
id. stoRno FeRenc kapcsolata RómeR FlóRissal 
(STORNO MIKSA KÉZIRATA)

Közreadja: Csécs Teréz, Kiss Melinda

Bevezető

Az alább közlésre kerülő kézirat jó példája an-
nak, hogy a XIX. század közepén, második felé-
ben, a még gyerekcipőben járó műemlékvédelem
ügyét milyen elhivatott, szorgalmas szakemberek
képviselték Magyarország területén. A különböző
egyházi vagy világi titulusokat is betöltő szakem-
berek széleskörű kapcsolataik és folyamatos leve-
lezés által tudtak hatékony munkát végezni az ar-
cheológia és műemlékvédelem területén.

Rómer Flóris különösen hitt abban, hogy a ki-
terjedt levelezés fontos eszköze a minőségi adat-
gyűjtésnek, hogy az ország régiségei minél szélesebb
körben feltárhatók, dokumentálhatók legyenek. To-
vábbá olyan közhangulat kialakítására törekedett,
mely által megakadályozható a műemlékek, műtár-
gyak, esetleg régészeti leletek pusztulása, pusztítása.

A valószínűleg Storno Miksa által összeállított,
fekete tintával írt kézirat a Soproni Múzeum Storno-gyűjteményében található.1 Id.
Storno Ferenc és Rómer Flóris évtizedekre nyúló munka- és baráti kapcsolatát foglalja
össze a megőrzött német nyelvű levelezésük alapján. Több mint 130 levél található a
hagyatékban Rómer Flóris kézírásával.

Storno Miksa (1887–1978) i. Storno Ferenc (1851–1937) fia, kéményseprő
mester, soproni építési vállalkozó, amatőr régész volt. Jelentős szerepe volt a család-
történet feldolgozásában és a Storno-gyűjtemény publikálásában.2 Az itt közölt kézirat
nem szignózott írás. Keletkezésének időpontját nem ismerjük, de a szövegben található
utalás a második világháborúra („A mai háborúban sok neves műalkotás dől
romba…”), illetve hogy a nagyváradi székesegyház festményeit 62 évesnek írja, arra
utal, 1942 körül készült a kézirat, és nagy valószínűséggel Storno Miksa munkája. 

A közlésről: nyelvtanilag, stilisztikailag minimálisan javított, nem szöveghű köz-
lés. Szögletes zárójelbe tettük a kiegészítéseket, a német nyelvű levelek fordítását láb-
jegyzetben közöljük. A Storno Miksa által olvashatatlannak ítélt, és az ellenőrzés után
sem feloldható szavakat […] jellel helyettesítettük, a bizonytalan olvasatú szavakat
[?] jeleztük. Ezeket a fordításban lehetőség szerint értelemszerűen kipótoltuk, szög-
letes zárójelek közé téve. A német levélrészletek fordítását a jegyzetekben közöljük.
A fordítást a közreadók készítették. (1. kép)

149

CSÉCS TERÉZ – KISS MELINDA  ID. STORNO FERENC KAPCSOLATA RóMER FLóRISSAL 

1. kép
Rómer Flóris portréja

(Soproni Múzeum, Storno-hagyaték)



Storno Miksa
Id. Storno Ferenc kapcsolata Rómer Flórissal 

Dr. Rómer Flórissal a[z 18]60-as évek legelején megindult levelezésből, mely
az első időben kizárólag a magyar műemlékek körül forog, később a legszorosabb
barátság fejlődött, ami gyakran kedves és közvetlen módon jut kifejezésre a leve-
lekben is, és azt a kölcsönös vonzódást élénken tükrözi vissza, mely a régészetért
rajongó két férfi között, Rómernek 1889-ben bekövetkezett haláláig, fennállott.

Régi falfestmények adtak okot az első levélváltásra, melyek felkutatása és
megmentése fontosságát Rómer is korán felismerte és fáradhatatlanul járta az or-
szág különféle részeit, hogy ilyenekre rátaláljon.

[Id.] Storno [Ferenc3](2. kép) 1861-ben járta végig Paur Ivánnal (1806–1888),
a gróf Széchényi család levéltárosával Zala megyét, és amint Rómer egyik levelé-
ben írja, két évvel később szinte nyomon követte őket, ráakadva a veleméri és tur-
niscei (Bántornya — megj. tőlem, [S. M.]) falfestményekre is, mire Stornonál ér-
deklődik, vállalná-e ezek felvételeinek elkészítését, és néhány nap múlva már
örömmel jelenti, hogy az Arch[aeologiai] Bizottság e célra 100 forintot szavazott
meg, és az összeget azonnal meg is küldi. (3–4. kép)

Rómer sikeres fáradozása fölötti örömében írja (1863. szept[ember] 28.): „Der
Maler Víszkelety4 ist aus eigenem Antriebe, Telepy5 vom Nationaltheater ausgesendet,
abgegangen – ich freue mich daß die Sache […] findet – und hoffe daß Ihre Meisterwerke
den Triumpf finden und Staunen des Vaterlandes erregen werden.”6 S érthető is ez a lel-
kesedés, hisz Rómer akkor még ezeket a legrégibb hazai falfestményeknek tartotta.7

