
225  AZ ÉPÍTÉSZETTÕL A KISPLASZTIKÁIG 
 

AZ ÉPÍTÉSZETTÕL A KISPLASZTIKÁIG 
 

 

KOPPÁNY TIBOR 

 

A soproni „domus Kaldyana”. 
Birtoklástörténeti és építészeti 
adalékok a Szent György u. 3. számú 
ház kora újkori történetéhez 

 

A soproni történelmi városmag legnagyobb méretû épületének, a Szt. György utca 1–3. 
számúnak a déli részét alkotja a címben jelzett és a 16–17. században a Káldy-család 
birtokában levõ ház. Jelenlegi formája, homlokzata a 18. század legvégérõl származik, 
akkor építtette egységes tömbbe az addig két, önálló épületet tulajdonosa, Festetics 
György gróf (1. kép).1 

 

 
1. kép. A Szt. György u. 3. ház utcai homlokzata a megtalált középkori részletekkel. (volt KÖH Fotótár, 

104.531.) 

 

                                                        
1 Csatkai Endre: Sopron műemlékei. In: Csatkai Endre – Dercsényi Dezső szerk.: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 19562, 224–
229. 
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Ennek a háznak a középkori történetérõl Mollay Károly írt tanulmányt 1959-ben,2 
építéstörténetérõl pedig Riedlmayer Gyula, aki az épület mûemléki helyreállításáról 
számolt be, s az általa talált középkori részleteket a Mollay Károlytól kapott adatokkal 
összevetve értékelte.3 Tanulmányunk elsõ része a ház tulajdonosainak történetére vo-
natkozó ismereteket bõvíti, a második rész pedig az 1954–1956 közötti helyreállítás 
óta elõkerült építéstörténeti részleteket tárgyalja. 

A ház történetére vonatkozó ismereteket legújabban a város belsõ területének te-
lekkönyvét feldolgozó, Dávid Ferencnek Goda Károllyal írt és Thirring Gusztáv ko-
rábbi mûvét befoglaló kötete egészíti ki.4 Abban név szerint megtalálhatók a ház egy-
mást váltó tulajdonosai, minden esetben nevüknek a forrásokban szereplõ német 
formájában. A ház e cikk címében szereplõ elnevezése a 16–17. századi, rá vonatkozó, 
latin nyelvû iratokban többször szerepel. Az elnevezés annak az 1561-ben írott vég-
rendeletnek a nyomán keletkezett, amelyben az akkori háztulajdonos, Vadasfalvi Dá-
vid özvegye, Ladiszlavics Katalin a házat unokaöccseire, köztük Borbála húga fiaira, a 
Felsõkáldi Káldy fivérekre hagyta.  

Ladiszlavics Katalin az épületnek nem az elsõ 16. századi birtokosa volt. Mollay 
Károly adatainak sorát annak az 1534. október 22-én készült házleírásnak közlésével 
zárta, amelyet felsõbb parancsra állítottak össze a Habsburg I. Ferdinánd király hadse-
regszállítójaként tönkrement akkori háztulajdonos, a dúsgazdag, nemzetközi kapcso-
latokkal rendelkezõ gabona- és marhakereskedõ – akinek Mollay kutatása szerint a 
ház földszintjén a középoszlopos helyiséggel azonosítható üzlete volt –, soproni pol-
gár és királyi prófuntmester Michael Pullendorfer ingó és ingatlan vagyonának hivata-
los zár alá vétele után. Pullendorfer személyével kapcsolatban Mollay megjegyezte, 
hogy német neve „valamelyik Pula (Pulya) községünk német Pullendorf nevével függ 
össze”.5 

Pullendorfert a soproni polgárcsaládokról kiadott, 1982-ben megjelent mûvében 
Házi Jenõ Pulyai Mihály néven szerepelteti.6 Az õ és Mollay már idézett mûvének ada-
tait további levéltári kutatással sikerült e sorok írójának bõvítenie. Ezek között a 
csornai konvent 1537. április 17-én és a vasvári káptalan 1541. június 11-én kelt, ed-
dig közöletlen oklevelei õt nemes Pulyai Mihály soproni polgárként említik.7 Az 1524-
ben a városbírói székben ült, 1527-ben pedig a polgármesteri tisztet betöltõ Pulyai – a 
Szt. János templom helyreállítója – ennek alapján nem városi német polgár, hanem 
azoknak a magyar nemeseknek az egyike volt, akik a szabad királyi város vonzáskö-
rébe kerülve, nemesi életformájukat feladva, a városba költözve a polgárosodás útjára 

                                                        
2 Mollay Károly: Háztörténet és várostörténet. A Szent György utca 3. számú ház (1379–1550). SSz. 13. (1959), 121–136.; 193–204. 
(a továbbiakban: Mollay 1959) 
3 Riedlmayer Gyula: Műemléképület helyreállítása Sopronban. Műemlékvédelem 1. (1957) 26–36. (a továbbiakban: Riedlmayer 
1957). 
4 Dávid Ferenc – Goda Károly – Thirring Gusztáv: Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai, 1488–1939. Sopron, 2008. 
5 Mollay 1959, 193., 33. jz. 
6 Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok, 1535–1848. Bp. 1982. (a továbbiakban: Házi 1982), 1. köt., 187. 
7 1537: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár (a továbbiakban: MNL OL) Magyar Kincstári Levéltár, E. 148. Neoregestrata Acta 
(a továbbiakban NRA), Fasc. 608. no. 51.; 1541: MNL OL P. 45. Békássy-család levéltára (Békássy-cs. lt.), 1. csomó, 1544., fol. 2. 
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léptek.8 A ház egy része már 1509-tõl vásárlással Pullendorfer-Pulyai tulajdonában 
volt, teljes egészében azonban csak 1521-tõl birtokolta, amikor felesége, Ágnes asz-
szony végrendeletében minden ingatlan vagyonát rá hagyta.9 

A csõdbe jutott Pulyai adósságai kifizetése érdekében kénytelen volt birtokait el-
adni. A vasvári káptalan idézett oklevele szerint soproni házát az 1535. április 14-én 
polgárjogot nyert Mikebudai Soós Ferenc 1534 év végén vagy a következõ esztendõ 
elején, közvetlenül Pulyai vagyonának zár alá vételét követõen vásárolta meg.10 A 
telekkönyv szerint Franciscus Soos 1536 és 1549 között volt az épület birtokosa. Az 
oklevél elbeszéli, hogy Soós 1541-ben kelt végrendeletében a nemes Pulyai Mihálytól 
vásárolt soproni házat a hozzá tartozó, a külsõ városban levõ majorsággal, valamint a 
Sopron megyei Ligvánddal és több Vas megyei faluval együtt feleségének, Ladiszlavics 
Katalinnak és annak János nevû öccsének adományozta.11 

A ház új tulajdonosa, a Pest megyei Mikebudáról származó, ugyancsak nemes Soós 
Ferenc az 1520-as évek elejétõl a Felsõlindvai Széchy család Vas megyei Felsõlindva 
várának várnagya, egyben valamennyi, a várhoz tartozó uradalmuk prefektusa vagy 
gubernátora, újabb kori fogalmak szerint jószágkormányzója volt.12 A soproni házon 
kívül tekintélyes vagyonnal rendelkezett, 1521 és 1543 között ugyanis részben urai, a 
Széchyek jóvoltából, részben saját vásárlásai útján sok falvas birtokot szerzett a Du-
nántúl délnyugati részén. A felesége javára tett adománylevélben szereplõ Vas megyei 
falvak Felsõlindva környékén, valamint Szentgotthárd és Körmend között, a Rába fo-
lyó északi oldalán terültek el. Volt birtoka azonban Sopron megyében is, ott Hídvégi 
Polányi Ferenctõl 1536-ban az említett Ligvándot szerezte meg.13  

