
László Csaba

RóMeR FLóRiS éS A gYőRi SzékeSegYHáz

A szabadságharcban való részvétele miatt nyolc esztendei várfogságra ítélt
Rómer Flóris császári kegyelem révén 1854 áprilisában szabadult a csehországi Jo-
sephstadt várából. Rövid ideig tartó bakonybéli tartózkodást követően házitanító-
ként tevékenykedett a Szuborits majd Erdődy családnál. Egykori tanulmányainak
színterére, Győrbe, rövid kőszegi kitérő után, 1858-ban került vissza a főgimná-
zium tanáraként. A városnak és tágabb környékének bejárásáról, megismeréséről
az ismert, napjainkig teljességében fel nem dolgozott jegyzetfüzetei, levelei tanús-
kodnak. A továbbiakban, rövid dolgozatunkban a győri székesegyház épületével
kapcsolatos megfigyeléseit a jegyzetfüzetekben leírt sorrend szerint ismertetjük,
nem térvén ki a kincstárral, a püspökvárral kapcsolatos megjegyzéseire.  

Rómer Flóris folyamatosan jegyezte le kisalakú jegyzetfüzeteibe az útjai során
megfigyelteket, ezért fordulhat elő, hogy egy helyszínen később járván ismét felfi-
gyelt a megörökítésre érdemes jelenségekre, emlékekre. A 46 jegyzetfüzetet Rómer
az utolsó kötetben mutatózta. A győri székesegyházzal kapcsolatos megfigyeléseit a
II. és VIII. számú jegyzetfüzetekben rögzí-
tette.1 A bejegyzésekhez, rajzokhoz Rómer
ceruzát használt, a néhány füzet belső ol-
dalán lévő, tintával beírt  évszámokat felte-
hetően utólag, a mutató készítésekor
jegyezte le.2

A vázlatok és rövid megjegyzések a
város főtemplomáról, a Szent István alapí-
totta püspökség székesegyházáról, a Rómer
és Ráth Károly szerkesztette Győri Törté-
nelmi és Régészeti Füzetek első, 1861-es szá-
mában közölt rövid ismertetésének alapjául
szolgáltak. (Rómer 1861, 272–277.)

A székesegyházra vonatkozó meg-
jegyzések látszólag rendszertelenül köve-
tik egymást, a szentély alaprajzára utaló
„Polygon” kifejezés és a méretek felvétele
után a háromlépcsős támpillérek rajza és
méreteinek megadása következik, majd a
csigalépcsőről és ablakairól közöl informá-
ciókat. (Jegyzetfüzet, II. 53.) (1. kép)
Eszerint a szentély felől érkezvén a déli be-
járaton jutott a templomba, majd a karzat
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1. kép
Jegyzetfüzet, II. 53.
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alatti kis ajtón,3 csigalépcsőn át, annak méreteit, a fokok számát is feljegyezve ju-
tott fel a padlásra. A főhajó gádorfalain lévő gótikus homlokívek leírását, méreteit,
vázlatát részletezvén rajzolta le a diadalív indításának csonkját, megjegyezvén,
hogy az egyik homlokív alatt még vakolást észlelt. (2. kép) A régi szentély hosszát
5,5 ölben határozta meg. A szentély fölötti homlokív profilját kettős horonyként
rajzolta. Lejegyezte, hogy az északi apszis nagyméretű faragott kövekből falazott,
míg a homlokívek felett tégla a falazat. Az északi mellékhajóból lejutván a barokk
sekrestye boltozatára, tetőszéke alá, észlelte a három befalazott gótikus ablakot és
lerajzolta a középső nyílás profilját. ( Jegyzetfüzet, II. 54.) Látható magasságukat,
„belső világukat” 2,5 ölre mérte. úgy tűnik, hogy a székesegyház további vizsgála-
tát rövid pannonhalmi kitérő után folytatta. 

