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Debreczeni-Droppán Béla

RóMeR FLóRiS eMLékéRe kéSzüLT SzOBROk éS eMLékTáBLák

Rómer Flóris 1889-ben bekövetkezett halálát követően egymás után jelentek
meg az őt méltató nekrológok, életrajzok, emlékbeszédek. A két legjelentősebbet ta-
nítványai és barátai, egyben pályatársai, Hampel József és Fraknói Vilmos írták.
Ezeket „az ércnél maradandóbb” emlékműveket követték aztán a klasszikusabb ér-
telemben vett ércből, kőből készült emlékjelek. 

Rómer emlékének őrzése természetszerűen szülővárosa, Pozsony számára volt
a legfontosabb. Nem csoda hát, hogy az első kezdeményezés is innen indult ki. A
kezdeményező pedig Dankó József (1829–1895) pozsonyi prépost és címzetes püs-
pök, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja volt, aki  1891 szeptemberé-
ben Pozsony város közgyűlési ülésén két javaslatot tett ezzel kapcsolatosan: a város
nevezze el azt az utcát Rómerről, amelyben szülőháza található, és „márványtáb-
lára vésett felirat” elhelyezésével örökítse meg nagy szülöttének emlékét. A köz-
gyűlés a két indítványt egyhangúlag megszavazta,1 de egy jó ideig  semmi sem
történt érdemileg. Négy és fél évvel a Dankó-féle kezdeményezések után Rómer ro-
kona, Könyöki József (1829–1890) a Nyugatmagyarországi Hiradó című napilap
hasábjain írt hosszasan arról, hol volt Rómer szülőháza. Ő még magától Rómertől
hallotta, hogy a Lakatos u. 10. szám alatti ház első emeletén található lakásban szü-
letett. Könyöki cikke azt mutatja, hogy a szülőház pontos helyének kérdésében ala-
kult ki olyan vita, amely aztán egy időre megakasztotta az 1891-ben elfogadottak
végrehajtását. ugyanakkor a cikk azt is sejtetni engedi, hogy Dankó József javaslata
és a közgyűlési határozat után valami történt: „Pár évvel ezelőtt városunkban moz-
galom indult meg az iránt, hogy Rómer Flóris és városunk tudós fia szülőházára
emléktábla kerüljön.”2 — Hogy valójában a „mozgalom indult” kifejezés ez esetben
mit jelentett, pontosan nem tudjuk.

Ennél azonban sokkal több ismeretünk van arról a  jelentős emlékállítási tervről,
amely Könyöki említett cikke után három hónappal került a közvélemény elé. A
Pulszky Ferenc vezette Országos Régészeti és Embertani Társulat 1895. május 10-én
adott ki felhívást azzal, hogy „az elhunyt nagynevű régésznek […] Pozsonyban szob-
rot óhajt […] állítani”. A szoborállítást tisztán adományokból kívánták fedezni, me-
lyeket a Társulat pénztárnokához, Lipcsey Józsefhez kértek küldeni.3 A gyűjtés egy idő
után úgy tűnik megakadt, és végül csak 250 forint gyűlt össze 1898 októberéig. Eb-
ben a helyzetben Pozsony városa jelezte, hogy 1000 forintot ad a szoborállításhoz és
a szükséges területet is átengedi.4 Azonban az említetteken túl a Budapesti Hirlap 1898.
október 27-i számában a szobor kapcsán megjegyzik, hogy még a pozsonyi támoga-
tás sem elégséges a tervezett szobor költségeire, ezért a Társulat úgy módosította ter-
vét, hogy Pozsonyban a szobor helyett egy domborműves arcképpel ellátott emlék-
táblát állít.5 úgy látszik azonban, hogy bár felmerülhetett ez a megoldás, de hamar



felülkerekedhetett ezen az eredeti terv,
mert a szoborállításra történő gyűjtést a
Társulat 1899-ben újrakezdte, immár a
források szerint direkt megkeresésekkel.
Például 1899. március 31-én a Társulat
Fehér Ipoly pannonhalmi főapátnak írt
adományt kérő levelet. Ebből a levélből is
kiderül, Pozsony város „tetemes összeg-
gel” támogatta az emlékmű felállítását,
és annak helyéül ki is jelölte „egyik díszes
terét”. A főapát a levélre válaszul 50 fo-
rintot küldött a nemes célra.6 Rómer szü-
lővárosa  a Ferenciek terén, a Régi vá-
rosház tőszomszédságában jelölte ki a
helyet.7 A hely tehát megvolt, hamarabb,
mint ahogy a szobor elkészült. A Társulat
a kor legnevesebb, legfoglalkoztatottabb
szobrászát, Stróbl Alajost (1856–1926)
bízta meg a Rómer emlékmű megalkotá-
sával. A Pesti Hirlap 1899. január 7-i
száma azt írta, hogy „a napokban a szo-
bor el is készült”.8 Ez minden bizonnyal
ekkor még csak a bronz mellszoborra vo-
natkozhatott, mert különben miért in-

dult volna újabb gyűjtés 1899 elején? A lapok az ezt követő években is hírt adtak ar-
ról, hogy a szobor már készen áll. 1902 áprilisában például a pozsonyi megjelenésű
Nyugatmagyarországi Hiradó írt erről.9 Azonban, mint a lap június 17-i számából ki-
derül, ez még ekkor sem jelentette az emlékmű teljes elkészültét, hiszen a talpazat még
hiányzott. Ortvay Tivadar (1843–1916), Rómer egykori tanítványa és munkatársa az
említett számban bővebben írt az ún. Rómer-emlékről. Ebből tudhatjuk meg, hogy
1902. június 15-én báró Forster Gyula (1846–1932), a Műemlékek Országos Bizott-
ságának elnöke és Stróbl Alajos Pozsonyban a város két polgármesterével, valamint
Ortvayval immár kijelölte a Ferenciek terén az emlékmű leendő pontos helyét. A „Ró-
mer-emlék a ferenciek terén levő szép park azon részén lesz felállítva, mely a Rómer-
utca felé irányul, körülbelül ott, hol a tér parkirozása előtt festői kút állott” — írta Ort-
vay. Megtudjuk e cikkből azt is, hogy a talpazat homokkőből fog készülni és a
megörökített nagy tudós tudományos munkásságára jellemző „régészeti” emblé-
mákkal lesz díszítve. A pozsonyiak az emlékművel kapcsolatosan csak egy dolgot kér-
tek: a talpazatot helyi iparosok készíthessék el.10 Nem tudni, hogy ez így történt-e, de
azt az emlékmű fennmaradt eredeti makettjét ismerve igen (1. kép), hogy a talpazat
alsó, szélesebb és díszesebb faragású részét végül elhagyták, valószínűleg pénzügyi

