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Prohászka Péter

RóMeR FLóRiS eLSő LeveLe édeSAnYjáHOz A FOgSágBóL

Rómer Flóris életében, szakmai és egyházi pályafutásában komoly törést jelen-
tett a szabadságharcban való részvétele miatti elítélése és hosszú évekig Olmützben,
majd Josephstadtban töltött büntetése.1 A pozsonyi felsőtanoda professzora a forra-
dalom eseményei hatására jelentkezett katonának először még Pesten, majd később
Pozsonyban. utóbbi helyen Rómert az utászokhoz sorozták és a szabadságharc küz-
delmeit utász őrmesterként, majd decembertől utász főhadnagyként harcolta végig
a 2. utászzászlóaljban. Az 1849. nyári szerencsétlen kimenetelű debreceni ütközet volt
Rómer számára a szenvedéseinek és nélkülözéseinek kezdete. A csata után még a se-
reg maradékaival tartott, és majd csak Görgei és a fősereg fegyverletételéről értesülve
indult Árva megyében élő rokonaihoz és ismerőseihez, hogy náluk húzza meg magát.
Oda azonban nem jutott el, mivel a nagyszalatnai postamester árulása folytán zó-
lyomban fogságba esett. Innen Selmecbányára vitték, ahol a helyi állomásbiztos ki-
hallgatta, majd az ő 1849. augusztus 27-i feljelentésével indul meg ellene a hadbíró-
sági eljárás. (Rákóczi 1974, 321.) A tárgyalásra azonban már Pozsonyban került sor.
A vádiratot a Pozsonyi Katonai Törvényszék hadbírája november 23.-án terjesztette
elő. (Rákóczi 1974, 321.) Ennek főbb pontjai a következők voltak: elhagyva rendjét
belépett a zendülők hadseregébe, több csatában fegyveresen részt vett és rossz ha-
tással volt az ifijúságra. (Rákóczi 1974, 321–322.)  Ezen utóbbi különösen súlyosnak
számított a bírák szemében, ugyanis Rómer a Pressburger Zeitung 1848. november 16-
i (116.) számában felhívást intézett volt tanítványaihoz, hogy hozzá hasonlóan lép-
jenek be az utászkarba.2 Nekrológjában volt tanítványa és munkatársa Hampel József
külön is hangsúlyozza, hogy e felhívása játszott leginkább közre a súlyos ítélet ki-
szabásában: „Mikor másfél évvel utóbb Rómer az absolut uralom bírái elött állt ezt a
»bűnös tettet«, hogy pap és tanár létére elcsábította a fiatalságot, számították be a leg-
erősebb indokul súlyos börtönbüntetésére.” (Hampel 1981, 6. (406).) A hadbíró ja-
vaslatában nyolc év vasban történő várfogság szerepelt, amit végül is elfogadott a bí-
róság.3 A hadbíróság ezt követően még írt Bécsbe a Legfelsőbb Katonai
Törvényszékhez, kérve a börtön helyének kijelölését, amely a Törvényszék december
10-i válasza szerint a morvaországi Olmütz vára lett, ahová egy rövid bécsi kitérő után
1848. december 18-án az elítélt bencés szerzetes meg is érkezett. Ezelőtt azonban Ró-
mer még 1849. december 6-án rendelkezett ingó vagyonáról és tudományos gyűjte-
ményeiről, melyeket édesanyjának ajándékozott. (Kumlik 1907, 56.) Olmützi rabos-
kodásába jó betekintést kínálnak levelei, köztük egy olyan, amely a sanyarú
körülményeket taglalja és nagy valószínűséggel egy szabaduló fogoly útján jutott el
édesanyjához. (Rákóczi 1974, 325.) Három és fél év olmützi raboskodás után, 1852
tavaszán Josefstadtba helyezik át (Kumlik 1907, 59.), ahonnan egy évvel későbbi sza-
badulását az 1854. április 24-i amnesztiának köszönheti. (Rákóczi 1974, 325.)
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Rómer Flórist nem törték meg a börtönévek, melyeket Hampel József nekro-
lógja alapján a következőképpen viselt: „Rómer a börtönben is az maradt, ami elöbb
volt, erős meggyőződésű, hazafias lelkületű, derűlt kedélyű, munkás ember. Soh’se
esett kétségbe sorsa fölött, úgy érezte, hogy kötelességgel teljesített, soh’se sajnálta
tetteit, tehát nem is töprenkedett, sőt nagy míveltsége és sokféle kézi ügyessége nem
csak magának, de fogolytársainak, kik közül többen még ma is magasztalással em-
legetik társukat – vigaszt adott.” (Hampel 1891, 7 (407).) Rómer kitartását jelen-
tős mértékben erősítették azok a levélváltások, melyeket családjával — édesanyjá-
val és testvérével, valamint Gratzl Józseffel — folytatott. A levelezést ugyan
szigorúan szabályozták, mégis lehetőség volt arra, hogy mind az elítélt, mind pe-
dig a családja erőt merítsenek az írottakból. E szigorúan szabályozást jól mutatja a
mosoni kerület cs. kir. biztosának 1853. november 9-én kelt levele Rómer József
nagykimlei plébánosnak.4 E levélben a biztos a cs. kir. bíróság szeptember 25-i ren-
deletére hivatkozik a várfoglyok levelezése tárgyában. így e szigorítás alapján a fo-
golynak csak egy levelezője lehet, kinek nevét és a lakását közölni kell a várpa-
rancsnokkal. A levelezés nyelve német, kivételesen latin, francia vagy olasz.  A
foglyok minden harmadik hónapban egyszer írhattak és kaphattak levelet, melyek
tartalma csupán családi és vagyoni ügy lehetett. (Kumlik 1907, 58.)

