
A Storno-ház a soproni Fő tér egyik legrégibb és legnagyobb 
méretű barokk lakóháza, mely középkori alapokra épült, de 
jelenlegi külső díszítéseit 1720 és 1760 között kapta. Kiemelt 
helyét, nagyságát a homlokzatán elhelyezett emléktáblák is 
bizonyítják. Végleges formáját 1873-1875 között kapta, amikor a 
Storno család megvásárolta a gróf Festetich családtól, és a 
maga elképzelései szerint alakította ki és díszítette belső tereit.

A Storno család ősei Svájc Tessin tartományának Solduno nevű 
helységéből származnak. A család egyik ága a bajorországi 
Landshutban telepedett le, ahol tagjai a kéményseprő 
mesterséggel és a könyvnyomtatással foglalkoztak. 
Id. Storno Ferenc édesapja a napóleoni háborúk idején jutott el 
az (akkor még magyarországi) Kismartonba, ahol megnősült és 
megszületett Ferenc, 1821-ben. Később visszaköltöztek a 
bajorországi Landshutba. Id. Storno Ferenc itt végezte elemi 
iskoláit, itt nőtt fel. Kiváló rajzkészségét már korán felismerték, 
de a család anyagi helyzete miatt nem tanulhatott mást, mint 
apja kéményseprő mesterségét. 
Legényvándorlása idején kereste fel szülőföldjét, Kismartont, 
majd onnan érkezett Sopronba 1845-ben, ahol azonnal munkát 
talált egy kéményseprő mesternél. Mestere halála után feleségül 
vette annak özvegyét, Langthaler Zsuzsannát (1824–1875), 
ezzel az övé lett a kéményseprő vállalkozás, ami további 
megélhetését biztosította. Művészi érdeklődése, valamint 
pártfogói ellátták megbízásokkal, megismertették a bécsi 
művészekkel. Mindenekelőtt Friedrich von Amerling 
(1803–1887) bécsi festőművész volt az, aki ifjú tehetségét 
felkarolta. Az 1850-es években hónapokat dolgozott Bécsben, 
ahol műemléképületeket rajzolt, tárgyakat tervezett, 
tanulmányokat  fo ly tatot t .  A bécsi  kezdetek után 
Magyarországon is bekapcsolódott a műemlékeket feltáró-
felmérő munkába. Restaurált templomokat, kastélyokat, 
freskókat. Az épületekhez illő stílszerű berendezéseket is 
tervezett. Első fontosabb munkája a soproni Szent Mihály-
templom helyreállítása volt. A számtalan munkában segítségére 
voltak fiai, ifj. Storno Ferenc festő és Storno Kálmán építész.
Id. Storno Ferenc 1845 óta gyűjtött műtárgyakat, kezdetben 
festményeket, majd bútorokat és használati eszközöket is. 
Később fiai és unokái  folytatták a műgyűjtést. 1875-ben 
lakásukat már sok régiséggel tudták berendezni. 
A terek kifestésében és kialakításában követték az akkori 
divatot, a német reneszánsz ízlésvilágát kívánták a modern 
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igényekhez alakítani. Ez az ajtók keretezésében, az ólomkeretes 
üvegablakokban éppúgy megmutatkozik, mint a kazettás 
mennyezet festett motívumaiban, valamint a lakószobák sötét 
színű kifestésében. A hangulati elemek mellett a tárgyak 
elrendezésében, a lakóterek zsúfoltságában is a korszak 
berendezési szokásaihoz igazodtak.

