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berendezését és építőanyagát széthordták. A megmaradt 
bejárat idézi az egykori kastélyt, mely ma a település 
vonzereje lehetne…
A hegység bír a Kárpát-medence legszebb, legnagyobb
kiterjedésű bükkerdeivel. A bükk pára- és csapadékigé-
nyes fafaj. A Bakony földrajzi helyzetéből következően 
az óceáni, esőt adó légtömegek elsőként érik el, 
csapadékterhük nagy részétől itt szabadulnak meg. A 
bükk számára optimális klímát bizonyítja, hogy az északi 
oldalon 200 m tengerszint feletti magasságig ereszkedik 
le. A középhegység viszonylatában egyedülálló jelenség, 
hogy a bükkös öv magába olvasztja az alatta fekvő 
gyertyános-tölgyes zónát, ezért itt a tölgyesek- eltérően 
a Dunántúli- és az Északi-középhegység más tagjaitól- 
közvetlenül érintkeznek a bükkösökkel. Természetesen 
gyertyános-tölgyeseket itt is találunk, de ezek nem 
rendeződnek övszerűen a tölgyes és bükkös zóna között. 
A „Bakony” földrajzi név eredetére, etimológiájára több 
elgondolás is született, de többnyire megegyeznek abban, 
hogy a név eredetét a német eredetű bükk (Buch) szóra 
vezetik vissza. Egy levezetése – annak ellenére, hogy 
egyértelműen nem bizonyított – külön figyelmet érdemel. 
Eszerint a Bakony név a bükkhon (bükk hona, hazája) 
összetételből származik, eleink jó megfigyelőképességét 
bizonyítandó. A táj szépsége egyaránt megfogta a 
szakembereket,- köztük a magyar régészet, mint 
tudomány megteremtőjét Rómer Flórist –, a költőket, írókat, 
képzőművészeket egyaránt. Ennek érzékeltetésére álljon 
itt Hamvas Béla vallomása, azé a Hamvas Béláé, aki a 
múlt században a Bakonyban vándorolva, az éjszakát 
egy fa biztonságos magasságában töltve farkasokat vélt 
látni, hallani: 
„...nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy az 
egész Bakonynak van valami kétségbevonhatatlan és 
evidens Mátyás királyszerűsége... hogy a fenség és báj, 
a nagyszerűség és változatosság harmóniája, valami, 
ami zord és kemény, vad és elementáris, ugyanakkor 
finom és kedves, vonzó és derült.” 
(Hamvas Béla: Magyar Hüperion)

Zirc, 2013. január

Bakonyerdő, Bakony, Bakony-hegység, Bakonyvidék: 
időben elkülönülő vagy egyidejűleg is használt földrajzi 
nevek ugyanarra a tájra, a Dunántúli-középhegység 
legnyugatibb tagjára. A középkorban a Bakonyerdő 
(Bakonyerwald) az európai ember számára a sűrű, 
átjárhatatlan őserdő szinonimája volt. Hogy ez nem volt 
alaptalan, bizonyítja, hogy a XVIII. század elején a vándor 
az erdőből ki sem lépve juthatott el Bodajktól Keszthelyig- 
átszelve a Bakonyt.  A természetföldrajzi Bakony a Móri-
árok délnyugati szegélyétől a Zalavári-hátig tart, területe 
kevéssel több, mint 3500 km², mely magába foglalja a 
parti sáv és a Tapolcai-medence kivételével a Balaton-
felvidéket, északon pedig a Pannonhalmi-dombságot. 
Összefüggő erdei napjainkra kisebb tömbökre 
szakadoztak, ma a bujdosó betyároknak nehezebb lenne 
rengetegében elrejtőzni. A 150 éves török uralom nem múlt 
el nyom nélkül. A török- magyar ütközőzóna népességét 
erősen megritkította, falvak tucatjai néptelenedtek el 
időlegesen vagy véglegesen, várai gyakran cseréltek 
gazdát. A visszatérő, betelepített magyar, szlovák és 
német népesség erdőt irtott, hogy helyén település, 
szántó, kaszáló és legelő biztosítsa életfeltételeit. A 
későbbi háborúk következményei szintén mély nyomokat 
hagytak a tájban. A könyv számomra legmegdöbbentőbb 
felvétele az Esterházyak rédei kastélyának bejárata. A 32 
szobás, angolkerttel körülvett kastély felső szintje 1947-
ben leégett, földszintje azonban lakható maradt. Ennek 
ellenére az 1950-es évek elején a kastélyt elbontották, 

Dr. GALAMBOS István
botanikus muzeológus

Szeretném köszönetemet kifejezni mindazoknak, 
akik a könyv megszületését segítették:

Wir bedanken uns für die Unterstützung bei den Fotoaufnahmen:

For their invaluable help rendered in taking the photos, 
grateful acknowledgements are due to:

Külön köszönetem a Bakonyerdő Zrt.-nek,VARGA László vezérigazgató úrnak és 
ISTVÁNFFY Alexandrának, akik hittek az ötletemben és mellém álltak. NAGY Péter-
nek, a Reflex Környezetvédő Egyesület programvezetőjének, aki felhívta figyelmemet 
a könyvre. A Bakonyi Természettudományi Múzeumnak, KASPER Ágota igazgató asz-
szonynak és dr. GALAMBOS István igazgatóhelyettes úrnak a sok és hasznos taná-
csért, segítségért, dr. CSEH Sándornak, a Nyugat-magyarországi Egyetem oktatá-
si rektorhelyettesének a sok segítségért. BARDOLY Istvánnak, a KÖH tudományos 
irattára vezetőjének, aki betekintést adott a Rómer-naplókba. BOKA László PhD, az 
OSZK tudományos igazgatójának a támogató segítségért. A pápai Jókai Mór Városi 
Könyvtár igazgatójának, dr. HERMANN Istvánnak a Bakony c. könyv digitalizálásáért 
és rendelkezésemre bocsátásáért,  Maria KÄSTNER  asszonynak az önzetlen német 
fordításért, JOÓ József és CSISZKA Antal újságíró kollégáimnak a kitűnő szövegekért, 
LAKATOS GY. László barátomnak, hogy képeimet könyvbe álmodta.

Köszönöm a Pannonhalmi Bencés Főapátság, a Tihanyi Bencés Apátság, a bakony-
béli Szent Mauricius Monostor, a Zirci Ciszterci Apátság, a révkomáromi Dunamente 
Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár Reguly Antal Műemlék Könyvtára, a ba-
konybéli Pannon Csillagda, a győri Xantus János Megyei Múzeum, a Villa Romana 
Baláca, a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Ház, a Herendi Porcelánmanu-
faktúra Zrt., a magyarpolányi Polányi Passió, a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély és a 
Poós vízimalom tulajdonosának a segítségét. A Bakonyban dolgozó erdészeknek, va-
dászoknak a segítségét, akik feltárták előttem a vidék titkait.

Köszönöm a Bakonyalja Barátai (BAB) Egyesületnek, SÓS Mari elnöknek és CZIBULA 
Györgynek Rómer Flóris A Bakony c. könyve megjelenésének 150 éves évfordulója 
alkalmából tartott közös előadás sorozatokat.