Rómernek a 2. jegyzetben idézett munkáját felhasználva Henszlmann ismer-
tette részletesebben a székesegyház általa vélelmezett építéstörténetét, gótikus
részleteit. (Henszlmann 1880, 11–29.) A tanulmányban közölt, Stornó Ferenc ké-
szítette felmérés, máig az egyetlen publikált rajz a gótikus boltozat maradványai-
ról. (3–4. kép) A homlokívek — így nyilvánvalóan az egykori boltzáradékok is —
nem azonos magasságúak. A megszokottól eltérően a szentély boltozata magasabb
volt a hajóénál. Ez alátámasztja azt a korábbi megállapítást, mely szerint a szentély,
a stallumok alatt a középkorban altemplom húzódott.4 A különböző magasságú
boltszakaszok csatlakozásánál volt középkori, a mainál egy boltszakasszal nyuga-

2. kép
Főhajó északi gádorfal, gótikus boltozat és diadalív maradványa (A szerző felvétele)



tabbra lévő diadalív indulását már Rómer megfigyelte. A diadalíven és a boltme-
zőkön csak meszelések láthatók, falképnek nincs nyoma. A homlokívek erősen át-
égettek, egyértelmű profil nehezen vehető le. A gótikus építkezés periodizációjára
történeti forrás kevéssé utal. A Szentháromság kápolna felújítása során tett megfi-
gyelések szerint a románkori templom háromhajóssá bővítését még a XIV. század
60-as, 70-es éveiben kezdték meg.
(Kozák–Levárdy–Sedlmayr 1972, 99–
156.) A Hédervári János püspök (1386–
1415) idejében történt felszentelés
után, a XV. század végén, kisebb belső
átalakításra került sor. A kőszobrászati
megfigyelések szerint átalakították az
ablakkávákat és vélhetően mérműveket
cseréltek.5 A XVI. század végén elpusz-
tult középkori boltozat pótlására két
ütemben került sor. A főhajó nyugati
szakaszának boltozása Naprági Deme-
ter püspök (1606–1619) idejére helyez-
hető, míg a keleti rész, a mai szentély
boltozására és egyúttal az altemplom
kriptává alakítására, a járószint leszál-
lítására Draskovich György püspök kor-
mányzása idejében, 1639 és 1645
között került sor. A székesegyház déli
homlokzatán a XVII. századi ablakok fe-
lett megmaradt gótikus kőkereteket
már a XX. század eleji külső felújításkor
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3. kép
Stornó Fernec alaprajzi felmérése 

és rekonstrukciója, 1880

4. kép
Stornó Ferenc felmérte hosszmetszet és rekonstrukció, 1880
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bemutatták.6 (5. kép) A keretek mérművei és az osztók, legkésőbb az ablakok mai
formájának kialakításakor, a XVII. század közepén semmisültek meg. Az északi ol-
dalon — az egyetlen archív fénykép tanúsága szerint — nagy valószínűséggel nem
voltak a déliekhez hasonlóan nagyméretű, kőkeretes, gótikus ablakok. A templom
északi falát feltehetően csak a nyugati szakaszon törte át a Rómer által is rajzolt
három mérműves, mintegy méter széles és legalább öt méter magas ablak. 

A rövid kitérő után visszatérünk Rómer jegyzeteihez. A szentmártoni nap után
ismét a sekrestye padlásán észleltek következnek. Rajzolta a keleti és a középső,
majdnem teljesen épen megmaradt mérműveket, megjegyezvén, hogy elfalazásuk
téglával történt. A nyugati sarokhoz közeli ablaknál a mérmű roncsolt, csupán némi
kontúrt vett fel a rajzon. Az ablakok felett észlelt egy „egyszerű”, napjainkban is lát-
ható párkányt, valamint a falon „verhenyes” vakolatot.7 Az északi mellékszentély-
nél a padlás felől figyelt meg két félköríves rézsűs kisablakot.8 (6–7. kép)

A „sekrestye hozzáépítése által az ablakok elfedettek” megjegyzés után Rómer
ismét a templom egyik külső, gótikus ablakát rajzolja, majd következik két oldalán
„püspök kápolna” és „hédervárí” megjegyzésekkel, egy profilrajzzal.9 (8. kép)

Amennyiben a rajzok, bejegyzések sorrendje egyezik a megfigyelések időbeli
sorrendjével, a padláson tett kétszeri szemle után ismét a templom külső oldalait
vette szemügyre. A II. jegyzetfüzetben (57. p.) a templom építéstörténetére vo-

