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Kiss Melinda A Storno család Széchenyi- 
 gyűjteménye1

Bevezetés
A bajoroszági Landshutból 1845-ben Sopronba települt id. Storno Ferenc tanult szak-
mája, a kéményseprés mellett rajztehetségének és szorgalmának köszönhetően művész-
restaurátorként tett szert nagy elismertségre. A romantikus historizmus szellemében fes-
tészettel, épülettervezéssel, műemlékfelméréssel és „stílszerű restaurálással” foglalkozott. 
A műtárgyak, régiségek iránti szeretetét gyűjtőszenvedélyével elégítette ki. Műgyűjtemé-
nyét az 1850-es években alapozta meg. A korabeli jómódú műkedvelők gyűjtői magatar-
tására még jellemző volt, hogy a ritkaságot, a kuriozitást és a régiségértéket együttesen 
figyelembe véve, heterogén gyűjteményt hoztak létre. Storno Ferenc ugyanakkor rendel-
kezett olyan — korában haladónak számító — műemlékvédelmi, történelmi szemlélet-
tel, mely alapján tudatosan is gyűjtötte a kidobásra, megsemmisítésre szánt emlékeket, 
tárgyakat. Felismerte, hogy nemcsak a művészi és a régiségértéket kell figyelembe venni, 
hanem minden olyan emléket, dokumentumot is meg kell őrizni, ami a történelmi múlt 
feltárását, megértését elősegítheti. 

Különösen igaz ez a megállapítás idősebb fia, ifj. Storno Ferenc gyűjtői magatar-
tására, aki már fontosnak tartotta azt is, hogy a tárgyakról lehetőleg minél több adatot 
feljegyezzen a származására, a gyűjtés helyére, módjára vonatkozólag. Ifj. Storno Ferenc 
kezdte tematikus egységekre bontani a családi gyűjteményt. Régészeti, céhes és fegyver-
gyűjteményt hozott létre. Elkezdte a tárgyak katalogizálását 1911-ben (továbbiakban régi 
Storno-katalógus).2 Ő volt az, aki külön figyelmet szentelt a Széchenyi Istvánhoz kapcso-
lódó emlékek rendezésének és további gyűjtésének. A 20. század folyamán fiai, elsősor-
ban Miksa, Pál és Gábor gondozták tovább a Storno-gyűjteményt, melyben elkülönítve, 
nagy gonddal őrizték a Széchenyi családhoz kapcsolódó emlékeket. 

Honnan származnak a Széchenyi-relikviák?
Ifj. Storno Ferenc tudatos gyűjtőmunkájának ellenére hézagosak az ismereteink azzal 
kapcsolatban, hogy a Storno család tagjai milyen módon jutottak hozzá Széchenyi sze-
mélyéhez kapcsolódó tárgyakhoz és dokumentumokhoz. Az apáról fiúra szálló szóbeli 
hagyomány alapján úgy tudható, hogy a relikviák egy része Paúr Iván, valamint gróf Szé-
chenyi Béla ajándékozásai útján kerültek a család birtokába.

1   Ez a tanulmány kibővített változata annak az előadásnak, mely 2016. november 9-én gróf Széchenyi István 
születésének 225. évfordulója és a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferencián hangzott el 
a soproni városháza dísztermében.
2   A katalógus a Soproni Múzeum (SOM) Storno-hagyatékában található.
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A családi gyűjtemény gyarapításánál sokszor hasznosnak bizonyult kéményseprő 
mesterségük, hisz a padlásokon található kidobásra ítélt ócskaságok és lim-lomok között 
értékes tárgyakat is lehetett találni. A gyűjtés ilyen módja újra és újra felbukkanó legen-
da a Storno családdal kapcsolatban. Id. Storno Ferenc többek között piszkozatnak való 
papírosokat is gyűjtött kéményseprés közben padlásokon, házaknál, melyeket festészeti, 
tervező munkáinál hasznosított. Egy ilyen csomag makulatúra vásárlása során például 
egy sereg Széchenyi-kéziratot talált.3 Sajnos arról nem szól a fáma, pontosan hol, kinek a 
házában lelt rá a kéziratokra és arról sem, hogy konkrétan milyen iratokat tartalmazott a 
csomag.