Végül, de nem utolsó sorban köszönetemet fejezem ki DEZSŐ Mátyásnak, GYUROM 
Jánosnak és lányomnak, SZABÓ Anikónak, hogy rendelkezésemre bocsátották állat-
fotóikat.



6

A 19. század egyik polihisztora, Rómer Flóris, Benedek-
rendi szerzetes 1859 nyárutóján nyakába vette úti tarisz-
nyáját és elindult a Bakony rengetegébe, hogy mint írja:
„Midőn a múlt évi szünnapok alatt tett utazásom tanulmá-
nyai eredményének közzétételére magamat határoztam, 
sem alaposságot fitogtató szőrszálhasogatókra, sem el-
kényeztetett – egyedül regényekben gyönyörködő – kö-
zönségre nem számítottam. A honismertetés ezen eddig 
járatlan terén kalauz nélkül indulva, magamnak mintegy 
utat törve, szerzett tapasztalataimmal másokat haszno-
san mulatni, és mulatva tanítani volt fő célom. Ha pedig 
akad, ki ezen útmutatás által mintegy felbuzdítva utá-
nam indul, és terjedtebb tudománnyal, avatottabb tollal, 
fényesb sikerrel festendi e vadregényes szép vidék ter-
ményi és régészeti nevezetességeit, én leszek az első, 
ki neki köszönetet szavaz. Kísérletem rugója nem dics-

vágy volt, hanem inkább azon óhajtás, hogy buzgó köz-
reműködésemmel is segítsem fenntartani a Bakonyban 
elszórt becses régiségeknek emlékét, ezenkívül, hogy e 
táj terményeinek bővebb vizsgálatára serkentsem azok 
barátait.”

Mintegy 150 évvel később a tollat és a tarisznyát Szabó 
Béla fotóművész kezében felváltotta a modern technika, 
hogy a tudós szerzetes gyűjtőútjának nyomában, fény-
képezőgépével a hátizsákjában elinduljon és megörökít-
se mindazt, amit Rómer Flóris tollával megírva, művészi 
rajzaival illusztrálva a képzeletünkre bízott. E könyv lapja-
in keresztül megismerkedhetünk a bakonyi táj változatos 
arculatával, geológiai érdekességeivel, ismert és elfele-
dett településeivel, a modern technika és az ipari fejlő-
dés immáron tájképhez elválaszthatatlanul hozzá tartozó 
látványával. Pannonhalmáról indulva a festői szépségű 
Cuha-völgyön át képzeletben - hangulatos fotók segítsé-
gével - végigjárjuk a Barátok útját, melyen régen a ba-
konybéli szerzetesek jártak; meglátogatjuk a Szent-kutat, 
ahol egykoron Szent Gellért püspök élt remeteéletet; a 
Kerteskői-szurdok varázslatos sziklái között folyó Geren-
ce-patakot követve eljutunk a Zirci Ciszterci Apátság gyö-
nyörű barokk épületegyütteséhez, hogy kicsit megpihen-
ve újult erővel kapjon szárnyára képzeletünk. Végigjárjuk 
Jásd, Öskü, Berhida térségét, a Balaton és a Somló vidé-
két, megcsodáljuk épített környezetünk időállta műemlék 
remekeit, a folyton változó arcú természet újabb és újabb 
csodáit.

.

A Bakonyerdő Zrt., mint a Bakony szívében gazdálkodó, 
az erdők és a benne élő vadállomány megóvását fontos-
nak tartó; a sűrűk mélyén megbúvó, időrágta kolostorok 
épületeinek konzerválását felkaroló állami erdőgazda-
ság, örömmel támogatja egy olyan egyedülálló kiadvány 
megjelenését, amely együtt láttatja a XIX. században pa-
pírra vetett múlt és a XXI. században fényképezőgéppel 
megírt jelen harmóniáját.

Bakonyerdő Zrt.
vezérigazgató
VARGA László

Kedves Olvasó!

Egy tudományos igényességgel megalkotott album kézbe-
vételekor hiszem, hogy szívet melengető érzéssel, az egyik 
legszebb magyar táj iránti elkötelezettséggel és a természet-
be vonzó vágy kívánalmával gazdagodik a Kedves Olvasó.

A könyv alkotóját, a természet iránt elkötelezett Szabó Béla 
fotóművészt megérintette a múlt század egyik legnagyobb 
magyar polihisztorának, Dr. Rómer Flóris „pannonhegyi ben-
cés, győri főgymnasiumi tanár és múzeumőr”-nek bakonyi 
barátaihoz „A Bakony” címmel, „Természetrajzi és régészeti 
vázlat„ alcímmel írt igényes munkája. Szabó Béla fotómű-
vész arra vállalkozott, hogy a XXI. század elején végigjárja 
azt az utat fényképezőgépével, amelyet végigjárt a bencés 
tanár és rögzített tollával. Az 1860-ban megjelent mű hiány-
pótló feladattal jelent meg, s a jelenlegi bővített kiadás, 
- Szabó Béla képei és az eredeti mű együttes kötésben - 
még mindig feltáró céllal jut el az érdeklődő közönséghez. 
Mert most sem vagyunk birtokában annak a csodának, 
amely a Dunántúl Balatontól északra fekvő területén rejlik, 
amely megnyilvánul a geológiai, biológiai sokféleségben a 
néprajzi, régészeti és történelmi nevezetességben.
 
Amire ma is rácsodálkozunk, annak az 1850-es évekbe-
li állapotát Rómer Flóris, a tudós a fent jelzett könyvében 
megfogóan szép nyelvezettel vetette papírra. A hitelességre 
döntő érv a szerző, a bencés tanár szakmaisága, akit akkor 
a Magyar Tudományos Akadémia a tagjai sorába választott, 
alapító tagja volt a Magyar Történelmi Társulatnak, aki 30 
önálló kötet és mintegy 450 tudományos közlemény szerzője.

A művészileg tudományos elvárásoknak megfelelően felépí-
tett album nem véletlenül indít el a bakonybéli barangolásra 
a Bakonyaljáról, a nyúli tájban felállított „Jézus a keresztfán” 
ábrázoló szobor képével. Hisz mindaz, amit e könyvben is 
látunk, legfőképp a Teremtő érdeme, aki az Univerzum evo-
lúciójában a Föld nevű bolygón megadta a fejlődési lehető-
séget, a szépet, az élet sokszínűségét. 

