


IIDD..  SSTTOORRNNOO  FFEERREENNCC  
((11882211..  KKiissmmaarrttoonn  --  11990077..  SSoopprroonn))

100 éve, 1907. január 29-én hunyt el 
Id. Storno Ferenc. Ez az évforduló 
alkalmat ad arra, hogy a Storno-család
hagyatékát ismét számbavegyük, 
Id. Storno Ferenc munkásságát 
az újabb kutatási eredmények 
tükrében bemutassuk.

Id. Storno Ferenc tanult szakmája, a kéményseprés mellett a roman-
tikus historizmus szellemében festészettel, épülettervezéssel, stílszerû
mûemlékhelyreállítással és mûgyûjtéssel foglalkozott.
Fiatal korában tehetséges rajzolóként és festõként indult pályája,
késõbb mégis az építészet területén kifejtett munkássága hozta meg
számára az elismerést, a szakmai népszerûséget. Tevékenységét
három fõ csoportra bonthatjuk: a középkori mûemlékek felmérésére,
ehhez kapcsolódva restaurátori tevékenységére, amit a historizmus
irányelve szerint „stílszerû" mûemlék-helyreállításnak is nevezhetünk,
valamint a saját invenció alapján készített épületterveire.
Rendkívüli szorgalma, fontos egyházi és baráti kapcsolatainak köszön-
hetõen mûkedvelõ kéményseprõbõl a történelmi Magyarország
területén korának egyik legsokoldalúbb és egyben legfoglalkoztatottabb
autodidakta mûvészévé vált.

Franz Storno der ältere (1821. Eisenstadt – 1907. Ödenburg) wurde vom
Rauchfangkehrer zum Restaurator, Denkmalaufnähmer (Denkmal-
abschätzer) und Architekt geworden. Er arbeitete im Sinne des roman-
tischen Historismus. Seine Aufträge hatte er den wichtigen kirchlichen 
und adeligen Beziehungen zu verdanken.

Id. Storno Ferenc portréja. 1899. 
Unokája, Storno Ferenc Kálmán
grafikája alapján.

Porträt von Franz Storno senior. 1899.
Sein Enkel, Franz Koloman Stornos
Graphik. 



HHIISSTTOORRIIZZMMUUSS

A historizmus mûvészei a tudatosan felfedezett történeti múlt forma-
kincsét új mûvészeti kontextusban helyezték. Különbözõ mûalkotá-
sokhoz, kézmûves feladatokhoz megfelelõ történeti stílust rendeltek.
Szakrális épületek tervezése és berendezése esetén a középkort
idéztek fel, a lakóház és középülettervezésben szabadabban alkalmaz-
ták a „neostílusokat".
Az építészek és a képzõmûvészek közül egyesek a gótika, mások 
a reneszánsz vagy a barokk elkötelezett híveivé váltak, de a historiz-
mus szellemiségét igazán átérzõ alkotók, engedve a kor éppen divatos
„stílushóbortjainak" a legkülönfélébb stílusirányzatokban dolgoztak.
Id. Storno Ferenc munkásságáról írott visszaemlékezésében a historiz-
mus stílushasználatáról a következõ sorokat jegyezte le:
„ …minden stílustörekvés adott kiválót, megbecsülésre méltót…
Hosszú éveket betöltõ és sokoldalú tevékenységem során lehetõségem
nyílt, arra, hogy csaknem minden stílusirányzatban kipróbáljam
magam, és biztosan állíthatom, hogy csaknem mindegyiket megkedvel-
hetjük. Évekkel ezelõtt az ún. „császárstílus" idegen volt számomra, de
egyszer megbízást kaptam, hogy e stílusba restauráljak egy kastélyt és
olyannyira elmélyedtem benne, hogy igazi örömmel dolgoztam, amit
egyébként minden restaurálásnál fontos."

HISTORISMUS

Franz Storno benutzte die Formen der verschiedenen historischen Stile
erlernt und diese bei den Bau- und Restaurierungsarbeiten v. Er wendte 
für die Sakralischen Gebäuden den romanischen und gotischen Stil, für 
die Schlösser und Villen meistens den Renaissance- und Barockstil an.
Franz Storno senior schrieb in seiner Erinnerung folgende Zeile:
„…in jeder Stylgattung sind vorzügliches, würdiges geleistet…
Durch langjahrige und vielseitige Thätigkeit hab ich Gelegenheit gehabt mich
beinahe in allen zu versuchen, und ich kann versichern das man beinah
jeden liebgewinnen kann. So war mir vor Jahren der sogennante Kaiserstyl
unangewachsen, ich bekam aber einmal ein Schloss in diesen Styl zu
restaurieren und vertiefte mich so hinein das ich mir wahres Lust darin
arbeitete, was man übrigens bei jeder Restauration tun muss."