Storno nem fordulhatott kizárólag a régészeti
kutatás felé, nagyobb munkái nagyon lekötötték,
de ott, ahol restaurált, a középkori régiségekkel
behatóan foglalkozott, s azok felkutatására és is-
mertetésére minden [tőle] telhetőt megtett. Első
nagyobb munkája a soproni Szent Mihály plébá-
niatemplom helyreállítása volt. Amikor Rómer
ezen megbízatásáról értesül, azt írja (1863. no-
vember 12.): „Nicht nur ich, wir alle freuen uns
herzlich über Ihre Arbeit, und so sehr ich der Resta-
urierung der Mich. Kirche gratuliere, daß sie einen
Storno gefunden — so sehr wünschte ich ebenfalls,
daß Sie ganz der unsere sein könnten.”8

A veleméri és turniscei felvételeket jelentésével
együtt Storno 1863 végén küldi be a Bizottság-
nak,9 mely azokat nagy elismeréssel fogadta, miről
Rómer a következő levélben számol be: „Euer Wohl-
geboren, Hoch[…] Freund! Sie entschuldigen, daß ich
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2. kép
Id. Storno Ferenc 1880-90 körül 
(Soproni Múzeum, Storno-hagyaték)



Ihnen den Beschluß der Sitzung vom 4-ten l.
Monats erst heute zu wissen machen kann. Die
Sendung sammt dem lehrreichen Bericht kam
eben à propos, nicht allein ich sondern alle
Commission glieder waren weidlich überrascht
nicht allein über Ihre Rührigkeit und Leistungen
in so kurzen Zeit, sondern hauptsächlich über
die meisterhafte Ausführung und Anzahl der
Aufnahmen. Ich melde Ihnen daher vor Allem
unsern herzlichsten Dank, und stelle die Frage,
ob Sie die vorzunehmende Übertragung [?] der
turniscer Wandgemälde leiten und übernehmen
wollten, und ob Sie es überhaupt möglich hal-
ten, diese jedenfalls sehr interessanten Darstel-
lungen für das Museum zu resten? Ihre Anwe-
senheit in Pesth wäre uns allen sehr erwünscht,
nur wird es jetzt vielleicht schwer möglich sein?
Oder sind Sie gesonnen noch während des Win-
ters herabzukommen? Dann würde ich Ihnen
eine Karte zu Schicken trachten, und bitten zu
kommen, wenn wir eine Comission-Sitzung ha-

151

CSÉCS TERÉZ – KISS MELINDA  ID. STORNO FERENC KAPCSOLATA RóMER FLóRISSAL 

4. kép
Velemér, román kori templom falképeinek

felmérése, részlet. Id. Storno Ferenc 1863-as
vázlatkönyvéből (Soproni Múzeum)

3. kép
Bántornya, román kori templom falképeinek felmérése (részlet a Szent László-legendából) 

Id. Storno Ferenc 1863-as vázlatkönyvéből (Soproni Múzeum)



ben und daran eil zu nehmen. Jedenfalls sind Sie mein Gast. Nun noch eins, aber nicht
ämtlich, sondern in vollem Vertrauen. Mit den Reisespesen kann es wohl nach einer sol-
chen Leistung nicht abgethan sein. Ich möchte für Ihre Arbeit selbst ein auständiges Ho-
norar beim Ausschusse erwirken; darum bitte ich mir gefälligst die Summe ganz un-
verho(h)len zu nennen, mit der wir nicht Ihre Mühe lohnen oder bezahlen könnten, —
denn diese würde wohl für unsre Kräfte kaum erschwinglich sein — sondern mit der wir
Ihnen wenigstens unsern Dank und guten Willen, sammt billiger […]zeigen könnten. Der
Antrag gebührt mir, ich werde darauf dringen, — denn so viele freundschaft und Aufop-
ferung können wir keineswegs in Anspruch nehmen.

Sobald Sie die Gefälligkeit haben, die laut Ihres Lehreibens [?] noch Rückständi-
gen Aufnahmen zu senden — halte ich bei der Akademie einen Vortrag, wobei ich nicht
ermangeln werde Ihre Bemühungen besonders hervorzuheben. Die vor Ihnen in Antrag
gestellten Aufforderungen sind an die betreffenden Herrn schon abgegangen. Mit aller
Hochachtung und aufrichtiger Sehnsucht Ihre persönliche Bekanntschaft zu machen,
mit den freundlichsten Empfehlungen der Commissionsglieder, zeichene ich mich Ihren
ergebensten Diener Romer. Pesth den 11-Dez. 1863.”10