Többet tudunk azokról a relikviákról, melyeket id. Storno Ferenc személyes jó ba-
rátja, a régész, történész Paúr Iván ajándékozott a családnak. Paúr 1858-as Sopronba köl-
tözése idején ismerhette meg id. Storno Ferencet.4 1860-ban Storno – Paúr javaslatára 
– készített néhány színezett tervlapot is a Széchenyi család tervpályázatára, melyet az új 
nagycenki templom tervezésére írtak ki. A munkát azonban nem ő, hanem Ybl Miklós 
nyerte el. Olyan mesterek is beadták pályázatukat, mint a bécsi Fogadalmi templomot 
(Votivkirche) tervező neves építész, Heinrich Ferstel, vagy a pesti Gerster Károly. Szé-
chenyi István néhány hónappal később bekövetkezett halála után az építkezés folyamán 
Paúr Iván képviselte a Széchenyi családot. Paúr levéltárosi munkája mellett szabadide-
jében tudományos, archeológiai utazásokat is tett, elsősorban a Dunántúlon. Egy ilyen 
utazásra választotta kísérő társául id. Storno Ferencet, 1861 nyarán. A két hétig tartó ré-
giségtani utazás kapcsán felkeresték Zala vármegye jelentősnek tartott műemlékeit. Paúr 
Ivánnak, az archeológia és középkori építmények országosan elismert lelkes kutatójának 
nagy segítségére volt Storno mint tehetséges rajzoló. Vázlatkönyvében végigkövethetők 
az utazáson készített felmérési rajzok, valamint az útvonal leírása, mely Paúr kézírása 
nyomán maradt fenn. Mindezt ifj. Storno Ferencnek néhány soros bejegyzéséből tudjuk, 
amelyhez mellékesen felvázolta Paúr Iván arcképét is.5 (1. kép)

Nemcsak id. Storno Ferenc, hanem fia, ifj. Storno Ferenc is barátjának tudhatta az 
akkor már idős archeológus levéltárost. A Széchenyi Istvánhoz kapcsolódó emléktárgya-
kat ő kapta ajándékba a családi gyűjtemény számára. Fia, Storno Miksa az általa készített 
katalógusban ezeket az egykor a gróf tulajdonába tartozó tárgyakat is felsorolja, melyek 
a következők: ezüst ceruzahüvely, tollvágókés, tintatartó (2. kép), hőmérő sárgarézből, 
nagy szivarszipka, sétabot fából, tőr, kanál szaruból, zergevadász fából faragva.6 Az emlí-
tett tárgyakon kívül a régi Storno-katalógusban szerepel még két vizitkártya, egyik Liszt 

3   Közli: Storno Miksa: A Storno-család Széchenyi-gyűjteményének tárgyjegyzéke. Sopron, 1938. 3. 
(Továbbiakban: Storno Miksa, 1938) In: Sopronvármegye 1938. szept. 8.
4  Paúr Iván (1806–1888) régész, történész, ügyvéd, levéltáros. 1858-ban elhagyta a Magyar Tudományos 
Akadémiához és a Magyar Nemzeti Múzeumhoz kötődő „tudományos” állásait és az anyagi függetlenséget 
nyújtó biztos jövő érdekében a Széchenyi család soproni levéltárosa és hivatalos ügyintézője lett. Széchenyi 
István halála után feldolgozta annak levelezését és iratait.
5   1861-es vázlatkönyv (Nr. 38). SOM Storno-gyűjtemény, S.84.122.1
6   A tintatartón kívül a többi tárgynak nyoma veszett, vagy kallódik.
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Ferenc, másik Széchenyi István saját kezű írásával, melyek szintén Paúr Iván ajándékai. 
A két kártyát egykor id. Storno Ferenc dolgozószobájában egy üvegládikában őrizték.7

Az iratok és a dokumentumok közül jó néhány bizonyára gróf Széchenyi Béla aján-
dékaként került a Storno-gyűjteménybe. Az emléktárgyak közül egy bőr szivartárcáról 
tudható, hogy ő ajándékozta ifj. Storno Ferencnek.