A nagycenki plébániatemplom
kivitelezésre nem került terv-
változata id. Storno Ferenctõl.
1860.

Franz Stronos nicht ausge-
führter Entwurf für die neue
Pfarrkirche in Nagycenk. 1860.
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„ …Lerajzoltam jószerint mindent, ami kezem ügyébe került, a rajzolás 
tárgyaiban igazán nem voltam válogatós. Ezért aztán meglehetõs sok-
oldalúságra tettem szert, amire késõbben igen nagy szükségem is lett.”
Id. Stornó Ferenc, 1868.
Képzõmûvészeti és építészeti szakismereteit önképzéssel sajátította 
el. Korai vázlatkönyveit fellapozva láthatjuk, hogy Storno témától és
mûvészeti stílustól függetlenül lemásolt és lerajzolt mindent, amit csak
érdekesnek talált. Különösen kedvelte a nazarénusok grafikáit, a kora-
beli divatrajzokat. Gyakran készített másolatokat antik és középkori
szobrokról, gótikus templomépületekrõl, faragott és festett középkori
ornamensekrõl. Vándorlásai, kémémyseprõ- és mûemlékfelmérõ útjai
során vázlatkönyveit aprólékosan megrajzolt életképekkel, akvarellel
megfestett tájképekkel gazdagította.
Az építészeti stílusokról, középkori mûemlékekrõl készített vázlatrajzok
és a részletes épületfelmérések során szerzett tapasztalatait minta-
könyvek és népszerû szakirodalom segítségével egészítette ki.
Akadémiai képzés helyett elsõsorban a gótizálás alapvetõ „tankönyvét",
a Friedrich Hoffstadt-féle Gotisches ABC-Buchot, Carl Heideloff: Das
Ornament des Mittelalters címû mintalapgyûjteményét és Viollet-le-
Duc: Dictionnaire raisonné du l'architecture français és Dictionnaire
raisonné du mobilier français címû szakkönyveit forgatta.

ZEICHNEN

Storno war begabter, fleißiger, autodidaktischer Zeichner. In seinen
Skizzenbücher können wir Zeichnungen der Ornamente, der Gebäude, 
der Bauaufnahmen, Nachbildungen von Kunstwerken und Landschaften,
Genrebilder zu sehen.
Seine Kenntnisse bereicherte er mit Hilfe von deutschen, franzözischen
Lehr- und Musterbücher. Das wichtigste neugotische Musterbuch war
Friedrich Hoffstadt: Gotisches ABC-Buch, aus dem Storno „die Gotik"
erlernte.

A sopronhorpácsi plébániatemplom 
középkori fejezetei és festett ornamensek
id. Storno Ferenc vázlatkönyvébõl. 1846.

Mittelalterliche Kapitel der Sopronhorpacser
Pfarrkirche und gemalte Ornamenten aus 
Franz Stornos Skizzenbuch. 1846.



TTÁÁRRGGYYTTEERRVVEEZZÉÉSS

Id. Storno Ferenc Friedrich Amerling bécsi festõmûvésszel (1803-1887)
kötött ismeretségének köszönhetõen közvetlen kapcsolatban állt
osztrák fõnemesekkel. Dolgozott az alsó-ausztriai Grafeneggben, ahol
August Ferdinand Breunner gróf (1796-1877) megbízásából több tárgy-
terv és színpadi kellék mellett a kastély udvarában található napóra
festési terveit is elkészítette. 
Lipót fõherceg hernsteini kastélyában vadászati jeleneteket ábrázoló
asztaldíszt tervezett. Az osztrák historizmus iparmûvészete számára
fontos mûtárgy kivitelezését David Hollenbach bécsi bronzöntõ végezte,
aki számára Storno évtizedeken keresztül számos iparmûvészeti és
használati tárgyat rajzolt.
Leopold Ernst (1808-1862) bécsi építész és Breunner gróf közvetítésé-
vel 1858-1859-ben Storno Ferenc a Niederösterreichische Gewerbe
Verein „Gewerbe Kunstblatt" c. folyóiratának legfõbb illusztrátora volt.