Szinte lázasan folyt a munka abban a kis körben, mely az Arch[aeologiai] Bi-
zottságot alkotta, ami érthető is, hisz az országban szerteszét rengeteg anyag várt
felvételre, felkutatásra, tanulmányozásra, és az enyészettől való megmentésre. Az-
előtt az ilyesmivel jóformán nem törődött senki, régi városkapuk, középkori épületek
csákány alá kerültek, és még szerencsés véletlennek mondható, ha a sok közül leg-
alább néhány rajzban ránk maradt. Hogy milyen iramban dolgoztak, és mily nagy
volt a munkakedv, mely a vezetőket eltöltötte, jól mutatja Rómer levele, melyet fő-
reáliskolai igazgatóként intézett barátjához: „Hochverehrter Freund! Ihr werthes
Schreiben hat mich nicht mehr in Pesth angetroffen, […] ich schon am 18. Aug. nach
7bürgen (=Erdély) und Szathmár reiste und erst interessante Reise schreibt Henszl-
mann den Bericht, da ich unmöglich für die Literatur was thun kann. Wenn Sie lieber
Freund über Plackereien klagen – was soll ich armer Teufel sagen. Seitdem ich hier bin,
habe ich keinen Buchstaben außer Berichte und Tabellen gemacht. – 400 B…[Bogen?]
aufgenommen, mit deren Eltern, Instruktoren d. und t. mich herumgebalgt, mir ein 4-
tägiges kaltes Fieber zugezogen, das mich ganz elend machte. Ohne Appetit zum Essen,
ohne Löffel zur Arbeit brüte ich tagelang hin- die Arbeit häuft sich, und ich muß end-
lich entweder ein harr [?] werden – oder davorlaufen. Also trösten sie sich – männern
wie wir sind gehts nicht besser. Henszlmann schuraucht se[...] Cigarren, und schreibt
täglich seinen Bogen mit Läusebuchstauben voll; macht jährlich 365 Druckbogen11! Ich
könnte auch – wenn ich könnte! Böse sein das kann ich nicht, aber lieb wärs mir, wenn
wir einmal auch von Ihnen etwas bringen könnten. Denn immer Romer-Henszlmann,
Henszlmann-Romer und Romer—Henszlmann ist doch zu fade. Also ich hoffe, und freue
mich kindisch auf die Sendung. Was die Oedenburger Gemälde anbelangt, wären sie
wirklich besser ins Archiv der Commission niedergelegt als in Privathänden, denn von
dort kann sie jeder zur Benützung haben, aber von einem Privaten ists [?] immerhin
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eine Gnade wenn man dazukommt. Bleiben Sie wohlauf, guten Muthes, kommen Sie
wieder einmal auf ein gutes Glas Bier, und bleiben Sie wie immer herzlichbieder gewogen
Ihrem Romer. Pesth 1864. 24. Okt.”12

Túlságos[an] sok helyet foglalna el az egész terjedelmes levelezés közlése,
bár érdemes lenne, hiszen a hazai archaeológia történetét a Bizottság 1858. évi meg-
alakításától napjainkig tárgyaló mű megírásához sok adatot szolgáltatna, de itt csu-
pán azon levelekre szorítkozunk, melyek Storno közreműködésének [—] mint nem
hivatásos, de mindenesetre nagyon lelkes és [el]hivatott régész[ként — a] szakkö-
rökben való elismerésére terjednek ki. 

Ez annál is inkább szükséges, mivel ma más szempontokból történik a műem-
lékek tanulmányozása és helyreállítása, de ahogy ma egyes neobarokk bútorok is-
mét kezdenek megbecsüléshez jutni, úgy valószínűleg más elbírálás alá fog esni a
neogótika majd akkor, ha a százéves kort túlhaladta, bár e között is vannak alko-
tások, melyek művészi értékkel soha nem fognak bírni. 

De lehet, hogy erre a kérdésre hamarább is kapunk határozott formában fele-
letet. A mai háborúban sok neves műalkotás dől romba, vagy sérül meg. Mi lesz
majd a híres németországi templomokkal, középkori vagy újabb városházakkal, ma-
gánépületekkel? Felépítik azokat újból, helyreállítják-e régi alakjukban a csak rész-
ben elpusztult épületeket, s mi lesz egy híres szárnyas oltárral vagy festett ablakkal,
melyeknek csupán egyes részei maradnak meg? Problémák, melyek nagyban ha-
sonlítanak a múlt században felmerült feladatokhoz. Kétségtelen azonban, hogy a
mai generációnak jóval könnyebb a helyzete, hisz a régészet, hála az előmunkála-
tokat végzőknek, azóta hatalmasan fejlődött, s a középkori stílus lényegéhez sok-
kal közelebb jutott. Milyen messze áll már egy Heidelof[f]13 vagy Hof[f]städt14 gó-
tikája Viol[l]et le Duc-étől,15 és mennyi kiváló mű jelent meg a Dictionnaire de
l’Architectur[e]16 óta! És ne gondoljuk, hogy a sokszor félvállról vett „átérzés”
annyira megvetendő dolog. A renaissance nagymesterei is századokra nyúltak visz-
sza, hozzáadva a bennük izzó „szikrát”, s ugyanezt tették a XIX. század építészei is,
amikor gót stílusban formáltak. S aki sokat foglalkozik és behatóan tanulmányoz egy
formanyelvet, azt individualizmusa szerint annyira elsajátítja, hogy például vi-
rágok vagy levelek alakját önkéntelenül is stilizálva látja. Hogy ebből azután művészi
érték származik, ahhoz mindig a „szikra” adja meg a döntő szót.

Az 1867-es év nagy részét Rómer Párizsban tölti, az ottani kiállításra küldött ma-
gyar muzeális anyag rendezésére kiküldött biztosként.17 Visszatérve siet barátjával
a kapcsolatot felvenni, s a többi között azt írja (1867. november 21.): „Ihre Rührig-
keit, und der Glückliche Erfolg den Ihre Arbeiten haben, erfreuten mich sehr; ich
wünschte nichts mehr, als wenn wir wenigstens in jedem Landesviertel einen Storno hät-
ten – um unsrer Apathie endlich einmal im Ende zu machen.18 Majd alább így folytatja:
„Ihre Studien in Martinsberg sind, wie ich vom Herrn Erzabt hörte, zu Ihrer zufrieden-
heit ausgefallen, ich wünschte nichts sehnsüchtiger, als daß der alte, so oft mißhandelte
Dom, so weit es noch möglich seiner ursprünglichen Einfachheit zurüchgegeben werde.”19
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Rómer többszöri felhívásának, hogy az Arch[aeologiai] Értesítőben vagy az
Akadémia más kiadványaiban irodalmi tevékenységet fejtsen ki, Storno nem tehe-
tett eleget, hisz amúgy is sokoldalú elfoglaltsága mellett erre ideje nem maradt. Paur
elhal[l]gatásáról is nagy sajnálattal emlékezik meg: „Ist er für die Literatur ganz ges-
torben!?”20 (Pest 1867. december 14.)