1894-ben gróf Széchenyi Ödön egy török tőrt ajándékozott ifj. Stornónak, melyet 
névjegyével is ellátott.8

7   Régi Storno-katalógus: 461. A vizitkártyáknak szintén nyoma veszett.
8  Storno Gábor elajándékozta 1979-ben a Vízügyi Múzeumnak (ma Duna Múzeum).

1. kép. Zalai műemlékfelmérő út állomásai id. Storno Ferenc 1861-es vázlatkönyvéből
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2. kép. Széchenyi István tintatartója, 18. század. SOM Ht.2010.5.1

A tárgyak közül ifj. Storno Ferenc régi leltárkönyvéből ismert egy kétrészes, feketére 
pácolt ruhásszekrény, amit egy Pinterics nevezetű úrtól vásárolt 1904-ben. Ő nagynénjé-
től (Zambothy de Caresana) örökölte, akinek férje (Zambothy Ferenc) udvarmester volt 
a Széchényi családnál. A katalógus leírása szerint a szekrény Széchényi Ferenctől szár-
mazik, és az úgynevezett gyerekszobában állt.9 A katalógus említi még Széchenyi István 
gipsz büsztjét, Mátray Lajos tanulmányát, amit a Széchenyi téri bronz emlékműhöz készí-
tett. A gipsztanulmányt a művész ajándékozta ifj. Storno Ferencnek.10 

A gyűjtemény szempontjából érdekes adalék az a Storno Miksától fennmaradt le-
vél (1938. szept. 9.), melyben leírja, hogy egy dupla csövű pisztolyt ajánlottak fel neki 
megvételre, ami állítólag az a fegyver, mellyel Széchenyi István életét kioltotta. Miksa ké-
telkedve fogadta az állítást, ezért írt levelet dr. Viszota Gyula ny. miniszteri tanácsosnak, 
hogy hol tudna utánanézni a fegyverre vonatkozó adatoknak. Valószínűleg a pisztolyt 
végül nem vásárolta meg.

Storno Gábornak a Soproni Szemlében 1965-ben megjelent cikkéből értesülünk ar-
ról, hogy a gyűjtemény egyik nagy becsben tartott festménye, Markó Károly akvarellje, az 
id. Storno Ferenc által gyűjtött Széchenyi-iratok közül került elő.11 Ismert egy levél is az 

9   Régi Storno katalógus: 266, új kat.: 75. A Storno-ház Széchenyi kiállításához tartozott, a könyvtárban 
helyezték el. Majd a Soproni Múzeum 1974-ben megvásárolta Storno Gábortól. (Iparművészeti gyűjtemény, 
ltsz.: 74.8.1).
10  Régi Storno katatalógus: 265. A Storno-féle Széchenyi kiállításban szerepelt, majd a nagycenki kastélyban 
állították ki. 1974-ben Storno Gábor eladta a Soproni Múzeumnak (Képzőművészeti gyűjtemény, ltsz.: 74.1.1).
11  Storno Gábor: Brunszvik Teréz levele Széchenyihez Markó Károly érdekében. In: Soproni Szemle 19 
(1965), 94–96.
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iratanyagban, melyet Brunszvik Teréz írt Széchenyi Istvánhoz Markó Károly érdekében, 
aki akkoriban nagyon rossz körülmények között élt Rómában. A gróf nem volt nagy mű-
pártoló, de ennek ellenére a kép megvásárlásával támogatta Markót.

A Stornóék által összegyűjtött irathagyaték mennyisége eredetileg bőven meghalad-
ta az 1000 darabot. Nehezíti az eredeti Széchenyi-gyűjtemény rekonstruálását az a sajná-
latos tény, hogy a II. világháború után, 1945-ben Bécsi utcai házukban az orosz katonák 
beszállásolása folytán többek között eltűnt 300 kg nem közölt irattári anyag, melyben 
lehetett Széchenyire vonatkozó irat is a céhes és a családi dokumentumok között.12

Igény merül fel egy „Széchenyi-múzeum” létrehozására 
(A Városi Múzeum Széchenyi-emlékszobája)

Papp Kálmán pápai prelátus már 1933-ban a városi közgyűlés elé vitte, hogy alapítsanak 
egy Széchenyi-múzeumot a legnagyobb magyar emlékére Sopronban. Az ötlet eredetileg 
Simon Elemér főispán indítványa volt.13Thurner Mihályék lelkesen fogadták a tervet, és 
ígéretet tettek az ügy előmozdítására.14 Szóba került, hogy gyűjtést hirdetnének, melynek 
keretében többek között a nagycenki kastélyból, a Széchényi és a Lunkányi családtól, az 
Akadémiáról, a Frankenburg Irodalmi Kör könyvanyagából és magánszemélyektől vár-
nak relikviákat.