1. kép
A pozsonyi Rómer Flóris szobor mintája 

Stróbl Alajostól, gipszöntvény, 1897 körül 
(Pozsony Városi Galéria)
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okokból. Nem találtunk konkrét adatot
arra sem, hogy miért kellett ennyi évet
várni Rómer szobrának felállítására?
Nyilván ismételten csak arra gondolha-
tunk, hogy még mindig hiányzott a szük-
séges összegből valamennyi. Az utolsó
lökést az archeológusok kezdeményezé-
sének megvalósulásához végül az adta,
hogy 1865 után a Magyar Orvosok és
Természetvizsgálók újra Pozsonyban tar-
tották vándorgyűlésüket. Ebből az alka-
lomból gróf Apponyi Albert vallás- és
közoktatási miniszter is Pozsonyba láto-
gatott, akinek segítségével sikerült a föl-
állítás költségeit is fedezni.11 Tehát az
1895-ben kezdeményezett szoborállí-
tásra 12 évvel később végre sor kerülhe-
tett. Forster Gyula, a kezdeményező Or-
szágos Régészeti és Embertani Társulat
nevében (mint annak másodelnöke)
1907. augusztus 14-én adta át jelképesen
a szobrot a városnak. Az átadás-átvétel
minden ceremónia nélkül történt meg,12

az ünnepélyes avatásra tulajdonképpen
ezután majd két héttel, a Magyar Orvo-
sok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének megnyitó napján, augusztus 25-én ke-
rült sor. A megnyitó ünnepséget követően a jelenlévők a prímási palotából Apponyi
kultuszminiszter vezetésével a Rómer szobor elé vonultak, ahol Chyzer Kornél (1836–
1909) miniszteri osztálytanácsos, akadémikus mondott ünnepi beszédet. Többek
között ezekkel a szavakkal méltatta Rómert: „Szolgálta a hazát fegyverrel és tollal, az
egyházat egész lelkével, a tudományt örökös kutatással s az emberiséget egész szi-
vével. A kötelességnek ily hű teljesitése megszerezete (sic!) neki már életében is az el-
ismerést úgy felülről, mint polgártársai részéről.” Chyzer természetesen külön hang-
súlyozta Rómer pozsonyi kötődését. Beszéde után elhelyezte a vándorgyűlés
babérkoszorúját a szobor talpazatánál, melynek szalagját ma is őrzi a Pozsonyi Városi
Múzeum (Múzeum mesta Bratislavy). A vándorgyűlés képviselője után Krenner Jó-
zsef (1839–1920) osztályigazgató a Magyar Nemzeti Múzeum nevében koszorú-
zott.13 (2. kép)

A pozsonyi belváros szívében elhelyezett szobor szerencsésen túlélte Trianont,
az impériumváltást, minden bizonnyal azért, mert azt a város minden nemzetisége
magáénak érezte. Az emlékmű felállításának ötvenedik évfordulóján A Hét című

2. kép
A pozsonyi Rómer szobor 1907-ben a Magyar 
Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlése 

és a Magyar Nemzeti Múzeum koszorújával 
(Mindszenty Béla felvétele)
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cseszlovákiai magyar hetilapban egy cikk emlékezett Rómer Flórisra. (Sas  1957, 12–
13.) Száz évvel az esemény után viszont már nem találhatta senki az eredeti helyén
Stróbl Alajos szobrát, hiszen a városi térrendezésnek köszönhetően a szobrot helyéről
1998-ban áthelyezték a Régi városháza, azaz a Pozsonyi Városi Múzeum udvarára.
Ma az intézmény bejáratától jobbra található sarokban látható.14 Legutóbb a Rómer
Flóris születésének 200. évfordulóján, 2015. április 22-én megrendezett tudományos
konferencia alkalmával koszorúzták meg a résztvevők. (3–4. kép) A kerek évfordulóra
restaurált emlékmű bronz mellszobra Pozsony szülöttjét papi reverendában, nyaká-
ban mellkereszttel ábrázolja. A homokkő talpazat központi nagy tömbjének elülső
oldalán az ábrázolt tudós neve („Rómer Flóris”) látható, bal oldalán koszorúba fog-
lalt kard Rómer 1848–49-es helytállására, a jobb oldalon pedig szintén koszorúba
foglalva a híres nagyszentmiklósi aranykincs ivócsanakjának sematikus ábrázolása a
nagy tudós munkásságára utal. A talpazat e központi tömbjének négy sarkára —
ugyancsak Rómer régész mivolta miatt — egy-egy ló koponyája került.

A pozsonyi szobor felállítása után nem egészen egy évtizeddel később, 1916-ban
a fővárosban, Budapesten is szobormű örökítette meg Rómer Flóris emlékét. A szobrot
állíttató Fraknói Vilmos (1843–1924), a múzeumok és könyvtárak országos főfelügye-

3. kép
Rómer Flóris szobra a pozsonyi Régi 

városháza udvarán a születése 200. évfordulója
alkalmából tartott konferencia koszorújával

(2015. április 22. A szerző felvétele)