5. kép
Aigner Sándor átalakítási terve, 1908



197

LÁSzLó CSABA RóMER FLóRIS ÉS A GYŐRI SzÉKESEGYHÁz

6. kép
Gótikus ablak a az északi hajófalban

(A szerző felvétele)

8. kép
A jegyzetfüzet, II. 57–58. oldalai

7. kép
A sekrestye feletti középső ablak

(A szerző felvétele)
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natkozó adalékot jegyzett fel Rómer. A leírás: „oldalkő a templom délkeleti szög-
leten…… zECSENYEPISCO… ANNO 1660 vagy 69 a kő töredék 4.5 ’, mindkét ol-
dalon hiányzik. eredeti alsó párkány mindenhol hiányzik”. A Széchényi püspök épít-
kezésére utaló, Rómer által már másodlagos helyzetben látott szemöldökkövet a
XX. század eleji homlokzati átalakításkor emelték ki, és napjainkban a toronytól
északra lévő kiállítótérben látható. A másfél méternél nagyobb szemöldökkő egy-
kor feltehetően a nyugati torony alatti főbejáratot díszíthette. Szeder Fábián le-
írásában idézi Károlyi Lőrinc 1747-es munkáját, mely szerint 1680-ra elkészült a
templom felújítása, amint azt a „tornyon és Templom ajtain lévő felírás ’s címer bi-
zonyítja”.10

A székesegyház főszentélyének északi oldalán a püspöki trónus felett Maul-
bertsch 1772-ben festett grisaille képe látható.11 A „Szent István megalapítja a győri
püspökséget” témájú képen a király előtt térdelő alak egy kéttornyos, háromhajós
templom rajzát tartja. A templom 1772-es állapotát megörökítő festményről készí-
tett Rómer rajznak külön jelentőséget ad, hogy az még a XX. századi restaurálás —
kiegészítés előtti eredeti állapotot ábrázolja. A rajz, noha néhány elemében emlé-
keztet a székesegyházra, nem tekinthető egyértelműen hiteles ábrázolásnak. A nye-
regtetővel fedett, huszártornyos, magas ablakokkal áttört főapszisos templom déli
oldalán a fő tömegből kinyúló építményben a Héderváry-kápolnát vélhetjük felfe-
dezni. A nyugati homlokzat előtti kettő, hagymasisakos torony azonban a festői
képzelet terméke. A templom délkeleti sarkán negatív irányban ábrázolt falvissza-
ugrás, sarok a valóságban pozitív, vagyis kiugrás van a déli homlokzati falban a gó-
tikus pillérektől keletre. (9. kép)

9. kép
A déli mellékhajó (A szerző felvétele)



A kanonoki sekrestye délnyugati sarká-
ban a barokk boltozat felett megmaradt
északi csigalépcső orsófalának maradvá-
nyait elsőként Rómer rajza örökítette meg.
(10. kép) A csigalépcső, egyezően a déli ol-
dalon máig használatossal, a székesegyház
hosszfala és a nyugati toronypár csatlakozá-
sánál szolgált a mellékhajók padlásának
megközelítésére. Az északi fal nézetrajzán
megörökítette egy korábbi tetősík — általa
grádicsnak vélt — lenyomatát és az ablak-
profilt. (Jegyzetfüzet, II. 58. lásd 8. kép) 

A jegyzetfüzet következő oldalán
ismét a homlokzatra vonatkozó megjegy-
zések következtek. Az északi mellékhajó
magasságának méretei mellett megjegyzi,
hogy azt nagyméretű kövekből épített. A
következő bejegyzés ismét a déli oldalról
szól. (11. kép) A Szentháromság — mai

nevén Szent László — kápolna12 feletti
padlástérben megfigyelte és lerajzolta a
gótikus főpárkányt, a déli hajófal és a ká-
polna fala közötti esővíz elvezető „kőcsa-
tornát”, a kápolna gótikus nyugati végfalát
és egy gótikus — hiányzó mérműves , az
északi sekrestye felettiekkel egyező, 3 láb
szélességű és profilú ablakot.13 Az ablak
alsó részét a kápolna XVII. századi, Rava-
féle nyugati bővítéskor falazták el.14 Az
ablak, a csigalépcső és a kápolna egykorú.
A gótikus — lemez, horony pálca tagozatú
— főpárkányt a XX. század eleji Aigner-
Csányi-féle építkezéskor bontották ki, és
falazták fel a neoromán párkánnyal lezárt
új hajófalat. A kápolnának a templomtól
független, önálló tetőzetét a hajófal és a
kápolna között esővíz elvezető kőcsatorna
alapján határozta meg, kis vázlatban is áb-
rázolva. Alaprajzban felvázolta a sokszögű
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10. kép
A gótikus ablak és az északi csigalépcső