A Városi Múzeum 1934. évi jelentésében Lauringer Ernő igazgató beszámolt arról, 
hogy a GYSEV igazgatójának, dr. Holl Jenő m. kir. kormányfőtanácsosnak a felhívásá-
ra mozgalom indult Széchenyi István kultuszának előmozdítására.15 A soproni Széche-
nyi-palotán elhelyezett emléktáblán kívül szerettek volna egy emlékszobát létrehozni az 
épületben, de ez a terv végül meghiúsult. Később, az emlékszoba kialakításával a Városi 
Múzeumot bízták meg, illetve felkérték Lauringer Ernőt a Széchenyi-emlékek gyűjtésére 
és elrendezésére a Deák téri múzeumépületben.

1935-ben a Széchenyi-szoba létesítésén fáradoztak a múzeumban, a gyűjtött anyag 
nagy része első kiadású könyvekből, litográfiákból, gyászjelentésekből, kéziratokból és 
érmekből állt. Mindezt Lauringer Ernő kevésnek találta, és sajnálattal jelentette, hogy bú-
torok és használati tárgyak még hiányoznak a gyűjteményükből, melyeket a Széchenyi 
család áldozatkészsége teremthetne elő.16 1936-ban azt írta, hogy reményeik szerint sike-
rül beszerezni néhány bútordarabot gr. Széchenyi Bertalan segítségével a nagycenki kas-

12  Storno Miksa/Pál: Jegyzék az 1945. december hó 10-ig megállapított károkról. SOM, Storno Archívum, 
ltsz. nélkül.
13  Simon Elemér: Létesítsünk emlékszobát a Legnagyobb magyar emlékére Sopronban. In: Soproni Hirlap, 
1933. szept. 17. Széchenyi emlékszoba Sopronban. In: Soproni Hirlap, 1933. szept. 24. A Széchenyi-szoba. 
In: Soproni Hirlap, 1935. április 7.
14   Meglesz a Széchenyi-múzeum. Rábel László írása. Soproni Hírlap, 1933. okt. 1. 4.
15   Sopron szab. kir. város múzeuma. Jelentés az 1934. esztendőről (Soproni Múzeum, Adattár).
16   Sopron szab. kir. város múzeuma. Jelentés az 1935. esztendőről (Soproni Múzeum, Adattár).
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télyból. Így megvalósulhatna végre a Széchenyi-szoba.17Az emlékszoba végül 1937-ben 
készült el. A következő évben azonban annyi újabb darabbal gyarapodott a gyűjtemény, 
hogy 1940-ben újra kellett rendezni az emlékszobát.

A Storno család Széchenyi-kiállítása

A Városi Múzeummal párhuzamosan a Storno család tagjai, Miksa és Pál is azon fára-
doztak, hogy értékes Széchenyi-emlékanyagukat bemutathassák a nagyközönségnek, 
valamint az eddig ismeretlen kéziratokat kiállítás és katalógus formájában közzétegyék.
1938-ban Storno Miksa kiadta a gyűjtemény katalógusát: A Storno-család Széchenyi-
gyűjteményének tárgyjegyzéke. Gróf Széchenyi István kéziratainak, valamint egyéb levelek-
nek közlésével címmel. (Sopron, 1938. Nyomtatta: Rötting-Romwalter Nyomda Részvény-
társaság , Sopron), melyben a legfontosabb dokumentumokat, relikviákat közölte csak, 
de ennek természetesen többszörösét képezte az az anyag, amit úgymond Stornóék a 
Széchenyi-gyűjteményükhöz soroltak. A leveleken kívül mindenféle aprónyomtatvá-
nyok, számlák, térképek, litográfiák, vegyes kiadványok tartoztak a gyűjteménybe. Ké-
sőbb minden Széchenyi kultuszához és emlékéhez kapcsolódó iratanyagot valamint új-
ságcikket is gyűjtöttek. Miksa minden dokumentumra rápecsételte a „Széchenyi István 
hagyatéka” és a „Storno Levéltár” pecsétjét, továbbá mappákba rendezte azokat. (3. kép)