4. kép
Stróbl Alajos: Rómer Flóris (Pozsony)
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lője azonban nemcsak Rómer előtt tisztelgett a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében (a
múzeumépület északkeleti sarkának közelében) elhelyezett emlékművel, hanem két
másik jeles archeológus, Pulszky Ferenc és Hampel József előtt is, hiszen Damkó Jó-
zsef (1872–1955) szobrászművész haraszti mészkőből, a régi római sírkövek (sztélék)
mintájára faragott alkotásán mindhárom személy dombormű-mellképe szerepel.15 (5–
6. kép) A „Régészek emlékének” nevezett alkotás építészeti részét Hültl Dezső (1870–
1946) építész, műegyetemi tanár tervezte, a szobrászati munkákat végezte — mint
már említettük — Damkó szobrászművész, aki többszörösen is kötődött megbízójához,
Fraknóihoz, hiszen például az ő általa alapított ösztöndíjjal jutott ki Rómába (1904),
ahol aztán ugyancsak Fraknói ösztönzésére és megrendelésére készítette el a római La-
teráni bazilikában II. Szilveszter pápa síremlékére a Szent Korona átadását ábrázoló
domborművet (avatása: 1910). Később, 1929-ben pártfogója síremlékét is ő faragta. A
Rómernek is emléket állító sztélét 1916 júniusában állították fel a Múzeumkertben és
a Budapesti Hirlap június 30-i száma szerint ekkor már csak a tábla szövegének bevé-
sése volt hátra. A tudósítás így fejeződik be: „Az emlékmüvet ma még állványok hálo-
zata boritja, de néhány nap mulván befejeződnek a munkák, az állványokat leszerelik,
a munkások által összetaposott környékét ismét gyepesítik és a szobrot minden ün-
nepség nélkül átadják a közszemlének.”16 A sztélére a következő szöveget vésték:

5. kép
A Régészek emléke a Magyar Nemzeti Múzeum

kertjében (Dabasi András felvétele)

6. kép
Damkó József: Rómer Flóris, 1916 

(Antal Marianna felvétele)
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RóMER PuLSzKY HAMPEL/ A MAGYAR RÉGISÉGTuDOMÁNY/ MEGALAPíTóI-
NAK EMLÉKÉRE/ A MAGYAR NEMzETI MúzEuM/ SzAKSzERű FEJLESzTÉSE
ÉS/ EuRóPAI HíRNEVE ÉRDEKÉBEN/ KIFEJTETT EREDMÉNYES Mű/KÖDÉSÜK
SzíNHELYÉN HÁLÁS/ KEGYELETTEL EMELTE/ FRAKNóI VILMOS/ A MAGYAR
MúzEuMOK ÉS KÖNYVTÁ/RAK ORSzÁGOS FŐFELÜ/GYELŐJE MDCCCCXVI.

Az emlékműnek 1916 nyarán tehát nem volt avató ünnepsége, de az végül
mégsem maradt el, csak elhalaszthatták, mert november elsején (de. 11 órai kez-
dettel17) megtartották — ahogy az erről szóló tudósítás fogalmazott: „a nagynevű
tudósok emlékéhez méltó ünnepség keretében”. Ezen megjelent Jankovich Béla
vallás- és közoktatásügyi miniszter, gróf Klebelsberg Kunó és Ilosvay Lajos ál-
lamtitkárok, a Magyar Nemzeti Múzeum és a Múzeumok és Könyvtárak Országos
Főfelügyelősége tisztviselői, a Pulszky és a Hampel családok tagjai. ugyanakkor
nem tudott megjelenni az eseményen az emlékmű állíttatója, Fraknói Vilmos, aki-
nek nevében Mihalik József (1860–1925), a múzeumok és könyvtárak országos
felügyelője helyezett el koszorút („A magyar archaeológia mestereinek – Fraknói
Vilmos” felirattal) és szólt néhány szót. Rajta kívül beszédet mondott még Fejér-
pataky László, a Nemzeti Múzeum igazgatója, aki Rómerben legelső jóságos hi-
vatali főnökét tisztelte. Ezen kívül többek között a következőképpen méltatta a
nagy régész triászt: „Nagyrészt nekik köszönhetjük, hogy Nemzeti Múzeumunk
elfoglalta méltó helyét a külföld hasonló intézmé-
nyei mellett. Pulszky, Rómer és Hampel neve ismert
és nagyrabecsült a tudományos eredmények terén
itthon és a külföldön egyaránt.” Fejérpataky után
Varjú Elemér (1873–1945), az Érem- és Régiségtár
osztályigazgatója szólt az egybegyűltekhez. Elődje
munkásságát a következő szavakkal jellemezte: „Ró-
mer Flóris […] itthon teszi népszerűvé a régiségku-
tatás minden ágát. A hívő rajongásával, fanatizmusig
menő buzgósággal dolgozik, ír, agitál és szerez híve-
ket szeretett tudományának s ezzel együtt a Nem-
zeti Múzeumnak.”18 A Rómer-Pulszky-Hampel szté-
lének is gyakran nevezett 336 cm magas (ebből a
kőemlék: 248 cm, a timpanon: 88 cm), 178 cm széles
és 36 cm vastag emlékművet 1997-ben és 2013-ban
restaurálták.19 Az előbbire Pulszky Ferenc halálának
100. évfordulójára készülve került sor, amikor az ün-
nepi emlékülés alkalmával, 1997. szeptember 9-én
koszorúzással egybekötött megemlékezésre volt a
sztélénél.20 Ekkor Kovács Tibor, a Nemzeti Múzeum
főigazgatója mondott beszédet. (Kovács  1997, 3–
4.) Legutóbb 2015. október 7-én délután, a Rómer

7. kép
Borsos Miklós: Rómer Flóris,

1972 (A szerző felvétele)
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születésének 200. évfordulója alkalmából rendezett
emlékkonferencia után koszorúztak az emlékműnél,
melyet Csorba László főigazgató (MNM) rövid be-
széde előzött meg.

Rómer időben következő szobrát Borsos Miklós
(1906–1990) szobrászművész készítette 1972-ben.
A vörös márványból készült 58 cm magas, 32 cm szé-
les és 26,5 cm vastag mellszobor később ismeretlen
okból és nem tudni pontosan mikor az Iparművészeti
Múzeumba került, ahol aztán 1989-ben be is leltá-
rozták a múzeum tárgyai közé.21 (7. kép) Jelenleg a
múzeum raktárában őrzik. Ennek a Rómer-büsztnek
a bronz másolata került 1990-ben felállításra Győr-
ben,22 a Széchenyi téren, a ma már Rómerről elneve-
zett megyei múzeum előtt. Az avató ünnepségre
1990. június 2-án került sor, melyen Csóka Gáspár
bencés alperjel mondott emlékező szavakat, majd
Szennay András (1921–2012) pannonhalmi főapát
leleplezte a szobrot.23 (8. kép)