A Bakony kialakulásához a tenger többszöri jelenléte ve-
zetett, ezt a területet a százmilliókban mérhető évek során 
többször borította a hol mély sós vizű, máskor a sekélyebb 
és édesvízi, vagy éppen mocsártenger. A környező vidék 
tektonikus mozgásai megemelték a medencét, így újból 
szárazfölddé vált a vidék. A tengerek gyakori és hosszan 
tartó jelenlétének következménye a vidéket borító üledékes 
mészkőréteg, a bazalt, a dolomit, amelynek léte a földtörté-
neti skálán a pliocén korra tehető, tehát a Bakony szépsé-
gének kezdete a jelentől 2-5 millió évvel korábbra tehető. E 
viszonylag emberi léptékkel is hosszú idő alatt lett, illetve 
vált a táj sokszínűvé és gazdaggá.   
Kedves Olvasó! A kézbe vett album csodás képeivel és 
szerkezetével meggyőződésem, hogy egy különös tanulmá-
nyozást kíván. A képi anyagra történt rácsodálkozás után, a 
második részben olvasható, Rómer Flóris lejegyzett benyo-
másainak azonosítását ajánlom, amely még a képek való-
ságérzetét tovább fokozza, ívet emel a mai Bakony világa 
és a XIX. század közepén Rómer Flóris által fellelt Bakony 
között. Így teljességében feltárul számunkra a vidék érték-
rendszere, amely maradandó. Ezek után következhet az a 
harmadik stáció, hogy követjük a tudóst, követjük a művészt, 
azaz végigjárjuk akár fényképezőgéppel is a Bakony világát.
    
Megtisztelve érzem magam, hogy ajánlhatom Szabó Béla 
művészi alkotását, eredeti ötletét, azt, hogy Rómer Flóris a 
tudós nyomába szegődött, azzal a kívánsággal, hogy az al-
bum gazdagítsa magyarságunkat és még jobban értékeljük 
történelmünket, tudjuk megbecsülni a természet örök aján-
dékát és az építészi örökséget tekintve a harmonikus ember 
nagyságát.
Szabó Béla fotóművész albumát a fenti gondolatokkal aján-
lom szíves figyelmébe: 

dr. CSEH Sándor

oktatási rektorhelyettese
a Nyugat-magyarországi Egyetem
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harcban, amelynek folyományaként nyolc évre ítélték, s 
ebből ötöt ki is töltött az amnesztiáig. 

1857-től újra taníthatott, megint Győrött, a főgimnázium-
ban. Pedagógusi tevékenysége mellett megalapította 
a Győri Múzeumot, elindította a Győri Történelmi és 
Régészeti Füzetek sorozatát, és elkezdte országjárásait 
művészettörténeti és régészeti célzattal.
 
Ennek első látványos „terméke” az itt olvasható Bakony 
természetrajzi és régészeti vázlat, amely akadémiai 
levelező tagságot hozott szerzőjének.
 

1862-ben kinevezték a pesti katolikus Királyi Főgimnázium 
igazgatójává. E tisztségből és mellett régiségtant is 
adott elő az egyetemen, tudományos dolgozatokat, sőt 
újságcikkeket írt nagy rendszerességgel. Az Archeológiai 
Bizottságban évekig együtt dolgozott a terület másik 
két nagy egyéniségével, az örök barát Ipolyi Arnolddal 
és Henszlmann Imrével. Később a Nemzeti Múzeum 
Régiségtárának őrévé nevezték ki Rómer Flórist, 1871-
ben a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjának 
választották.

1875-ben a Szentszék feloldozta szerzetesi fogadalma 
alól, világi papként még több energiát tudott fordítani a 
régészeti tevékenységére. Rengeteget utazik, szervez, 
kutat, a magyar ügyeket képviseli szerte Európában.

Testileg megfáradva hatvankét évesen feladta hivatalait, 
és Nagyváradra költözött. Életének utolsó éveit ott 
töltötte, elismerésekben gazdag – és még mindig alkotó 
– munkában.

E vázlatos életrajz természetesen még érzékeltetni 
sem képes azt a hatalmas mennyiségű és különleges 
minőségű munkát, amellyel Rómer Flóris örökre beírta 
nevét a magyarság történetébe.

Ha valaki mélyebben kíván a nagy tudós életében, 
munkásságában elmerülni, írja be a Google-ba, találat 
lesz bőven! Vagy ugyanott keressen rá például Kumlik 
Emil, Valter Ilona, Velladics Mária, Sebő József, Hampel 
József nevére, esetleg kutassa fel a Műemlékvédelem 
XXXII. évfolyam, 1988/4. számát! 

Dr. RÓMER Flóris Ferenc
(1815–1889)

Azt mondják, hogy mindenki tudna legalább egy érdekes 
regényt írni – a saját életét. Rómer Flóris – Flóris nevét a 
keresztségben kapott Ferencről a bencések adták neki a 
reverenda felöltésekor – bizony számos regényt írhatott 
volna saját magáról, mert rendkívül gazdag életutat járt 
be. Földrajzilag is és szellemiségben is. (Egyébként 
negyvenhárom éves korától csaknem a haláláig rendkívüli 
alapossággal örökítette meg mindennapjait 46 számozott 
jegyzetfüzetben, amelyek négy kivételével a szerencsés 
utókorra maradtak.)

A tudományos munkásságát feldolgozók a 19. század 
jelentős polihisztorai egyikének tartják. Nem csoda, hiszen 
számos szakterület alapos ismerőjének, sőt tudósának 
nyilvánítható, úgymint természetbúvárnak, epigráfusnak, 
biológusnak, heraldikusnak, numizmatikusnak, művészet-
történésznek s főleg ez utóbbi szakterülete révén a hazai 
műemlékvédelem és régészet egyik megalapítójának.

Honnan indult Rómer Flóris, aki egy 1860-as kiadású 
könyvének címlapján pannonhegyi bencésként, győri 
főgymnasiumi tanárként és múzeumőrként aposztrofálta 
magát, és milyen utat járt be a szakterületén elérhető 
legnagyobb magasságokig? 

Pozsonyban született, apja Bécsből áttelepedvén 
cipészműhelyt és üzletet nyitott, benősült egy jó nevű 
polgárcsaládba, az indíttatása a tehetséges fiúnak tehát 
adva volt. 

Tizenöt évesen került Pannonhalmára. Filozófiai, 
teológiai és pedagógiai tanulmányokkal kezdett, remekül 
rajzolt, s miután 1838-ban pappá szentelték, egy évre rá 
már a győri bencés gimnáziumban magyart, latint és a 
kedvencét, természetrajzot tanított. Néhány év múltán a 
pozsonyi királyi feltanodára nevezték ki tanárnak, majd 
meghívták az ifjú József főherceg egyik nevelőjének.

Részt vett  az 1848-49-es forradalom és  szabadság-
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It is no coincidence that the album, structured on the basis of 
academic expectations, begins the tour of the Bakony in the 
Bakonyalja region, with an image of a statue of “Jesus on the 
Cross” in the Nyúl countryside. For every bit of the beauty 
shown in the book, the credit must go to the Creator who, in the 
evolution of the Universe, gave the opportunity for evolution, 
beauty and the diversity of life on planet Earth. 

The emergence of the Bakony mountains was the result of the 
repeated presence of the sea. During hundreds of millions of 
years, this area was repeatedly covered by water, either by a 
deep and salty sea, a shallower lake or even by swampland. 
Raised by tectonic movements of the surrounding regions, the 
basin then became part of the mainland again. The frequent 
and long-lasting presence of the sea resulted in the accumulat-
ion of today’s sedimentary limestone layer, basalt and dolomite, 
which cover the area, originating from the Pliocene epoch of 2 
to 5 million years ago. Those millions of years contributed to 
the diversity and exuberance of the landscape of the Bakony.   

