föl a remetineczi halkövületeket, és
tette paleontológiailag nevezetes lelő-
hellyé Radoboj környékét.

1. kép
Asplenium ruta-muraria L., kövi fodorka, 

Rómer Flóris gyűjtése, Csesznek, 1845. április
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2. kép
Győri Közlöny II.évfolyam 28. szám 1858.04.08. Fölszólítás és utmutatás a győrvidéki értelmiséghez
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A szertáralapító

Rómer a kényszerű szünet után, 1857 és 1861 között, második győri tanár-
sága idején, újult lendülettel vetette magát az előtte álló feladatokba. A Győri Köz-
löny hasábjain (1857. december 13.) felhívással fordult a megye lakosságához
természeti ritkaságok gyűjtése érdekében, a Győri Bencés Gimnázium Természet-
rajzi Szertára számára. (2. kép) Már a következő héten örvendetes gyarapodásnak
indultak a gyűjtemények: szép számmal érkeztek növények, állatok, ásványok, kő-
zetek és ősmaradványok. Az állomány növekedéséről időről-időre beszámolt a



3. kép
Győri Bencés Gimnázium Évkönyve 1857-58

4. kép
Győri Bencés Gimnázium Évkönyv 1859-60
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Győri Közlönyben és a gimnázium évkönyveiben. A gyűjtemény gyarapodásának
mértékéről és arányairól a mellékelt táblázatok tájékoztatnak. (3–4. kép) Termé-
szetszeretete nem maradt a gimnázium falain belül. Miként Pozsonyban, úgy Győ-
rött is füvészkertet épít a Honvéd ligetben, a város polgárai számára. Meteorológiai
megfigyelésekre bíztatja a környék lakosait, három légtani észleldét hoz létre: Győ-
rött, Bakonybélben és Pannonhalmán. Nem csupán a légköri változásokat figyel-
teti, hanem az élővilág reakcióit is: a rügyfakadást, a virágzás idejét, a költöző
madarak érkezését és távozását stb.



A Bakony szerzője

Rómer Flóris 1859 nyarán járta végig a Balaton-felvidéket és a Bakony régió-
ját. Tapasztalatairól először a Győri Közlönyben adott számot cikksorozat formájá-
ban: Szünnapi levelek Ebenhöch Ferenc koroncói lelkészbarátomhoz. 1860-ban, a
nagy sikerre való tekintettel  írásait könyv formájában is megjelentette  A Bakony
címmel. „Alig mult egy év is, hogy ünnep — vagy szünnapjaim egynéhányát itt ne
töltöttem volna; — s majd a festészet, majd a virány, majd a földtani kutatások ve-
zetének e kedves erdőm közé. Akárhányszor látogattam e gyönyörű völgyeket és or-
mokat s akármennyiszer hallgattam valami mohos s a zajgó hegypatag csapdosó hul-
lámival dacoló szikla síkjáról órákig mélázva a vidám madárkák bájos énekét:
mindig találtam valami ujat, valami meglepőt, ugy, hogy honunk e nagy remetesége
folytonosan szebbnek, szeretetreméltóbbnak tetszett.” (5. kép) (Rómer 1860, 3.) 

Munkamódszere egyszerű volt. Járta a vidéket, és megfigyelte a látható dolgo-
kat. Csendben vallatta a köveket, a virágokat, rácsodálkozott az állatokra, szóba ele-
gyedett az emberekkel. A megfigyelés vezette őt olyan ismeretekhez, amelyeket a fi-
gyelmetlenül haladó soha addig magáénak
nem tudhatott. Leírásokat készített min-
denről, amit látott, legyen az a természeti
táj, vagy az emberi környezet. Érzékeny
volt az ökológiai problémákra (vízhiány,
gyomok terjedése) éppúgy, mint a társa-
dalmi jelenségekre. Ha természeti talány-
nyal állt szemben, akkor tudományos ma-
gyarázatot keresett, ha pedig történeti
emlékre lelt, akkor a história eszközeivel
kutatta annak eredetét. Felkereste a vára-
kat, templomokat, kolostorokat. Leírta a
falvakat, az emberek szokásait, származá-
sát. Választ keresett a tihanyi „kecskekör-
mök” és a bakonybéli „Szent László pén-
zek” eredetére. Nagy érdeme, hogy
mindezt nem egy tudós elvontságával, ha-
nem a természetet és az embert szívből
szerető, ismeretterjesztő tudós bölcsessé-
gével tette, ízes magyar nyelven. Művére a
tudományos világ is fölfigyelt. Ipolyi Ar-
nold az Akadémia levelező tagságára je-
lölte, de a Történettudományi Osztályon
belüli egyenetlenségek és elutasítás miatt
a Természettudományi Osztály tagjai vá- 5. kép