A középen lévő vitrinben néhány, a család történetében fontos 
dokumentumot láthatunk: id. Storno Ferenc vándorkönyvét, 
mesterlevelét, vonalzóját, vázlatkönyvét, valamint azokat a 
leveleket, melyek a restaurátori munkájában fontos szerepet 
játszottak. Egy régi felvételen őt magát is láthatjuk saját 
szobájában.
A másik vitrinben ifj. Storno Ferenc néhány irata mellett a 
családfájukat, a családi fotóalbumot és a kézzel írott, bőrbe 
kötött krónikájukat láthatjuk. 
A falakon elhelyezett vasrácsokat, ajtózárakat és vereteket a 16-
18. században készítették. A páncél és az alabárdok a család 
fegyvergyűjteményének darabjai. Az előtérben láthatunk néhány 
céhes emléket is, két nagyméretű céhkancsót, valamint 
céhládákat. A céhládák és vasládák között egy dob látható 1848-
ból, de érdekesek azok a 16. századi olasz ládák is, melyeket 
műkereskedésekben vásároltak. Kuriózum e térben a kínai 
középkori gong, amely balra függ. A falakon Stornoék által 
tervezett és készített címereket láthatunk, valamint többféle órát. 
A nagyméretű soproni látképet ifj. Storno Ferenc festette 1906-
ban, amely a város középkori falakkal körülvett állapotát 
ábrázolja. A kép késő őszi hangulatot idéz, mert szerintük ez 
felelt meg legjobban a város hangulatának. Rusztikus 
fafaragványok kis gyűjteményét találjuk az ablakmélyedésekben 
és a nagy látkép alatt: hordófenekeket és mézeskalács 
mintafákat.

 
A helyiség mindig is a Storno család ebédlője volt  és ez 
határozta meg berendezését. A nagyméretű kerek asztal mellett 
egy 1755-ből való, tölgyfából faragott tálalószekrény utal erre, 
valamint a falakon elhelyezett számos csehországi és felvidéki 
ónedények. 
Balra két, 17. századi körmöcbányai templomi pad előoldalából 
készített lambéria található, melyeknek szépségét a berakott és 
rátét ornamentális díszek adják. Középen szalagkeretes 
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mezőkkel, különféle berakásokkal díszített 18. század közepi 
barokk ruhásszekrény áll. A ruhásszekrény tetején 17. századi 
ón céhkannát és rézkannákat láthatunk. Az ablakok között, id. 
Storno Ferenc arcképe alatt faragott barokk asztalka áll. A 
sarokban a 18-19. század fordulójáról való támlás pad, mellette 
18. századi, ún. lábas óra látható. Az ajtók keretezésére 17. 
századi templomi padok oldalát használták, melyek faragott 
levéldíszekkel, köztük torz fejekkel díszítettek, és valószínűleg a 
soproni Szent György–templom egykori berendezéséből valók.
A sarokban nagyméretű, 18. század végi copf stílusú, 
fehérmázas kályha áll, a falakon körben a családtagok arcmásai, 
amelyeket egymásról festettek. Az ajtó és a szekrény felett 
régebbi felmenőket láthatunk, balra Ferdinand Schillert, jobbra 
Georg Schillert. Mindkét képet ifj. Storno Ferenc másolta az 
eredetiről. 
A mennyezeten ifj. Storno Ferenc félbe maradt festménye - 
Attila, Isten ostora - látható egy régi faragott keretben. Az 
óntárgyak közül érdekes a vetélő formájú takácscéh behívó-
jelvény 1722-ből az ajtó felett. A szobában függő lámpa 
örökmécses volt, 1833-ban Esztergomban készült. A sarokban 
lévő 18. századi márványszobor Madame Du Barry-t ábrázolja