Rómer Flóris emlékét ma több emléktábla is őrzi.
Mint említettük, az első emlékállítási kezdeményezés
1891-ben egy tábla elhelyezésére vonatkozott, amely a
pozsonyi szülőházra került volna. Dankó József indít-
ványából végül csak az utcaelnevezés vált valósággá, a
szülőház emléktáblával való megjelölése elmaradt, és végül Pozsony városában egy
szobor állításával tisztelegtek a város nagy szülöttje előtt. Az első Rómer-emléktábla
elhelyezésére 1910-ig kellett várni. Ekkor a főváros megbízásából özv. Darázs Jó-
zsefné (1877–1911) szobrászművész készítette el az Aquincumi Múzeum (régi) fő-
épületének falára azt a kőtáblát, amelynek felső felében Rómer domborműves
mellképe látható bronzból. (A múzeum épületén ekkor már két emléktábla is volt:
Schönvisner Istváné, melyet Darázs József készített 1907-ben és Rómer pályatár-
sáé, barátjáé, Torma Károlyé, amelyet Darázs Jánosné alkotott 1909-ben.) Rómer
Flóris aquincumi emléktáblájának ünnepélyes leleplezésére 1910. június 18-án este
került sor.24 A Vasárnapi Ujság című lap, amely június 26-i számában az emléktábla
képét is hozta, tudósításában megjegyzi, „nem nagy arányú, de meleg ünneplésben”
folyt le annak avatása.25 Pontosan nem tudjuk, mennyien jelentek meg az esemé-
nyen, de az Aquincumi Múzeum fennmaradt vendégkönyvébe az ünnepség kapcsán
húsz prominens személyiség jegyezte be a nevét, köztük például Bárczy István, Bu-
dapest polgármestere, Angyal Dávid, Csánki Dezső, Fejérpataky László, Réthy
László, Thallóczy Lajos és Hampel József.26 Az ünnepi beszédet Rómer tanítványa és
múzeumi utóda, Hampel mondta, aki először mestere legnagyobb érdemeit sorolta

8. kép
A győri Rómer Flóris szobor 

(Borsos Miklós, 1990, 
Tanai Csaba Taca felvétele)
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fel, majd részletesebben szólt arról, hogy az aquincumi kutatások mit köszönhetnek
neki. Az ünnepi szónok a következőket emelte ki: „A 60-as és 70-es években senki
sem tett többet Aquincum emlékezetének fölélesztése ügyében, mint Rómer. Nem
volt akkoriban szorgalmasabb látogatója e területnek mint ő. […] Rómer volt az őr-
szem, mely ügyelt az előforduló emlékekre és szava mint vox clamantis in diserto [a
pusztába kiáltott szó] fölkeltette a szunnyadó közfigyelmet.”27 (9. kép)

Az aquincumi Rómer-emléktábla felirata: RóMER FLóRIS FERENCz/1815-
1889/A MAGYAR RÉGISÉGTuDOMÁNY/ úTTÖRŐJE, Az AQuINCuMI/ RÉGI-
SÉGEK KuTATóJA

Az emléktáblánál a nagy évfordulókon koszorúzási ünnepséget tartottak.
1989. március 8-án, Rómer halálának 100. évfordulóján Fitz Jenő mondott beszé-
det a koszorúzás aktusát megelőzően.28 A következő megemlékezésre 2015. ápri-
lis 10-én került sor Aquincum nagy kutatója születésének 200. évfordulója
alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete, a BTM Aquincumi Múzeuma és a Magyar
Régészeti és Művészettörténeti Társaság rendezésében. A koszorúzással egybekö-
tött ünnepségen beszédet tartott zsidi Paula, az Aquincumi Múzeum igazgatója,
Gedai István, a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökhelyettese, Jávor
Anna, a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társaság elnöke, valamint Grászli

9. kép
Rómer Flóris emléktáblája 

az Aquincumi Múzeum falán 
(Darázs Jánosné, 1910, Komjáthy Péter felvétele))

10. kép
A Bakonyi Panteonba készült Rómer emléktábla

(R. Kiss Lenke, 1971)
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Bernadett, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója.29 Az emlék-
táblát az ünnepség előtt restaurálták.30

Első önálló kötete, A Bakony (1860) Rómert arra predesztinálta, hogy ha egyszer
majd a Bakonnyal foglalkozó kutatóknak emléket állítanak, akkor ő ott legyen köz-
tük. 1969 decemberében meg is született az elhatározás, hogy a balatonfüredi Panteon
mintájára létrehozzák zircen a Bakonyi Panteont. A Bakonyi Intéző Bizottság kezde-
ményezésére 1970. szeptember 25-én megalakult a nyolctagú Panteon Bizottság,
melynek feladata annak eldöntése és meghatározása volt, hogy kik mikor és miért kap-
hatnak emléktáblát. (Jármai 1993, 4–5.) A végül 14 emléktáblát számláló Bakonyi
Panteonban, a zirci Ciszterci Apátság nagy udvarában helyezték el a Rómerre emlé-
kező fehér márványtáblát, amelynek felső részén a nagy régész portréját mintázó
bronz plakett látható, melyet R. Kiss Lenke (1926–2000) szobrászművész készített.31

(10. kép) Az emléktáblát felirata szerint a magyar régészet megalapozójának, a Ba-
kony első tudományos kutatójának és ismertetőjének emlékére a Veszprém Megyei
Múzeumok Igazgatósága állíttatta 1971 októberében. A Bakonyi Panteon emléktábláit
valamikor 2007 körül a Szent Bernát Idősek Otthona kialakításakor a ciszterci rend le-
szereltette, azóta a zirci Reguly
Antal Múzeum raktárában őrzik
őket, köztük a Rómer-táblát is.32

1980-ban a tatai Eötvös Jó-
zsef Gimnáziumban avattak em-
léktáblát Rómernek, az iskola
egykori diákjának. Az iskola első
emeleti folyosójának falára he-
lyezett vörös márványtáblán a
következő (ezüstözött) felirat ol-
vasható (Wehner 1980, 63.):
RóMER FLóRIS FERENC/
1815-1889/MűVÉSzETTÖRTÉ-
NÉSz RÉGÉSz/ EBBEN Az IS-
KOLÁBAN TANuLT/1826-TóL
1827-IG./1980. (11. kép)

Legutóbb, 2008-ban Porva-
Cseszneken, a bakonyi vasútál-
lomás falán helyeztek el emlék-
táblát Rómer Flóris és Dr.
Darnay-Dornyay Béla előtt tisz-
telegve. (12. kép) Az emléktábla
avató ünnepségre 2008. április
27-én Sólyom László köztársa-
sági elnök jelenlétében került