Rómer Flóris, élve a lehetőséggel, számos levelet küldött édesanyjának, va-
lamint Gratzl Józsefnek. E levelek az Országos Széchenyi Könyvtár Levelestárában
találhatóak. Itt Rómer harmincnégy levelét őrzik az 1848. december 22-e és 1852.
augusztus 6-a közötti időszakból, melyek közül hetet édesanyjának, huszonhetet pe-
dig Gratzl Józsefnek írt.5 E levelek valószínűleg Rómernek a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Érem- és Régiségtárában található irataival és egyéb levelezésével együtt ke-
rülhettek át az 1910-es években a könyvtár kézirattárába. (Kőhegyi–Rákóczi 1966,
202. 13. lábj.) Az első levél 1849. december 22-i keltezésű és már Olmützben író-
dott. Ennek elején Rómer utal egy korábbi levelére, amit Bécsben írt: Meine Abre-
ise von Wien nach obbenannten Ort werden Sie schon aus meinem Wiener Briefe, si-
cherer aber von der Frau erfahren haben, die ich im Lehrhofe antraf, und die ich
aufbat Ihnen sogleich Nachricht zu bringen. (Kőhegyi–Rákóczi 1966, 203.) Ezen hi-
vatkozott levél nem található sem az Országos Széchenyi Könyvtárban, sem pedig
a Magyar Nemzeti Múzeum Adattárában és ezért az édesanyjához írt leveleit meg-
jelentető szerzők szerint nem maradt fenn, pedig ez volt Rómer első fogságban író-
dott levele. (Kőhegyi – Rákóczi 1966, 203. 15. lábj.) A levél szerencsére nem veszett
el, hanem Rómer Flórisnak a Forster Gyula Örökségvédelmi Központ Adattárában
őrzött hagyatékában található.6 A levelet más iratokkal, rajzokkal és feljegyzések-
kel együtt még Gerecze Péter gyűjtötte össze és szállíttatta Budapestre Nagyvá-
radról. A levél egy magánszemély segítségével a cenzúra megkerülésével juthatott
el édesanyjához, akit a végén arra kér, hogy válaszában ne tegyen róla említést (ma-
chen Sie aber von diesem Brief keine Erwähnung). Rómer 1849. december 12-én Bécs-
ben fogalmazta meg, beszámolva megérkezéséről Bécsbe, elszállásolásáról és hely-
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zetéről. Szerencsére jó szállást kapott, ráadásul őrei, mint volt pozsonyi profesz-
szorral, igen óvatosan bánnak. Bécsi tartózkodásának hosszát nem tudja, bár a ked-
vező körülmények miatt szeretne minél tovább maradni. Édesanyját kéri, hogy
küldjön néhány apróságot, vászon fehérneműt valamelyik Bécsbe tartó pozsonyi-
val. ugyanakkor érdeklődik az után is, hogy ügyében sikerült-e Seidlnek vagy
Nagynak valamit elérnie. A levél utolsó harmadában édesanyját próbálja meg-
nyugtatni, hogy mind szellemileg, mind pedig testileg rendben van. 

A fogalmazás tekintetében e bécsi levél elsődleges célja éppen édesanyja meg-
nyugtatása volt. A megható sorok végén fogalmazta meg Rómer Flóris célkitűzéseit
a rabság éveire: Ich werde mit hoher Zuversicht kämpfen, und mit dem Bewußtsein mei-
nes reines Gewissens – die über mich verfügte Strafzeit nützlich und freudenvoll über-
leben. — amit Hampel József nekrológja alapján a börtönévek során végig meg is
tartott. (Hampel 1891, 7 (407).)

Wien den 12 Dec. 1849

Liebe Mutter!