17   Sopron szab. kir. város múzeuma. Jelentés az 1936. esztendőről. (Soproni Múzeum, Adattár).

3. kép. Storno Miksa által összeállított mappák a Széchenyi-iratanyag nyilvántartásához 
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A kiállítást a Storno-ház I. emeletének előtérben, a Fő tér felé néző 3. szobában és 
egy kisebb, a városháza felé néző szobában rendezték be. A helyiségkiosztás a Miksa 
által készített alaprajzon is jól látható (4. kép). Általában a három nagyobb szobát szok-
ták megemlíteni, mint kiállítóteret. Az iratok és emléktárgyak szekrényekben, üveggel 
borított asztalokon, falra akasztott keretekben kerültek bemutatásra. A kiadásokról ké-
szült összesítő szerint az installáció elkészítése 651,62 pengőbe, a javítási munkák az 
épületben 364,20 pengőbe kerültek.18 A kiállításról eleddig sajnos nem került elő fotó. 

18   Kiadások a Széchenyi-Gyűjtemény létesítése alkalmából. Storno Miksa által eszközölve. (SOM, Storno 
Archívum). 

4. kép. Storno Miksa által készített modernizálási terv a Storno-ház első emeletéről, 1937 
(Soproni Múzeum, Storno Archívum)



485 A gyűjtemény múltja és jelene

A megnyitóra 1938. szeptember 1-jén, 18 órakor került sor. A megnyitó beszédet 
Sopronyi-Thurner Mihály polgármester tartotta.19 A kiállítás a nagyközönség számára na-
ponta 9-től 12-ig és 14-től 16 óráig volt látogatható. Azokra a lakószobákra, melyeket kiál-
lítótérnek használtak, a Storno testvérek adómentességet is kértek és kaptak 1940-ben.20

Lauringer Ernő igazgatósága alatt a Városi Múzeum és a Storno család között nem 
volt felhőtlen viszony. Így a két önálló Széchenyi-gyűjtemény összevonásáról akkor szó 
sem eshetett. Csak később, a következő múzeumigazgató, Csatkai Endre volt, aki a ma-
gángyűjteményben nem konkurenciát látó, hanem annak értékét elismerő vezetőként 
a következő ajánlatot tette Stornóéknak: A múzeum Széchenyi-anyagának egy részét 
a Storno-féle Széchenyi-gyűjtemény keretén belül mint letétet szívesen elhelyeznék.  
A Storno-fivérek ezt örömmel elfogadták. Így a Városi Múzeumban is felszabadult egy 
szoba, melyet igazgatói irodának használtak a későbbiekben. 

1949. május 12-én átadta a Városi Múzeum a Széchenyi-anyagot Storno Miksának.21 
105 darab tárgyat és 106. tételként még egy üveglapos asztalkát az érmek számára. A köl-
csönadott emlékek nagy része Széchenyiről készített metszet, egy olajfestmény, szobor, 
továbbá emlékérmek, néhány fénykép és kiadvány. Ehhez a kölcsönzéshez a Közgyűjte-
mények Országos Főfelügyelősége is hozzájárult.22

Storno Miksa cserébe kötelezettséget vállalt arra, hogy a Széchenyi-gyűjteményt 
elkülönítve a családi gyűjteménytől hetente legalább egy ízben 50 filléres belépődíj (diá-
koknak 20 fillér) ellenében nyitva tartja. A befolyó összegből a takarítást ellátja. Későbbi 
időpontokban még átadásra került további 8 emléktárgy. Így a kibővített, újrarendezett 
anyaggal 1949. június 2-án nyílt meg a kiállítás. Közben még ebben az évben a Storno-
testvérek megélhetését nyújtó kéményseprő ipar államosítása miatt veszélybe került a 
teljes magángyűjtemény további fenntartása. Ezért próbálták különböző úton-módon 
költségüket csökkenteni, segélyekért folyamodni – sajnos kevés sikerrel.23