Az immár egyetemi tanár Rómer majdnem minden levele újabb és újabb mun-
kákról, megbízásokról szól. A Vas megyei falképek dúcait a fametsző teljesen elrontotta,
kérdi, nem vállalná-e Storno saját felvételeinek dúcra rajzolását; egy hátszegi templom
és a kolozsvári falfestmények felvételre várnak, és nagyon szeretné, ha az erdélyi útra
vállalkozna, csak a válaszát várja, és biztosítja: „für Ihre gute Aufnahme überall würde
ich sorgen sobald Sie ja sagen, und die Summe bestimmen, die Sie verlangen. Jetzt haben
wir etwas Geld, und da wir ohnehin noch Ihre großen Schulder sind, so dürfen Sie nicht
zu bescheiden sein.”21

Storno barátja révén került összeköttetésbe Schulcz Ferenc22 építésszel, ki szintén
szoros kapcsolatban állott Rómerrel. 1869. március 6.-i levelében kérdi, hajlandó volna-
e a Schulcz által építendő mácsai királyi vadászkastély23 díszítését vállalni, mely éppen
neki való munka lenne, s megjegyzi: „Ich wäre glücklich, wenn wir unsere heimatliche Kunst
auf die Beine helfen könnten. Schulcz als architekt, Storno als Decorateur und Maler, das li-
eße sich hören, dieß wäre der Weeg Sie endlich ganz für die Kunst zu gewinnen.”24 (5–6. kép)

Storno ezt a munkát a gödöllői m.[agyar] k.[irályi] államjavak igazgatójával kötött
szerződés alapján 1869–70-ben el is végzi, s amikor Rómer a felülvizsgáló bizottsággal
a kész munkát megtekinti, a legnagyobb elismerés hangján emlékezik meg róla.

A következő év elején (1871. január 4.) érdeklődik, vállalna-e Storno egy rövidebb
közutat Felső-Magyarországra, melyre az Arch[aeológiai] Bizottság 200 forintot bo-
csátana rendelkezésre, megtekintve Kassán a kisebb templomot, Lőcsén és Zsigrán a
falfestményeket, s ezekről jelentést előterjeszteni; majd egy liptói, szepesi, és eperjesi
útról esik szó, valamint különféle rajzok elkészítéséről, melyek mind sürgős munkák
lennének, s levelét egyiken mint „Ihr Quälgeist” [„az Ön kínzója”] írja alá. 

Mint jánosi-i apát, Rómer 1875-ben a templom szentélyének díszítésére készíttet Stor-
noval tervet, mely Trefort miniszter tetszését is megnyeri, s így reméli, hogy államsegélyt
kap hozzá, mert „der Abtprofessor hat jetzt zu wenig denari”.25 Ezen tervek elkészítéséért
a kultuszminisztérium 180 forintot utal ki, s a kivitelre 1876-ben kerül sor.  (7. kép)

Storno munkásságát Rómer állandóan figyelemmel kíséri, s ahol tudomást szerez
arról, hogy templomrestaurálást terveznek, sietve értesíti erről barátját és örül, ha a
munka megszerzésében segítségére lehet. Barátja életrajza megírásának gondolatával
is foglalkozott, fényképet és kimerítő adatokat kér, s ha esetleg azonnal nem is tehetné
közzé, értékes anyagot képezne levéltárában a jövő számára, s biztatja: „Sie sind diß sich,
der heimischen Kunst, und Ihren Kindern schuldig! Also nicht Einiges, sondern so viel als mög-
lich – Alles!”26 Vajon Storno eleget tett-e ezen kívánságnak, nem tudom, s lehet, hogy sze-
rénységével ez talán ellenkezett is, de a családja részére nagyon sok feljegyzést hagyott
hátra, úgyhogy élete útjain pontosan követhetjük. (8. kép)
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5. kép
Galgamácsa, vadászkastély homlokzati terve, Schulcz Ferenc terve 

(Soproni Múzeum, Storno-hagyaték)

6. kép
Galgamácsa vadászkastély szalonjának festészeti díszítése, id. Storno Ferenc, 1868. 

(Soproni Múzeum, Storno-tervtár)
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7. kép
Jánosi (Rimavské Janovce, Szlovákia) plébániatemplom szentélyének kifestés terve 

Rómer Flóris megbízásából, id. Storno Ferenc, 1875
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8. kép
Rómer Flóris levele Stornonak a (rima)jánosi templommal kapcsolatban, 1876. augusztus 11.