If. Storno Ferenc 1938-ban bekövetkezett halála után 
megváltozott a szoba berendezése. A bútorok a 18. századból 
származnak.
Balra, a sarokszekrényben értékes üvegtárgyakat, cseh és 
velencei üvegpoharakat, valamint 19. századi márkás 
porcelánedényeket láthatunk. A másik sarokban lévő 
tálalószekrény érdekessége az ún. sakkberakás. A vitrines része 
19. századi üvegedényeket, meisseni és bécsi porcelánokat rejt. 
A polcon két 18. századi ereklyetartó, valamint két 19. századi, 
ezüst filigránnal díszítetett keresztelési érem függ. A bőrhuzatú 
székek 18. századiak, a színezett bőrkárpittal díszítettek 
azonban 19. századiak. A fali fülkében 17–19. századi fajansz 
edényeket láthatunk. Ezek közül figyelemreméltó a kacsa alakú 
18. századi holicsi levesestál. 
A falakon 17–19. századi európai mesterek metszetei láthatóak. 
A képek közül kiemelkedik id. Markó Károly (1791–1860) ifjúkori 
tájképe a kis íróasztal felett, valamint egy 19. századi Canalettót 
utánzó ismeretlen mester festménye a velencei Canale 
Grandéról. Hamilton 17. századi vadászcsendéletét láthatjuk az 
ajtó felett. A metszetek közül figyelemreméltó Hieronymus Wierx 
(1553–1619) két szentképe mellett, az Albrecht Dürer apját 
ábrázoló metszet a sarokszekrény feletti falon, valamint a 
Sopron-ábrázolások az ajtó másik oldalán. A szekrények mellett 
két biedermeier széket láthatunk az 1830-as évekből.
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A szoba jobb oldali válaszfala a 18. század közepén még nem 
állt, a mellette lévő szobával egy teret alkotott. A műemléki feltáró 
munka során előbukkant 18. századi barokk szekkók igazolják 
ezt. A fal két végét megnyitották, hogy a helyreállított szekkókat 
bemutassák és a tér valamikori nagyságát szembetűnőbbé 
tegyék. Amikor id. Storno Ferenc 1875-ben ideköltözött 
családjával, akkor ez a fal már állt.
A szoba leghangsúlyosabb része a reneszánsz stílusban 
kifestett zárt erkély, amit ólomkeretes ablakokkal és közéjük 
foglalt üvegfestményekkel díszítettek. Ifj. Storno Ferenc 
tervezésében a szobrászat, az építészet, a festészet és a zene 
alakjait láthatjuk rajtuk.
Az ajtók kifestése és keretezése a 19. század végén történt, ám a 
szoba bútorzata a 18. századból származik. A belépéstől balra 
egy, az évszakok alakjaival díszített 18. század végi 
ruhásszekrényt láthatunk, mellette egy 1790 körül készített 
karosszéket. Az ovális asztal mögött egy 18. századi, aranyozott, 
ún. konzolasztal látható, lapján mitológiai jelenettel. A zárterkély 
kerek asztalának lapjára ifj. Storno Ferenc reneszánsz 
levelekből kinövő nőalakot festett 1881-ben. Az 1775-ből való 
székek részben barokk, részben olyan székek, amelyek 
díszítését ifj. Storno Ferenc maga készítette 1886-ban.
Jobbra egy emeletes írószekrény áll, amelynek ajtómezőin 
Apolló és Daphné, illetve Hádész és Perszephoné alakja jelenik 
meg. A gondosan kiválasztott intarzia és a szekrény arányai 
kiemelik a bútort az akkori kor átlagából. 
A szomszédos szobába vezető ajtón gótizáló faragványt 
láthatunk, a felette lévő félkörös mezőben egy középkori 
Madonna szobor áll, két címerrel övezve. A szobrot Sopronban 
vásárolták. 
Az alacsony, 18. század második feléből származó vitrinben 
felvidéki és német bokályokat, kancsókat, misekannákat 
láthatunk. A barokk ereklyetartó és misekancsó mellett, egy 
egyszerű, a középkori kelyhek mintájára készült áldozókelyhet 
találunk. Különösen érdekes az az ezüst, 17. századi  tréfás 
molnár céhpohár, amely feltehetően a Felvidékről került a 
gyűjteménybe. A szárán kis házikó (malom) és alakok 
helyezkednek el. 
E helyiség képeit mind ifj. Storno Ferenc festette, a szekrényen 
és az ajtó felett elhelyezett két kis neogótikus szárnyasoltárral 
együtt. 
A gyertyatartók, órák, sárgarézből és vasból készült ládikák a 18-
19. században készültek. 
Ifj. Storno Ferenc Velencében vásárolta azt a 17. századi 
olajmécsest, amely az erkély asztalán áll.