(A szerző felvétele)

11. kép
Jegyzetfüzet, II. 59. oldala



ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

200

csigalépcsőtorony és a vele egykorú nyugati támpillér kapcsolatát. A kápolna belső
tere leírásának hiánya arra utal, hogy az eddigi feljegyzések az 1860-as esztendő ta-
vasza előtt készültek.15

A székesegyház északi oldalán a középső gótikus lépcsős támpillérbe illesztve
egy bronz dombormű látható, melyen Szent István párnán térdelve egy egytornyos
kis templomot ajánl fel a felhők között trónoló, ölében a Kis Jézust tartó Boldog-
asszonynak.  A párnán az 1033-as évszám olvasható. Ennek alapján tette Károlyi Lő-
rinc nagyprépost a győri egyházmegye megalapítást az 1033-as évre. (Károlyi
1747) Rómer rajzán „Győri kép a templom támján, ész. oldalon Sz. István régi ke-
retben Antiqui. Sabariensis” szöveg olvasható. (Jegyzőkönyv, VIII.74.) (12. kép) A
kis templom  sematikus rajza a legnagyobb jóindulattal sem azonosítható a szé-
kesegyházzal, de még egy átlagos barokk templom képével sem. Rómer idézett cik-
kében Schönwisnerrel, Szeder Fábiánnal egyetértésben elveti a domborműnek az
egyházmegye alapításra vonatkozó hitelességét. A domborművet és az alatta a kvá-
derkőbe vésett szöveget: MATER DEI MEMENTO MEI 1460 a XIX. század második
harmadáig réz keretezés övezte.16 A XX. század eleji felújítások idején már csupán
egy kis ívelt fém védőtető óvta a domborművet és a kőbe vésett betűket. Ez a vé-
dőtető, az ablakok külső rétege és a felettük volt fémlemez szegély, az 1970-es évek
elején befejeződött tatarozásnak esett áldozatul. (13. kép)

A Szentháromság-kápolna felújításáról Rómer feljegyzései a VIII. jegyzetfüzet há-
rom oldalán olvashatók. 17 Miként írta „a kápolna vakolatának leütésével előjött”-ek
az ülőfülkék, a szentségtartó fülke. (14. kép) A középkori kórus alatti háromkaréjos fül-
két és kápolna alaprajzát lerajzolta, utóbbin jelölve az északnyugati sarokban koráb-

12. kép
A VIII. jegyzetfüzet 74. oldala
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ban volt kályha fűtőnyílását és előtte a pa-
dozatban lévő sírkövet.18 A délnyugati sa-
rokban nyílott egy külső bejárat a kápolna
XVII. századi meghosszabbításában. Leírta,
majd 1860-ban publikálta a déli falban az
ülőfülkék befalazásakor elhelyezett Schwart-
zenberg és Morosini emlékköveket.  (Rómer
1860, 630–631.)

Rómer Flórisnak, 1861-ben Pestre köl-
tözvén, a Simor János püspök által a későb-
biekben végeztetett restaurálási munkálatok
napi figyelemmel kísérésére nem volt módja.
A székesegyházban 1867-ig végzett átalakí-
tásokról — új tabernákulum, barokk szobrok
cseréje a főoltárnál, a két mellékhajó hossz-
falainál lévő oltárok felszámolása — így hiá-
nyoznak a jegyzetei, rajzai. Különösképpen
hiányoljuk egy Rómerhez hasonló egyéniség
megfigyeléseit az 1911–15. közötti külső át-
alakítások, majd az 1938–39-es belső felújí-
tások történetének megírásához. 