(Soproni Múzeum, Storno-hagyaték)



Rómer 1877 óta már nagyváradi kanonok, s bár gyakran jár fel Pestre, állandó
lakása a Kanonoksori (Domherrzeile) új házban van, itt folytatja a szorgos munkát.
Mivel már ritkábban adódik alkalom a találkozásra, s így csak sűrű levelezés pó-
tolhatja a személyes érintkezést. A nagyváradi dómban folyó munkák (1878–80)
gyakori levélváltásra adnak okot, Rómer egyik levelében már „Ihr privilegierter Quäl-
geist”-nek nevezi magát, hisz állandóan serkent vagy újabb munkát ad. (9. kép)

A nagyváradi munka befejezése után a festmények felületén vízpára-lecsapó-
dás mutatkozott, s Rómer felkéri Stornot, adjon neki erélyes hangú választ és ma-
gyarázatot, hogy azt az „illetékeseknek” továbbíthassa, kik már attól tartanak,
hogy tavaszra az egész festékréteg lehull, és a munka teljesen kárba vész. Hogy alap-
talan volt az akkori aggodalom, és a Storno által alkalmazott viasz-olajfestés nagyon
jól bevált, azt a festmények mai állapota igazolja, melyek 62 éves koruk ellenére is
kifogástalan karban vannak. 

A szatmári dóm és a türjei templom helyreállítása körül levelezve Rómer ked-
vező kilátásokat közöl annál is inkább, mert kevés pénz áll rendelkezésre, és Storno
a közismerten olcsó árak mellett jól és megbízhatóan dolgozik. 

Ipolyi Arnold püspök 1886-ban bekövetkezett halála nagy veszteség volt nem-
csak Stornora és Rómerra nézve, hanem vele a művészetek hathatós pártfogója és a
tudomány művelője szállt sírba. A maga után hagyott nagy űrt meghatóan fejezi ki
Rómer egyik utolsó levele, melyet hat hónappal halála előtt írt: „332/88. Hochve-
rehrter [?] Herr und Freund! Ich hatte wegen meines Jubiläums gegen Hundert von Te-
legramme et Briefe zu beantworten, daher die Säumnis mit meiner Antwort auf Ihre des-
peraten Zeilen — Ja ich machte mit meiner Schwägerin, die Sie vielmal herzlich grüßen
läßt, eine Rundreise zu meinen Verwandten und Beraumten, deren letzteren Herr ed.[el]
Blasy mich nicht mehr erwarten konnte, und 4 Stunden vor meiner Ankunft in die Ewig-
keit hinüberging. So war der Anfang meiner Erfrischung im felkaer Touristenparke27 tra-
urig, aber demnach brachte ich die Zeit in den vielen alten Kirchen, besser gesagt Mu-
seen, nützlich zu; bedauernd, daß wegen Geldmangel nur so wenig ge[…]en könne!

Ich war bei S.[eine] Exzellenz H[er]r. Bischof Császka28 in Schavnik (Szepes vm.
– megj. tőlem, S. M.) einem befestigten Kloster mit einem großen Parke;29 er läßt se-
ine Kirchen durch einen Italiener Daberto30 restaurieren. Ich sah jene in Poprad, wo die
Wandflächen mit Tapetenmuster ausgefüllt sind, aber eine ganze Fläche die H.[eilige]
3. Könige von Velemér kopirt. (N. B. [nota bene] Velemér soll einstürzen, der Hr. Pfar-
rer möchte wohl restaurieren, — aber woher das Geld nehmen). In der Zips sind eine
Menge ganz verwahrloster Kirchen, Flügelaltäre, einzelne Statuen und Bilder, aber kein
Geld ist irgend vorhanden! Ich bat Se. Excellenz eine Kunstschule in Leutschau (Lőcse
– megjegyzés tőlem, S. M.) oder Kirchdrauf [Szepesváralja] zu gründen, Commissi-
onen in den Diözesan zu stiften, aber wo auch der gute Wille vorhanden wäre, ist der
Geldmangel das größte Hindernis. Es mangelt am christlichen Glauben, an der wah-
ren Anregung! Die schönen Altäre verkümmern, der Clerus und das Volck ist arm! Ich
hoffe durch meine Schriftstellerei so viel zusammen zu bringen u min [?] Jánosi, wie
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immer nothdürftig, die 2 ürme aus Holz aufzubauen, aber ich werde kaum genug ha-
ben, nur den Altar et Predigerstuhl aufbauen und stilmäßig herzustellen! Zum Malheur
gehen Sie auch aus jener Gegend weg, und die wahre Triebfeder, Bischof Ipolyi müßte
über die Decadenz sei...en [siegen?]! Seit seinem Tode habe ich auch alle Lust verloren.
Hier war an einer Stelle Geld, aber man hetzt sin[n]los herum; darum will ich Se. Ex-
zellenz bitten, eine Comission zusammen zu rufen. Vielleicht wird es besser, denn der
Geschmack am Alten fängt zu schwinden an! Übrigens mögen auch viele Stricke reisen,
alle werden doch nicht zur Verzweiflung führen! Czobor31 wünschte ich sehr zu spre-
chen, aber er ist noch nicht hier. Ob ich finde in Ihrem heste [geste?] (Im besten Sinne
zu nehmen!) sehen werde? Weiß Gott, denn ohne Begleitung darf ich fort, und bis zu
Ihnen ist das doch ein Weiterflug! Wenn Sie auch noch mehr zu zeigen hätten, als was
Ihr fleiß, und der Ihrer Hr. Söhne aufspeicherte. Ich bleibe Ihr aufrichtig ergebener Ró-
mer. G.[ross]Wardein 3. Sept. 88.”32

Rómer már nem látogathatott el Sopronba, s amikor 1889. március 18-án a ha-
lál kiragadta az élők sorából, egy őszinte, évtizedeken át tartó szoros baráti kapcsolat
szűnt meg. Barátságukról Storno gyakran és szívesen emlékezett meg még unokái
előtt is, melynek írott emlékeit ma is kegyelettel őrzik a címzett unokái. 