Pénzesláda, 17. sz.
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A szobát az idősebb és az ifjabb Storno Ferenc 1875-ben festette 
és díszítette. A mennyezet, az ajtóborítások, az ablak és a csillár 
mind-mind úgy készültek, hogy a német reneszánsz stílusát 
idézzék. Ezt hangsúlyozzák a berendezési tárgyak is, melyek 
legnagyobb része vagy reneszánsz, vagy reneszánsz stílusban 
készült a 19. században. Sajnos a feltárt barokk szekkók 
bemutatásával a régebbi stílusegység itt megszakad. A szekkók 
miatt a falakon elhelyezett értékes barokk festményeket nem 
lehetett kiállítani. 
A kazettás, reneszánsz stílusú mennyezeten ornamentális 
díszeket, közepén a sors fonalát fonó párkát, valamint az idős és 
az ifjú kor jelképes alakjait festette meg id. Storno Ferenc. 
Körben a kis amorettek különböző erényeket jelenítenek meg. 
A középen függő szarvasagancsos, figurális csillár a német 
reneszánsz jellegzetes típusa, azzal a módosítással, hogy ez a 
figura kéményseprőt ábrázol, míg az eredetiken angyalokat, 
szenteket ábrázolnak. 
A jobb oldali, az előtérbe vezető ajtó borítását, keretezését id. 
Storno Ferenc tervezte. Az ajtó feletti szupraportban egy angyali 
üdvözlet domborművet láthatunk, amelynek terveit id. Storno 
készítette, magát a domborművet pedig Schönfeld bécsi 
szobrász, akivel Storno sokat dolgozott együtt, többek között 
Pannonhalmán is.
A belső ajtótól balra két alacsony, feketére fényezett szekrényt 
láthatunk, amelyet 17. századi stílusban id. Storno tervezett úgy, 
hogy a középen lévő ajtók helyett a Szent Mihály-templom 
szintén 17. századi padjainak részletét foglalta bele. Figyelmet 
érdemel a közöttük levő, a 18. század első feléből való figurális 
intarziával díszített kis asztalka. A szekrényeken barokk órákat, 
gyertyatartókat és sárgarézből készült napórát láthatunk 1708-
ból és egy cserépből készült kézmosót. A kis asztalon 17. 
századi úti gyógyszeres kazettát, 18. századi gyertyatartót és 
feszületet láthatunk. Az ovális asztal id. Storno Ferenc 
do lgozóasz ta la  vo l t ,  r a j t a  i f j úko rában  l emáso l t  
történelemkönyvét és egy írótollat láthatunk. Az erősen felújított 
reneszánsz ágy - idősebb Storno ágya - mellett lévő kisasztal 
jellegzetes Storno alkotás, egy állványból és egy fiókból 
összeállítva. Az ajtó jobb oldalán lévő kelengyláda 17. századi, a 
Felvidékről származik. A 17. századi cserépkályhán apostol-
figurákat láthatunk. 
A tetején a velencei Szent Márk-templom bronz lovainak 
gipszmásolatát látjuk, amelyet Lapicz Antal soproni szobrász 
készített 1867-ben. A márványlapos asztal alsó, esztergált 
állványzata 17. századi, erre rakták a faragott képkeretbe foglalt 
vörös márvány betétes asztallapot. 
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A 17. századi fekete szekrényen egy középkori és több 19. 
századi szobrot láthatunk, ezek Szent Sebestyént, Flóriánt és 
Pált ábrázolják. A falakon megtekinthetjük Wauwermann 
flamand festő két tájképét lovakkal. Az ajtó felett magyar szentek 
oltárképét nézhetjük meg, amely a Szent György-templomból 
származik, és Szent Istvánt és Szent Imrét ábrázolja a 
Szentháromsággal. Szent Ignác és Nepomuki Szent János képe 
a 18. századból származik. Középen az ifjú Mária Terézia 
arcképe látható. Az ágy felett id. Storno Ferenc keresztelési 
jelenetét nézhetjük meg, amelyet rézlemezre festett.