13. kép
A bevésett felirít és a barokk dombormű 

napjainkban (A szerző felvétele)

14. kép
A jegyzetfüzet, VIII. 85 –84 oldalai



JEGYzETEK

1 A jegyzetfüzeteket és Rómer hagyatékának egy részét az egykori Műemlékek Országos Bizottságának
jogutódja a Forster Központ gyűjteményében őrzik. A jegyzetfüzetek borítóján a kötésbe nyomott
arab számok vannak, a római számos számsor feltehetőn a MOB gyűjteményébe kerüléskor alakult
ki és terjedt el a szakirodalomban.   

2 Erre utal, hogy a VIII. jegyzőkönyv 87. oldalra Briccius sírkő után tintával írt megjegyzés olvasható:
„Közlém a Vasárnapi ujságban”. Rómer cikke „Régészeti levelek Ipolyi Arnoldhoz III. A hédervári ká-
polna Győrben. síremlékek. Emlékföliratok.” címmel, az újság 1860. december 23-i, 52. számában
olvasható. 
Az első jegyzetfüzet belső oldalán a kihulló jegyzetlapok tárolására szolgáló tasakon fekte tintával írt
évszám: 1861. A IV. füzet belső fedelén ugyancsak fekete tintával írta az 1860-as évszám olvasható.
Az V. számú jegyzetfüzetben az évszám 1862, a következőben nincs évszám, a VII. füzetben 1857, a
IX. számúban 1862, majd a X. számúban 1858–59. Nem folytatván a sort az eddigiekből úgy tűnik,
hogy az előre megszámozott oldalakon következő feljegyzések, rajzok készítése idejének meghatá-
rozásához további források szükségesek. 
A számos részpublikáció mellett ezidáig csak az első jegyzetfüzetről készült tudományos igényű fel-
dolgozás. Az Országos Műemlékvédelmi Hivatal kiadványaként a Forráskiadványok sorozatban je-
lent meg, a Valter Ilona és Velladics Márta által sajtó alá rendezett kötet: Rómer Flóris Jegyzőkönyvei.
Somogy, Veszprém és zala megye (1861). (Sajtó alá rendezte Valter Ilona, Velladics Márta) OMVH,
Budapest, 1999. (Forráskiadványok). 

3 A csigalépcső ajtajának küszöbe ekkor még (1939-ig) két lépcsőfokkal volt magasabban a karzatalj
szintjénél. 

4 Levárdy 1970, 83–109. A főszentély alatti kripta jelen formáját — a két mellékhajóban lévővel egye-
zően — a székesegyház 1939-es belső felújítása során alakították ki.

5 Kőfalvi Imre megfigyelései szerint a sekrestye feletti késő gótikus ablakok mérműveit és a kávák egyes
elemeit is ekkor cserélték. Nem zárható ki, hogy a templomhajó feletti boltozat is ekkor készült. Itt a
homlokívek átmetsző profilúak — amennyire az égett felületen megállapítható. A kanonoki stallum,
a szentély feletti kőelemek a téglafalazathoz tapasztottak, míg a hajó feletti szakaszon a fallal együtt
építettek, felettük téglahevederekkel. A barokk boltozat feletti falak jövendő alapos vizsgálata segít-
het az építéstörténet egyértelművé tételében.  

6 A székesegyház déli homlokzatának Aigner Sándor készítette — a MOB által 1980-ban jóváhagyott
— terve. (Forster Központ, Tervtár, lsz. 2059 .)

7 A Rómer által látott állapot napjainkig gyakorlatilag nem változott. A jegyzetfüzetben nincs utalás a
visszafaragott gótikus támpillérekre. 

8 Az északi apszis felső, románkori ablakát Rómer még eredeti helyén látta, az ablakot később a Csá-
nyi-féle átépítés során magasabbra helyezték. A másik, ma befalazott ablak északnak néz, és eredeti
helyén van máig. 

9 A Rómer 1860 tanulmányban (p. 275.) Rómer a sekrestye feletti ablakokat újabbaknak tekinti „a
dócziféle püspökvári imoláénál”. A Dóczy-kápolna Rómer által rajzolt mérműve azonban, az 1858–
60-as Lippert-féle restaurálás során készült. Az egykori mérművek töredékeinek darabjait az 1982-
es ásatásunk során a kápolna előtt, az 1561-ben boltozott nagy kazamata feletti betöltésben
találtuk meg. 