Dear readers, I am convinced that the wonderful images and 
the structure of this album require a specific type of study. After 
viewing the photos, I suggest that you try to identify the impres-
sions of Flóris Rómer in the second part of the book, which will 
certainly enhance the sense of reality expressed in the images, 
raising an arc between today’s Bakony and the one described 
by Flóris Rómer in the mid-19th century. This will reveal to you 
the enduring values of the country. This may then be followed 
by the third phase of following in the footsteps of the scholar 
and the artist in real life, even with a camera.    

I feel honoured to recommend the artistic work of Béla Szabó, 
inspired by his original idea to follow the path of Flóris Rómer, 
the scholar, in order to create this album that would enrich our 
patriotism and teach us to put higher value in our history, the 
eternal gift of nature and the harmony and greatness of huma-
nity, as reflected in local architecture.

With the above thoughts, let me recommend this album by pho-
tographer Béla Szabó. 

       
 
Assistant Rector, The University of West Hungary

Dear readers,

Taking up this photo album created with academic perfection, I 
am sure it will warm your heart, strengthen your commitment to 
one of the most beautiful sceneries in Hungary and arouse in 
you a desire to wander about nature.

The creator of the book, Béla Szabó, a photographer commit-
ted to nature photography, became fascinated with the work 
“Bakony” by Dr. Flóris Rómer, a great Renaissance man of the 
19th century, “Benedictine monk of Pannonhalma and gram-
mar-school teacher and museum attendant of Győr”, dedicated 
to his local friends and subtitled “A natural history and archae-
ology summary”. Photographer Béla Szabó set out with a ca-
mera to traverse, at the beginning of the 21st century, the road 
once traversed and portrayed in his book by the Benedictine 
teacher. The book, first published in 1860, had filled a long-felt 
need. This expanded edition, the photos of Béla Szabó and the 
original work bound in a single volume, still has an exploratory 
purpose. For we are still unaware of the miracle lying partly 
hidden in the Dunántúl region north of Lake Balaton and mani-
fested in its geological and biological diversity and its ethnog-
raphic, archaeological and historical relics. We can still marvel 
at a countryside whose state in the 1850s was fascinatingly 
described in his book by Flóris Rómer. The authenticity of the 
book is guaranteed by the academic perfection of its author, 
a Benedictine teacher, member of the Hungarian Academy of 
Sciences, founding member of the Hungarian Historic Society 
and the author of 30 books and about 450 academic papers.

Dr. Sándor CSEH 

that the disaster left the ground floor more or less intact, 
the building was torn down, its furniture and building 
materials were carried away. Only the main gate was left 
of a glorious country house that could have been the main 
attraction of the village…
The Bakony is covered with the largest and most beautiful 
beech-woods of the Carpathian Basin. Beech thrives in a 
humid climate with lots of rainfall. Due to the geographic 
position of the Bakony, it is the first range of mountains 
within the Carpathian Basin to be reached by the humid 
ocean air masses from the west. On the northern slopes 
of the mountain, beech-woods begin at an extremely low 
altitude of 200 m above sea level. Quite uniquely among 
mountains of medium height, beech-woods merge here 
with the lower-lying mixed hornbeam and oak forests. 
Unlike in other mountains of the Dunántúli and the 
Északi-középhegység, oak forests and beech-woods are 
contiguous in the Bakony. The mixed hornbeam and oak 
groves do not form a belt-like dividing line between oak and 
beech. While there have been a number of explanations 
concerning the etymology of the geographical name 
“Bakony”, they tend to trace the origin of the word back 
to the German word “Buch” (beech). One remarkable if 
scientifically unsupported theory claims that the name 
Bakony goes back to the compound “bükkhon” (“beech 
country”). The beauty of the landscape has aroused 
the imagination of scholars, including Flóris Rómer, 
the founder of Hungarian archaeology as an academic 
discipline, as well as of artists, poets and writers. As an 
illustration of the above, let me quote a confession by 
Béla Hamvas who, when wandering in the Bakony during 
the last century, spent a night perched safely up in a 
tree, when he believed he saw and heard wolves in the 
distance:
“... I am obsessed with the idea that the Bakony has 
undoubtedly and evidently retained something of the age 
of King Mathias... some harmony of grandeur and charm, 
of splendour and diversity, something that is rough and 
grim, wild and elemental while at the same time delicate 
and gentle, attractive and serene.” 
(Béla Hamvas: Hungarian Hyperion)

Zirc, January 2013

Dr. István GALAMBOS
botanist museologist

Bakonyerdő, Bakony, Bakony-hegység, Bakonyvidék: 
various geographical names have been used to denote 
the same geographic region, the westernmost stretch 
of the Dunántúli-középhegység (mountains of medium 
height). In the Middle Ages, Bakonyerdő (“Bakonyerwald” 
in German) was the synonym of a thick, impenetrable 
virgin forest for European man. And rightly so as, in the 
early 18th century, one could still traverse the Bakony 
from Bodajk to Keszthely without ever leaving the forest.  
In terms of physical geography, the Bakony stretches from 
the south-western fringe of the Móri-árok (rift valley) to 
the Zalavári-hát region, spanning an area of slightly over 
3,500 km², which includes the Balaton-felvidék region with 
the exception of the lakeshore and the Tapolcai medence 
(basin) as well as the Pannonhalmi-dombság (hills) in the 
north. Its single mass of forests has gradually become 
fragmented. Today, its wandering outlaws of yore would 
find it difficult to hide in the wilderness. Traces of the 150 
years of Turkish rule are still to be seen. The population of 
the Turkish-Hungarian buffer zone declined dramatically. 
Dozens of local villages became depopulated temporarily 
or for good and local fortresses kept changing hands. 
The returning population, Hungarian, Slovak and German 
settlers, cleared the forests to make room for villages, 
plough-lands, hayfields and pastures. Later wars also 
left deep marks on the land. To me, the most astonishing 
photo of the book is that of the entrance of the Eszterházy 
country house in Réde. The upper storey of building, 
consisting of 32 rooms and surrounded by an English-
style garden, burned down in 1947. Despite the fact 



12

Having been involved in the revolution and war of 
independence of 1848-1849, he was sentenced to eight 
years in prison, of which he served five years before 
amnesty. 

Allowed to work as a teacher again, he returned to the 
grammar school of Győr. In addition to his work as a 
teacher, he founded the Győr Museum, launched a series 
of pamphlets on history and archaeology and began 
his scholarly exploration of the country’s artistic and 
archaeological heritage. 
The first, impressive ‘product’ of these explorations 
was this book, a summary of the natural history and 
archaeology of the Bakony, which brought its author an 
associate membership of the Hungarian Academy of 
Sciences. 

In 1862, he was appointed director of the Pest Catholic 
Royal Grammar School. Holding lectures on archaeology 
at the university, he also regularly contributed academic 
papers and newspaper articles. In the archaeology 
section, he worked closely with other two men of 
great originality, his great friend Arnold Ipolyi and Imre 
Henszlmann. Later on, Flóris was appointed guardian of 
the Archaeology Collection of the National Museum and 
elected, in 1871, an ordinary member of the Hungarian 
Academy of Sciences.