                                                        
8 A csornai konventnek az előző jegyzetben idézett, 1537-ből származó oklevele ugyanakkor azt bizonyítja, hogy nemesi jogú birtokait 
nem adta fel, s azokat – mint az oklevélben szereplő, Sopron megyei Pereznek faluban levő, Pregarten nevű nemesi kúriáját – csak 
akkor adta el, amikor adósságai miatt arra kényszerült. 
9 Dávid – Goda – Thirring i. m. 296., 53.jz., benne forrásként idézve a Soproni oklevéltár II/1., 365–367.; Ágnes asszony a házat 
birtokló Zemper János soproni polgár özvegye volt, a ház eszerint a vele kötött házassággal jutott Pullendorfer-Pulyai birtokába. A 
vásárolt házrészt viszont Zemper János testvérének, Bálintnak az özvegyétől vette meg. Minderre ld. Mollay 1959. 
10 Házi 1982, 2.köt., 857., N° 10313 
11 Békássy-cs. lt. 1. cs., 1544. fol. 2. A vasvári káptalan oklevele abban az Oláh Miklós kancellár által Ferdinánd király nevében 
kiállított oklevélben maradt fenn, amely 1544. szeptember 30-án Bécsben kelt. Vonatkozó szövege: „... Insuper domum suam in 
Ciuitate Soproniensi, a nobili quondam Michaele Pulyai emptam, cum domo allodiali in suburbio eiusdem Ciuitatis sitam [...] ex 
solo amore et intimo cordis dedisset, donasset, et contulisset...”  
12 Uo., valamint 1521: Békássy-cs. lt. 1. cs. 1527., fol.8. 1521–1525 között még szentgotthárdi várnagy: MNL OL. DL 47 401. és 
47 534. 1530: „administrator Prouentuum bonorumque magnifici domini Stephani Zechy”: MNL OL. R. 248. Véghely Dezső 
gyűjteménye (a továbbiakban: Véghely gyűjt.), 6. cs., fol. 2.; 1534: „ab egregio Domino Francisco Soos de Myke-Buda gubernatore 
magnifici Domini Stephani de Felsewlindwa”; Ádám Iván: Adatok Sümegh történetéhez. II. A Sümegh Városi Államilag Segélyezett 
Reáliskola XXIII. Értesítője az 1879–80-iki tanévről; 1534: „bonorum administrator et supremus castellanus”: Békássy-cs. lt. 1. cs., 
1534. fol. 19–20.; Házi Jenő: A soproni belváros házai és háztulajdonosai 1687-ben című tanulmányában, SSz. 19 (1965), 129. (a 
továbbiakban: Házi 1965) olvasható, hogy „Soós Ferenc jószágkormányzója volt Felsőlindvai Széchy Istvánnak, Muraköz urának és 
már 1534-ben megszerezte a soproni polgárjogot.” A polgárjog megszerzésének időpontjára l. még Házi Jenőnek a 10. jegyzetben i. 
m. A felsőlindvai Széchy család egyébként nem volt a Muraköz ura, az ugyanis Zala megyéhez tartozott, a Felsőlindva várához tartozó, 
nagykiterjedésű birtoktest Vas megyében terült el. 
13 Vas megyei birtokszerzéseire: Békássy-cs. lt. 1. cs. 1526., fol.2., 25.; 1534.,fol.1., 13.,18.,19.,20.; 1535., fol.2.,4.,6.; 1538.,fol.2.; 
1540.,fol.4.; 1543.,fol 13. és uo., pecsétes levelek: 1527., 1533.; Az 1541-ben felsorolt birtokok: Vas megyében Nádalja, Bükkös, 
Medves, Kistanóc, Muzsna, Szentjakab és Kerekboldogasszony falvak, Karlek, Ótelek, Hollóseleje és Baromlak puszták, valamint a 
Sopron megyei Ligvánd (ma Nebersdorf, Burgenland). Az előzőkben felsorolt oklevelekben ezeken kívül Kisköcsk, Donkóc, Barkóc, 
Meggyes, Szentkirály, Mindszent, Keresztúr, Rádóc, Telekes, Sásoslak, Gubafalva, Bankela és Szombatfalva részei, valamint Gőte 
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Az 1544-ben Ferdinánd király által is megerõsített adománylevél alapján, a soproni 
házon és az ahhoz tartozó majorságon kívül Ladiszlavics Katalin és öccse az ott felso-
rolt nyolc falu és négy puszta birtokát kapta Sopron és Vas megyében. Azok, amint ar-
ról már szó esett, egyrészt Soós saját szerzeményei voltak, másrészt sógorától, 
Ladiszlavics Jánostól kerültek hozzá, azért az összegért, amellyel õt 1536 körül Szapo-
lyai János király lovaskapitánya, Pekry Lajos a fogságából kiváltotta. Azok birtokában 
Soóst annakidején megerõsítette felesége két húga: Ladiszlavics Borbála, Felsõkáldi 
Káldy Miklós neje és Anna, Komorniczky Sándor özvegye is.14 

A Soós Ferenc birtokairól szóló oklevelek közül két, 1527-bõl származó adományle-
vél említi feleségével együtt Anna nevû leányukat.15 1541-ben, amikor vagyonát felesé-
gére íratta, róla már nem történt említés, azt megelõzõen elhunyhatott. Feltételezhetõ, 
hogy talán leányuk halála következtében juttatta vagyonát felesége kezére. 

Annál meglepõbb, hogy hat évvel késõbb, 1547-ben soproni belvárosi házát a külsõ 
városi majorral, feleségével egyetértésben Gunyafalvi Seged Györgynek, annak Péter 
nevû testvérének és fiának, Farkasnak adta el.16 A következõ évben, 1548. június 14-
én Seged Györgyöt fiukká fogadva, a Sopron megyei Ligvándon, a Vas megyei Szom-
batfalván, Gubafalván, Veleméren és Nádallján levõ birtokait, Bükkösdön és 
Medvesen bírt részeit is átadták neki.17 

A vásárló Seged György Sopron megyei birtokos nemes volt, akkor a szigetvári vár 
provizora. A tekintélyes vagyonért járó összeget egy 1555-ben felvett tanúvallatás 
jegyzõkönyve szerint a soproni házban adta át Soós Ferencnek.18 Az adásvételrõl szóló 
oklevelek értelmében Soós a házban haláláig bent maradhatott. 

Mikebudai Soós Ferenc 1549. május 19-én hunyt el a Szent György utcai házban. 
Seged György még azon a napon – Ladiszlavics Katalin vallomása szerint akkor, ami-
kor Soós még ki sem lehelte lelkét – fegyverrel tört a házra, annak kulcsait erõszakkal 
magához ragadta, az ott található és az adásvétellel kapcsolatos okleveleket és iratokat 
magához vette, a ház berendezésének tekintélyes részét, fegyvereket és páncélokat, 
bútorokat, konyhai felszerelést elvitette. Kifosztotta a külvárosi majorházat is, több 
száz köböl gabonát, huszonnyolc hordó bort, 60 szekér szénát, hat tehenet és a major-
ságban található aprójószágot egyaránt elvitte. Mindezt Ladislavics Katalin abban a 

                                                                                                                                           
puszta szerepelnek. Ligvánd megszerzésére: MNL OL. A herceg Festetics-család keszthelyi levéltára, P. 285. Sallér-család levéltára 
(Sallér-cs. lt) Fasc. 95. no. 117. 
14 A Ladiszlavics, Ladislavith család a Felsőlindva várához tartozó dominium körzetében fekvő Szempcseszentmárton falutól vett 
előnevével Mikebudai Soós Ferenchez hasonlóan a Széchyek familiárisi köréhez tartozott. 1533-ban János nevű tagja Szécsisziget és 
Letenye castellumának várnagya volt (Véghely gyűjt. 4. cs., fol. 4.), s ebben a beosztásában a Széchy javak prefektusi tisztségét betöltő 
Mikebudai Soós beosztottja. Ennek a szempcseszentmártoni Ladiszlavics Jánosnak volt legidősebb leánya, Katalin, Soós felesége, 
azonkívül Borbála, felsőkáldi Káldy Miklós és Anna, előbb Komorniczky Sándor, később Nádallyay János neje, valamint fia az ifjabb 
Ladiszlavics János, amint az a következőkben ismertetett adatok jegyzeteiben olvasható. 
15 Békássy-cs.lt., 12. cs. pecsétes levelek. 1527. no. 16. és 18. 
16 Uo., 6. cs.,16. századi, évszám nélküli köteg, fol. 8–9., valamint 1590.évi átírásban: 6. cs.,1590., fol. 45–46. 
17 Uo., 1575-ből származó átírásban: 6. cs., 1575., fol. 6., valamint Soós Imre: Adatok a sopronmegyei középbirtokok 16. századi 
történetéhez. SSz. 1 (1937), 273. 
18 Uo., 2. cs.,1555., fol. 9–12. A tanúvallatást a soproni tanács végezte, a pénz átadásáról Nemess Miklós jurátus, soproni polgár 
vallott. Az első tanú, az ugyancsak Sopron megyei birtokos nemes Salamonfalvai Gróff Bernát azt tanúsította, hogy Soós Ferenc 
annakidején az ő házában egyezett meg Seged Györggyel. 
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perben vallotta, amelyet õ és ettõl kezdve örökösei évtizedeken át viseltek a Soós va-
gyonért a Seged családdal.19 

A Szent György utcai ház és a majorság kifosztásának kiváltó oka a per iratai alap-
ján Ladiszlavics Katalinnak az az igyekezete volt, amellyel még férje életében annak 
vagyonát magának óhajtotta biztosítani. Ennek érdekében az õ örökösödési jogát biz-
tosító, 1541-ben kelt és 1544-ben a király által is megerõsített oklevelet használta fel. 
Ellene viszont Seged György nem éppen törvényes módon óhajtott a megvásárolt bir-
tokhoz hozzájutni. A ház és a major kifosztása után 1549 szeptemberében fegyverese-
ivel Szombatfalvát, októberben a nádaljai, decemberben pedig a ligvándi birtokot 
fosztotta ki. Szent Mihály napján, szeptember 29-én a Kõszegen tartózkodó özvegyet 
személyesen fenyegette meg, november elsején pedig, amikor Ladiszlavics Katalin 
Csornára utazott, Seged kocsisa tört többedmagával a soproni házra.20 