Céljuk az volt, hogy a házban a lakók által használt helyiségek mindegyike idővel 
rendelkezésre álljon, és azokat adómentesen a gyűjtemény bővítésére használhassák.  Ezt 
már a 1940-es évektől kezdve többször is hangsúlyozzák, a városi tanácsnak címzett bead-
ványaikban. 1951-ben Sopron Város Tanácsa határozatában jóváhagyta, hogy Storno Pál  
 

19   Sopronvármegye 1938. szept 8.
20   1940. március 11. M. Kir. Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium, miniszter rendeletéből megállapítják, 
hogy a „Széchenyi-gyűjtemény olyan közművelődési anyag, mely megérdemli, hogy a gyűjtemény kiállító 
helyiségei, ha csupán erre a célra szolgálnak és nem egyúttal a család lakása, az arra tartozó törvényes 
rendelkezések mértékéig adómentességben részesüljenek.”
21   SOM, Iktatott ügyviteli iratok (Ikt. ügyv. ir.) 374/1948.
22   SOM, Ikt. ügyv. ir. 648/1948.
23  A nemzeti érdekű magángyűjtemények közé sorolt Storno-gyűjtemény fenntartását 1949. október 1. 
előtt a család birtokában lévő kéményseprőkerület biztosította. A kéményseprőipar államosítása után ez a 
bevételi forrásuk elveszett. Más lehetőségük nem lévén segélyekért folyamodtak, hogy a magángyűjtemény 
fenntartásának, üzemeltetésének költségeit fedezzék. Többek között a városi tanácshoz, a Múzeumok 
Országos Központjához, a Magyar Közoktatásügyi Minisztériumhoz (SOM, Storno Archívum).
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saját lakásából két szobát a Széchenyi Gyűjteményhez csatoljon. Az indoklás szerint a 
két szobában a Városi Múzeumtól kölcsönvett, eddig be nem mutatott emlékek szere-
pelnének.24

1956-ban Storno Miksa elhagyta az országot, Salzburgba költözött, ahol felesége 
családja is élt. A legifjabb testvér, Gábor 1958-ban költözött vissza Budapestről Sop-
ronba. A továbbiakban ő viselte gondját a gyűjteménynek, mely végül teljesen rá hárult 
Storno Pál 1962-ben bekövetkezett sajnálatos halálával. 

Miközben Gábor azon fáradozott, hogy a Storno-gyűjteményből további temati-
kus emlékcsoportokat mutathasson be (fegyvergyűjtemény, Soproni ábrázolások) az 
időközben megürült lakások szobáiban, addig a Széchenyi-kiállítás sorsa bizonytalanná 
vált. 1964. január 4-én a Liszt Ferenc Múzeum visszavette a korábban letétbe adott Szé-
chenyi-gyűjteményét. Gábor a hiányt saját gyűjteményéből szerette volna pótolni. De 
mielőtt újranyitotta volna, Domonkos Ottó múzeumigazgató felhívta a figyelmét, hogy 
az újrarendezéshez engedélyt kell kérnie a Győr-Sopron Megyei Múzeumok Főfelügye-
lőségétől mint hatóságtól. A Főfelügyelőség viszont a forgatókönyv és az installációs terv 
bemutatásához kötötték a kiállítás további üzemeltetését. 

Az 1960-as évektől megszaporodott a levelezés a Széchenyi-kiállítás további sor-
sát illetően, nemcsak a Múzeumi Főosztállyal, hanem más országos múzeumokkal is. A 
gyűjtemény iránti növekvő érdeklődésben közrejátszott az is, hogy a nagycenki kastély 
helyreállításának első üteme kezdetét vette, és megindultak a tervezgetések, hogy a kas-
télyt Széchenyi emlékének, munkásságának szenteljék, a relikviákat ott gyűjtsék.

Storno Gábornak a Közlekedési Múzeum főigazgatójával, Mészáros Vincével foly-
tatott levelezéséből tudjuk, hogy a múzeum felajánlotta: részt vállalna a kiállítás újranyi-
tásában, akár a Storno-házban, akár a nagycenki kastélyban valósulna meg. 1966-ban a 
Városi Tanács a Storno-ház I. emeletén szobákat utalt ki a Közlekedési Múzeum számára, 
hogy ott kiállítást rendezzen be, mely a reformkori közlekedéshez kapcsolódó emlékek-
ből állna. A terv az volt, hogy a nagycenki kastély felújításáig tartaná itt anyagát a Közle-
kedési Múzeum, de ez végül meghiúsult.