Absolved by the Holy See of his monastic vow in 1875, 
he was now able to devote even more energy to his 
archaeological work as a priest. He was busy travelling, 
organising, researching and representing Hungarian 
causes throughout Europe. 

Feeling old and tired, at the age of sixty-two, he retired 
from his offices and moved to Nagyvárad, where the last 
years of his life were spent in creative work, now receiving 
an increasing number of accolades.
Obviously, this outline of a biography is unable to give an 
idea of the amount and quality of the work through which 
Flóris Rómer left an eternal mark on the history of the 
Hungarian people. If you want to get a deeper insight into 
the life of this great scholar, Google will certainly bring you 
a lot of hits. Once there, why not search for the names of 
Emil Kumlik, Ilona Valter, Mária Velladics, József Sebő or 
József Hampel or explore issue 4/1988 of volume 32 of 
the Műemlékvédelem journal. 

Dr. Flóris Ferenc RÓMER
(1815 – 1889)

They say that everybody is capable of writing at least one 
interesting book - his or her autobiography. Flóris Rómer 
(his original first name Ferenc was changed to Flóris by 
Benedictine monks on entering the order) could certainly 
have filled more than a single volume as he had a rich and 
eventful life, both in geographic and intellectual terms. 
(From the age of forty-three almost to his last day, he 
recorded his life events with extraordinary thoroughness 
in 46 numbered notebooks, all but four of which have 
luckily survived to date.)

Scholars studying his academic output have considered 
him to be one of the great Renaissance men of the 19th 
century. This is no wonder as he was an expert and, 
indeed, a true scholar of various academic disciplines, 
including natural history, epigraphy, biology, heraldry, 
numismatics, art history and, primarily through this latter 
discipline, one of the founders of the protection of historic 
buildings and archaeology in Hungary.

But where did the career of Flóris Rómer, who was, in 
his own words from the cover page of a book published 
in 1861, “a Benedictine monk of Pannonhalma and a 
grammar-school teacher and museum attendant of Győr”, 
begin, and how did he manage to attain so much in his 
chosen fields of profession? 

He was born in Pozsony (Pressburg, Bratislava) as 
his father had moved here from Vienna, opened a 
shoemaker’s shop and married the daughter of a well-
known burgher. Not a bad start for the career of a 
talented boy. He was fifteen when he began his studies 
at the Pannonhalma monastery. His first choices were 
philosophy, theology and pedagogy. He also had a talent 
for drawing and, a year after his consecration in 1838, 
he was teaching literature, Latin and natural history, his 
favourite subject, at the Benedictine grammar school of 
Győr. In a few years’ time, he was appointed to teach at 
the Academy of Pressburg and, still later, was invited to 
work as a tutor to the young Archduke Joseph.

cal heritage of this land, I will be the first one to thank him 
for it. Rather than personal ambition, my work has been 
driven by a wish to explore the archaeological heritage 
and the natural riches of our land and to encourage oth-
ers to do the same.” 

About 150 years later, the pen and the satchel were re-
placed by modern technology in the hands of photogra-
pher Béla Szabó, when he set out with a camera, follow-
ing in the footsteps of the Benedictine scholar, in order to 
photograph what Flóris Rómer had entrusted to our imag-
ination in a book that was illustrated with his artistic draw-
ings. Through the pages of this book, readers can get 
an insight into the diversity of the Bakony landscape, its 
interesting geological features, its well-known and forgot-
ten settlements and the sight of modern technology and 
industrial development, which has now grown to be a part 
of the scenery. Starting out from Pannonhalma, along the 
picturesque Cuha-völgy (valley), the book invites you to an 
imaginary journey along the Friars’ Road, once traversed 
by the monks of the Bakony; to the Szent-kút (Saint’s 
Well) where the bishop Saint Gerard once lived the life of 
a hermit; to follow the Gerence-patak (stream) along the 
spellbinding rocks of the Kerteskői-szurdok (gorge) to the 
magnificent cluster of buildings of the Cistercian Abbey of 
Zirc, where your imagination can take a little rest in order 
to take flight again with renewed inspiration. You can tour 
the Jásd, Öskü and Berhida areas, the regions of Lake 
Balaton and the Somló to admire the enduring architec-
tural monuments of our built environment and more and 
more marvels of the ever-changing face of nature. 

Bakonyerdő Zrt, a state-owned forestry company operat-
ing in the heart of the Bakony, whose priorities include the 
preservation of forests and their game stock, and espous-
ing the conservation of ancient monasteries hidden in the 
depth of the woods, proudly sponsors the publication of 
this unique book, which combines the written words of the 
19th century and the photographed present of the 21st 
century to a harmonious effect.

László VARGA
General Manager
Bakonyerdő Zrt.

In the late summer of 1859, Flóris Rómer, a 19th-century 
Benedictine monk and a Renaissance man, took his 
satchel and set out into the wilderness of the Bakony with 
intentions best described by his own words:

   “When I decided to publish the results of my trips during 
last year’s school holiday, I was not seeking the favour of 
either nitpickers showing off their erudition or those spoilt 
by popular novels. As far as the discovery and description 
of our country is concerned, I consider myself a pioneer 
who has set himself the goal of both entertaining and in-
structing readers through the knowledge he has gained.  
Should someone, whose enthusiasm has been stirred by 
this book, follow in my steps with greater knowledge and 
more pleasing words to describe the natural and histori-
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Liebe Leserin, lieber Leser!

Wenn ich dieses, mit wissenschaftlichem Anspruch geschaf-
fene Album in die Hand nehme, glaube ich daran, dass es 
dem hochgeschätzten Leser warm um das Herz wird, wäh-
rend er beim Studieren des Werkes mit der Verbundenheit 
zu einer der schönsten ungarischen Landschaften und dem 
sehnsüchtigen Wunsch des Eintauchens in die Natur berei-
chert wird.

Der Autor des Buches, der mit der Natur eng verbundener 
künstlerischer Fotograf Béla Szabó, wurde durch die an-
spruchsvolle Arbeit von Dr. Flóris Rómer in den Bann ge-
zogen. Rómer war einer der größten Universalgelehrten in 
Ungarn im 19. Jahrhundert, „ein Benediktinermönch vom 
Pannonberg, Obergymnasiallehrer in Győr und Museums-
leiter”. Er gab seinem Buch den Titel „Der Bakony” sowie 
den Untertitel ”Naturkundliche und archäologische Skizzen”, 
und widmete selbiges seinen Freunden aus dem Bakony-
Gebiet. Der Fotokünstler Béla Szabó nahm sich vor, dem 
Weg, den der Benediktiner Gelehrte begangen und mit 
seinem Feder festgehalten hatte, mit dem Fotoapparat zu 
folgen. Das im Jahre 1860 erschienene Werk war eine Erst-
ausgabe, das Gegenwärtige, bestehend aus den Bildern 
von Béla Szabó und das Original in einem Band, sucht auch 
gegenwärtig noch interessiertes Publikum, weil das in der 
Region nördlich des Balatons in Transdanubien verborgene 
Wunder, welches sich in geologischer und biologischer Viel-
falt, in volkskundlichen, archäologischen und historischen 
Sehenswürdigkeiten offenbart, auch heute weitestgehend 
unbekannt ist.