Az özvegy férje halálát követõen azonnal a királyhoz fordult védelemért, amelyet 
meg is kapott. Még vidéki birtokai kifosztását megelõzõen, július végén a Pozsonyban 
tartózkodó Seged Györgyöt királyi parancs alapján Niklas von Salm országos 
fõparancsnok elfogatta. Az elfogatás ellen királyi helytartóként Várday Pál esztergomi 
érsek jelentette be tiltakozását, mivel az a nemesi szabadság megsértésével és az õ 
tudta nélkül történt. Az eset, amint azt a Helytartótanács azonnal jelentette a király-
nak, a Pozsonyban összegyûlt nemesség körében zavargást okozott. Szeptember elején 
Segedet több elõkelõ nemes kezessége mellett szabadon bocsájtották azzal a feltétel-
lel, hogy az országba érkezõ király elõtt személyesen köteles igazságtételre megje-
lenni. Egyúttal figyelmeztették a soproni tanácsot, hogy Soós Ferenc özvegyének pa-
naszára Seged Györgyöt nem lehet kizárni megvásárolt, jogos birtokából.21 

A per ezt követõen még hosszú évekig elhúzódott. A tények az idõközben, 1550-
ben elhunyt Seged Györgyöt igazolták, ahogyan ezt az 1555-ben Sopronban folytatott 
hivatalos vizsgálat szerint a Seged özvegye, Kecskés Anna által felmutatott oklevelek 
egyértelmûen bizonyították.22 Ladiszlavics Katalin a perben változatlanul az õ jogát bi-
zonyító, 1544. évi királyi megerõsítõ oklevélre hivatkozott. 1554-ben Nádasdy Tamás 
nádor elõtt foglaltatta írásba panaszát, 1555-ben pedig Perényi Gábor tárnokmesterrel 
ötven oldalas kiadványban foglaltatta össze a per anyagát.23 1557-ben került a per 
elõbb az országbíró, végül pedig a király elé.24 Ítélete alapján Mikebudai Soós Ferenc 
örökségét megosztották a két pereskedõ fél között. Az osztozás a vasvári konvent ve-
zetésével 1560-ban történt meg. A Szent György utcai ház a külvárosi majorsággal 
Ladiszlavics Katalin – 1552 óta már nemes Vadasfalvy Dávid soproni polgár (a telek-
könyvben David Wildendorffer néven 1552 és 1561 között a ház tulajdonosa25) fele-
sége kezén maradt, a ligvándi és a Nádalja – Bükkös – medvesi birtok felével, a többit 
az akkor még kiskorú ifjabb Seged György nevében anyja, Kecskés Anna, akkor már 

                                                        
19 II. Miksa király 1565-ben kelt oklevelében: uo., 4. cs.,1565. fol. 5–6., valamint Házi 1982, 2. köt., 857. 
20 Uo. 
21 R. Kiss István: A magyar helytartótanács I. Ferdinánd korában. Bp., 1908, 26., 135–136., 140., 149., 202–203., CXXIII., CLXXVIII. 
22 A soproni vizsgálat tanúvallatásának szövege: Békássy-cs. lt., 2. cs., 1555, fol. 9–12.; Kecskés Annának az ügyben a soproni 
tanácshoz intézett folyamodványa: uo., fol. 1., 7. 
23 Nádasdy nádor irata: uo., 2. cs., 1554, fol. 12.; Perényi Gábor kiadványa. Véghely gyűjt. 4. cs., Ladislavith-cs. lt. 9., 36. 
24 1557. Báthory András országbíró oklevele: Békássy-cs. lt. 2. cs. 1557, fol. 6–8.; I. Ferdinánd ítéletlevele: uott, fol. 12. 
25 Dávid – Goda – Thirring i.h. 
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Horváth Jánosné kapta kézhez.26 Ifjabb Seged György egyébként késõbb 1591-ig 
pereskedett a Vas megyei birtokok másik feléért.27 

1561. október 28-án Ladiszlavics Katalin, akkor már Vadasfalvy Dávid özvegyeként 
(a soproni összeírásokban Frau Wildendorfferin, 1565–1569 között) Szentgyörgyi Gá-
bor, Nádasdy Tamás nádor titkára elõtt végrendelkezett soproni házában. Ingó és in-
gatlan vagyonát, amellyel Sopronban, Ligvándon, Nádalján, Bükkösön és Medvesen 
rendelkezett, három testvérére és azok gyermekeire hagyta.28 A végrendeletet 1565. 
február 25-én a soproni tanács elõtt megismételte, amelyet az 1567-ben írt át.29 Végre-
hajtásával Sennyey Ferencet, a Nádasdy uradalmak jószágkormányzóját, Szentgyörgyi 
Gábort és Gaspitz Gergely soproni tanácsost bízta meg. 

A soproni házat a hozzá tartozó majorral, a város határában kilenc szõlõvel, vala-
mint a felsorolt falvakban birtokolt részekkel a végrendelkezõ özvegy 1568-ban bekö-
vetkezett halálát követõen az örökösök osztották három részre: öccse Ladiszlavics Já-
nos, húgai: néhai Ladiszlavics Borbála és felsõkáldi Káldy Miklós gyermekei, Demeter, 
Péter és János, valamint Ladiszlavics Annának második férjétõl, Nádallyai Jánostól 
született fiai, György, Farkas és Ferenc.30  

Ugyanebben az esztendõben õk osztoztak Sopron vármegye és a város megbízottai 
elõtt Vadasfalvy Dávid hagyatékán annak rokonságával. Vadasfalvy és Ladiszlavics Ka-
talin ugyanis házassági szerzõdésükben megosztották vagyonukat egymással, s így a 
soproni ház is közös tulajdonuk lett.31 1568-ban Káldy Demeter, Ladiszlavics László és 
Nádallyay György osztozott meg a maga és testvérei nevében Vadasfalvy két testvéré-
vel, Balázzsal és Mártonnal, néhai Káldy Miklós özvegye Vadasfalvy Borbála, akkor 
már Kolthay Lénárt felesége fiával, Ferenccel, valamint Vadasfalvy húgainak leszárma-
zottaival, Csöglei Jósa Benedekkel és Wághy Györggyel. A vasvári káptalan elõtt 1568 
tavaszán tett bevallása szerint Káldy Demeter ekkor 700 magyar forint készpénzt és 
azt az aranyozott kupát kapta meg a Vadasfalvy család tagjaitól, amely Ákosházi Sár-
kány Antaltól, az elhunyt Vadasfalvy Dávid barátjától, a mai Storno-ház 16. századi 
építtetõjétõl maradt rá.32  

                                                        
26 Az 1560. évi birtokosztozás a vasvári konventnek Czobor Imre nádori helytartóhoz 1575-ben felterjesztett iratában maradt fenn: 
Békássy-cs. lt. 4. cs., 1575, fol. 21.; Vadasfalvy Dávid személyére: Házi 1982, 1. köt., 409., N° 4441. 
27 Radéczi István helytartó 1582. évi parancsa a perben: Békássy-cs. lt., 5. cs.,fol. 21. A vasvári konvent erre adott válasza uo., fol. 29.; 
1588: Fejérkövy István helytartó oklevele uo., 5. cs., 1588., fol. 52, 55–60, 63.; 1589: uo., 6. cs. 1588., fol. 66.; 1590: uo., fol. 2–22.; 
A vasvári káptalan 1591-ben II. Rudolfhoz: uo., 1591., fol. 24. 
28 MNL OL R. 319. Az 1526 utáni gyűjtemény. Kisebb családi fondtöredékek. (A továbbiakban MNL OL R. 319.) Ladiszlavics Katalin 
iratai, 1561. 
29 A végrendeletet Sopron város tanácsa 1567-ben írta át, azt pedig Radéczi István helytartó 1578-ban: Békássy-cs. lt. 4. cs., 1578, fol. 
17–18., valamint uo. 13. cs. Pecsétes levelek, 1578. Legépebb szövege a soproni tanács 1658-ban kelt átiratában maradt fenn: uo., 
9. cs., 1658, fol. 9v–12.; A soproni tanács előtt 1565-ben tett végrendeletet és az 1567-ben készült átiratát idézi Tirnitz József – 
Szakács Anita: Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái. I. 1533–1554. Sopron, 1996, no 152. és Szakács Anita: 
Sopron város tanácsa bírósági jegyzőkönyveinek regesztái. II. 1555–1569. Sopron, 1997, no. 198., 346., 358. 
30 Személyüket az idézett 1565. évi végrendelet sorolja fel. 
31 Házi 1982, 1. köt., 409. N° 4441 
32 A vármegye és a város előtti osztozásra: Békássy-cs. lt. 3. cs., 1568, fol. 12 és 6. cs., évszám nélküli XVI. századi levelek, fol. 41–42. 
A vármegyét Ostffy Jakab alispán, Sennyey Ferenc, Csányi Ákos és Dalmady Sebestyén soproni főesperes, a várost Nagy János, Gaspitz 
Gergely és Schmidt alias Kovács György tanácsos képviselte. A felvett jegyzőkönyvet a pozsonyi káptalan előtt hitelesítették. A vasvári 
káptalan előtt tett vallomás: uo., 3. cs., 1568, fol. 14. 
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A Ladiszlavics rokonság között felosztott Soós-Vadasfalvy örökséget a Káldy család 
legidõsebb tagja, a Nádasdy servitor, egyúttal a soproni polgárjogot is megszerzõ Káldy 
Demeter váltotta magához a maga és testvérei nevében. 1569-ben a Káldyak az átvett 
örökségbõl száz forinttal elégítették ki néhai Ladiszlavics Anna leányát, Nádallyay 
Potenciánát és annak férjét, Tarródy Balázst.33 1570-ben Nádallyay Zsófia, Hetyey And-
rás felesége, Ladiszlavics János és László végül a soproni tanács elõtt közösen val-
lották, hogy a Káldyak az örökségbõl 800 magyar forint és 100 rénes forint készpénz 
összeggel kifizették õket.34 A legtovább Nádallyay Ferenc kifizetése húzódott, õ 1586–
1587-ben adta át az azért járó összeg kézhezvétele után részeit a Káldyaknak.35 