.Ich beeile mich, zu Ihrer Beruhigung diese Zeilen an Sie zu richten. – Nach einer
sehr kurzweiligen Fahrt in Gesellschaft meiner Escorte kam ich mit meinen Gefährten
Nachmittags am Orte meiner einstweiligen Bestimmung an. Wir zogen es vor zu Fuß
in die Stadt zu gehen theils der uns so nöthigen Bewegung, theils des Bedürfnißes wegen
wieder einmal Menschen zu  sehen. Gegen 4 Uhr langten wir in Stabsstodikus an, von
dem mir so sehr bangte; vernahmen aber zu unsern nicht geringen Beunruhigung, daß
wegen Mangel an Platz, wir uns ins Criminel begeben müßen, wurden aber nicht wenig
überrascht, als wir unser ehemaligen Mitgefangenen, lichte, hohe Zimmer – mit Mei-
ßennischer Heitzung und geruchlosen Retiraden fanden – die alte Bequemlichkeit bie-
ten, welche man billig fordern kann. Die Aufseher mit dem lieben Preßburger Professor
verglichen – verhalten sich beiläufig wie die Kammerdiener einer Herrschaft zu deren
Portier, wodurch unser Lage hier viel verträglicher ist; und meine heitere Stimmung,
– der einzige Schatz der mir aus dem allgemeinen Schiffsbruche überblieb – unsausge-
setzt fortwährts desto mehr weil sowohl Lektüre als auch meine Tagsarbeit ganz frei ge-
wesen ist.

Die Dauer unseres hiesigen Aufenthaltes ist noch nicht bestimmt. Erst gestern
ging ein Transport von Zwölfen nach Kufstein und Ollmütz. Vielleicht bleibe ich längere
Zeit hier; da wäre es mir sehr angenehm. Wenn Sie mir den hier sehr nöthige Klein-
lichkeit wegen, meine noch zu Hause gebliebene Leinwäsche durch die häufig herauf-
kommenden Preßburger schickten. Auch würde mich gewiß Onkel Lorenz – deßen
Adresse Sie am leichteste bei der  Tante Moszer, die ich herzlich grüssen lasse, erfahren
können – gerne besuchen, wenn Sie Ihn in einigen Zeilen auffordern möchten. Es ist
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doch gut, wenn man jemand Bekannten hier hat. – Ich sehe meiner Weiterbeförderung
ganz entschloßen entgegen, obwohl eine Reise nach Kufstein in dieser Jahreszeit nicht
zu den annähmsesten Ausflügen gerechnet werden kann. – Hat Gratzl von H. Seidl,
oder dem Hl. Feldmarschalllieutenant gar keine Nachrichten? Sind die Schritte die
Nagy für mich machte ganz erfolglos geblieben? Nun, wenn mich die ganze Menschheit
verläßt, will ich mich dennoch nicht selbst verlaßen. Nach dem was ich bisher gedul-
det, ist meine jetzige Lage Erholung, und ich gestehe Ihnen liebe Mutter ganz offen,
daß, wäre mir nicht um Ihre Beruhigung, ich würde es für meine Gnadenakt ansehen,
aus der Welt ganz verbannt zu bleiben.

Laßen Sie sich ja durch kein Geschwätz irre machen und seien Sie fest überzeugt,
daß ich am Geiste wie am Körper völlig Gesund nur in Ihrer Beruhigung mein ganzes
Glück finde. Sie haben so viel im Leben geduldet, so beharrlich  gegen alle Mühselig-
keiten des Lebens gekämpft; Sie werden auch jetzt nicht versagen, sondern Ihre Auge
vertrauensvoll zum Lenker der Welten amporheben, und dem Verzeichen der durch sei-
nes Schicksals unabänderlichen Beschluß gezwungen, Ihnen so viele Bitter Stunden
verursachte, die ihn gewiß mehr als Sie solten. Meinen herzlichsten Gruß an diejenigen,
die sich meiner in den Tagen des Kampfes mit der Verzweiflung so freundlich annah-
men. Gott segne Sie alle, ich kann Ihrer nur mit Hochachtung und Liebe gedanken.
Ihnen aber, meinem Bruder, und einzigen Freunde der innigsten Dank. Ich werde mit
hoher Zuversicht kämpfen, und mit dem Bewußtsein meines reinen Gewissens – die
über mich verfügte Strafzeit nützlich und freudenvoll überleben.

Gott befohlen durch
Ihren Franz

Adressiren Sie die an mich zu übergebenden Briefe, an das kk. Platzkommando in
Wien, machen Sie aber von diesem Brief keine Erwähnung.
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1. kép
Rómer Flóris 1849. december 19.-én kelt levele édesanyjához 

(Forster Gyula Örökségvédelmi Központ (Budapest) Rómer hagyaték K 453/19.)
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2. kép
A börtöncella makettje, ahol Rómer Flóris raboskodott 

(Pozsonyi Városi Múzeum – Múzeum mesta Bratislavy)
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FLóRiS RóMeR’S FiRST LeTTeRS TO HiS MOTHeR 
FROM THe cApTiviTY 

This paper unfolds the letter that Rómer wrote to his mother on 12th Decem-
ber 1848 from Vienna. It was his first letter that he sent home by the help of a pri-
vate person. During his captive years he wrote a lot of letters to his mother and
József Gratzl among which the one published here has been unknown before.
Rómer reports about his sojourn in Vienna and tries to calm his mother down. He
also pens here his determination to spend his captive years usefully and joyfully. 

Péter Prohászka