11. kép
Rómer Flóris emléktáblája a tatai Eötvös József 

Gimnáziumban (1980) (Mike Ariel felvétele)

12. kép
A Porva-Cseszneken, a bakonyi vasút állomásépületén 
elhelyezett Rómerre emlékező márványtábla (2008)
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sor. Az emléktáblát annak az ünnepségnek a keretében leplezték le, amelyet a
Cuha-völgyi vasút megmentése és védetté nyilvánítása alkalmából tartottak. A
Porva-cseszneki vasútállomás épülete előtt tartott ünnepségen olyan sok ember
gyűlt össze, hogy az egyik szemtanú szerint a tömeg nem fért el az állomás épülete
előtt, és ezért az ott várakozó vonat kitolatott az állomásról.33 A Cuha-völgye Vas-
úti Védnökség és az Ösvénytaposó Baráti Társaság által készíttetett emléktáblán a
következő felirat olvasható: DR. RóMER FLóRIS/1815-1889/KIVÁLó RÉGÉSz,
TERMÉSzETTuDóS, KuTATó,/Az ELSŐ BAKONY úTIKALAuz SzERzŐJE/EMLÉ-
KÉT ŐRzI A zÖLD SÁV JELzÉSű TuRISTAúT.

A fentebb ismertetett emléktáblákat Rómer Flóris előtt tisztelegve helyezték el, de
van egy olyan tábla is, amelyet ő maga készíttetett, mégpedig egykori tanítványának
József főherceg (1833–1905) nála tett 1878 szeptemberi látogatása emlékéül. (13.
kép) Rómer a szürke márványtáblát Weiszlovics Adolf nagyváradi kőraktárából ren-
delte meg és valamikor 1878 utolsó napjaiban vagy a következő év legelején helyez-
tethette el34 a ma 19-es számú kanonoki épület emeletén, közvetlenül lakása ajtaja
felett. Az emléktáblára — mely ma is eredeti helyén látható — a következő feliratot vé-
sette: A legnagyobb Nádor fia/Jó’SEF cs. kir. ausztriai főherczeg úr,/a «háladatos ta-
nitvány» emlékeül, ki September 3-kán 1878-ban/RóMER FLóRIS FERENCz
kanonokot,/mint hajdani tanitóját e házban meglátogatni kegyeskedett!/Béke a Jö-
vőnek, Üdv és Szerencse a Távozónak./Örök hálául a megtisztelttől!

Végül egy olyan emléktáblát említünk, amely ugyan nem direkt Rómer emlékére
készült, de mégis őrzi azt, mert szerepel rajta a neve. Kőszeg város Tanácsa 1978-ban
helyezett el emléktáblát a kőszegi gimnázium alapításának 300. évfordulójára (1677–
1977) a volt bencés gimnázium falán. A nagyméretű táblán a régi (már nem álló) is-
kolaépület faragott képe látható, fölötte az iskola neves tanárainak és diákjainak nevei
sorakoznak, köztük Rómer Flórisé, aki 1857-ben egy rövid ideig itt tanított.

A szobrok, emléktáblák mellett utcanévtáblákon is találkozhatunk Rómer Fló-
ris nevével, hiszen Budapesten,
Győrben, Veszprémben, Nagy-
váradon, Gödöllőn, zircen ne-
veztek el róla közterületeket.

Az emlékjelek körébe von-
hatóak a síremlékek is, ezért be-
fejezésül röviden kell még
szólnunk Rómer Flóris nyug-
helyéről. (14. kép) A jeles tudós
1889. március 18-án hunyt el
Nagyváradon. A ravatalt lakásán
állították fel. Sokan küldtek ko-
szorút a koporsóra, köztük volt
József főhercegé is „Hálás tanít-

13. kép
A Rómer Flóris által készíttetett márványtábla 

József főherceg látogatásának emlékéül 
(Lakatos-Balla Attila felvétele)
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ványától, József főhercegtől” felirattal.
Rómert halála után két nappal, március
20-án délelőtt temették el. A beszentelést
Schlauch Lőrinc püspök végezte, majd a
halottas házból a székesegyházba vitték
a koporsót és onnan indult aztán a
várad-olaszi temetőbe a gyászmenet —
amint a korabeli lapok fogalmaznak: „a
nép beláthatatlan sora kiséretében”. (A
temetésen ott volt többek közt Fraknói
Vilmos, Hampel József és Czobor Béla.)
Rómert négy évvel korábban elhunyt
püspöke, Lipovniczky István sírja mellé
temették.35 Nyughelye fölé egyszerű
szürke sírkő került, amelyre neve alá két
egyházi címét (váradi kanonok, jánosi
apát) és egy kitüntetését (Vaskorona-
rendi lovag) vésték. Neve fölött a sírem-
léken még egy címer látható, ma már alig
kivehetően, amely alighanem kanonoki
címere lehet. Rómer földi maradványai
végül száz évig sem nyugodhattak béké-
ben, mert  miután az 1779-ben nyitott
várad-olaszi temetőt 1972-ben zöldövezeti státuszba helyezték és bezárták, roha-
mosan pusztulni kezdtek a sírok. Az 1980-as évek elejére már olyan méreteket öltött
e pusztulás, hogy Tempfli József, várad-olaszi apátplébános (későbbi nagyváradi püs-
pök) úgy döntött, hogy az egyházi személyiségek és számos ismert jeles nagyváradi
földi maradványait megmenti. Végül összesen 118 elhunytat exhumáltatott és te-
mettetett új helyre, több műemlék jellegű síremléket is áthelyezve. Köztük volt Rómer
sírköve is, amelyet (egykori lábazati része nélkül) a nagyváradi római katolikus szé-
kesegyház altemplomában helyeztek el.36 Azóta azt többször is megkoszorúzták tisz-
telői, legutóbb 2015. október 17-én reggel a születése 200. évfordulója alkalmából
tartott konferencia résztvevői.

Rómer Flóris ércből, kőből formált emlékeiről írtunk és megemlítettük azt is,
hogy számos utca is őrzi emlékét. Ezek az utókor tiszteletének jelei, és reméljük
ezen emlékjelekből lesznek még újabbak is a jövőben. Ami azonban ezeknél fonto-
sabb, hogy forgassuk műveit, dolgozzuk fel hatalmas tudományos hagyatékát és
próbáljuk hivatásunkat úgy végezni, ahogyan ő: szóval és tettel. A legméltóbb tisz-
telet és kultusz ugyanis az, ha nemcsak emlékezünk és méltatjuk példaképünket,
hanem tevékenységünkben követjük is őt.