A Szent György utcai ház birtokosai a fentiek szerint már az 1560-as évek végétõl 
egyedül a Káldyak maradtak, az örökséghez tartozó birtokokat pedig több mint két év-
tizeddel késõbb mondhatták a magukénak. A jogban jártas, „jurista nemesember” 
Demeter – ahogyan sógora, a katonaköltõ Wathay Ferenc nevezte önéletírásában – 
1567-ben kapta meg a polgárjogot, amelyrõl 1569-ben adott a városnak reverzálist. A 
többi örökös részeinek megváltásával õ lett Sopron városának legvagyonosabb pol-
gára, amint az volt két elõdje, Mikebudai Soós Ferenc és Vadasfalvy Dávid is.36 
Sopronban élt, bár a város életében nem vett részt, mert – katolikus volta miatt – a 
protestáns város vezetõ tisztségeibe soha nem választották meg.37 

A Káldy család birtoklását már annak az elején váratlan esemény zavarta meg. 
1571-ben II. Miksa király arra való hivatkozással, hogy néhai nemes Mikebudai Soós 
Ferenc és felesége, nemes Ladiszlavics Katalin tulajdonát képezõ javaik törvényes le-
származottak hiányában a koronára szálltak vissza, azokat Petrasovith Horváth János-
nak adományozta, beiktatásával pedig a vasvári konventet bízta meg. A következõ év 
elején a konvent jelentette a királynak, hogy a beiktatást Sopron városában és a birto-
kokon a Felsõkáldi Káldyak, a Nádallyay és a Seged családok tiltakozása miatt nem 
tudta elvégezni. A jelentésben egyúttal a tiltakozók birtokjogát igazoló tanúvallatás 
eredményét is közölte. Az ügy további folytatása nem ismert, feltételezhetõ azonban, 
hogy a királyi adománylevél végül a birtokban levõk igazolt ellentmondása alapján ér-
vényét vesztette.38 

Káldy Demeter 1583-ban ebben a soproni házban hunyt el. Testvérei közül Amb-
rus már korábban, 1575-ben meghalt, csak János és Péter volt az élõk sorában. A ház 
tulajdonjogát, amely rajtuk kívül Demeter és Ambrus fiait is illette, az ezt követõ 
években õk váltották magukhoz. Ambrus fia Miklós még apja halálának évében pert is 
indított öröksége érdekében, amint azt Radéczi István helytartónak a soproni tanács-

                                                        
33 Békássy-cs. lt. 3. cs., 1569, fol. 18., 29.; A soproni tanács iratai alapján idézi Szakács Anita a 29. jegyzetben i. m. 91. 
34 Uo., 3. cs., 1570, fol. 10–11., 26–27., 29 és 4. cs., 1571: fol. 10–11., 1573: uo., fol. 10 és 1574. fol. 13–14. 
35 Uo., 5. cs., 1586, fol 3. és 1587, fol 6. 
36 A Káldyak soproni polgárságára Bán János: Sopron újkori egyháztörténete. (Győregyházmegye múltjából. IV.,2.) Sopron, 1939, 153 
(a továbbiakban: Bán 1939).; Házi Jenő: A soproni belváros házai és háztulajdonosai 1687-ben. SSz. 19 (1965), 129. és Házi 1982, 
1. köt., 194. N° 1946., valamint Szluha Márton: A Káldy család. Turul, 1994, 24–34. (a továbbiakban: Szluha 1994.) és Dominkovits 
Péter: Egy 17. századi Vas vármegyei alispán: felsőkáldi Káldy Péter. In: Mayer László – Tilcsik György szerk.: Egy emberöltő Kőszeg 
szabad királyi város levéltárában. Tanulmányok Bariska István 60. születésnapjára. Szombathely, 2003, 183–206 (a továbbiakban: 
Dominkovits 2003). 
37 Bán 1939, az előző jegyzetben i. h. 
38 Békássy-cs. lt. 4. cs., 1572, fol. 15. 
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hoz 1583-ban intézett parancsa mutatja.39 Ez a Miklós és János nevû nagybátyja 1587-
ben szerepel utoljára, feltételezhetõ haláluk után az õket illetõ rész Péterre szállt.40 
Demeter gyermekeinek, az elsõ feleségétõl, Polányi Annától származó Zsuzsannának 
és a második asszonytól, Wathay Zsuzsannától született István, Ferenc, Péter, János és 
Ambrus nevû fiainak, meg Erzsébet leányának is nagybátyjuk, Péter volt a gyámja, a 
fiukat akkoriban még ritka módon õ taníttatta Bécsben és Grazban.41 A soproni ház-
ban, az ahhoz tartozó külsõ városi majorban, szõlõkben és egyéb birtokokban levõ ré-
szeiket végül is 1598-ban Káldy Péter özvegye és 1611-ben Ferenc nevû fia vásárolta 
össze tõlük.42 

A 16–17. század fordulójának évtizedeiben a négy Káldy fivér Ladiszlavics Katalin-
tól örökölt vagyona egyedül a legifjabb testvér, Péter kezében egyesült. A Radéczi Ist-
ván egri püspök, királyi helytartó servitori körébe tartozó Káldy Péter 1581-ben még 
Demeter és János bátyjával együtt részesült ismételt címeradományban. Bátyjai halála 
után egyedül az õ lakóhelye lett a Szent György utcai ház. Õ maga nem volt soproni 
polgár, a város ezért követelte tõle a polgáreskü letételét, a tanács azonban elõkelõ 
pártfogói miatt az ügyet Péter haláláig nem merte törésre vinni.43 

Az eredeti felsõkáldi birtokból a Ladiszlavics örökséggel, a soproni házzal és az ah-
hoz tartozókkal a vagyonosabb középbirtokos nemesség sorába került Káldy család 
1582-ben Péternek Bejczy Dorottyával kötött házasságával tovább emelkedett. A há-
zasságba a családja utolsó tagjaként fiúsított Bejczy Dorottya azt a vagyont hozta, ame-
lyet nagyapja, a királyi jogügyigazgató Ambrus és apja, a vasi alispán Gergely gyûjtött 
össze hét vármegyében, Vastól és Soprontól Veszprémen és Nyitrán át Zemplénig, 
Szabolcsig és Szatmárig, mintegy 30 faluban, a soproni Tábor és a vasi Szõkefölde kas-
télyaival, Németújváron és Szombathelyen városi házzal.44 A Káldy család többi tagjá-
tól Káldy Péter és késõbb Ferenc fia ugyanakkor összevásárolta az unokatestvérek ré-
szeit is,45 így egyesítve kezükben a Ladiszlavics és a Bejczy örökséget, amellyel már 
megközelítették a kisebb fõnemesi családok vagyonát.46  

Ezt a tekintélyes gazdagságot csupán kis mértékben kisebbítette a Seged családdal 
1568 óta kiújult birtokper. Azt az ifjabb Seged György indította akkor a ligvándi birtok 
miatt Káldy Demeter ellen.47 A per 1582-ben már Radéczi István,48 1588–1591 között 

                                                        
39 Békássy-cs. lt. 5. cs., 1583, fol. 7. 
40 Uo., 1587, fol. 6. 
41 Káldy Demeter családjára és gyermekeire: Wathay Ferenc Énekes Könyve. Sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta Nagy Lajos. Bp. 
1976, 141.; Káldy Péter gyám szerepére: Békássy-cs. lt. 5. cs, 1588, fol. 55–60, 63.; Néhai Káldy Demeter fiainak taníttatására: 
Véghely gyűjtemény, 3. cs., Káldy-család iratai, fol.2, 3–6., és Grüll Tibor: „Studia humanitatis” a XVI–XVII. századi Sopronban. SSz. 
47 (1993), 340., 7. jz. 
42 1598: Békássy-cs. lt. 6. cs. 1598, fol. 14.;1611: uo., 8. cs. 1645–1649, fol. 44. 
43 Házi 1982, 1., 194. 
44 A Bejczy örökségre Szluha 1994, 28., valamint Bejczy Ambrus 1570-ben és fia, Gergely 1576-ban készült végrendelete: MNL OL R. 
319. 6. cs. Bejczy-cs. iratai, 1570, 1576. 
45 1583-ban néhai Káldy Miklós és Ladiszlavics Borbála fiának, Ambrusnak a fia Miklós még Radéczi István helytartó előtt biztosította 
jogát a soproni házhoz: Békássy-cs. lt. 5. cs., 1583, fol. 7.; 1586-ban az elhunyt Káldy Demeter részei miatt pereskedett a rokonság. 
Erre és Káldy Péternek a várossal való viszonyára: Házi Jenő, 1982, 1. köt,, 194. N° 1946.; 1598-ban viszont már Káldy Demeter fia 
István adta el örökölt részeit a maga és testvérei nevében is Káldy Péternek: uo., 6. cs. 1598, fol. 14., végül 1611-ben vette meg néhai 
Káldy Demeter, Ambrus és János örököseitől azok részeit Káldy Péter és Bejczy Dorottya fia, Ferenc: uo., 8. cs., 1646–1649, fol. 44. 
46 Szluha 1994, 28. 
47 Békássy-cs. lt. 3. cs., 1568, fol. 20. 
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pedig Fejérkövy István helytartó elõtt folyt, az 1542 óta keletkezett iratok felsorakoz-
tatásával.49 A Seged és a Káldy család közötti sok évtizedes ellentét végül felkért 
békebírák közvetítésével, békés egyezséggel végzõdött.50 A viszályt a 17. század elején 
az utolsó pereskedõ ifjabb Seged György Ferenc nevû fia és Káldy Péter Borbála nevû 
leányának házassága zárt le, amellyel az új férj meghatározott részt kapott a Szent 
György utcai házból és annak tartozékaiból, bár abba sem õ, sem utódai nem költöz-
hettek be.51 