Rómer Flóris: A Bakony belső címlap
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lasztották maguk közé, olyan tudós társaságában, mint Than Károly. Az akadémiai
székfoglalóval Rómer életének egy jelentős szakasza befejeződött, de az előadás
címe (Magyarország földirati és terményi állapotáról a középkorban) sejteti, hogy a
szerző történészként és régészként is mindig hű maradt természettudományos látás-
módjához. „Visszapillantván szünnapi utazásomra, nem mondhatom, miszerént
mindazt, mit remélettem tökéletesen el is értem volna; sokban hátra maradtam attól,
mit magam elé tüztem, de azért az idő viszontagságához képest be kell evvel is érnem;
— a hiányok, melyek nélkül egy emberi mű sincsen, főleg ha valami egészen újba ka-
punk, kipótolhatók, még kiegészíthetők. A Bakonynak tudományos és több oldalu
vizsgálatára két hó kevés, sőt még hosszabb tartózkodás után is maradand mindig va-
lami böngészni való. Azonban megvan a kezdet; semmit sem ohajtok inkább, mint-
hogy szerény példám után indulva mások is hasonló vállalatra buzdítassanak.” (Ró-
mer 1860, 206.)

konklúzió

Rómer Flóris, a bencés tanár példája több fontos dologra is fölhívja a figyel-
münket. Mindenekelőtt a tudás és a szorgalmas munka fontosságára, melyek nél-
kül igazi eredmények el nem érhetők. Másodsorban a nevelésben a tanár és
tanítvány személyes, emberi és szakmai kapcsolatának fontosságára (vö. Eben-
chöch – Rómer). Végül, de nem utolsó sorban arra, hogy az erkölcsi tartás és a ha-
zaszeretet fontosabb, mint a karrier.

Végezetül — annak reményében, hogy ma is vannak olyanok, akik kezükbe
veszik Rómer Bakonyról írt halhatatlan művét —  álljanak itt e kiváló tudós, pap és
hazafi búcsúzó sorai: „Ha tapasztalásim elbeszélése — az ismeretlen, elhirhedett
Bakonyunkra némi világosságot vetett, ha elmélkedéseim nem estek terméketlen
homokba, hanem kegyesen elnéző olvasóimnál itt-ott, mint kedves nefelejtsek, em-
lényekké növekszenek, meg vagyok bőségesen jutalmazva és a további, erélyesb
munkálkodásra ösztönözve. Isten velünk!” (Rómer 1860, 207.)

JEGYzET
1 A győri Czuczor Gergely Bencés Gimnáziumban 2015. április 10-én elhangzott előadás szerkesztett

változata.

A szövegben használt idézetek a korabeli helyesírással szerepelnek.
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IRODALOM

KuMLIK Emil 
1907 Rómer Flóris élete és működése. Angermayer Károly kiadása, Pozsony.

RóMER Flóris 
1860 A Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat. Szerzői kiadás, Győr.
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“For me deed is only a little step away from idea…” 
FLóRiS RóMeR THe BenedicTine TeAcHeR

After a long period of silence Flóris Ferenc Rómer is considered by the public
as a great pioneer of the Hungarian history of art and archaeology. Far less know
is the fact – however – that he was seriously interested in natural sciences in the first
half of his career. His scientific knowledge later enriched his work in the field of hu-
manities with the advantage of the positivist and ecological perspective. is pres-
entation introduces Rómer as a Benedictine teacher and a scientist with the
conclusion that Rómer’s example as a Benedictine teacher calls our attention to sev-
eral important issues, first of all, to the importance of knowledge and the diligent
work without which no genuine results can be achieved; secondly, to the impor-
tance of the personal and professional relation of a teacher to his student (e.g.
Rómer’s connection with Ferenc Ebenhöch); finally, to the fact that the ethical firm-
ness and patriotism is more important than the career. 

(is paper is an edited version of the speech held at the Czuczor Gergely Bene-
dictine Grammar-School of Győr on 10th April 2015.) 

Ferenc Dékány
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