OBJEKTPLANUNG FÜR KUNSTGEWERBE UND KUNSTINDUSTRIE

Franz Storno beschäftigte sich oft auch mit der Objektplanung für Kunst-
gewerbe und Kunstindustrie. Seiner berühmtester Entwurf ist ein Tafel-
aufsatz-Plan für Erzherzog Leopold im Schloss Hernstein. In den Jahren
1858-1859 war Storno Hauptillustrator bei der Zeitschrift „Gewerbe
Kunstblatt" des Niederösterreichischen Gewerbe Verein.

Szentelt olajtartó terve Samassa
József érsek megrendelésére 
az egri székesegyházba. 1877.
Kivitelezete: David Hollenbach's
Bronce-Waaren-Fabrik u.
Erzgieserei, Wien, k.u.k.
Hoflieferant.

Entwurf eines Weihöl-Halters im
Auftrag vom Erzbischof József
Samassa in Erlau. Ausführung: 
David Hollenbach's Bronce-
Waaren-Fabrik u. Erzgieserei, 
Wien, k.u.k. Hoflieferant.



ÉÉPPÜÜLLEETTTTEERRVVEEZZÉÉSS

Az 1850-es évek közepétõl kezdõdõen egyházi és fõúri megbízásból
készített épülettervek id. Storno Ferenc munkásságának eddig kevésbé
ismertetett, fontos részterületét jelentik.
Szakrális épületei közül kiemelkedik az 1878 és 1881 között József
fõherceg alcsúti kastélyához tervezett kápolna. A romantikus építészet
szellemében terveket készített a Széchényi-család nagycenki plébánia-
templomához (1860). 
Figyelemre méltó, feltehetõleg nem kivitelezett tervei közé tartozik
Zalka János gyõri püspök számára elképzelt nyaraló (1868), amely 
tervezésénél az itáliai reneszánsz formakincsét használta fel.
Historizáló tervsorozatai közé tartozott egy gótizáló tekepálya Szent-
györgyi Horváth László alsószelestei birtokára (1856), a mikosdi kastély
(Mikosszéplak) kertjében elképzelt kastélykápolna, üvegház és vincel-
lérlak (1865), valamint a csepregi (1862) és kapuvári sírkápolna (1869-
1870) épülete.

BAUENTWURF

Storno leistete mehrere Gebäuden und nicht ausgeführte Projekte für 
kirchlichen und adeligen Aufträger.
Der bedeutendste, ausgeführte Entwurf war die Alcsúter Schlosskapelle 
für Erzherzog Joseph. Einige der nicht ausgeführten Pläne sind eine neo-
renaissance Villa für den Bischof János Zalka (1868), der Alsószelester 
neugotische Kegelbahn (1856) und mikosder Schlosskapelle mit einem
Gewächshaus und einem Gartentor (1865). 

Tekepálya tervrajza neogótikus stílusban 
az alsószelestei kastély kertjébe. 1856.

Entwurf einer neugotischen Kegelbahn 
in den Alsószelester Schlossgarten. 1856. 



AA  PPEEJJAACCSSEEVVIICCHH--CCSSAALLÁÁDD  MMEEGGBBÍÍZZÁÁSSAAII

A magyar fõnemesi családok közül id. Storno Ferenc a Pejacsevich-
családtól kapta a legtöbb építészeti megbízást.
1860 körül Pejacsevich Julian gróf számára felmérte a zalabéri
Pejacsevich-kastély épületét, megrajzolta a belsõ átalakítás és a be-
rendezési tárgyak terveit. A zalabéri kastélyhoz kertkapu, kerti ház és 
csónakház tervezésére kapott felkérést.
Pejacsevich Ferdinándné Dõry Mária részére átalakította a soproni
Pejacsevich-ház szalonját.
1862-tõl Pejacsevich László gróf szlavóniai birtokán az 1811 körül épült
késõbarokk nasice-i kastélyon dolgozott. Átépítette a homlokzatot,
saroktornyokat tervezett és elvégezte a kastély enteriõrjének felújítási
munkálatait is. A szalon és az ebédlõ stukkódíszítése mellett számos
bútorterv, kandalló, étkészlet rajzát készítette el.