A 16. század végétõl Káldy Péternek és családjának a lakóhelye felváltva a soproni 
ház és a szõkeföldi kastély volt. Káldy Péter 1598-ban Sopronban, feltételezhetõen a 
Szent György utcai házban hunyt el. Dunántúli viszonylatban rendkívül tekintélyes va-
gyona három fiára, az apjuk halála idején még kiskorú Ferencre, Györgyre és Mihályra 
szállt, miután özvegye rövidesen férjhez ment Chemethey István vasi alispánhoz.52 A há-
rom fiú közül György hamarosan meghalt, a családi iratok 1600-ban említik utoljára. 
Káldy Mihályt a 16–17. században mindvégig katolikusnak maradó család papnak tanít-
tatta. Õ 1621-ben már Sopron város javadalmas papja, 1624-tõl Sopron városplébánosa, 
pozsonyi, majd 1638-tõl gyõri kanonok. 1641-ben gyõri nagyprépost, Kissennyei 
Sennyey István püspök, királyi kancellár pártfogoltja.53 Nagypréposti kinevezése 
alkalmával bátyja, Ferenc házat vásárolt neki Gyõrött, amelynek fejében lemondott sop-
roni és szõkeföldi örökségérõl, s így a Szent György utcai házban – a Seged családot 
illetõ névleges rész kivételével – Káldy Ferenc maradt az egyedüli lakó.54 

Káldy Ferenc a családjának a legmagasabb szintre jutott tagja, aki a Dunántúl 
északi felében vezetõ megyei és katonai tisztségeket ért el. 1612-ben nõsült, feleségül 
véve Kisfaludy Balázs soproni alispán és Ládonyi Zsuzsanna leányát, Annát, akivel 
családi öröksége mellé a Kisfaludy és a Ládonyi birtokokból egyaránt kapott további 
részeket, többek között a Sopron megyei Mihályi kastélyából is.55 Vagyona tovább 
növekedett, amikor 1620-ban megkapta a Hosszútóty család kihalt vati ágának Vas és 
Veszprém megyei birtokait.56 Az 1610-es években több alkalommal választotta Vas me-
gye különbözõ tisztségekbe, volt királyi adószedõ, országgyûlési követ, végül 1632–
1636 között a megye egyik alispánja, már 1622-ben Gyõrött lovaskapitány, 1628-tól 
pedig Eszterházy familiárisként Pápán kapitány. 1637-tõl egerszegi kapitányként 

                                                                                                                                           
48 Uo., 5. cs. 1582, fol. 21. 
49 Uo., 5. cs., 1588, fol. 52, 55–60 6. cs., 1589, fol. 66 6. cs. 1590, fol. 2–22. és uo., 1591, fol. 24. 
50 Uo., 5. cs., 1586, fol. 59. A békebírák és egyben tanúk: Meszlényi Benedek, Székely Mátyás, Hollósy Ferenc és Bejczy Miklós, 
valamennyien Vas vármegye tekintélyes nemesei voltak. 
51 Uo., 8. cs., 1646, fol. 44. 
52 Balogh Gyula: Vasvármegye nemes családjai. Szombathely, 1901, 25–26.; Szluha 1994, 34. és Tóth Péter: Vas vármegye közgyűlési 
jegyzőkönyveinek regesztái. II. Szombathely, 1992, no. 1334.; Káldy Péter és Bejczy Dorottya elsőszülött fiaként 1584 őszén Ferenc 
látta meg a napvilágot, György és Mihály ezt követően született: Dominkovits 2003, 185. 
53 Póda Endre: A soproni kath. „Parochia” és a soproni kath. hitközség története. Sopron, 1892, 37. (a továbbiakban: Póda 1892); 
Payr Sándor: Egyháztörténeti Emlékek. I. Sopron, 1910, 193.; Bán 1939, 153. 
54 Véghely gyűjt. 3. cs., Káldy Ferenc iratai, fol. 4. 
55 Kisfaludy Balázs gyermekei 1624-ben osztották meg szüleik örökségét: MNL OL Kisfaludy család levéltára (Kisfaludy-cs. lt.), 5. cs. 
1624. március 12.; A Kisfaludy Annának, Káldy Ferenc feleségének jutott egynegyed részt 1639–1643 között vásárolta vissza tőle 
testvére. Kisfaludy István: uo., 6. cs. 1643. július 14-i dátummal a kifizető Kisfaludy István sajátkezű összeírása. 
56 Szluha 1994, 29. A mai Külsővat központú, hét falura terjedő uradalom előző birtokosa azonban nem a Szluha Márton által jelzett, 
a családja főágából származott sánta Hosszútóty György veszprémi főkapitány volt, hanem a vati uradalmat a 16. század eleje óta 
birtokló, a család vati ágából származó, fiúörökös nélkül elhunyt Hosszútóty ifjabb György. 
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Batthyány I. Ádám dunántúli fõkapitány és a Kanizsával szemben vetett végvárak ge-
nerálisának helyettese, azaz vicegenerális, egyúttal a Batthyány magánhadak 
fõkapitánya.57 

Ott betöltött kiemelkedõ szerepét, mûveltségét és jogi ügyekben való jártasságát 
bizonyítja, hogy Batthyány Ádám vele beszélte meg családi levéltára rendezésének 
alapelveit, a Németújvárra telepített ferencesek számára elképzelt adományát, sõt sa-
ját fiainak iskoláztatását is.58 Vezetõ hivatalaival együtt tevékeny szerepet játszott Vas 
és Veszprém megyék közigazgatásában és török elleni védelmének szervezésében, sõt 
azon túl a Batthyány, a Nádasdy és az Eszterházy magánhadak megmozdulásaiban is.59 
Közéleti szereplései során – amely közben Egerszegtõl Pápán át Gyõrig és a pozsonyi 
országgyûlésig egyaránt megfordult, sõt 1618-ban, II. Ferdinánd pozsonyi koronázási 
lakomáján a résztvevõ 42 étekfogó közt szerepelt60 –, soproni házában is sokszor volt 
szállása. Káldy Ferenc 1648. május 29-én itt, a soproni házban halt meg. Egy héttel ko-
rábban tett végrendeletében úgy rendelkezett, hogy ha Sopronban halna meg, a feren-
cesek ottani templomába, ottani „bótunkban es temetõ heliünkön”, ha pedig 
Ligvándon levõ kúriájában, akkor vigyék Szõkeföldre és a domonkosok szombathelyi 
Szent Márton egyházába temessék.61 

A Felsõkáldi Káldy családnak a végrendelet szövege szerint a soproni ferences temp-
lomban családi sírboltja volt. Annak alapításáról, építésérõl nincs ismert adat, 
feltételezhetõ azonban, hogy azt a Szent György utcai ház elsõ Káldy birtokosa, a jogtu-
dós Demeter készíttette. A soproni házában elhunyt Káldy Ferenc vicegenerálist azon-
ban mégsem a ferencesek templomába temettette családja. Özvegye, Kisfaludy Anna a 
Batthyány Ádámot férje haláláról tudósító levelében azt írta, hogy temetése a „Sz. Már-
toni Dominicanus Paterek Sz. Egyhazában vagyon”.62 Ugyanebben a levélben, amelyben 
felkérte, vegyen részt férje temetésén, javasolta, hogy kíséretével Németgencsen csatla-
kozzon a Sopronból induló temetési menethez. Az elhunyt fia, az ifjabb Péter ehhez a 
menethez Batthyánytól apja tisztségéhez méltó felszerelést, fegyvereket, sisakot, nyer-
get, hat darab párducbõrt kért, valamint azt, hogy Káldy Ferenc egykori vitézei közül öt-
ven lovas kísérje Kópházától, és kellõ számú gyalogos, akik Harkán gyülekezzenek. A lo-
vasokat vezetõ, szintén Batthyány-servitor Ságody Istvánnal trombitásokat és rézdobo-
sokat is kért.63 Ez a fegyveres kíséret vonult be 1648. szeptember 30-án Sopronba, és 
vitte onnét még aznap Káldy Ferenc vicegenerális koporsóját ünnepélyes menetben, 