JEGYZETEK

1 A Storno család hagyatékának levéltári anyaga Storno Archívum néven nyilvántartott egység, fel-
dolgozás alatt áll, jelen kézirat önálló leltári számmal nem rendelkezik. 

2 Lásd: Grászli – Kiss 2013, 58–59., 110–114.
3 Id. Storno Ferenc (1821–1907) kéményseprő, festőművész, építőművész, restaurátor, műgyűjtő.
4 Vízkeleti Béla (1825–1864) festő, grafikus, a Nemzeti Színház jelmeztervezőjeként tevékenykedett.

Történelmi képeivel lett közismert.
5 Telepy Károly (1828–1906) , T. György fia, tájképfestő. (Lásd: Ambrozovics Dezső: Telepy Károly. Mű-

vészet 6. évf. 1. szám, 1907. 34-37. p. http://www.mke.hu/lyka/06/034-037-telepy.htm ) Vas me-
gyébe küldéséről lásd még Kerny 1989, 129-133., különösen a 9. és 10. lábj. 

6 „A festő, Viszkeleti az én ösztönzésemből, Telepy a Nemzeti Színháztól kiküldve, lejárták [a veleméri
és turniscei utat], örülök, hogy a dolgot […] megtalálta — és remélem, hogy az Ön mesterműve győ-
zelmet arat és a haza bámulatát felébreszti.” 

7 Erről lásd Kerny 2005.
8 „Nemcsak én, mi mindnyájan szívből örülünk a munkájának, és amennyire gratulálok a Szent Mihály

templom restaurálásához, hogy egy Stornót találtak — éppen annyira kívántam, hogy Ön egészen a
miénk maradhasson.”

9 Storno Ferenc/Sopron jelentése Senyeháza, Körmend, Őriszentpéter, Velemér Tótlak, Martyánc, Tur-
nisce, Lendva, Csák, Nedelic, Graz, Ödenburg tanulmányútjáról. Mellette a Költségelszámolás F.
Storno 1863. (MTA Könyvtára Kézirattára, RAL k 1283/3.) Lásd Kerny 2005, 18. lábj.

10 „Tekintetes, Nagy[ságos?] Barátom! Bocsásson meg, hogy a január 4-i ülés határozatáról csak ma tu-
dósíthatom. A küldemény a tanulságos hírrel együtt éppen kapóra jött, nemcsak én, hanem minden
társulati tag alaposan meg volt lepve, és nemcsak az Ön fürgeségén és ilyen rövid idő belüli teljesít-
ményén, hanem főként a mesteri kivitelezésen és a felvételek sokaságán. Mindnyájunk szívből jövő kö-
szönetét továbbítom, és kérdezem, hogy akarná-e Ön a turniscei falképek elvégzendő áttételének [át-
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rajzolás, felvétel] vezetését és átvételét, és ha egyáltalán lehetségesnek tartja, ezeket a nagyon érde-
kes, a múzeumnak hiányzó ábrázolásokat [megküldeni]? Az Ön pesti jelenléte mindnyájunknak kí-
vánatos lenne, csak most talán nehéz lenne? Vagy elhatározza magát még a télen lejönni [Budapestre]?
Akkor igyekszem küldeni Önnek egy [levelező]lapot és kérjük, akkor jöjjön, amikor Társulati ülést tar-
tunk, és vegyen azon részt. Mindenesetre Ön a mi vendégünk, még egyszer, de nem hivatalosan, tel-
jes bizalommal. Az útiköltségekkel egy hasonló teljesítményt nem lehet letudni. Szeretnék a munká-
jáért még hátralévő honoráriumot a bizottmánytól kieszközölni; ezért kérem, a teljes összeget egészen
nyíltan nevezze meg, amivel az Ön fáradozását díjazni és kifizetni ugyan nem tudjuk — mert ez a mi
erőnket alighanem meghaladná —, hanem ezzel Önnek legalább a köszönetünket és a jóakaratunkat
olcsóbban […] kimutathatnánk. Az ajánlat illendő, arra fogok törekedni, — mert semmiképpen nem
élhetünk vissza ily sok barátsággal és áldozattal.
Legyen szíves hamarosan az Ön ismert, még hátralevő felvételeit elküldeni — tartanék az Akadémián
egy előadást, ahol nem fogom elmulasztani az Ön fáradozásait különösen kihangsúlyozni. Az Ön elé
felhívás útján állított ajánlatot az illető urak már megkapták. A legnagyobb tisztelettel és őszintén vá-
gyom az Ön személyes ismeretségét megszerezni, a legbarátságosabb üdvözlettel a társulati tagokkal
együtt, ajánlom magam, alázatos szolgája, Rómer. Pesth, 1863. dec. 11.”

11 A Bogen/Druckbogen kifejezés ebben az esetben a műemléki bejelentő íveket jelentheti, melyekkel
nyilvántartásba vették az emlékeket.

