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RÓMER FLÓRIS :ELETMŰVE

Idén van Rómer FJóris halálának 75, Jovore lesz születésének 150
éves fordulója. ÉJete nemcsak önroagá!ban tekintve volt értékes, hanem a
mi számunkra is igen tanulságos, A ,középiskolai tanárságból önerejével
küzdötte fel magát a hazai archeológia művelésének legmagasabb fokára
s eközben sohasern feledte, hogy tudományát a nemzet legszélesebb ré
~gei számára is kamatoztatnia kell.

Rómer egyszerű német kisiparos család sarjaként 1815-ben született
Pozsonyban. Az értelmes szü1őkgondos nevelésben részesítették élénk
felfogású fiukat. Hogy a számára szükséges nyelveket mínél tökélete
sebben elsajátíthassa, a hatosztályos gimnázium egyik osztályát a szlo
vák TrenCBénlben, egy másikat a magyar Tatán végeztették vele. Fejlő

dése számára új lehetőség nyilt meg, amikor a középískola elvégzése
után, 15 éves korában a pozsonyi gimnáziumot vezető bencések pannon
halmi központjába kívánkozva a rend tagjai közé kérte felvételét. Óhaja
teljesedésével nemcsak civil ruháját váltotta fel a reverendával, hanem
Ferenc nevét Ls Flórissal cserélte fel,

Még csak újonoévét töltötte Pannonhalmán Hómer, amikor 1831 ta
vaszán láthatta és hallhatta a magyar tudományosság akkori vezéralak
ját, Kazinczy Ferencet, aki bár református volt, mint Guzmics Izidor ba
rátja, napokat töltött a főapát vendégeként a monostorban, ahogyan ma
ga írja, ,,gondolkozó, tanuló, meleg lelkek" társaságában. A pannonhal
miak azóta is gondozzák parkjukban azt a platánfát. melyet ottlétekor
Kazinczy ültetett. De a monostor újabbkori neve ís vele van kapcsolatban.
Kazinczy, otthona, Széphalom mintájára kezdte Guzmic.s Szent Márton
hegyét Pannonhalomnak nevezni, amíből aztán a nyelvileg helyesebb
Pannonhalma fejlődött ki és állandósult.

li noviciátus után a lelki és szellemi munkára való előkészülés évei
következtek Rómer szám.ára. 1831-től l833-ig logikát, etikát, metafizikát,
történelmet, irodalmat és természetismeretet tanult a bencések győri filo
zófiai tanfolyamán. A történet iránt érzett vonzódása már akkor jelent
kezett, amit az intézet tudós igazgatója és történettanára, Maár Bonifác
igyekezett istápolni. Az 1833-34. tanévet a rend bakonybéli tanárképző

jében, a "repititio"-ban töltötte, ahol az irányítást az időközben apáttá
lett Guzmícs végezte, aki a Magyar Tudományos Akadémia megszervezé
sében is [elentős szerepet vitt. Rajta kívül a pedagógia és a diplomatika
tanára, Beély F'idél Ls tudós férfiú volt, aki később szintén tagja lett az
Akadémiának. Az ifjú Rómer nemes ambicióját bizonyítja, hogy lemá
solta az 1530/32-001 való Tihanyi Kódexet. Ezt a másolatot Guzmics apát
kifejezetten Rómer munkájaként küldte meg az Akadémiának. De tudo
mányszornja mellett Hómer természetszerétete is bőséges kielégülést nyer
hetett a Bakonybélben töltött év alatt. Mély benyomásait bizonyítja, hogy
később is gyakran visszatért oda. A Bakonynak országosan elismert mo
nografusa lett. A hegyvonulat egyik legszebb részét ma is Rómer-kilátó
nak hívják.

A következő l834-38-as években Rómer Pannonhalmán hittudo
mányi tanulmányait végezte. Am hajlamát követve, fennmaradó szabad
idejében szívesen időzött a monostor gazdag könyvtárában és levéltárá
ban. A könyvtárban nagy érdeklődéesel kutatta az ősnyomtatványokat,
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az incunabulumokat, a levéltárban pedig az oklevelekkel. azok Irásával
ismelh.ecieLt. E tekintetben l1dbL.i1o<> útmutatásokat kapott az okleveleket
és a rendtörténetet jól ismerő Czínár Mórtól, s bizonyára az ő hatására
foglalkozott egy magyar monasterológia megírásának gondolatával, amely
nek térképét már fel Is vázolta, Rómer ugyanis üg-yes rajzoló is volt s e
készségének később is nagy hasznát vette, amikor rögzíteni, ábrázolni
akarta azokat a tárgyakat, melyek megragadták figyelmet, illetőleg me
lyeket hallgatói és olvasói előtt szemléltetni szándékozott.