                                                        
57 Dominkovits Péter: Főúri familiárisok. Sopron vármegye alispánjai a 17. században. In: G. Etényi Nóra – Horn Ildikó szerk.: Idővel 
paloták... Magyar udvari kultúra a 16–17. században. Bp., 2005, 514. 
58 Koltai András: Magyar udvari rendtartás. Utasítások és rendeletek, 1617–1708. Bp, 2001, 17. és uő: Batthyány Ádám és könyvtára. 
A Kárpát-medence kora újkori könyvtárai. IV. Bp, 2002, 65., valamint: „Im küttem én orvosságot”. Lobkowitz Poppel Éva levelezése, 
1622–1644. Összegyűjtötte, sajtó alá rendezte, a kísérő tanulmányt írta Kincses Katalin. Régi magyar történelmi források. III. Bp., 
1993, 164, 198. 
59 Pályafutására, tisztségeire és szerepére ld. Dominkovits 2003, 185–188. 
60 Pálffy Géza: Koronázási lakomák a 16–17. századi Magyarországon. Századok 138 (2004), 1073–1076. 
61 MNL OL E. 148. NRA. Fasc. 389., no. 22. 
62 MNL OL A herceg Batthyány család körmendi levéltára, P. 1314. Missilis levelek (Batthyány-cs. lt. Miss.), no.23.581/a. 
63 Uo., no. 23.608., idézi Dominkovits 2003, 189. 38. jz. 
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Batthyány Ádám generális és nemesi servitorai kíséretében Szombathely-Szõkeföldére, 
s onnét a szomszédos domonkos templomba.64 

A Szent György utcai ház történetében Káldy Ferenc halálával olyan új fejezet in-
dult el, amely korábban kezdõdött és a Káldy család tulajdonlását Ferenc halála után 
alapvetõen ingatta meg. A Gunyafalvi Seged familiával majdnem egy évszázadon át vi-
selt per, illetve az azt lezáró egyezség nyomán a ház egy része már csak névlegesen 
volt a Káldyaké. A család elõkelõ és befolyásos tisztségeket betöltõ, Batthyány-servitor 
és vicegenerális tagja haláláig megakadályozta a tulajdonjog szétaprózódását.  

Káldy Ferenc húga, Zsuzsanna, Cziráky Mózes felesége ugyanis 1626-ban szintén 
igényt tartott a családi örökségbõl õt leányágon illetõ részre, amelyet 1627-ben meg is 
kapott, de úgy látszik, éppen úgy csak elvben, mint korábban Seged Ferenc.65 Erre az 
mutat, hogy még Káldy Ferenc életében, 1637-ben pert indított ellene anyai öröksége 
érdekében Cziráky Mózes és Káldy Zsuzsanna fia, Ádám, amelyet azután 1648 után 
Káldy Ferenc fiai ellen folytatott. Ennek során III. Ferdinánd király 1652-ben mandá-
tumot intézett Sopron városához annak érdekében, hogy Cziráky Ádámnak néhai 
Káldy Ferenc fiai, Péter, Ferenc és István adják ki a soproni Szent György utcai házból 
és annak tartozékaiból, valamint a Káldy család vagyonából az õket illetõ részt.66 A 
királyi parancsra a három Káldy testvér, Péter, Ferenc és István a családi birtokok 
ügyében Batthyány Ádám generális, Vas vármegye és a vasvári káptalan elõtt a 
rohonci kastélyban kötött békés egyezséget unokatestvérükkel, Cziráky Ádámmal. 
Enek értelmében a szõkeföldi kastélyról és az ahhoz tartozó Vas és Sopron megyei 
birtokokról, meg néhai Káldy Mihály nagyprépost hagyatékáról Cziráky lemondott, 
helyette azonban megkapta a Sopron megyei Alsó- és Felsõ-Rámócot, valamint 
Schwaingrubot és 300 birodalmi tallérért megvásárolta a Bejczy örökséghez tartozó, 
Sopron megyei Csencset.67 Az egyezség szövegében a soproni házról nem esik szó. 

A Szent György utcai házból illetõ örökségéért Cziráky Ádám azonban még ugya-
nebben az évben Pálffy Pál nádorhoz fordult jogorvoslatért. A király és a nádor intéz-
kedései nyomán a város vizsgálatot folytatott az ügyben, amelyben megállapította a 
panaszos Cziráky örökösödési jogát.68 Cziráky Ádám – aki az 1620-ban bárói címet ka-
pott jogász és királyi ítélõmester, majd személynök apja nyomán ugyancsak jogász-
ként ekkor már Pálffy nádor ítélõmestere volt – 1652-ben ezer magyar forintért zá-
logba vette a Seged családnak a házban birtokolt részét.69 A házba történõ bevezetését 
a soproni tanács a Káldyak tiltakozása miatt azonban nem végezhette el, ezért a ház 
birtokáért folyó per tovább húzódott. 1656-ban Nádasdy Ferenc országbíró utasította a 
tanácsot a bevezetésre, amelynek az most sem tudott eleget tenni.70 Végül a város Ná-
                                                        
64 Dominkovits 2003. Káldy Ferencnek a szombathelyi Szt. Márton templomba történt temetésével kapcsolatosan tárgyi emlék nem 
maradt. Minderre ld. Zsámbéky Monika: A szombathelyi Szent Márton templom 17. századi építéstörténete és berendezései. 
Művészettörténeti Értesítő 2001, (3–4. sz.), 221–268. 
65 Békássy-cs. lt. 9. cs., 1658, fol. 8–8v. 
66 Békássy-cs. lt. 9. cs., 1658, fol. 7. 
67 Uo., 9. cs., 1652, fol. 37. 
68 Uo., 9. cs.,1658, fol .8. 
69 A Pálffy nádor által elrendelt vizsgálat: uo., 9. cs., 1658, fol.14–18v.; A Seged birtokrész zálogba vételére: uo., 9. cs., 1652,fol. 32. 
Az 1652-ben férfiágon kihalt Seged család részét néhai Seged Ferenc és Káldy Borbála leányának, Dorottyának férjétől, Hollósy 
Benedektől vette zálogba Cziráky Ádám. 
70 Uo., 9. cs. 1658, fol. 34, 39v–43v. 
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dasdy országbíró megismételt parancsa értelmében Ladiszlavics Katalin 1565. évi 
végrendeletétõl kezdve foglalta össze a Cziráky család jogairól szóló hivatalos iratokat, 
köztük III. Ferdinánd király, Csáky István tárnokmester és Nádasdy Ferenc országbíró 
mandátumait,71 és annak birtokában 1658. június 12-én Artner Vilmos „juris 
utriusque Doctor et magister Civium” vezetésével a Káldy testvérek tiltakozása elle-
nére külön bizottság osztotta fel a házat a perben álló felek között.72 Ezzel és a Seged 
család részének korábbi zálogba vételével Cziráky Ádám a ház több mint a felének 
ténylegesen is a birtokába jutott. Egy összeírásban 1663-ban ezért szerepel a ház 
„Kaldy Ferenc und Cyrakisch Haus” címen. 

A Cziráky perben résztvevõ három Káldy fivér közül a 17. század második felében 
már egyik sem élt a soproni házban. A két idõsebb, Péter és az ifjabb Ferenc az 1630–
1640-es években a jezsuiták gráci iskolájában tanult, nagykorúságukat elérve pedig 
apjuk katonai hivatását folytatták. Péter eleinte a gyõri várõrség lovas hadnagya, 
késõbb pápai vicekapitány, 1647-tõl veszprémi, 1656-tól vasi alispán, egyúttal Batth-
yány servitor. Az 1655-ben történt családi birtokosztozás alkalmával a vati uradalmat 
kapta, ahol felépítette saját kastélyát.73 Az ifjabb Ferenc úgyszintén Batthyány familiá-
risként a fõúri magánhadsereg fõkapitánya, amellett tevékeny szereplõje Vas megye 
életének. Az 1655. évi osztozás alkalmával a szombathely-szõkeföldi birtoktest lett az 
övé.74 A harmadik testvér, István csupán kisebb tisztségeket viselt Vas megye életé-
ben, egyébként a Sopron megyei Ligvándon lakott.75  

A soproni ház megmaradt része, amely az ismert adatok alapján az ifjabb Ferenc és 
István öccse birtokában maradt, ekkorra már számukra feleslegessé vált, megtartása 
csupán terhet jelentett. Valószínûleg ennek enyhítésére 1663-ban a Ligvándon lakó 
Káldy István ezer tallért adott unokaöccsének, Hollósy Ferencnek annak érdekében, 
hogy az visszaválthassa Cziráky Ádámtól az apja, Hollósy Benedek által a ház elzálogo-
sított Seged örökségét, s azt õ vehesse át zálogba. A pénzt Cziráky nem fogadta el és 
nem adta vissza a nála 1652-tõl zálogban levõ résztulajdont sem, annak ellenére, hogy 
Hollósy perre vitte a dolgot.76 Ezt a házrészt végül 1668-ban Cziráky özvegye 4500 ma-
gyar forintért Gersei Pethõ László kiskomáromi kapitánynak és feleségének, 
Bessenyey Magdolnának adta el, akiket viszont Káldy István most ezért vont perbe.77 
1663-ban az épület a soproni összeírásban ezért szerepel „Kaldy Peter und Peteö 
Laszlo” tulajdonosokkal. 