14. kép
Rómer Flóris sírköve a nagyváradi székesegyház

altemplomában (A szerző felvétele)
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FÜGGELÉK

1) Chyzer Kornél miniszteri tanácsos beszéde a pozsonyi Rómer szobor megko-
szorúzásakor (1907. szeptember 25.)

Tisztelt Közönség!
A polgártársak elismerése a legszebb és legnagyobb jutalom, amelyben ember

részesülhet.
Mi, tisztelt gyülekezet, itt oly férfiu szobra előtt állunk, akinek egész élete, min-

den tette méltó volt arra, hogy az utókor mindig hálával adózzék emlékezetének s
amint örömmel látjuk, az ő szeretett szülővárosa nem is feledkezett meg arról, a
mivel a haza s a tudomány Rómer Flórisnak tartozik.

Messze vezetne, ha ez alkalommal Rómer érdemeit felsorolni megkisérelném,
de nem is szükséges, hiszen Rómernek irodalma van. Elég legyen felemlitenem,
hogy egész életét a haza, az egyház, a tudomány s embertársai szolgálatának szen-
telte s ebben pihenést nem ismert.

Szolgálta a hazát fegyverrel és tollal, az egyházat egész lelkével, a tudományt
örökös kutatással s az emberiséget egész szivével. A kötelességnek ily hű teljesitése
megszerezete (sic!) neki már életében is az elismerést úgy felülről, mint polgártár-
sai részéről.

Most, midőn mi a magyar orvosok és természetvizsgálók vándorgyülésének
tagjai e szobornál megállapodunk, lehetetlen, hogy meg ne emlékezzünk azon
meleg szeretetről, a melylyel ő ezen intézmény iránt viseltetett s azon érdemeiről,
amelyekkel ő e téren is bir.

Felismerve ezen kulturális intézmény fontos s nálunk nagyon is szükséges vol-
tát, valahányszor csak tehette, részt vett a vándorgyüléseken.

A 42 év előtt itt tartott vándorgyülésnek nemcsak egyik rendezője és titkára,
de lelke is volt. Az ezen alkalomból megjelent pozsonyi monographiában ő öröki-
tette meg „Pozsony régészeti műemlékeit” s ernyedetlen buzgalommal szerkesz-
tette az örömünkre még velünk működő nestorunkkal, Kanka Károly dr.-ral a gyülés
jeles munkálatait. Ezen gyülésen kívül még kilenc vándorgyülésünkön vett részt és
legtöbbször mint oktató előadó.

A tudomány, melyet hazánkban mondhatni ő teremtett: a régészet, de nem
volt oly tudományos és emberbaráti intézmény, mely iránt ne érdeklődött volna.

S e változatos tevékenység közepette mindig Pozsonyra gondolt.
Egyik levelében, melyet Pozsony szab. kir. város akkori országgyülési képvi-

selőjéhez irt s melyben a szülővárosa iránti szeretet csak úgy áradozik, ezt mondja:
„Egyet sajnálok, hogy ottan nem fogok majdan nyugodni, ahol igénytelen bölcsöm
ringott.”

Igaz, nem nyugszol itt nemes férfiu, de élsz és élni fogsz szülővárosod hálás fiai
szivében, kik megörökitették nemes alakodat kőben s alkalmat nyujtottak nekünk,
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hogy mint egykori vándorgyülési hálás társaid mi is adózzunk e szerény koszorú-
val drága emlékednek.

Pozsony fiai, szolgáljon e szobor buzditásul nektek, hogy a hazát, s e nemes vá-
rost oly hévvel szeressétek s tettekkel szolgáljátok, mint azon férfiu szerette és szol-
gálta, kit az hiven ábrázol.

Rómer Flóris emléke és szülővárosa éljenek örökké.”

(Rómer Flóris szobrának megkoszoruzása. Nyugatmagyarországi Hiradó, 20.
évf. 1907. aug. 27. 194. sz. 3., vö. Napi Közlöny a Magyar Orvosok és természet-
vizsgálók Pozsonyban 1907. augusztus 25–29. napján tartott XXXIV. nagygyűlésé-
ről. 1907. aug. 24. (sic!) 2. sz. 1–2.)

2) Fejérpataky László, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatója, Varjú Elemér mú-
zeumi osztályigazgató és Mihalik József, a múzeumok és könyvtárak országos fel-
ügyelője beszédei a múzeumkerti Rómer-Pulszky-Hampel emlékmű avatásán (1916.
november 1.)

Fejérpataky László beszéde

«Kegyeletes házi ünnepre gyűltünk ma össze. Ennek jelentőségét fokozza az,
hogy Excellenciád, nemzeti kultúránk főgondozója, azon megjelenni méltóztatott.
Fogadja ezért hálás köszönetünket.

Fraknói Vilmos püspök, a múzeumok és könyvtárak volt országos főfelügye-
lője, egykor az orsz. Széchényi-könyvtár őre, hálával eltelve Nemzeti Múzeumunk
és elhunyt nagynevű vezetői, a magyar régiségtudomány megalapítói iránt, emlé-
kezetüket egykori működésük helyén, múzeumunk területén szobrászati művel kí-
vánta megörökíteni.

A mű Damkó József szobrászművész sikerült alkotása. Ennek felavatására és
megkoszorúzására a legalkalmasabb a mai nap, mikor gondolataink különben is
elköltözött barátaink és elhunyt hozzánktartozók körében időznek.

Hálásan köszönjük a nemeslelkű püspöknek, hogy múzeumunk kertjében ál-
líttatta föl ezt az emléket, mely mindig eszünkbe juttatja eltávozott nagyjainkat,
múzeumunk büszkeségeit, nemzeti tudományosságunk vezető alakjait.