A szabadságharc előtt és alatt

Az ifjú papnövendék és tanárjelölt így készült fel nevelői és tudo
mányos pályájára. Rórner vágyai netovábbját érte volna el, ha a pannon
halmi könyvtárban vagy levéltárban kaphatott volna rnunkát, előljárói

azonban más irányba indították. Miután megszereztea bölcsészeti dok
torátust, 1839-ben a győri gimnáziumba küldték, ahol az első évben ma
gyart és latint tanított, utána pedig tcrrneszetr'ajzot. A pedagógus szüle
tett tehetsége, "donum didactdcum"-a nyilatkozott meg abban, hogy nö
vendékeit a legegyszerubb és leghatásosabb módon igyekezett bevezetni a
természet ismeretébe. A könyvtanulás mellett a tapasztalás, az érzéklés
nyujtotta ismerés fontosságát hangsúlyozta. Ezért rajta volt, hogy minél
gazdagabb állat- és növénytani szertárt létesítsen. s minden kínálkozó
alkalmat megragadott, hogy növendékeinek kirándulások során..a hely
színen rnutassa meg a természet világát. Ily rnódon szaktárgyaiba rövid
idő alatt annyira beledolgozta magát s azok tanítésában oly szép ered
ményt ért el, hogy főapátja, Rímely Mihály 1842 -eben már kivette a gim
náziumból s a bencés növendékek természettudományos képzését bízta
rá agyőm bölcsészeti tanfolyamon. Ennek a bölcsészeti oktatásnak szel
lemét és színvonalát rnutatja, hogy abban az időben vele együtt tanított
ott Czuczor Gergely és Rónay Jácint. Mindhárman részt vettek a szabad
ságharcban s mindhárman tagjai lettek a Magyar Tudományos Aka
démiának.

Rómer felfelé ivelő pályájának ujabb állomására érkezett l 845-ben,
amikor visszakerűlt szülövárosába, Pozsonyba, ahol nemosak a gimná
ziumot, hanem a föléje emelt akadémia kétéves bölcsészeti tanfolyamát i.!
bencések vezették. Természetes, hogya rend vezetősége ide küldte leg
képzettebb és legtehet&égesebb tanárait. Rómer az irányában megnyilat
kozó elismerést még fokozottabb munkával igyekezett viszonozni. Előadá

sai szemléltetésére maga vagy tehetségesebb növendékei által rajzolt fali
táblákat használt, fűvészkertet, ásványtárt létesített, állatgyűjteményét

a maga által tömött példányokkal is gyarapította. Igy történt, hogy óráit
nemcsak saját növendékei hallgatták nagy érdeklődessel. hanem az aka
démia jogi tanfolyamának s az evangélikus Ileeumnak a tagj~i is Iáto
gatták. Az ország nádora viszont arra szólitotta fel 1847-ben, hogy vál
lalja el fia, József főherceg természetrajzi oktatását. Vállalkozása sikere.
mutatja, hogy a főherceg lelkes híve maradt nemcsak a természettudo
mányoknak és az archeológiának, hanem tanítójának, Rómernak is.

Tévednénk azonban. ha az előadottak után úgy képzelnők, hogy
Bórner csupán tanári hivatásának és tudományának élő férfiú volt. Az ő

erősen reális egyéniséget az elmélet mellett a gyakorlat, az élet termé
szettudományos vonatkozásai mellett a társadalmiak egyaránt érdekelték.
Élénk figyelemmel kísérte az utolsó rendi országgyűlés tárgyalásait 5