Ugyancsak az 1660-as évek elején ifjabb Káldy Ferenc a maga házrészét a szombat-
helyi dominikánusok elõtt négyezer forintért gróf Batthyány Erzsébetnek, Erdõdy 

                                                        
71 Uo., 9. cs., 1658, fol 6–43. 
72 Uo., 9. cs., 1658., fol 43v–47. 
73 A két idősebb Káldy testvér gráci tanulására, Péter, illetve Ferenc pályafutására ld. Dominkovits 2003, 191 és skv., a vati kastélya 
építésére ld. Koppány Tibor: A külsővati plébániakert címeres köve. In: Ilon Gábor szerk.: Tanulmányok Külsővat történetéből. 
Külsővat, 1996. 
74 Szluha 1994. 29–30. és Dominkovits 2003, 190. 
75 Mindhárom testvér, különösképpen István életére vonatkozóan egymással ellentétes adatokat közöl Házi 1982, Szluha 1994, és 
Dominkovits 2003, a soproni ház története szempontjából azonban ezek nem lényegesek. 
76 Békássy-cs. lt. 10. cs., 1677–1679, fol 10–17v. 
77 Házi 1982, 1., 103, 308. 
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György özvegyének zálogosította el a zálogösszeg többévi részletfizetése feltételével.78 
A két testvér 1666-ban viszont a városnak ajánlották fel megvételre, az azonban visz-
szautasította az ajánlatot. 1667-ben hosszabb tárgyalás után végül Batthyány Erzsébet 
vásárolta meg Káldy Ferenc, 1673-ban pedig öccse, István részét és abba be is költö-
zött.79 A ház bonyolult birtokviszonyai körüli ügyek ezzel még nem zárultak le. Az 
1672-ben a soproni házban végrendelkezõ Batthyány Erzsébet az épületet a magyaror-
szági domonkos rendnek hagyományozta, s ahhoz 1674-ben megvásárolta az akkor 
már Pethõ László birtokában levõ, egykori Cziráky részt is.80 

A következõ években a domonkos rend a Szent György utcai házban csupán egyet-
len szerzetest tudott tartani és nem szervezett oda önálló szerzetesi házat sem, ezért 
azt el akarta adni. Az épületet a szomszédos házakkal együtt – amelyek közül az egyik, 
amelyik valamilyen összefüggésben volt a 3. számúval, 1653-tól 1670-ig Nádasdy Fe-
renc országbíróé volt – 1684 és 1687 között Eszterházy Pál vásárolta meg és cserélte el 
a jezsuita rend Szélmalom utcai nemesi konviktusával. A jezsuiták nemesi konviktusa 
a rend 1773-ban történt felosztásáig mûködött itt.81 A soproni összeírásban ezért 
szerepel a ház 1686–1687-ben „Nadasdisch Haus, P. P. Dominicani” bejegyzéssel, majd 
1699–1734 között „Convictus Nobilium” címen. Mai formáját végül is a Festetics csa-
ládnak köszönheti, amely 1786-ban vásárolta meg a helyén álló többi házzal együtt és 
a 18. század végén építtette bérházzá.82 A telekkönyvben „Tolnai Festetics György 
gróf” 1787-tõl szerepel tulajdonosként. 

 
* * * 

 
A Szent György u. 3. ház homlokzatának a kapualjtól délre esõ részén az ablakok 

között levezetõ esõcsatorna törése következtében 1971-ben nagyobb felületen leesett 
a vakolat és az az alatti, köpenyszerû külsõ falazat mögül csúcsíves kisebb ablakok tö-
redékei kerültek elõ. A csatorna szükséges javítása, illetve a homlokzat szükséges 
helyreállítása elõtt az Országos Mûemléki Felügyelõség Sopronba helyezett 
mûvészettörténésze, Dávid Ferenc végzett falkutatást.83A feltárás során az addig már 
több belvárosi házon megtaláltakhoz hasonló kapcsolt ablak-együttes került elõ, 
amely egykor három szegmensív alatt kisebb csúcsíves és többkaréjosan mérmûves 
nyílásból állott (2. kép). Az ilyen módon kialakított ablakcsoportok azokhoz az utca-
vonalra merõlegesen felépített, oromzatos kõházakhoz tartoztak, illetve Sopronban 
olyanokon kerültek elõ, amelyeket a 14. század folyamán a gazdag kereskedõ polgár-

                                                        
78 A zálogosítás tényét az összeg első részletének 1665. július 31-én történt törlesztéséről Batthyány Erzsébet részéről adott nyugta 
mutatja: Békássy-cs. lt. 9. cs. 1666–1669, fol 35. 
79 Békássy-cs. lt. 10. cs., 1677–79., fol. 17.; Házi 1965, 129. és Házi 1982, 194. 
80 Batthyány Erzsébet végrendelete: Batthyány-cs. lt. P. 1313. Misc. Ser. II. no. 44/2.; A ház teljes megvételére és a domonkosok 
számára történt átadására: Bán 1939, 271. 
81 Póda 1892,. 37.; Payr Sándor: A soproni evangélikus egyházközség története. Sopron, 1917., 464, 473.; Bán 1939, 271.; A Nádasdy 
részre: Házi 1965, 129. 
82 Csatkai Endre: Sopron műemlékei. In: Csatkai Endre – Dercsényi Dezső szerk.: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 19562, 179, 
181, 224. 
83 Az általa végzett falkutatás eredményei alapján és azok egyes részleteinek bemutatására, az Országos Műemléki Felügyelőség 
tervező építészeként 1974-ben e sorok írója készített tervdokumentációt, amelynek nyomán készült el a jelenleg látható, a középkori 
részleteket is bemutató homlokzat helyreállítása. 
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ság emeltetett. A hasonlóképpen épített, csoportosan elhelyezett ablakok mögött álta-
lában faburkolatú, fûthetõ lakószobák voltak, amint azt a témáról írott összefoglaló-
jában és a Templom u. 12. számú házzal kapcsolatosan éppen Dávid Ferenc bizonyí-
totta.84  

 

 
2. kép. A kapcsolt gótikus ablak 1971-ben elõkerült részei. (volt KÖH. Fotótár, 104.793.) 

 
A második világháború során megsérült Szent György utcai épület 1954-ben tör-

tént helyreállítása alkalmával az azt tervezõ Riedlmayer Gyula építész a ház föld-
szintjén már talált középkori részleteket: a kapualjban gótikus ülõfülkéket, a ház déli 
végén pedig az épület akkor eszpresszóvá alakított középkori üzlet gótikus homlok-
zati részleteit. Õ közölt elõször a ház korábbi történetérõl építéstörténeti adatokat 
1957-ben. Az elõkerült ülõfülkék, az üzlethelyiség homlokzatán elõkerült nyíláscso-
port és a háznak a szomszédos Szent György u. 5. felé beforduló rövidebb oldalán fel-
tárt gótikus ablak alapján az akkor megtalált középkori részleteket a 15–16. század 
fordulóján épülteknek tartotta.85 

A középkori részletek értékeléséhez Mollay Károly 1959-ben megjelent háztörté-
neti mûve nyújtott további alapokat. Az abban közölt adatok nyomán vált ismertté, 
hogy az épület már 1379-ben két telek szélességében terült el, ott már akkor 

                                                        
84 Dávid Ferenc: Gótikus lakóházak Sopronban. In: Magyar Műemlékvédelem 1967–1968. Bp., 1970, 117. és Uő: Sopron, Templom 
u. 12. In: Beke László – Marosi Ernő – Wehli Tünde szerk.: Művészet Zsigmond király korában, 1387–1437. Bp., 1987,II., 207–209. 
85 Riedlmayer 1957. 
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nagyméretû, gazdagon kialakított polgárház emelkedett. A jelenlegi házon feltárt épü-
letrészek közül a déli földszinti helyiség két, lépcsõzetes kapcsolt ablakának kora 
ugyanakkor a soproni belsõ város más házain az elmúlt évtizedekben elõkerült és ha-
sonló kialakítású nyílások nyomán, fõképpen azonban az azokat több épületen feltáró 
Dávid Ferenc már idézett, összefoglaló értékelése alapján a 14. század második felére 
helyezhetõk, s talán az elsõ ismert háztulajdonos az 1379-es összeírásból ismert Hans 
Schwärzel/Schwerzel János házához is tartozhattak.86 A kapualjban talált ülõfülkék és 
a homlokzat beforduló déli oldalán levõ földszinti ablak viszont a középkor végén ké-
szült, egy évszázaddal késõbb (3. kép). 