AUFTRÄGE DER FAMILIE PEJACSEVICH

Zwischen 1862 und 1871 bekam Storno zahlreiche Aufträge von der aus
Slawonien stammende Familie Pejacsevich.
Im Auftrag von Ladislaus Pejacsevich baute er die Fassade des Nasicer spät-
barocken Schlosses um. Storno entwarf die innere Einrichtung und Mobiliäre.
Er arbeitete auch für Julian Pejacsevich im Zalabérer Schloss und im
Soproner Haus.

A nasice-i Pejacsevich-kastély homlok-
zatának átépítési terve. 1862 körül

Umbauplan der Fassade des Schlosses
Pejacsevich. Um 1862.



MMÛÛEEMMLLÉÉKKFFEELLMMÉÉRRÉÉSS

Storno a mûemlékvédelem területén elsõ jelentõs kapcsolatát az Oszt-
rák Császárság középkori mûemlékeinek kutatására és megóvására
1853-ban létrejött bécsi Central-Comission für Erforschung und
Erhaltung der Baudenkmäle szervezetével alakította ki. 1857-ben „cor-
respondenté", azaz külsõ munkatárssá választották.
1861. nyarán id. Storno Ferenc személyes jóbarátja, Paúr Iván (1806-
1888) társaságban Zala vármegyébe utazott, hogy az ott fellelhetõ
mûemlékekrõl, római sírkövekrõl, középkori épületekrõl felmérési 
rajzokat készítsen. A két hétig tartó utazás az elsõ olyan régiségtani
kirándulás lehetett, amelyre Storno elkísérte Paúr Ivánt az archeológia
és középkori építmények iránt egyaránt lelkes, országosan elismert 
kutatót. Paúr Iván feljegyzése alapján az utazás a következõ helyszí-
neket érintette: „Ederics, Salfölde, Ábrahám, Hegyesd, Talián Dörögd,
Hamuházi Rom, Badacsony Szent István, Badacsony, Dobos, Tördemicz
(„Tördemiczi oroszlány"), Kisfalud, Bácsi pusztatemplom, Csobánc,
Sziglige”.
Id. Storno Ferenc 1863-tól kezdve, Rómer Flóris támogatása révén 
az Archeológiai Bizottságtól több megbízást kapott a történelmi
Magyarország területén található középkori mûemlékek és falfestmé-
nyek felmérésére, dokumentálására. (1863. freskómásolatok készítése
Vas vármegyében, 1878-1879. mûemlékfelmérõ út Bihar vármegyében.)
Az 1860-70-es évek fordulóján a Magyar Tudományos Akadémia Arche-
ológiai Bizottsága hazai mûemlékek felmérése kapcsán kiemelten
foglalkozott Erdély középkori mûtárgy és mûemlék örökségével. 

Badacsonylábdihegy, 
Szent István templom romjai. 1861.

Badacsonylábdihegy, 
Ruinen der Hl. Stephanskirche. 1861.



A vajdahunyadi vár stílszerû restaurálását végzõ Schulcz Ferenc 
építész mellett Kubinyi Ágost és Rómer Flóris 1869 tavaszán 
Id. Storno Ferencet kérte fel, hogy az Archeológiai Bizottság részére
erdélyi mûemlékekrõl és falfestményekrõl (Brassó Déva, Demsus,
Gyulafehérvár, Vajdahunyad…) rajzokat készítsen. 
1877-ben a Mûemlékek Országos Bizottsága megbízásából id. Storno
Ferenc vázlatrajzai alapján fia, Storno Kálmán számos középkori
mûemlék látványosan kidolgozott építészeti rajzát készítette el, 
amelyeket ma Budapesten a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 
Tervtára õriz.

DENKMALAUFNAHME

Auf dem geschichtlichen Gebiet Ungarns beschäftigte sich Storno unter 
den Ersten mit Denkmalaufnahme. Im Jahr 1857 wurde Franz Storno 
in Wien zum Korrespondent der k.k. Central-Comission für Erforschung 
und Erhaltung der Baudenkmäle ernannt. Im Jahr 1861 nahm er zahlreiche, 
mittelalterliche Baudenkmäler im Komitat Zala mit seiner Begleiter Iván
Paúr auf.
Durch die Unterstützung von Flóris Rómer und Arnold Ipolyi unternahm
Storno mehrere Reise für Denkmalaufnahme –  im Auftrag des Archäe-
ologischen Komitees in den 1860-er und 1870-er Jahren. 1869 war er 
in Siebenbürgen, unter anderem in Kronstadt (Brassó), Déva, Gyulafehér-
vár, Vajdahunyad, wo er zahlreiche Aufnahmen und Nachbildungen über 
die mittelalterlichen Denkmäler und Fresken machte.