örömmel köszöntötte a társadalmi átalakulást és a nemzeti függetlensé-

212



:-et biztosító 48-as törvényeket. Mikor aztán ezek a vívmányok veszéde
Iernbe jutottak s Czuczor Gergely megfújta "Riadó"-ját, Rómer elhagyta
tanári katedráját, Pestre sietett és közlegényként beállott a szabadság
harc regimentjébe. Hogy példája rníként hatott növendékeire, akik ra
jongtak érte, az abból is látható, hogy bírái később ezt a hatást rninő

sitették magatartása legsúlyosabb tehertételének.
A gyakorlati érzékű és mechanikus képességű tanárt mindjárt az

utászok közé sorozták. ahol hamarosan főhadnagyi rangot kapott. A ha
zafias hevületében nevét is megmagyarító "Római Ferenc" nemcsak hi
•.ak építésében és rontásában, sáncok és erődítmények létesítésében, ha
nem csapatok irányításáoan is megmutatta tehetséget. A háború utolsó
szakaszában a tisztképző akadémia tanárává nevezték ki kapitányi rang
gal - ezt az állást azonban már nem tudta elfoglalni. A szabadságharc
elbukása után fogságba került és nyolcévi börtönre ítélték. Lelke egyen
súlyát azonban ez sem ingatta meg. Úgy érezte: "Megvan a legtisztább
öntudatunk, hogy az emberiségnek: szolgálatot akartunk tenni ... Nemes
célra törekedtünk, Nem tehetünk róla, hogy az erőszak elnyomott." Ily
alapon állva nem volt hajlandó kegyelmi kérvényt írni az uralkodónak:
"Elveimtől, miknek a lelki nyugalom megbecsülhetetlen javait köszönöm,
semmi e földön el n€'1TI téríthet, .. Kínozzák a testet, a szellem független
marad,"

Természetkutatás és régészet

Rómer 1854-ben szabadult börtönéből, de még utána is eltelt néhány
esztendő, míg újra elfoglalhatta helyét a magyar társadalomban. A poli
tikai feszültség enyhülésével a főapát 1857-ben Kőszegre, pár hónap múl
va pedig Győrbe helyezte. Rómer itt csakhamar visszanyerte régi mun
kakedvét, s mondhatni, megújhódott erővel folytatta tanító s még in
kább gyűjtő tevékenységét. A Győri Közlönyben a vidék vadászait kérte,
hogy zsákmányaikból gyarapítsák a gimnázium állatgyűjteményét, de
maga is gyűjtött bogarakat, sőt tengeri állatokat is, Máshonnét ásvány- és
növénygyűjteményét s éremtárat gyarapította s megvetette a győri gim
názium régiségtárának alapjait, amiből aztán - rendtárs utódjai munkás
sága folytán - kialakult a mai Győri Múzeum. A kormányzat útján fel
hívta a környék figyelmet a földben rejlő s onnét előkerülő régiségekre s
az előljáróságok kötelességévé tétet te, hogy azokat az ő győri múzeumába
szállitsák. 1860~ban felvette a kapcsolatot az Amerikában kutató györi
.származású Xantus Jánossal s rajta keresztül egyes amerikai gyűjtőkkel

ét; intézményekkel is, hogy állatgyűjteményeiketcsere útján egészítsék ki.
A lendületes és eredményes munka közepette Rómer életében akkor

tájt többirányú változás következett be. Már addig is írt ugyan egy-két
kisebb cikket, de az irodalmi alkotás terére mégis csak IS60-ban lépett.
Attól kezdve mind gazdagabb irodalmi tevékenységet fejtett ki. A másik
lényeges változás abban állott, hogy bár természettudományos érdeklő

dése azután sem szűnt meg, figyelrnét és energiáját egyre inkább a törté
neti emlékek felé fordította, Pár év múltán már az ország első régészének,
archeológusának számított. Ez az irányváltozás hozta magával, hogy Ró
mer elhagyta a bencés tanári közösséget. az ország fővárosában helyezke
dett el, később pedig jogilag is kivált a bencés szerzet kötelékéből. A vál
tozások elindítója Rómernak még pozsonyi tanár korából való jóbarátja,
Ipolyi Arnold zohori plébános volt. Ipolyi szenvedélyesen gyűjtötte a
magyar történeti emlékeket: régtségeket, pecséteket, érmeket. címereket.
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okleveleket s a velük kapcsolatos irodalmat is. A Magyar Mithológiá-j.a
révén már országosan becsült neve volt, amikor Bőrner 1859-ben pár nap
ra meglátogatta plébániáján. Ű irányította Hómer figyelmét a múlt em
lékeire s bíztató szavai a történelem iránt már ifjúkora óta fogékony lé
lekben erős visszhangra találtak. A természet tárgyait kutató és gyűjtő

tanár attól fogva mindjobban az emberi kultúra alkotásai felé fordult 
miközben az addig szerzett természettudományos, főleg geológus ismere
teinek is nagy hasznát vette.