Nagyrészt nekik köszönhetjük, hogy Nemzeti Múzeumunk elfoglalta méltó he-
lyét a külföld hasonló intézményei mellett. Pulszky, Rómer és Hampel neve ismert
és nagyrabecsült a tudományos eredmények terén itthon és a külföldön egyaránt.
Engem pedig a három férfiú emlékéhez külön belső lelki kötelék fűz. Az egyikben
legelső jóságos hivatali főnököm emlékét tisztelem; a másodikhoz a tanítvány há-
lája csatol; a harmadikhoz a barátságon kívül több tudományos intézményben, a
múzeumban, a Tudomány-Egyetemen, a Tudományos Akadémiában sok éven át
való együttműködés emléke köt.
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Mi öregebbek, akik múzeumunk három elköltözött nagyját közvetlen érintke-
zésből ismertük, a múzeumunk kertjének virágaival megkoszorúzott emlék előtt
annak a benső kívánságnak adunk kifejezést, vajha az a tudományos törekvés és az
a nemzeti szellem, mely az ő egész lényüket eltöltötte, termékenyítőleg és gyü-
mölcsözőleg hatna a mostani nemzedékre, hogy az ő példájukon indulva, az ő pél-
dájukat követve, a nemzeti tudománynak, Nemzeti Múzeumunknak és ezzel
hazánknak mennél értékesebb munkásai legyenek!»

Varjú Elemér beszéde

«Amidőn a megtisztelő megbízásnak eleget téve, a Nemzeti Múzeum koszo-
rúját a magyar régiségtudomány három nagy alakjának emlékkövén elhelyezem,
lehetetlen a kegyeletnek ajkaimra toluló szavait visszafojtanom.

Pulszky Ferencz, Rómer Flóris, Hampel József neve úgy az archaeologia, mint
a Nemzeti Múzeum, de legkivált annak érem- és régiségosztálya történetében soha
el nem muló értéket jelent.

Pulszky Ferencz még a korábbi idők bámulatosan sokoldalú polyhistorai közül
való; alig van a tudásnak olyan ága, amelyben idegen lenne; de lángelméje leg-
szebb eredményeit mégis az ősrégészetnek ő előtte nálunk alig kultivált mezején
mutatta fel. Archaeológiánkat ő emeli nyugoti színvonalra, elsőül kelti fel iránta az
érdeklődést és szerez neki elismerést idegen nemzeteknél.

Rómer Flóris viszont itthon teszi népszerűvé a régiségkutatás minden ágát. A
hívő rajongásával, fanatizmusig menő buzgósággal dolgozik, ír, agitál és szerez hí-
veket szeretett tudományának s ezzel együtt a Nemzeti Múzeumnak.

A triász harmadik tagja, Hampel József modern, nyugati szabású tudós, aki a
gyűjtés munkája mellett már az anyag feldolgozására fektetheti a súlyt s magas
színvonalú képzettségével felfegyverkezve régészetünk legfontosabb kérdéseinek
megoldására vállalkozik. Irodalmi működésével örök hírt s nevet szerez magának
és nemzetének, fényt árasztva az intézetre is, amelynek évtizedeken élén állott.

Akik a három nagy tudós nyomdokaiba léptek, azok már alig méltányolhatják
eléggé a munkát, amit e három férfiú végzett. Nekik az úttörők fáradsága jutott osz-
tályrészül, a kezdés nagyszerű, de nem mindig hálás műve. Mi, akik eredményeiket
felhasználva továbbépítünk azon a hatalmas alkotáson, amelynek alapjait Pulszky
Ferencz, Rómer Flóris és Hampel József rakták le, önmagunkat tiszteljük meg vele,
ha az őszinte hála és elismerés koszorúját nagy elődeink emlékére letesszük.»

Mihalik József beszéde

«Ez emlékmű melegszívű létesítőjének: Fraknói Vilmos püspök úrnak, a mú-
zeumok és könyvtárak volt országos főfelügyelőjének megbízásából és nevében hó-
doló tisztelettel teszem le e borostyánkoszorút a magyar archaeológia három
mesterének kőből emelt emlékére.
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A borostyán elhervad, a kő porrá málik, de Pulszky Ferencz, Rómer Flóris és
Hampel József áldott emlékezete, valameddig e földön magyar ember és magyar tu-
domány él –elmulhatatlan!»

(M[ihali]k [József]: A Pulszky-Rómer-Hampel-emlék. Múzeumi és Könyvtári
Értesítő, 10. évf. 1916. 4. füz. 194–195.)

3) Hampel József múzeumi osztályigazgató beszéde az aquincumi Rómer-emlék-
tábla leleplezésekor (1910. június 18.)

„RóMER ARCzKÉPES TÁBLÁJÁT leplezték le 1910 évi június 18-án az aquin-
cumi múzeumban s a leleplezés a kővetkező rövid beszéd kíséretében történt: Thal-
lóczy Lajos javaslatára székesfővárosunk nagyérdemű polgármestere elhatározta,
hogy az aquincumi múzeum Rómer Flóris Ferencz emléktáblájával diszíttessék. Az
emlék elkészült. Előttünk a sikerült dombormű, mely híven örökíti meg a jeles tudós
arczvonásait. Mily kevesen vagyunk, a kik e rokonszenves arczra emlékezünk. Nem
is lehet máskép. Régen. 1877-ben volt, midőn Rómer elhagyta Budapestet és Nagy-
váradra tette át lakását, mert a litt. stallum oda hívta és ott töltötte élete utolsó évti-
zedét. Arczképe ez évtized legelejérő1 való, már rajta a kanonoki, nem a benczés
ruha, melyben két évtizeden át köztünk járt. Ebben a két évtizedben életének legja-
vát létesítette, mindazt, a mit szabatos szavakban a rövid fölirat jelez. A hazai régi-
segtudomány úttörőjének mondja. úttörő volt az egyetemen, mikor az évtizedes
árvaságban lézengő archaeoiogiai tanszékre lépett és tárt kapút nyitott a régiségtu-
domány művelőinek. utat nyitott és irányt szabott a szakirodalomban, mikor 1868-
tól kezdve megindította az Arch. Értesítőt. Az ország határain túl is képviselte a hazai
szaktudományt a párisi nemzetközi archaeologiai congressuson 1867-ben. Életének
legnagyobb sikerét érte 1876-ban, mikor az ő hívására az egész világról ide sereglett
a régészek sokasága a budapesti nemzetközi régészeti congressusra, melynek Rómer
volt a főtitkára és melynek emlékét az irodalomban két vaskos kötet tartotta fönn.