12 „Igen tisztelt Barátom! Értékes írása már nem talált engem Pesten, […] már augusztus 18-án Erdélybe
és Szatmárba utaztam és az érdekes útról Henszlmann a jelentést előbb megírta, mivel én lehetetlennek
érzem, hogy irodalmi szöveggel foglalkozzam. Ha Ön, kedves Barátom, a gyötrelmekről panaszkodik
— mit mondhatok én, szegény ördög. Mióta itt vagyok, egyetlen betűt a beszámolókon és táblázato-
kon kívül nem írtam. 400 [ívet?] felvettem, miközben a szülőkkel, instruktorokkal [d.? és t.?] ve-
sződtem, 4 napos hidegrázás költözött belém, ami egészen megbetegített [nyomorulttá tett]. Nem volt
étvágyam a munkához, erőtlenül tépelődtem naphosszat, közben a dolgok felhalmozódtak és végül
el kellett döntenem vagy kitartok — vagy elszököm. Azzal vigasztalódjon — az olyan embereknek, mint
mi, nem megy jobban. Henszlmann elszívta a cigarettáit, és naponta írta tele az íveket a bolhabetűi-
vel [?]; évente 365 nyomtatott ívet ír! Én is tudtam — amikor tudtam! Mérges nem lehetek, de szí-
vesebben venném, ha mi egyszer Öntől valamit ismét kaphatnánk. Mert mindig Rómer-Henszlmann,
Henszlmann-Rómer és Rómer-Henszlmann ugyancsak unalmas. Remélem, és gyerekesen örülnék egy
küldeménynek. Ami a soproni festményt illeti, valóban jobb lenne a Társulat archívumába letenni, mint
magán kézbe, mert onnan bármikor használhatja, de egy magánszemélytől mégis(csak) jóindulat [kell]
a hozzájáruláshoz. Maradjon/legyen egészséges, jókedvű, jöjjön el egyszer ismét egy üveg jó sörre,
és maradjon, mint mindig, őszinte jóakarattal az Ön Rómere. Pest, 1864. okt. 24.”

13 Carl Alexander Heideloff (1789–1865) neves német építész, műemlékgondozó, tájkertész, rajzoló és
művészettörténész. 1818-tól Nürnberg város építésze. Főként ónémet stílusban készültek nevezetes
munkái, melyek megnyitották az utat a historizmus előtt és sokoldalúan visszatükrözték a romantikus
középkor-recepciót. Helyreállításai és újjáépítései a gótika felélesztésében játszottak nagy szerepet. Az
ő tervei alapján készültek az 1840-es évek neogótikus szakrális épületei Schönaichban, Mergelstet-
tenben, Sonnebergben, Ingolstadtban, Lipcsében, Oschatzban, Schlieffenbergben és a felső-ausztriai
Welsben. Egyik legismertebb műve a gótizáló romantikus stílusú Schloss Lichtenstein bei Reutlingen
(1839–1842). 

14 Friedrich Hoffstadt (1802–1846): Gothisches ABC-Buch: Vorlegeblätter zum gothischen A-B-C-Buche: das
ist Grundregeln des gothischen Styls für Kuenstler und Werkleute. Frankfurt a. M., 1840.

15 Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc (1814–1879) francia autodidakta építész és műtörténész. 1863-tól
a párizsi École des beaux-arts tanára.

16 Talán Viollet le Duc, Eugène: Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (Éd.
Bance– Morel, 1854–1868.) c. munkájára gondolt a szerző, de ekkor jelent meg hasonló címmel Ra-
mée, Daniel: Dictionnaire général des termes d’architecture en Français, Allemand, Anglais et Italien (Pa-
ris, 1868) könyve is.

17 Rómer Flóris 1867. március 26-án érkezett meg Párizsba a világkiállításra, november 13-án indult visz-
sza és 18-án érkezett meg Pestre.

18 „Az Ön fürgesége és a munkáinak a szerencsés eredménye nagy örömmel töltenek el; nem kívánok
többet/mást, mint hogy legalább minden országrészben egy Stornonk lenne — hogy a mi apátiánk-
nak egyszer végre véget vessünk.”
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19 „Az Ön pannonhalmi tanulmányai, ahogy a főapát úrtól hallottam, minden igényét kielégítették, nem
vágyom semmire [jobban] mint hogy a régi, oly sokszor meggyötört székesegyháznak, amennyire csak
lehetséges, az eredeti egyszerűségét visszaadjuk.”

20 „Az irodalom számára egészen meghalt!?” (T. i. Paur Iván számára.)
21 „A jó felvételekhez mindenhol gondoskodnék [mindenről,] olyan gyorsan, ahogy Ön mondja, és az

összeget úgy határozná meg, ahogy óhajtja. Most van valami pénzünk, és különben is nagy adósai va-
gyunk Önnek, amit még a tudomásunkra sem hozott.” (Keltezés nélkül) 

22 Schulcz Ferenc (Schultz, Schulz) (1838–1870) építész, műegyetemi tanár. Főként műemlékek resta-
urálásával foglalkozott, 1865-ben a Magyar Tudományos Akadémia Rómer és Henszlmann társasá-
gában Szatmár és Máramaros vármegyék régiségeinek kutatására küldte ki. 1868-ban kapott megbí-
zást a vajdahunyadi vár helyreállítására.

23 Mácsa, Galgamácsa (Arad megye, ma Macea, Románia) A galgamácsai királyi vadászkastély terve-
zője Schulcz Ferenc, belső dekorátora pedig id. Storno Ferenc volt. Az épület 1944-45-ben szinte nyom
nélkül eltűnt, Klösz György felvételei őrizték meg a külső és belső formáját. (Lásd még Rómer Flóris:
A mácsai gim-les, mint királyi vadásztanya. Vasárnapi Újság, XVI. 1869. 28. sz. 381-382.; Sisa József:
Egy eltünt kastély nyomában (A galgamácsai vadászlak). Műemlékvédelem, XXX. 1986. 1. sz. 15–20.)

