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KonyhákLakószoba     17. század
A 17. századi konyhát az első emeleten eredeti 
helyén és nagyságában rekonstruálták. 
Tűzhelyének, kemencéjének elhelyezkedése 
azonban csak sejthető. Sajnos, e korból konyhai 
berendezések, például asztalok, szekrények, 
ládák, edénytartó polcok nem maradtak ránk, 
mivel ezeket általában puhafából készítették. A 
nagy mennyiségben feljegyzett konyhaedények, 
lábasok, nyársak, rostélyok, üstök hasonlóak 
voltak, mint amilyeneket a következő emeleten, a 
18. századi konyhában kiállítva láthatunk. A 
vitrinben különféle soproni ásatások során 
előkerült kerámiák idézik fel az egykori 
h á z t a r t á s o k b a n  h a s z n á l t  e d é n y z e t  
sokszínűségét. 

A 18. századi konyhában a második emeleten 
a  lenyomatok alapján rekonstruálható volt a 
tűzhely és a kemence. A bal oldalon lapos tetejű, 
magas téglatűzhely épült, ahol nyílt tűzön 
sütöttek és főztek. Jobb oldalon látható a 
kemence, ahol a kenyérsütés mellett vizet is  
melegítettek egy beépített üst segítségével. A 
füstöt füstfogó ernyők  vezették a kéménybe. 
A szabad tűzhely használatára utalnak a nyársak, 
rostélyok, különféle tűzikutyák, valamint fogók, 
lapátok és egyéb tűzpiszkáló eszközök. A 
szabadtűzön használt edények közé tartoztak a 
lábakkal ellátott vagy lábakra állított fazekak.
Vörösrézből készültek különféle formájú 
kuglófsütők, a csappal ellátott víztároló edény, a 
vízmelegítő, az ágymelegítő, valamint a kancsók, 
lábosok és üstök. A főzés eszközei voltak a 
kisebb-nagyobb merő- és szűrőkanalak is, 
melyek vasból és rézből egyaránt készültek. A 
serpenyőket vasból készítették. 
A fából készült tároló edények, sajtárok, dézsák, 
a fatányérok, fakanalak, melyek szintén 
hozzátartoztak a konyhai berendezéshez, sajnos 
a könnyen pusztuló anyaguk miatt nem maradtak 
ránk.

A soproni Fő tér egyik jelentős épülete az 
úgynevezett Fabricius-ház, mely a középkor óta 
jómódú polgári családok tulajdonában volt. 
A helyreállított épület első és második emeletén 
kapott helyet állandó kiállításunk. Az első 
emeleten a 17. századi, a másodikon a 18. 
századi polgári lakáskultúrával ismerkedhetnek 
meg látogatóink.

       Pénzesláda, 17. sz.

Apostolalakos kályha, 1628. (rekonstrukció)

Mennyezetes ágy, 17. sz. vége, puhafa, festett

Ruhásszekrény, 17. sz. közepe, tölgy és hársfa

Menyasszonyi láda, 17. sz. festett, vas

Asztal, 17. sz. közepe, tölgy és diófa

Székek, 17. sz. esztergályozott lábbal,

viaszosvászon huzattal
 

Ruhásláda, 1685. fenyő, vörösfenyő berakással

Ruhásláda, 1678. dió, kőris, jávorfa faragás és 
berakás
Levelesszekrény, 17. sz. 2. fele, puhafa, festett
Faliszekrény, 17. sz. vége, pácolt puhafa

Németalföldi festmények: Tehenek, Furulyázó 
pásztor, Festőműterem, Konyhai jelenet; Porték: 
Dobner Sebestyén és felesége arcképe; vallásos 
témájú kép: Krisztus magyarázza az egyház tanait; 
metszetek: III. Ferdinánd, Eleonóra császárné és Langh 
Mátyás evangélikus lelkész arcképe
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Toilette szekrény, 18. sz. 2. fele, diófa 

berakással

Ágy, 1790. körül, faragott diófa

Chemisett, 2 fiókos kis szekrény, 18. sz. 2. 

fele, szilgyökér

Támlásszék, 18. sz. vége, faragott, nádazott

Ruhásszekrény, 1778. tölgyfa, berakott

Támlásszék, 18. sz. vége

Ruhásszekrény, 18. sz. 2. fele, diófa,

szalagkeretes berakással

Támlásszék 18. sz. vége, diófa, bőrhuzattal

Női íróasztal, 18. sz. 2. fele, tölgyfa, faragott

Útiláda, 1759. dió, tölgyfa berakással

Ruhásszekrény, 1700 körül, faragott, 

diógyökér borítással

Képek: német háziáldás szövege, Molitor József: Szent 
rokonság, viaszból készült kis Jézuska apácamunka, Szent 
György képecske apácamunka, Szent Peregrinus és a lábát 
gyógyító angyal, applikáció
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Üveges könyvszekrény, 18. sz. vége, 
faragott diófa
Asztal, 18. sz. vége, faragott tölgyfa
Kanapé, 18. sz 2. fele, diófa, faragott
2 db szék, 18. sz. 2. fele, diófa, faragott, 
nádazott
Sarokszekrény, 18. sz. vége, diófurnér 
borítással
Karosszék, 18. sz. 2. fele, diófa, faragott, 
aranyozott, bőrbevonatú
Támlásszék, 18. sz. 2. fele, diófa, préselt 
bőrhuzattal
Női íróasztal, 18. sz. vége, cseresznyefa 
borítással
Írószekrény, 1780 körül, dió, diógyökér, 
kőris, paliszander, rózsafa borítással, 
alakos intarziával
Komód,1790 körül, tölgyfa, berakással
Kályha, 18. sz. vége
Kis asztal, 1793. diófa, intarzia, tetején 
gyermekjáték sublód
Karosszék, 1790. diófa, faragott, nádazott 

falfestés 1770 körül
FOGADÓSZOBA
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falfestés a nyugati és a déli falon 1750 körül,
a keleti falon 1770 körül
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Asztal, 1758. tölgyfa és diófa

6 db szék, 18. század vége, dió, faragott 

rozettával

Állóóra, 18. sz. utolsó negyede, tölgyfa

Tálalószekrény, 1760 körül, dióborítással

Asztal, 18. sz. vége, dió, tetején intarzia

Támlásszék 18. század vége

Írószekrény, 1760 körül, festett berakással

Neorokokó kályha, 1900 körül

Komód, 18. sz. vége, dió, rombuszos 

berakással

Képek: Dorffmaister István: Háromkirályok 
festménye, Leitner Ferenc és felesége portréja, 
metszet 1700-ból: Sopron látképe, kis Madonna, 
réztáblán olajkép
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