Was wir heute bestaunen, hat der Wissenschaftler Flóris 
Rómer im damaligen Zustand von 1860 in seinem benann-
ten Buch mit einem ergreifend schönen Ausdruck beschrie-
ben. Der Beweis für die Authentizität ist der Verfasser selbst, 
die Fachkundigkeit des Benediktiner Lehrers, den die Unga-
rische Akademie für Wissenschaften in ihre Reihen wählte, 
der Gründungsmitglied der Ungarischen Historischen Ge-
sellschaft war, der heute als Autor von 30 Alleinveröffentli-
chungen und 450 wissenschaftlichen Publikationen gilt.

Es ist kein Zufall, dass dieses Album, welches künstlerisch 
so gestaltet ist, dass es wissenschaftlichen Anforderungen 
entspricht, den Ausgangspunkt der Wanderung in Bakonyal-
ja, in der Nyúler Landschaft, mit einer Abbildung der Skulp-
tur „Jesus auf dem Kreuz” beginnt. Denn all´ das, was wir in 
diesem Buch sehen können, ist in erster Linie der Verdienst 
des „Schöpfers” selbst. Er hat in der Evolution auf dem Pla-

neten Erde die Möglichkeit für Entwicklung, für das Schöne 
und für die Vielfalt des Lebens geschaffen.

Zur Herausbildung des Bakonyer Landes trug bei, dass es 
während einer Zeit von mehreren hundert Millionen Jah-
ren vom Meer bedeckt war, mal tief vom Salzwasser, mal 
flach vom Süßwasser oder Sümpfen. Die tektonischen Be-
wegungen des Umfeldes hoben das Becken hervor, und 
es wurde erneut zum Festland. Als Folgeerscheinung der 
häufigen und länger andauernden Anwesenheit der Meere 
sind die sedimentäre Kalksteinschicht, die Basalt- und Do-
lomitschicht, deren Entstehung auf der Zeitskala der Erdge-
schichte in das Pliozän einzuordnen ist. Damit ist die Entste-
hung dieses schönen Landstriches vor 2-5 Millionen Jahren 
anzusetzen. In dieser, nach menschlichem Ermessen lan-
gen Zeit, entstand das beschriebene Gebiet und wurde im 
Laufe der Zeit vielfarbig und reich.

Liebe Leserin, lieber Leser! Ich bin überzeugt, dass das vor-
liegende Album mit den wunderschönen Bildern und seiner 
Gliederung eines besonderen Studiums bedarf. Nach Be-
wunderung des Bildmaterials empfehle ich Ihnen, die im 
zweiten Teil von Flóris Rómer geschilderten Eindrücke zu-
zuordnen, um das Realitätsempfinden der Bilder zu steigern 
und damit den Bogen zwischen dem heutigen Bild des Bak-
onygebirges und dem Mitte des 19. Jahrhunderts beschrie-
benen Bakonyer Land zu schließen. Dadurch eröffnet sich 
für uns das Wertesystem des Landes in seiner Gesamtheit 
nachhaltig . Danach kann die dritte Station erfolgen, indem 
wir dem Wissenschaftler und dem Künstler folgend die Ba-
konyer Welt, und sei es mit einem Fotoapparat, für uns er-
schließen.
Ich fühle mich geehrt, das künstlerische Schaffen von Béla 
Szabó in dieser Form empfehlen zu dürfen. Er trat in die 
Spuren des Wissenschaftlers Flóris Rómer mit dem Wunsch, 
durch das Album unser Ungartum zu bereichern und dazu 
beizutragen, dass wir unsere Geschichte, die Gaben der 
Natur und das Architekturerbe als Ausdruck des Harmonie-
strebens der Menschen wertschätzen. 

Mit diesen Gedanken empfehle ich das Album des Kunstfo-
tografen Béla Szabó in Ihre Aufmerksamkeit.

Dr. Sándor CSEH 
Stellvertretender Rektor für Bildung
der Westungarischen Universität

Für ein optimales Klima für die Rotbuche sorgt, dass die 
Hänge auf der nördlichen Seite des Gebirges bis 200 
m über dem Meeresspiegel herunterreichen. Unter den 
Bedingungen des Mittelgebirges ist es eine einmalige 
Erscheinung, dass eine Buchenzone die darunter 
liegende Hainbuchen-Eichenzone in sich aufnimmt. 
Daher sind hier – abweichend von den anderen Gebieten 
der Transdanubischen und der Nördlichen Mittelgebirge 
- die Eichenwälder in unmittelbarer Nachbarschaft der 
Buchenwälder. Natürlich sind hier Hainbuchen-Eichen-
Flächen ebenfalls zu finden, diese ordnen sich aber 
nicht zonenmäßig zwishen den Zonen der Buchen- und 
Eichenwälder. 
Für die Etymologie des geografischen Begriffs „Bakony” 
gibt es mehrere Erklärungen, die jedoch den Namen 
in der Mehrheit auf das Wort Buche von deutscher 
Herkunft zurückführen. Obwohl es nicht eindeutig 
bewiesen ist, verdient eine weitere Deutung besondere 
Aufmerksamkeit. Danach ist der Name „Bakony” aus 
den zusammengefügten Wörtern „bükk-hon” in der 
Deutung Heimat des Baumes Bükk (Buche) abzuleiten, 
was die gute Beobachtungsgabe unserer Vorfahren 
belegt. Die Schönheit der Landschaft hielt Fachleute - 
darunter den Begründer der ungarischen Archäologie als 
Wissenschaft, Flóris Rómer - ebenso in seinem Bann, wie 
Dichter, Schriftsteller und Vertreter der bildenden Kunst. 
Dies veranschaulicht die Bekenntnis von Béla Hamvas. 
Er wanderte im vergangenen Jahrhundert im Bakony und 
die Nacht in sicherer Höhe einer Baumkrone verbringend 
meinte er Wölfe zu sehen und zu hören:
 „...werde ich die Gedanken nicht los, dass der gesamte 
Bakonyer Wald einen unzweifelhaften und evidenten 
Hauch von König Matthias hat...die Harmonie von 
Majestätischem und Anmutigem, Großartigem und 
Vielfältigem, etwas, was rauh und elementarisch, 
gleichzeitig jedoch fein, lieblich, anziehend und heiter ist”. 
(Béla Hamvas. Ungarischer Hyperion)