Építészeti felmérési rajzok 
a ruszti templomról
(Fischekirche). 1858.

Aufnahmezeichnungen über 
die Ruster Fischerkirche. 1858.



SSTTÍÍLLSSZZEERRÛÛ  MMÛÛEEMMLLÉÉKKHHEELLYYRREEÁÁLLLLÍÍTTÁÁSS

„Nézeteim szerint a restaurálás abból áll, hogy az épületbõl a lehetõ
legtöbbet abban az állapotban állítanak helyre, miként az elsõ
építõmester elképzelte. Ahhoz, hogy mindez megvalósuljon mindenek-
elõtt pontos felmérés szükséges az épületrõl, hogy áttekinthetõ és
helyes épületterv készüljön, amelyben minden hiányzó részlet és 
minden késõbbi kiegészítés különösen pontosan megmutatkozik."
Id. Storno Ferenc 
Elsõ restaurátori munkája a gótikus stílusban épült, barokk beren-
dezéssel rendelkezõ soproni Szent Mihály plébániatemplom volt 
(1862-1866). Ezen a területen életének legjelentõsebb megbízásának 
a pannonhalmi bencés apátsági templom (1868-1875) stílszerû helyre-
állítását tekinthetjük. 
1872-1873-ban Samassa József egri érsek fekérésére a szepesváraljai
Zápolya-kápolna restaurálását végezte. 1876-ban Besztercebányán 
a dóm Barbara-kápolnájába új neogótikus berendezési tárgyakat és
üvegablakokat tervezett Ipolyi Arnold püspök megbízásából. 
Az 1880-as évektõl Id. Storno Ferenc két fiával, az építész Storno
Kálmánnal és a festõ ifjú Storno Ferenccel több jelentõs templom
helyreállításán dolgozott együtt: Nyitra, Boldogasszony-templom 
(1878); Nagyvárad, dómtemplom (1879-1880); körmöcbányai Szent
Katalin-templom (1883-1886); garamszentbenedeki bencés apátsági
templom (1882-1885). 

Üvegablak terve a soproni 
Szent Mihály templomhoz. 1863.

Entwürfe der Glasfenster für die  
St. Michael in Ödenburg. 1863.



STYLGEMÄßE RESTAURIERUNGSARBEITEN

Franz Storno senior über die Stylgemäße Restaurierung:
„Meiner Auffassung nach soll eine Restauration darin bestehen, das ein
Gebäude so viel als möglich in jeden Zustand hergestellt werde wie es sich
der erste Baumeister gedacht hat. Und das zu können muss vor allem eine
genaue Aufnahme des Gebäudes vorgenommen werden um einen klaren
und richtigen Bauplan anfertigen zu können in welchen alle fehlenden
Theile und alle späteren zutaten genau wirklich gemacht werden müssen."
Franz Stornos wichtigste Restaurationsarbeiten:
Sopron (Ödenburg), St. Michaeliskirche, 1862-1866.
Panonhalma (Martinsberg), Benediktiner Monasterium, 1868-1875.
Kirchdrauf (Szepesváralja), Zápolya-Kapelle, 1872-1873
Neusohl (Besztercebánya), die Barbara-Kapelle im Dom, 1876.
Neutra (Nyitra), die Heiligen Jungfrau Kirche, 1878.
Großwardein (Nagyvárad), Dom, 1879-1880.
Garamszentbenedek, Benediktiner Abteikirche, 1882-1885.
Kremnitz (Körmöcbánya), die Kirche Hl. Katharina, 1883-1886.

A felállványozott 
garamszentbenedeki
bencés apátsági 
templom a resturálás 
idején. 1882 körül. 
Licskó J. fényképész,
Léva.

Foto über die Stilgemäße
Restaurierung der Garam-
szentbenedeker Benedik-
tiner Abteikirche. 1882. 
J. Licskó Photograph, 
Léva.