Rómer életének ez a változása nem törésszerűen. hanem szelid áthaj
Jásként történt, annak útját-rnódját a Bakony című művében szemlel
hetjük. Az Ipolyinál tett látogatást követő nyári vakációt Rómer a Ba
konyban töltötte, ahol több mint száz község templomát, várát, kasté
lyát kereste fel s az ott talált ős-, ó- és középkorí régiségek mellett szem
ügyre vette a vidék flóráját, faunáját és kövületeit is. Az iránytűvel.

ásóval, kalapáccsal felszetelt "pÖTölyös pap" hátizsákjába kerültek
"kelt(a) fegyverek, hippiritek, ammonitek", ó- és középkori pénzek, nap
lójába a templomok, várak, képek, szobrok, edények leírása és rajzai.
Fáradhatatlanul mászta meg a templomok tornyait, hogy a régi haran
gokat megszemlélje, felírásaikat feljegyezze. Személyes lelkesedését átsu
gározta az őt vendégül látó földesurakra. papokra, tanítékra is. Útjának
élményeit és eredményeit először a Győri Közlönyben "Szünnapi levelek
E. F. k .. .i lelkész barátomhoz" címmel hozta nyilvánosságra s látva azok
sikerét, A Bakony (Természetrajzi és régészeti vázlat) cimű könyvében
jelentette meg. Műve előszavában írta, hogy "a honismertetés ezen, ed
dig járatlan terén kalauz nélkül indulva, rnag amnak mintegy utat törve.
szerzett tapasztalataimmal másokat hasznosan mulatni és mulatva taní
tani volt főcélom".

Rómer jól tudta, hogy "a Bakony tudományos és többoldalú vizsgá
latára két hó kevés", mégis példát mutatott a honismertetés módszerére.
Elgondolásának helyes voltát bizonyítja, hogy még abban az évben, 1861
ben a második kiadást is sajtó alá rendezhette, a Tudományos Akadémia
pedig azzal honorálta törekvését, hogy az év októberében - Ipolyi aján
latára -- levelező tagjává választotta. A "Magyarország földirati és ter
ményi állapotáról a középkorban" eimmel tartott székfogl.alóelőadását

még a természettudományos és történeti szempont egybefonódása jelle
mezte, amivel nyilván eleget kivánt tenni a természettudományi osztály
iránt érzett kötelezettségének, melynek tagjaként lépett az Akadémiába.
Utána azonban, minthogy mind kizárólagosabban az ős-, ó- és középkori
ember alkotásai érdekelték , 1863~ban át is tétette magát a történettudo
mányi osztályba, amely 1872-ben választotta rendes tagjává.

Egyetemi tanszéken

Az akadémiai tagság csak fokozta Rómer egyébként is fáradhatatlan
aktlvitását. Ugyanakkor továbbra is azon volt, hogy eredményeit, felfe
dezéseit és meglátásait közkinccsé tegye, s ilyen módon a közösség kul
turális emelkedését is szolgálja. Ez a törekvése vezette, amikor 1861-ben
barátjával, Ráth Károllyal együtt - Simor János, akkor győri püspök
anyagi támogatásával -" megindította az első magyar történeti folyóira
tot. a Győri Történeti és Régészeti Füzetek-et, amelyet jórészt ők, a szer
kesztők láttak el anyaggal is. Vállalta a tanári állást is a győri püspöki
szernináriurnban, hogy a kispapokat a magyar középkori régészetre ok
tassa, ennek a feladatnak azonban már nem tudott eleget tenni, mert
éh-rútja ujabb fordulóhoz érkezett.
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186I-ben ugyanis meghívást kapott a Tudományos Akadémia kéz
irattárának vezetésére. Hómer örömmel fogadta a meghívást, majd ki
nevezést. "Mintegy ujjászűlöttnek" érezte magát. hogy működési helyét
az ország központjába tehette át. Am közlő, tanári hajlama ott is hama
rosan megnyilatkozott. Ifjabb pályatársa, Fraknói Vilmos évtizedek múl
va is hálásan emlegette, hogy őt és a történettudomány iránt érdeklődő