Zirc, Januar 2013

Dr. István GALAMBOS
Museologe für Botanik

„Bakonywald”, „Bakony”, „Bakony-Gebirge”, „Bakony-
Gegend” sind geografische Bezeichnungen für dieselbe 
Landschaft, die zu unterschiedlichen Zeiten und auch 
zeitgleich für den westlichsten Teil des Transdanubischen 
Mittelgebirges heute noch Verwendung finden. Der Begriff 
Bakonyer Wald war für einen Europäer im Mittelalter 
das Synonym für einen dichten, undurchdringlichen 
Urwald. Dass dies nicht unbegründet war, beweist die 
Tatsache, dass man zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
als Wanderer über den Bakonywald von Bodajk nach 
Keszthely gelangen konnte, ohne den Wald zu verlassen. 
Geografisch betrachtet erstreckt sich der Bakonywald vom 
südwestlichen Rand des Móri-Grabens bis zur Zalavári-
Rücken, seine Größe beträgt etwas über 3.500 km². Mit 
Ausnahme des Uferstreifens und des Tapolcaer Beckens 
umfasst er das Balaton-Oberland sowie die nördliche 
Hügellandschaft Pannonhalma. Ein flüchtender „Betyár” 
(Strauchdieb) hätte es heute schwer, sich im tiefen Wald 
zu verstecken - die zusammenhängenden Waldungen 
wurden mit der Zeit in kleinere Blöcke zerrissen. 150 
Jahre Türkenherrschaft blieb nicht ohne Spuren. In der 
türkisch-ungarischen Grenzzone wurde die Bevölkerung 
stark dezimiert, dutzende Dörfer wurden zeitweise oder 
endgültig entvölkert, die Burgen wechselten oft ihre 
Herren. Die zurückkehrende und zum Teil angesiedelte 
Bevölkerung, bestehend aus ungarischer, slovakischer 
und deutscher Herkunft, musste den Wald roden, um 
Siedlungen zu gründen, Felder und Wiesen anzulegen und 
damit die notwendigen Lebensgrundlagen zu schaffen. 
Die späteren Kriegszeiten hinterliessen ebenfalls tiefe 
Spuren in der Landschaft. Am meisten betroffen gemacht 
hat mich das Foto vom Eingang des Schlosses der Familie 
Eszterházi in Réde. Ursprünglich hatte das Schloss 32 
Zimmer und war von einem englischen Park umgeben. 
Das Obergeschoss brannte 1947 aus. Das Erdgreschoss 
blieb aber bewohnbar. Trotzdem wurde der Bau Anfang 
der 50-er Jahre abgebrochen, seine Einrichtung und das 
Baumaterial zerstreut. Der übrig gebliebene Eingang 
erinnert an das ehemalige Schloss, welches heute für 
den Ort als ein Anziehungspunkt gelten könnte...

In diesem Gebirge befinden sich die schönsten und größten 
Buchenwälder des Karpaten-Beckens. Die Rotbuche ist 
eine Baumart mit hohem Anspruch an Luftfeuchtigkeit und 
Niederschlag. Von der geografischen Lage des Bakony-
Gebirges her wird es als erste Region von maritimen 
Luftmassen erreicht, die hier reichlich für Regen sorgen. 
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Er nahm an der Revolution und den Freiheitskämpfen von 
1848-49 teil und wurde dafür zu 8 Jahren Kerker verurteilt. 
5 Jahre verbrachte er im Gefängnis, bis ihm Amnestie ge-
währt wurde. Ab 1857 konnte er wieder die Lehrtätigkeit in 
Győr auf dem Hauptgymnasium aufnehmen. Neben seiner 
pädagogischen Tätigkeit gründete er das Museum in Győr, 
rief die Schriftenreihe Győrer Geschichts- und Altertumshef-
te ins Leben und begann, das Land mit dem Ziel der Er-
forschung der Kunstgeschichte und der Altertümer, zu be-
reisen. Als erstes vorzeigbares „Produkt” dieser Tätigkeit 
erschien vorliegende Veröffentlichung über die Natur und 
die Altertümer des Bakonylandes. Das Werk bescherte sei-
nen Verfasser mit der korrespondierenden Mitgliedschaft an 
der Akademie. 

1862 wurde er zum Direktor des Königlichen Katolischen 
Hauptgymnasiums in Pest ernannt. In diesem Amt und da-
rüber hinaus lehrte er Archäologie an der Universität und 
verfasste zahlreiche wissenschaftliche Aufsätze sowie Zei-
tungsartikel. Er arbeitete über Jahre im Komitee für Archäo-
logie mit den beiden großen Persönlichkeiten, dem ewigen 
Freund Arnold Ipolyi, und Imre Henszlmann, zusammen. 
Später wurde Flóris Rómer zum Leiter der Archäologischen 
Abteilung des Nationalmuseums ernannt und 1871 zum or-
dentlichen Mitglied der Ungarischen Akademie der Wissen-
schaften berufen.

1875 löste man ihn von seiner Bindung als Mönch. Danach 
konnte er als weltlicher Priester noch mehr Energie für die 
Altertumsforschung verwenden. 
Er reiste sehr viel, organisierte, forschte und vertritt europa-
weit die ungarischen Anliegen.

Mit 62 Jahren physisch ermüdet gab er sein Amt auf und sie-
delte nach Großwardein über. Hier verbrachte er die letzten 
Jahre seines Lebens mit schöpferischer Arbeit. Flóris Ró-
mer erhielt für sein Werk zahlreiche Auszeichnungen. 

Dieser skizzenhafte Lebenslauf kann die überdimensiona-
le Quantität und besondere Qualität der Arbeit, mit welcher 
Flóris Rómer seinen Namen in der Geschichte der Ungarn-
schaft eintrug, kaum gebührend aufzeichnen. Wenn jemand 
tiefgründiger das Leben und die Tätigkeit des großen Wis-
senschaftlers kennenlernen möchte, kann bei Google reich-
lich pfündig werden. Oder man kann ebendort die Namen 
von Emil Kumlik, Ilona Valter, Mária Velladics, József Sebö, 
József Hampel aufsuchen, eventuell Denkmalschutz Jahr-
gang XXXII, 1988/4 eingeben!

Dr. Flóris Ferenc RÓMER
(1815-1889)

Biografie

Man sagt, dass jeder Mensch mindestens einen interessan-
ten Roman schreiben könnte – seine Lebensgeschichte. 
Flóris Rómer – den Namen Flóris erhielt er zu dem Tauf-
namen Ferenc (Franz) von den Benediktinern bei seiner  
Mönchsweihe - hätte über sich selbst sicherlich zahlreiche 
Romane verfassen können. Sein Lebensweg war –geogra-
fisch ebenso wie geistig betrachtet - außerordentlich inhalts-
reich. (Übrigens hat er seinen Alltag vom 43. Lebensjahr an 
fast bis zu seinem Tode in 46 nummerierten Notizbüchern 
mit einer außerordentlichen Gründlichkeit festgehalten. Die-
se Tagebücher sind mit Ausnahme von vier Bändern über-
liefert.)

Auf der Grundlage seiner wissenschaftlichen Tätigkeit wird 
er für einen der bedeutendsten, in vielen Fächern bewan-
derten Gelehrten des 19. Jahrhunderts gehalten. Nicht ohne 
Grund. Er kann als tiefgründlicher Kenner oder gar Wissen-
schaftler zahlreicher Fachgebiete bezeichnet werden. Er 
war Naturkundler, Epigraf, Biologe, Heraldiker, Numismati-
ker und Kunsthistoriker. Hauptsächlich als Kunsthistoriker 
kann er als Begründer des heimatlichen Denkmalschutzes 
und der Archäologie betrachtet werden.