10 Szeder 1833, 145. Jelen tudásunk szerint a Széchényi püspök építtette torony bejáratát a zichy Fe-
renc idejében végzett felújítások nem érintették. A mai klasszicista nyugati homlokzat Handler Jakab
1823-as torony megerősítési terve alapján épült. A XVII. századi torony elé ekkor került megerősí-
tésként a mai homlokzati fal és nyilvánvalóan ekkor alakították át a más homlokzati síkon lévő korábbi
bejáratot. Széchenyi püspök építkezésére utaló címeres táblát az elődök iránti tiszteletből ekkor he-
lyezték a középső ablak feletti faltükörbe. 

11 A képet 1934-ben Királyfalvy Kraft Károly restaurálta és egészítette ki.  
12 A kápolna 1860-61-es felújítását követően helyeztette át Simor püspök a Szent István hajó oltáráról

a kápolnába a Szent László hermát, majd szentelte fel a szent király tiszteletére a kápolnát. 
13 Jegyzőkönyv, II. 59. Az ablak szélesség 3 láb. A kőpárkányt és a gótikus falat, megtartván az ablakot,

a 20. század eleji átépítéskor bontották vissza a kővályú szintjéig. 
14 A bővítésben van a kápolnának a mellékhajó karzatáról barokk szerkezetű ajtón át megközelíthető kar-

zata. A kápolna 1972-ben befejezett felújításakor ezen szakaszon nem végeztek falkutatást.   
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15 A Szentháromság-kápolna restaurálását feltehetően a Püspökvárban lévő Dóczy-kápolna felújításá-
nak befejezte után, 1860 elején kezdték meg. Az építész mindkét esetben Lippert József volt.   

16 A pártázat sarkain Keresztelő Szt, János, János evangélista, Szt. Jeremos és Sz. László képeket írt le
Szeder Fábián. (Szeder 1833,143–444.) A pártázatos állapot képét Schönwisner közölte (Antiquita-
tum et Historiae Sabariensis. Pest, 1791.)

17 A VIII. jegyzetfüzetet ez esetben Rómer fordítva tartván, a számozás sorrendje megfordult, a leírás a
85, 84, 83. lapszám szerint következett. Ennek alapján írta meg a Vasárnapi Ujságban megjelent cik-
két (Romer 1860, ld. 2. sz. lábjegyzet). 

18 Ceretei Miklós püspök sírköve felett 1833-ban még lábakon álló kályha szolgált a káptalan tagjainak
téli ájtatosságaihoz. Rómer idejében barokk gyóntatószék fedte a sírkövet. Ma a sírkő a templom
1939-es belső felújítása során előkerültekkel együtt a torony északi oldalán lévő, kiállítótérként hasz-
nált egykori kincstárban látható. 
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FLóRiS RóMeR And THe cATHedRAL OF gYőR

Flóris Rómer, the Benedictine monk returned to the scene of his studies and his
earlier profession as a teacher: Győr in 1854 after having served his term in dun-
geon. He started his field studies and recording his observations in the city and later
in the whole country as a teacher of the Benedictine Arch-grammar School of Győr.
His notes, which were preserved in some 50 note-books, in many cases the only
source of buildings, art crafts and bells which have been perished since than. 

He studied the cathedral of Győr several times. He was the first to describe
and draw the 15th century Gothic vaults, cornice and spiral stairs and the walled
Gothic windows to be found in the loft above the present day vault of the church.
His observation of the contemporary nature of the Saint Ladislaw chapel and the
southern aisle with Gothic windows that had been walled in the middle of the 17th
century were proved true by excavation of some 100 years later. 

The exact foundation year of the Győr Diocese is not known from authentic
sources, but it must have happened before 1009. However, there is an inscription
of the year 1033 on one of the reliefs of the northern pillars. Rómer – similarly to
several contemporary scholars – rejected the authenticity of both this relief and the
year shown on the Maulbertsch fresco of the northern wall of the sanctuary. With
the description of the carved stone once having been placed above the main west-
ern entrance and today being placed in the exhibition area of the cathedral Rómer
contributed to the dating of the construction of the tower to the 17th century. 

After Flóris Rómer's move to Pest in 1861 he stopped to record further infor-
mation of the cathedral into his notebooks. 

Csaba László
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