társait az Akadémia egyik szebájában Rómer ismertette meg az oklevél
olvasás, a paleografiatudományával. Egyelőre azonban még Pesten sem
tudott megvélni a középiskolától. Mikor a kir. kath. gimnázium élére al
kalmas igazgatót kerestek, a választás őreá esett, aki ezt a jövedelmezóbb
állást el is vállalta 1862~ben. Amellett azonban, hogy igazgatta a gimná
ziumot s egyidejűen a természetrajzet is tanította, minden szabad idejét
történeti, főleg régészeti kutatásokra fordította. A természettudósok 1863.
évi vándorgyűlésén - mert velük a kapcsolatot egész életen keresztül
fenntartotta - több, mint 70 zalamegvei román és gót stílű, tehát kö
zépkori templom állapotát ismertette. Ugyanabban az évben - miután
Ipolyi egri kanonok lett s emiatt elhagyta Pestet - az Akadémia archeo
lógiai bizottságában átvette az előadói tisztet s a bizottság folyóiratának.
az Archeológiai Közlemények-nek a szerkesztését. Utána hamarosan sor
ra került a Műrégészeti Kalauz kiadásának ügye. A három kötet közül az
elsőnek a megírását Rómer vállalta s 1866-ban meg is jelent az Őskori
Műrégészet című műve, mely elsősorban a művelt közönség igényeit igye
kezett kielégíteni. A mű az országban található kő-, bronz-, vas- és római
kori emlékeket ismertette.

Az 1860-as évek elejétől kezdve így lett Rómer ia magyar történeti,
főleg a régészeti tudomány egyik vezető egyénisége. Természetesnek tart
hatjuk, hogy ő is egyike volt a nyolc tudósnak, akik Ipolyi vezetésével
1867-hen megalapították az azóta is működő Magyar Történelmi Társu
latot s annak folyóiratát. a Századok.at. S azon sem csodálkozhatunk, hogy
I86B-ban az egyetem archeológiai tanszékére ő kapott kinevezést, majd
I869-ben a Nemzeti Múzeum régiségtárának igazgatását is őreá bízták.
Ily módon lett a magyar régészeti tudomány elsőszámú reprezentánsa s
az archeológiai munkálatok legfőbb irányitója Rómer Flóris.

Mint egyetemi tanár előadásainak tudományosságával. elevenségével
és élményszerűségével tűnt ki. Legkitűnőbb tanítványa s az egyetemi
katedrán utódja, Hampel József írta róla: ,.Nem egyszer gazdag életta
pasztalása készletéből fűszerezte magyarázatait és a rajzban való jártas
sága nehezebb problémák fejtegetésénél nem csekély előnyt nyújtott.
Régi pedagógiai elvét, hogy kirándulások felfrissítik a fiatalság tanulási
kedvét, az egyetemen is sikerrel érvényesítette. Mindig azok voltak leg
kedvesebb leczkéink, melyeket szivesen elbeszélgetö tanárunk társaságá
ban ... római vagy középkori romok közös szernlélgetésében töltöttünk."
A szorosan vett archeológia anyagárt kívül a római. felirattan s az ókori
és a magyar numizmatika ismertetésére is mindig tudott időt szakítani.
A legértékesebbet, a legeredetibbet mégis az ősrégészet tárgyalásában,
nyújtotta tanítványainak, amikor hatásosan kamatoztathatta korábban
szerzett természettudományos ismereteit is.