Eredetileg is a lakás fogadószobájának szánt helyiség, 
amelynek mennyezete, ajtóburkolata és ablakai a Storno család 
munkája, 1875-ben készültek. Az eredeti barokk stukkót 
kifestették virágfüzérekkel, valamint az évszakok ábrázolásával 
egészítették ki. 
A mennyezetfestmény melletti sávban, hermákkal elválasztott 
mezőkben rímes életbölcsességek, versidézetek olvashatók. A 
szoba három ajtaját aranyozott, 17. századi oltárokról származó 
oszlopokkal díszítették, amelyekhez maguk tervezték a 
párkányokat, lábazatokat és az oldaldíszeket. A szoba első 
berendezésekor arra törekedtek, hogy az általuk legszebbnek és 
legértékésebbnek ítélt tárgyakat helyezzék itt el. Balra 
konzolasztalka áll, lapja lepusztult barokk szekrény darabjaiból 
készült, és érdekessége, hogy lapján két, intarziás soproni 
ábrázolás látható, egy kéményseprőé és egy mészárosé. A 
terem közepén két nagy, diófából készült, kikerekíthető, a 17. 
századból, soproni polgárcsaládoktól származó négyszögletes 
asztal áll, esztergált, illetve faragott lábakkal.  
A bejárattal szemben lévő fal mellett balra egy barokk 
ruhásszekrény látható, a  valószínűleg mesterremeknek készült 
szekrény ajtóin, alsó párkányán, pillérein figurális berakásokat 
figyelhetünk meg, bibliai királyokkal, madarakkal, növényi 
indákkal. Egy csavart, féloszlopos, faragott kisebb szekrény és 
vonaldíszes, fekete nagyszekrény áll ugyanezen fal mentén. A 
szekrények között egy-egy csavart lábú állvány mellett 
reneszánsz maszkos székeket láthatunk, esztergált lábakkal.
A következő fülke és az előtérbe vezető ajtó között aranyozott 
konzolasztalon, valamint a délnémet szekrényen 17. századi 
fiókos, elefántcsont berakásos ékszerszekrénykék állnak. Az 
olasz, reneszánsz ládát műkereskedésben vásárolták. 

Délnémet szekrény, 17. sz.
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A falakon id. Storno Ferenc képeit és képmásolatait láthatjuk. A 
nagyméretű képek híres mesterek alkotásairól készült 
másolatok, míg a kisebbek id. Storno Ferenc kompozíciói, 
amelyeket oltárokhoz készített vázlatokként, vagy 
illusztrációként. 
A bútorokon elhelyezett dísztárgyak, gyertyatartók 18-19. 
századiak. A konzolasztalon lévő kis vadászfigura Lipót főherceg 
számára készített asztaldísz koronázó alakja, melyet id. Storno 
Ferenc tervei szerint Josef Caesar szobrászművész formált 
meg, és David Hollenbach bronzöntő öntött ki 1858–1859-ben.

Alkov (hálókamra)

A helyiség valamikor id. Storno Ferenc hálókamrája volt, melyet 
később középkori tárgyaik tárolóhelyévé jelöltek ki. A vitrinben 
két felvidéki, 15. századi, Szent Margitot és Szent Borbálát 
ábrázoló szobor mellett egy Mária-szobor is helyet kapott. 
Valószínűleg ez a szobor a bajorországi Alt-Öttingen-i 
kegyszobornak egy barokk-kori másolata. Előttük egy 14. 
századból származó keresztet láthatunk, amelyet Innsbruckban 
kapott id. Storno Ferenc. Egy román kori, eredetileg hatágú 
gyertyatartó és két középkori bronz aquamanile  (víztároló 
fémedény) is található a vitrinben. 
A falakon ovális keretben jezsuita szenteket láthatunk, melyek a 
hagyomány szerint a jezsuiták ebédlőjéből származnak. A „Vir 
dolorum” – Fájdalmas Krisztus – és a „Mater dolorosa” 
–Fájdalmas Szűzanya - id. Storno Ferenc másolata.
A faliszekrényben felvidéki, gótikus oltártöredékek láthatók, a 
fekvő vitrinben pedig középkori vasalatok és kulcsok.

Aquamanile

vadászfigura

Id. Storno Ferenc
dolgozószobájában

www.muzeum.sopron.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei 
Múzeumok Igazgatósága

SOPRONI MÚZEUM