Csak néhány mozzanatot emeltem ki jelesünk életéből mintegy az emléktábla
föliratának igazolására. De talán e nagy érdemek nem indokolták volna eléggé, hogy
miért állíttassák neki emlék épen itt, az aquincumi síkságon, kapcsolatosan az aquin-
cumi múzeummal. T. u. történt ez, mert ö, miként a tábla mondja, az aquincumi ku-
tatásoknak is nagyérdemű kutatója volt. A 60-as és 70-es években senki sem tett többet
Aquincum emlékezetének felélesztése ügyében, mint Rómer. Nem volt akkoriban szor-
galmasabb látogatója e területnek, mint ő. Vannak abból az időből térképi fölvételek,
melyeket: Rómer hű kísérője, zsigmondy Gusztáv készített, oly emlékekről, melyek
részben elpusztultak. Rómer volt az őrszem, mely ügyelt az előforduló emlékekre és
szava mint vox clamantis in deserto fölkeltette a szunnyadó közfigyelmet. Legtöbb
dolga akadt, mikor az alkotmányos élet beállta után mozogni kezdett az addig oly
csöndes vidék. A hegyvonal tövében az ásó föltárta a földet, támadtak téglagyárak és



támadt óriási szeszgyár.
Rómer alig győzte a sok mun-
kát, egyik helyről sietett a má-
sikra, mindenütt volt menteni
való. A végén annyi volt a
színre került emlék, hogy a
kormány segítségét vette
igénybe az emlékek meg-
szerzé[sé]hez és báró Eötvös
lelkesen istápolta az ügyet.
Ettől kezdve tehát legelőbb ré-
szesült Aquincum hatósági tá-
mogatásban, azóta e
támogatás soha nem szünetelt.
Oda vezetett, hogy a véletlen
föltárásokhoz járultak a rend-
szeres ásatások és hogy itt a

régi tábori város helyén létesült ez a szép múzeum.
De nemcsak a közönségnél és a hatóságnál emelte Rómer érvényre számtalan

czikkével a római várost, az irodalomban is értékesítette az innen került nagybecsű
anyagot. E dolgozatok közt a legterjedelmesebb volt az 1873-ban Desjardinnel
együtt közzétett nagy kötet a pannóniai föliratokról.

Rómer érdeme a magyar kiadás, mely a szakértők egyhangú véleménye szerint
nemcsak sokkal tartalmasabb, de jóval lelkiismeretesebben készült, mint a franczia.
Ebben a kötetben legelőbb kaptuk együtt képekben és kellő magyarázat kíséretében
Aquincum emlékeit.

Tehát Aquincum dolgában is igen nagy érdemeket gyűjtött jeles kutatónk, ö
volt másfél évtizeden keresztül az, a  ki élesztette, érte fáradott és szakirodal-
munkban leghivatottabb képviselője volt, abban az aerában, mely még nem tá-
maszkodhatott a  főváros hatalmas pártfogására.

A főváros e nagy érdemeket méltányolta, midőn képét szakunk elöharczosainak
emléktárába helyeztette. Ezért köszönet illeti mindazokat, a kik e nemes intézkedés-
ben közreműködtek és engedjek meg, hogy a nagy hála szerény tolmácsa én legyek,
Rómer egykori famulusa, tanítványa s utóda. Köszönetet mondok Thallóczy bará-
tomnak, köszönetet a polgármester úrnak valamint az ügyet intéző titkárának és há-
lával tartozom e múzeum érdemes igazgatójának, dr. Kuzsinszky Bálintnak, igen tisz-
telt collegámnak, hogy Rómert e ház geniusai közé fogadta. Hpl.

(H[am]p[e]l [József]: Rómer arczképes tábláját… Archaeologiai Értesítő, ú. f. 30.
1910. 4. füz. 380-381.) (15. kép)

15. kép
Az Aquincumi Múzeum vendégkönyvéből, 1910. június 18.

(Budapesti Történeti Múzeum Régészeti Adattár Intézménytörténeti do-
kumentációs gyűjtemény)
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STATUeS And MeMORiAL pLATeS in HOnOUR OF FLóRiS RóMeR

Following Flóris Rómer’s death in 1889 necrologies, biographies and memorial
speeches appeared in sequence. The two most memorable ones were written by his
students, friends and fellow scholars: József Hampel and Vilmos Fraknói. These
memorial writings of “more lasting than ore” were followed by monuments made
of real ore and stone. The first statue in honour of Rómer was erected by the Na-
tional Archaeological and Anthropological Association in Pozsony (Bratislava). The
Association initiated a fund rising in 1895 for this purpose and it commissioned the
sculpture Alajos Stróbl with the work, who finished Rómer’a bronze bust in 1899.
The costs of the statue erection were reduced by Stróbl generous gesture, who did
the job for free. Finally, the statue was erected on the Ferenciek Square next to the
old town-hall. The statue was later taken away, and in 1998 it was placed in the
yard of the old town-hall (today it is the City Museum) where it can be seen today.
The erection of the next statue was initiated by Vilmos Fraknói the Chief Inspector
of the Hungarian museums and libraries. The statue, which was placed into the gar-
den of the Hungarian National Museum in 1916, commemorates the three found-
ing fathers of the Hungarian archaeology: Flóris Rómer, Ferenc Pulszky and József
Hampel, since the sculptor József Damkó carved the portrait of these three schol-
ars into the limestone relief following the pattern of the old Roman tombstones. 

The next Rómer statue was made by Miklós Borsos from red marble in 1972. This
bust is kept in the Museum of Applied Arts, while its bronze copy was erected on the
Széchenyi Square in Győr opposite to the building of the Rómer Flóris City Museum. 

In addition to the statues several memorial plates were also made in honour of
Rómer. The first one, which was initiated by the historian Lajos Thallóczy, was un-
veiled on the wall of the Aquincum Museum in Budapest in 1910. This bronze bust
was made by the sculptor Józsefné Darázs upon the commission of the local gov-
ernment of Budapest. Rómer, as the most famous researcher of the Bakony Moun-
tains, received a marble plaque in the Pantheon of Bakony in zirc in 1971. This
marble plaque with Rómer’s bronze bust on it was made by the sculptor Linke R.
Kiss. In 1980 a memorial plate was unveiled in the Eötvös József Grammar School
of Tata where Rómer once had studied. Recently a memorial plate was placed in ho-
nour of Rómer (and Dr. Béla Darnay-Dornyay) on the wall of the railway station of
Porva-Csesznek in 2008. 
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