Kiállítások, kongresszusok

A régészet feladatait, módszereit é.<; eredményeit ezenkivül az általa
szerkesztett folyóiratokban ismertette. Igaz, a Győri Történeti és Régé
szeti Füzetek kiadását szerkesztő társa, Háth Károly halála után 1868-ban
meg,szüntette. az Akadémia archeológiai bizottságát azonban ugyanakkor
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rávette arra, hogyaszakembereknek szánt tudományes Archeológiai
KözUmy mellett adja ki a népszerűsítő Archeológiai Értesítőt is. Ez az
utóbbi kiadvány, melyet szintén ő szerkesztett, gyakrabban jelent meg
s igy gyorsabban tudta a tudományos és közművelődési intézményekkel
s az érdeklődő egyénekkel a régészet aktualitásait, az akkortájt történt
ásatásokat, kutatásokat l> az előkerült leleteket ismertetni. A kezdet ne
hézségei természetszerűleg mind őreá hárultak. A közönség érdeklődése

csak lassan ébredezett - a tudósok pedig rangjukon alul állónak vélték,
hogy tanulmányaikat az A1'cheológiai Értesítőben közöljélc Még 1870-ben
is úgy nyilatkozott, hogy "az Archeológiai Értesítő című lapra ellenmon
dás nélkül odairhatom szerkeszti helyett, hogy írja Rómer Flóris". Tör
hetetlen buzgalmának mégis meglett az eredménye. l872-ben már maga
állapíthatta meg, hogy az országban "támadó egyleteknek és a gyarapodó
vidéki múzeumoknak, a sok vidéki levelezőnek az Értesítő a főrugója,
bíztatója".

A magyar régészek szűkebb és tágabb körű szakmai nevelésén kívül
súlyos feladatot rótt Rómer Flóris vállaira a Nemzeti Múzeurn s általá-ban
a múzeumok régészeti ügyeinek gondozása s az enemű kiállítások ren
dezése is. A parlament, illetőleg a kormány őt bízta meg, hogy az 1867,
évi párizsi világkiállítás részére a magyar régészeti anyagot összeállít
ita. A reprezentatív őskori archeológiai anyaghoz Rómer bőségesen mel
lékelt olyan ötvösipari emlékanyagot, mely az ősmagyarság fémkultúrá
ját szemléltette. Ezt az útját aztán arra is felhasználta, hogy a német
gyűjtemények után-a Louvre régészeti anyagát is behatóan tanulmányoz
za, A külföldi anyagra vonatkozó ismereteit két év múlva az olasz múze
umok megtekintésével gyarapította. Pár év múlva aztán arra kapott hí
vatalos felszólítást, hogy az 1873, évi bécsi világkiállítás számára a ma
gyar házi ipar legértékesebb alkotásait gyűjtse össze. Régi barátjával, az
Amerikát megjárt Xantus Jánossal végzett munkájának oly sikere volt,
hogy a nemzetközi bizottság a házi ipari csoportban nemcsak a bírálók
közé választotta, hanem annak jelentését is vele íratta meg. 1874~ben a
dán és az északnémet ősrégészéti gyűjteményeket tanulmányozta. Hogy
ezen a téren akkor már minő tekintélye volt, abból látható, hogy amikor
1875-ben részt vett a régészek stockholmi nemzetközi kongresszusán s ott
a következő évi gyűlés helyéről tanácskeztak, elfogadták az ö indítvá
nyát, hogy azt Budapesten tartsák meg. A rendelkezésre álló másfél esz
tendő roppant nagy feladatot és munkát jelentett Rómer, a kongresszus
főtitkára számára. Az egész országból össze kellett gyűjtenie a legjelleg
zetesebb szemléltető anyaget s meg kellett rajzolnia az ország ősrégészett

térképét. Rómer évtizedes gyűjtő és rendező működésére ez az 1876-ban
Budapesten lefolyt nemzetközi kongresszus tette fel a koronát. Az ott
elhangzott előadások és viták anyagát a következő évben francia nyelvű

kiadványban publikálta, ami által a magyar régészet emlékei és ered
ményei küIföldön is ismertté váltale Ezen a téren utoljára 1880-ban SZE'-

. repelt, amikor részt vett a Lisszabonban tartott ősrégészéti kongrész
l3ZUSon.
"Irodalmi kanonok" Nagyváradon

A tanító. szerkesztö, szervező s az ország szinte minden részét át
kutató Rómer még tudományos írásművek számára is szakított időt.