Was war der Ausgangspunkt des Flóris Rómer, der sich auf 
dem Titelblatt seines im Jahre 1861 erschienenen Buches 
als Benediktiner von Pannonhalma, Obergymnasiallehrer 
von Győr und als Museumswächter apostrofiert hat, und 
welche Wege absolvierte er bis auf die erreichbaren höchs-
ten Gipfel seiner Fachgebiete?
Er wurde in Preßburg geboren. Aus Wien kommend ließ 
sich sein Vater dort nieder, gründete eine Schuhmacher-
werkstatt mit Geschäft und heiratete in eine bürgerliche Fa-
milie von gutem Ruf. Damit war für den fähigen Knaben eine 
gute Ausgangsbasis gegeben. Mit fünfzehn Jahren kam 
er nach Pannonhalma und begann mit seinen Studien auf 
dem Gebiet der Philosophie, Theologie und Pädagogie. Er 
konnte sehr gut zeichnen. Ein Jahr nachdem er 1838 zum 
Priester geweiht wurde, lehrte er Ungarisch, Latein und sein 
Lieblingsfach Naturkunde am Gymnasium der Benediktiner 
in Győr. Einige Jahre später lehrte er an der Akademie in 
Preßburg und wurde zum Erzieher des jungen Erzherzogs 
Josef berufen.

Flóris Rómer war Benediktinermönch und Universalge-
lehrter des 19. Jahrhunderts. Ende des Sommers 1859 
hängte er seinen Wanderbeutel um und marschierte los 
in die urigen Wälder des Bakonygebirges. Seinen Weg 
beschrieb er wie folgt:

Als ich beschloss, die Ergebnisse meiner Studien, die ich 
bei meiner Reise während der Ferien im vergangenen 
Jahr gemacht hatte, zu veröffentlichen, rechnete ich we-
der mit einem von Gründlichkeit protzenden, wissenden 
und haarspalterischen, noch mit einem verwöhnten, sich 
allein an schöngeistiger Literatur erfreuendem Publikum. 
Ich bin ein Pionier bei der Entdeckung und Beschreibung 
unseres Landes. Mein Ziel war es, mit meinen Erkent-
nissen andere nützlich zu unterhalten und unterhaltend 
zu bilden. Wenn es diesem Buch gelänge, andere zu be-
geistern, mit umfangreicherem Wissen und schönerem 
Ausdruck die natürlichen Schönheiten und die histori-
schen Werte dieser urigen Landschaft zu schildern, wäre 
ich der Erste, der sich dafür bei ihm bedankt. Mit meiner 
Arbeit wollte ich keinen Ruhm ernten. Mein Beweggrund 
war, zur Erhaltung und Pflege der überlieferten wertvollen 
Altertümer beizutragen, und auch andere zur Entdeckung 
der Schätze der Natur in diesem Land anzuregen.

Etwa 150 Jahre später löste die moderne Technik in den 
Händen des künstlerischen Fotografen Béla Szabó den 
Wanderbeutel und die Schreibfeder des ehemaligen Ge-
lehrten ab. Mit dem Fotoapparat in seinem Rucksack zog 
er aus, auf den Spuren des Mönches fotografisch all´ das 
festzuhalten, was Flóri Rómer damals beschrieb und mit 
künstlerisch wertvollen Zeichnungen illustrierte, um beim 
Leser Anschaulichkeit zu erzielen. Im vorliegenden Buch 
werden Vielseitigkeit, geologische Besonderheiten, in 
Vergessenheit geratene Siedlungen des Bakonyer Lan-
des ebenso gezeigt, wie das zur heutigen Landschaft un-
zertrennlich gehörende Bild von moderner Technik und 
industrieller Entwickung. In Pannonhalma startend be-
wegen wir uns in unserer Vorstellung mit Hilfe der stim-
mungsvollen Fotos über das malerisch schönen Cuha-
Tal, auf dem Weg  der Mönche, den  sie  von  Bakonybél
gegangen waren, besuchen den Heiligen Brunnen, wo 
Bischof Gellért sein Einsiedlerleben geführt hat, dem 
Gerence-Bächlein durch die zauberhaften Felsen der 
Kerteskői-Schlucht folgend gelangen wir zum herrlichen 
Barock-Ensemble mit den Gebäuden der Zisterzienser-
abtei von Zirc. An den Ortschaften Jásd, Öskü, Berhida 
vorbei erreichen wir die Balaton-Region und die Schom-
lauer Berge, unterwegs bewundern wir überlieferte Bau-
denkmale von hohem Rang und das sich ständig wie ein 
Wunder verändernde Erscheinungsbild der Natur.

Die Bakonyerdő gAG übt ihre wirtschaftende Tätigkeit im 
Herzen des Bakonygebirges aus. In der Gesellschaft wird 
der Schutz des Wildbestandes für wichtig erachtet, die 
Erhaltung der vom Zahn der Zeit gezeichneten Kloster-
gebäude in den tiefen Wäldern unterstützt, und nun mit 
Freude die Herausgabe dieser einmaligen Veröffentli-
chung begleitet. In diesem Werk werden Vergangenheit 
- im 19. Jahrhundert auf dem Papier beschrieben - und 
Gegenwart - im 21. Jahrhundert mit dem Fotoapparat 
festgehalten - im harmonischen Zusammenhang darge-
stellt.

László VARGA
Generaldirektor
Bakonyerdő gAG
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Nyúl
„És akik élnek e világgal, mint-
ha nem élnének: mert elmúlik e 
világnak ábrázatja.” (Pál apos-
tol leveleiből)

 „Bádogkrisztus-emlékem: 
ugyanarról az útról, amelyen 
Rómer Flóris főgimnáziumi 
tanár és múzeumőr járt a Ba-
konyba, hogy ünnepi kirándu-
lásokat tegyen, meglátogasson 
gyönyörű völgyeket, ormokat. 
Én meg a nyomában. Negyed-
százada nézegetem, fényké-
pezem a keresztet. A régit meg 
az újat. Utóbbival nehezen 
barátkoztam. Kalandoztam erre 
napsütésben, esőben, hóban. 
Egyszer, kora télen, autóval 
voltam, elkísért a feleségem is, 
figyeltem az utat a forgalom, a 
köd miatt, elhajtottam a ke-
reszt mellett, úgy félig-meddig 
néztem, pár száz méter után 
hirtelen belém villant: ez az a 
hangulat, érzés, amit eddig ke-
restem! Megfordultam, s ihlető 
káprázat fogadott: a táj álom-
ezüstje. Köszönöm a Teremtő-
nek, hogy elkészíthettem ezt a 
képet…és a többit!” 
(Szabó Béla) 
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Az utazó kedvét lelheti, hall-
hatja a felszólítást, „nézze, 
halmát Pannoniának!”; kínjaira 
balzsamot ad madárdédelgető 
táj. Márton a hegy védője, hitet 
gyújt az első nyelvemlékünket, 
a Tihanyi alapítólevelet őrző 
monostor – a világörökség 
része –, ahová 996-ban, Géza 
fejedelem hívására érkeztek 
bencések.
Szavuk angyalok szava.

Pannonhalma
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