A fent említett Mészáros Vince főigazgató, aki reaktivált nyugdíjasként később a 
Magyar Vízügyi Múzeum egyik alapító tagja lett, illetve a Vízügyi Dokumentációs és tá-
jékoztató Iroda (röviden VIZDOK) gazdasági és műszaki tanácsadója volt, később sem 
adta fel abbéli elképzelését, hogy a közlekedési és vízügyi témájú Széchenyi-iratanyagot 
egybegyűjtse. Tervbe vették, hogy a Széchényi-kastély nyugati – akkor még fel nem újí-
tott – szárnyában országos vízügyi szaklevéltár jöjjön létre. 

Mivel a Storno család Széchenyi-iratanyagában jelentős mennyiségű volt a vízgaz-
dálkodási, vízi közlekedési, szabályozási jellegű dokumentum, a VIZDOK 1973-ban ja-
vaslatot tett Storno Gábornak, hogy ezt az iratanyagot (kb. 600 darabról van szó) adja át 
letétként számukra. Egyrészt szakszerűen feldolgoznák, hogy később majd a megvaló-

24   A lakószobáknak a gyűjtemény számára való felhasználásához a Művelődésügyi Minisztérium 
118.134/1958. sz. végzésével hozzájárult.
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suló nagycenki szaklevéltárba bekerülhessen. Ugyanakkor biztosították Gábort afelől, 
hogy az iratanyag továbbra is a család tulajdonában marad. 

Az 1973 és 1975 között zajlott egyre feszültebb hangvételű levélváltásból kiderül, 
hogy az anyag nyilvántartásba vétele elhúzódott és hivatalos letéti szerződés sem készült. 
1974 októberében a Storno család úgy határozott, hogy a VIZDOK részére átadott irat-
anyagot visszakéri, kivéve azokat, amelyek Nagycenkre kiállításba kerültek azóta. Mészá-
ros Vince akkor biztosította Stornót, hogy még abban az évben, decemberben elkészül a 
szakleltár az anyagról, és visszakerül minden a családhoz. De ez nem történt meg a követ-
kező évben sem.

Ekkor Gábor kényszerűségből az eladás lehetőségét is felvetette. Az ok nemcsak az 
iratanyag körüli huzavonában keresendő, hanem ekkor határoztak a Storno-ház műem-
léki felújításáról is, így Gábor mérlegelve saját létfenntartása és a Storno-gyűjtemény kö-
rüli bizonytalanságot, az eladás mellett döntött. A Duna Múzeum (korábban Magyar 
Vízügyi Múzeum) szíves tájékoztatásából ismerjük, miszerint Storno Gábor több rész-
letben, 1978-ban és 1979-ben eladta, illetve elajándékozta Széchenyi-gyűjteményének 
nagy részét. A kéziratok, könyvek, nyomtatványok mellett kisebb tárgyak relikviák is 
a múzeum tulajdonába kerültek.Az eladott iratanyag tételesen feldolgozásra került, és 
a múzeum 1990-ben megjelent katalógusának legnagyobb részét ez alkotja – sajnos a 
proveniencia megjelölése nélkül.25

Arról, hogy terjedelmében is milyen jelentős gyűjteményt hozott létre a Storno csa-
lád, sokat elárul az a tény, hogy a Vízügyi (ma Duna) Múzeum a harmadik legnagyobb 
Széchenyi-irathagyatékkal rendelkezik a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára és 
az MTA kézirattára után! Az eladásra nem került irathagyaték és a kisebb tárgyak jelenleg 
a Soproni Múzeum helytörténeti és Storno-gyűjteményében találhatóak.

25   A Magyar Vízügyi Múzeumban őrzött Széchenyi-iratok katalógusa. Összeállította: Deák Antal András. 
Források a vízügy múltjából 7. Szerk.: Marczell Ferenc. Budapest, 1990.