Hogy ezek közül csak a legjelentösebbeketemlitsük: 1865-ben magyarul,
aztán németül is megjelentette Pozsony régészeti műemlékei cimű tanul
mányát. Györi folyóiratábari részletekben közölt Az árpási (móriczhidai)
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Sze.nt Jakab prépostság történetét 1869-ben adta ki könyvalakban. Az
akadémiai rendes tagság székfoglalójául A régi magyar jelmezekről ér
tekezett; ez.a viselettörténeti munkája csak kivonatosan jelent lTI(>g az
Akadémiai Ertesitőben (1872). A következő évben Desjardins Ernő fran
cia epigrafikus francia nyelvű rnűvét nemcsak magyarra fordította, ha
nem javította és bővítette is A Magyar Nemzeti Múzeum felíratos em
lékei címmel. Ugyancsak 1873-ban adta ki A. régi Pest círnű munkáját,
amelyben a XVIII. század közepeig kísérte figyelemmel a város fejlö
dését. Az 1690-ből való anyakönyvek alapján az akkori Pest lakosságának
szinte modern demografiáját vázolta fel. 18H-ben Régi falképek Magyar
országon címmel jórészt általa felfedezett középkori templomi képeket
ismertetett. Az Akadémia 1876. évi nagygyűlésén Mátyás király budai
könyvtárat tárgyalva évitzedes kutatásának eredményéről számolt be.
Erről a tárgykörről 15 hosszabb-rövidebb k özleménye jelent meg s elő

adásában 97 Corvirtát ismertetett - ez a szám azóta kereken 170-re emel
kedett. Foglalkozott a magyar ércművességgel, pontosabban a középkori
harangöntéssel és keresztelő medencékkeL sok részlettanulmányát azonban
nem tudta monografiává alakítani.

Rómer életében ugyanis akkortájt újabb fordulat következett be.
Mikor régi barátja, Ipolyi az egri kanonokságból a besztercebányai püs
pökség élére került, Rómert jogilag is magához kapcsolta: felvette egy
házmegyéje papjai közé. Rómer egyideig megtartotta egyetemi és mú
zeumi állását, de 1877-ben megvált tőlük, mert elnyerte a nagyváradi
káptalan két "irodalmi stallumának "egyikét, amivel a helybenlakás. a
rezideálas kötelezettsége is járt. A két jóbarát 1886-ban, amikor Ipolyi
nagyváradi püspök lett, teljesen egymás közelébe került. Örömük azon
ban nem sokáig tartott, mert Ipolyi pár hónap múlva meghalt.

Rómer életének ebben az utolsó szakaszában is igyekezett folytatni
tudományos munkásságát - ha már főleg vidéki viszonyok között is. A
biharmegyeí régészeti egyesületbe új életet öntött; Váradon régészeti és
iparművészeti kiállítást rendezett; a régi székesegyház körül végzett ása
tásokat épp úgy ő írányította, mint az új székesegyház díszítési munká
latait.

Ipolyí .halálát követően Rómer Flóris kimeríthetetlennek látszó éle~
ereje is megcsappant, 1888...ban barátai és tisztelői társaságában még
megünnepelhette papságának félszázados jubileumát, a következő évben,
1889-ben azonban meghalt.

Mozgalmas, eredményekben gazdag élet volt az övé. S ezt annál is
inkább kell értékelnünk, mert tudománya sok területén nem voltak mes
terei, neki magának kellett áttörnie az eléje tornyosuló nehézségeket.
Problémaérzéke és rajongó szeretete üzte. hajtotta a múlt emlékei nyo
mába. Kutatta, hogy hazánk területen mikortájt jelent meg az ember s
az minő kultúrát alakított ki maga körül. Még fokozottabb kedvvel ke
reste a középkori magyarság kulturális alkotásait. S mindezt igyekezett
begyűjteni múzeumainkba, hogy a következő nemzedékek szernlélhessék
és becsülnessék az elődök törekvéseit s azok eredményeit. A múlt század
nak, a "Saecuium hístorícum't-nak ezek alapján lett egyetemesen is je
leritős, magyar vonatkozásban pedig kiemelkedő alakja Rómer Flóris.

IRODALOM: Fraknói Vilmos: RÓDlf'r Flól'js emlékezete. S7~zadok. 1891. ln-l~9.

Hampel JÓZS€Í: Rómer Flóris emlékezete. ·Ernlékbeszéd.,k a M. T. Akadémia tagjairól.
VI. köt. lill91. - Bör'zsöriyí Arnold: Rómel' Flóris életrajza. A pannonhalmi Szt. Benedek
rend története. VI.iB. 672-709.