24 „Örülnék, ha a hazai művészetünket lábra tudnánk állítani. Schulz mint építész, Storno mint deko-
ratőr és festő, és azt hallhatnánk, hogy ezen az úton lehetne a művészetet végül sikerre vinni.”

25 „Az apátprofesszornak túl kevés dénárja van.” (A szerző keltezés nélkül közli.)
26 „A honi művészet és a gyermekei az Ön adósai! Nem az egyesek, hanem a lehető legtöbben – mindenki!

(A szerző keltezés nélkül közli.)
27 Nagy Krompecher-féle turistatelep volt 1882-től, ma Poprád része.
28 Császtka György szepesi püspök (1826–1904).
29 A püspöki palota az egykori ököly várkastélyban.
30 Felix Daberto freskófestő. Lásd Dolenecz 1891.
31 Czobor Béla (1852–1904) pap, régész, műtörténész, egyetemi tanár. 1876-tól a Magyar Nemzeti Mú-

zeum régészeti osztályának őrsegéde, majd segédőre volt. Rómer Nagyváradra költözése után, 1877-
ben a budapesti egyetemen a keresztény műarcheologia és szimbolika magántanár a lett. 1879-től ren-
dezett régészeti kiállításokat. 1881-ben Ipolyi Arnold magával vitte Nagyváradra, s a szeminárium
rektorává és a régészet tanárává nevezte ki. A Műemlékek Országos Bizottságának 1889. február 25-
től haláláig volt az előadója.

32 „Igen tisztelt Uram és Barátom! A jubileumom miatt több mint száz táviratra és levélre kellett vála-
szolnom, ezért a válaszaim ezekre elkésett elkeseredett sorok — Igen, az egyik unokahúgommal, aki
Önt sokszor, szívből üdvözli, egy körutat tettünk a rokonságomhoz, és akik meghívtak minket [?], kö-
zülük a legutolsó, nemes Blasy úr tovább rám várni már nem tudott, és az érkezésem előtt 4 órával át-
ment az örökkévalóságba. Így az üdülésem szomorúan kezdődött a felkai turistaparkban, de ennél
fogva hasznosan töltöttem az időmet a sok régi templomban, jobban mondva múzeumban; sajnálva,
hogy a pénzhiány miatt oly keveset [mehettem?]
Voltam a schavniki Császka püspök úr őméltóságánál egy nagy parkkal rendelkező erődített kolos-
torban; templomait egy olasszal, Dabertoval restauráltatta. Egyet közülük láttam Poprádon, ahol a fal-
felületeket tapétamintával töltötte ki, de egy egész felület a veleméri három szent királyról lett másolva.
(Megjegyzem, Velemér össze akar dőlni, a Plébános úr szeretné jól restauráltatni, — de honnan ve-
gyen pénzt). A Szepességben egy csomó elhanyagolt templom van, szárnyasoltárok, egyedülálló
szobrok és képek, de egyáltalán nincs pénz! Kértem Őnagyméltóságát, alapítson egy művészeti isko-
lát Lőcsén vagy Szepesváralján, egy bizottságot az egyházmegyében, de ahol a jóakarat meg is lenne,
ott a pénzhiány az akadály. Hiányzik a keresztény hit, a valódi/igazi ösztönzés! A szép oltárok tönk-
remennek, a klérus és a nép szegény! Remélem, irodalmi működésemmel össze tudok annyit hozni,
mint Jánosiban, ami még mindig szegényes, hogy a második tornyot fából felépíthessük, de aligha lesz
annyim, csak az oltárt és a prédikálószéket felépíteni és stílszerűen helyreállíthassuk! A szerencsét-
lenség majdcsak eltávozik az Ön környékéről, és az igazi hajtóerőnek, Ipolyi püspöknek kellett volna
az elmúlás felett győzni. Halála óta minden kedvemet elveszítettem. Itt volt a pénz egy helyen, de az
ember esztelenül hajszolja; ezért kértem Őnagyméltóságát, hívjon össze egy bizottságot. Talán jobb
lesz, mert a régiek ízlése kezd gyengülni! Egyébként is az utazás sok kötelékkel jár, de nem mind ve-
zet kétségbeeséshez! Czoborral szeretnék nagyon beszélni, de most nincs itt. Ha megtalálom Önben
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[a gesztust?] (a legjobb értelemben véve!), látni fogom? Isten tudja, még ha továbbra is kíséret nél-
kül megyek, de Önhöz lesz még egy további utam! Akkor Ön többet is megmutathat, amit a szorgalma,
és a fia ura felhalmozott. Maradok az Ön őszinte, hűséges Rómere. Nagyvárad, 1888. szeptember 3.”
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FeRenc stoRno senioR’s connection With FlóRis RómeR 
(A MANUSCRIPT OF MIKSA STORNO)

The manuscript in question was most probably compiled by Miksa Storno (1887–
1978) and is held in the Storno Collection of the Sopron Museum. Based on their
German language correspondence the compilation summarizes Ferenc Storno se-
nior’s  (1820–1907) and Flóris Rómer’s  several decades long connection as friends
and colleagues. The inheritance contains some 130 letters of Rómer’s handwriting.
Miksa Storno, a grandson of Ferenc Storno senor played an important part in elab-
orating the family history and publishing the Storno Collection. The manuscript in
hand is not signed, the date of its penning is not know, but according to a hint in the
text it was written around 1942. 

Publishers: Teréz Csécs, Melinda Kiss
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