 

 
3. kép. A kapcsolt ablakcsoport bemutatásra került középsõ része az alatta elõkerült konzolsorral és 

középkori üzletajtóval. (Bolodár Zoltán felvétele) 

Az elõkerült ablakrészletek töredékeibõl a Sopronban talált hasonlók alapján a ház 
emeletén levõ gótikus ablakcsoport egykori képe rekonstruálható. Öt kisebb ablaknyí-
lásból állt, amelyek a falsíkba mélyített és fent középsõ kettõs kõkonzolra támasz-
kodó, lapos ívekkel áthidalt fülkében helyezkedtek el. A mélyített fülke közepén, a 
kettõs kõkonzol alatt aszimmetrikusan helyezkedik el a középsõ, s egyben legnagyobb 
méretû, több lépcsõvel mélyített, csúcsíves ablak. Ennek második lépcsõjében 
élszedett keretben hármas ívû, kõbõl faragott mérmû ül, azon belül pedig újabb két, 
mélyített lépcsõben hasonlóan mérmûves kis ablak töri át a falat. Ezt a legdíszeseb-
ben kialakított nyílást kétoldalt egyszerûbb és kisebb méretû, mély rézsûvel ellátott, 
                                                        
86 A kettős ív alatt Riedlmayer az ablakoknak csak csekély maradványát találta meg, s ennek jelzésére csak az egyik ablaksort 
rekonstruálta, ám az sem tekinthető hitelesnek. Megjegyzendő az is, hogy ennek az ablakrendszernek valamennyi ismert darabja 
lakószobát világított meg. Valószínű tehát, hogy itt is ez volt a helyzet. Még az is föltehető, hogy ez a nyílássor kisebb, földszintes 
házhoz tartozott. 
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hasonlóképpen csúcsíves ablakok vették közre. A három ablak felett második sorban, 
a kettõs kõkonzol két oldalán két újabb, az alsóknál is kisebb, mélyen rézsûzött és 
csúcsíves ablak helyezkedik el. (3. kép) Az öt nyílásból összetett ablakcsoport alá fut 
be a csoportos ablakfülkével jellemezhetõ 14. századi ház utcai falsíkját és a tõle egy-
kor délre emelkedõ és eltérõ síkban álló torony falát összekötõ, csúcsívekkel áthidalt 
és késõbbi kõkonzol sor. Az egykor mögötte levõ, faburkolatos helyiség volt az 1534. 
évi összeírás ötablakos szobája. 

A ház ebben a gótikus formájában egy évszázadnál hosszabb ideig állt. A 
Riedlmayer Gyula által megtalált késõgótikus részletek azt bizonyítják, hogy a 15. szá-
zad vége felé, vagy a 16. század legelején átépítették. Ennek a kornak a formavilágát 
bizonyítja a Szent György utca 5. számú ház felé beforduló, kis homlokzati szakaszon 
feltárt ablak, a kaputól északra, a földszinten elõkerült és az elõbbihez hasonló ablak 
töredéke, és maga a jelenlegi, akkor beépített kapualj, illetve annak ugyancsak késõ 
gótikus ülõfülke sora. A korai gótikus, kapcsolt ablakcsoportot csak ezt követõen fa-
lazták be és helyére az ugyanott talált kõkeret töredékek alapján új, nagyobb ablako-
kat készítettek.  

Az 1974-ben végzett homlokzat helyreállítás alkalmával a ház késõ barokk hom-
lokzati egységének megõrzése érdekében a lemélyített fülkében elõkerült korai góti-
kus ablakcsoportból csak a megközelítõen épségben maradt középsõ, valamint a fe-
lette megtalált két nyílás került bemutatásra. A homlokzat déli szakaszán, a földszint 
felett olyan, ugyancsak korai gótikus kõkonzol-sor került elõ, amellyel a ház emeleti 
falát az utcavonal, illetve a földszint alig észlelhetõ törését kiegyenlítették. A konzol-
sor alatt már a helyreállítás befejezése idején viszont további késõközépkori részlet 
került elõ. Ez az 1954 utáni cukrászda – eszpresszó bejáratául szolgáló, felsõ részén 
lapos ívû, közepén függõleges szárral osztott kõkeret, amely egy egykori és kisebb kö-
zépkori üzlet bejárata volt.87 A ház homlokzatán tervszerû, valamennyi részletet fel-
táró kutatás eddig nem folyt, ezért arról csupán annyit lehet megállapítani, hogy 
1534-ben, amikor Pulyai-Pullendorfer Mihály csõdbejutása következtében a házat ki-
rályi parancsra lefoglalták, annak külsõ megjelenése már késõi gótikus formákat mu-
tatott. 

Az enyhe szögben törõ földszinti falak felett elõkerült, az emeletet egységes síkba 
foglaló konzolsor arról tanúskodik, hogy annak építésével két, egymástól eltérõ hom-
lokzatvonalú házat alakítottak egységgé, még a 14. század második felében. A kettõs 
telek déli szakaszán tehát már akkor is állt valamilyen, ma még közelebbrõl nem is-
mert épület. Az 1534-es összeírás88 a ház egyik oldalán efölé emelkedõ tornyot említ. 
Riedlmayer Gyula a mai lépcsõház harmadik emeleti magasságában, az északi 
tûzfalban általa észlelt lépcsõfokhelyek, néhány falcsonk és egy kisméretû ablak 
nyomán ezt a tornyot a telek északi oldalára vélte elhelyezhetõnek. A Káldy család ira-
tai közül elõkerült 1658-ban készült összeírás helyiségeinek sorrendje és annak az 
1534-es összeírással történt egybevetése, illetve azonosítása alapján a torony nem ott, 

                                                        
87 A földszinti kis ajtó, a konzolsor és az emeleti gótikus ablakdarab bemutatását 1974-ben az akkori műemlékvédelmi hatóság, az 
Országos Műemléki Felügyelőség soproni építésvezetősége végezte Orosz József irányításával, e sorok írójának építészeti tervei 
alapján. 
88 Az 1534-es összeírás: SVL Lad. LVIII. fasc.1. nr.4/6, Feloldását ld. Mollay 1959, 4–5. és Riedlmayer 1957, 30. 
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hanem a ház déli végén emelkedhetett. Ezt árulja el a földszint alaprajza is: a mai Fó-
rum éttermet magába foglaló, megközelítõen négyzetes alaprajzú, középoszlopos he-
lyiség feltûnõen vastag, a ház többi részétõl eltérõ falai arról tanúskodnak, hogy az 
1534-ben még fennálló torony a felett emelkedett (4. kép). 

A középkori Sopronban a Szent György utca 3. számú ház telkén álló torony nem 
volt egyedüli. Az eddig felfedezetteket legutóbb a sok középkori házat helyreállító 
Sedlmayr János ismertette és foglalta össze.89 A Kolostor utca és az Új utca közötti há-
zak északi szakaszában négy, az Új utca és a Szent György utca között pedig egy to-
vábbi torony léte bizonyítható. Csupán a késõbbi átépítéseknek és fõleg a kutatás hi-
ányának tudható, hogy más, egykor létezett tornyok építészeti részletei eddig még 
nem ismertek. A legkorábbi a Kolostor u. 13. számú ház telkén álló, amely körül a 13. 
században és a 14. század elején még fából épültek a lakóházak.90 Történeti adatokból 
ismert az az 1256-ban említett torony, amely a mai városháza helyén állott akkor, egy 
további 1250-bõl, amely a johannitáké volt. A középkori városban álló torony nem 
soproni sajátosság volt: a magyarországi építészet történetének ismert adatai szerint 
Budán, Pozsonyban, Székesfehérvárott, Nagyszombatban és Zágrábban is álltak ilye-
nek, ahogyan azt a témát összefoglaló Entz Géza, Sopronra vonatkozóan pedig Mollay 
Károly felsorolta.91 Az ott említetteken kívül többek között a középkori Visegrádon, 
Gyõrött és Németújváron, valamint az erdélyi Radnán és Nagyszebenben álló tornyok-
ról maradtak adatok.92 A felsorolt adatok szerint a városokban álló tornyok már az 
Árpádok korában elterjedtek voltak, a 13. századi királyi városokban már ott emelked-
tek a gazdag polgárok tornyai, ahogyan ez a korai Buda és Pest történetével foglalkozó, 
valamint a magyarországi késõi gótika történetét összefoglaló irodalomban is olvas-
ható.93 

                                                        
89 Sedlmayr János: Sopron koragótikus lakótornyai. SSz. 40 (1986), 323–339. Kritikája: Holl Imre: Középkori városi élet – városi 
építészet. Archaeologiai Értesítő 116. (1989), 52–76, kül. 52–56. 
90 Dávid Ferenc: Sopron. In: Beke László – Marosi Ernő – Wehli Tünde szerk.: Művészet Zsigmond király korában, 1387–1437. Bp., 
1987. II. Bp. 1987, 201.  
91 Entz Géza: Városi lakótornyok a középkori Magyarországon. In: Beke László – Marosi Ernő – Wehli Tünde szerk.: Művészet 
Zsigmond király korában, 1387–1437. II., Bp., 1987, 339–342., valamint Mollay Károly: Sopron vármegye vázlatos története. In: 
Csatkai Endre – Dercsényi Dezső szerk.: Sopron és környéke műemlékei. Bp., 19562, 49., 75. jz. 
92 Visegrádon 1355-ben: Georgius Fejér: Codex Diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. IX. 2. Buda, 1833. 382–383 és 
1415-ben: B. Szabó László: Pest megye történetének okleveles emlékei. Bp. 1938., 556.; Győrött 1499-ben: MOL. Dl. 46.508.; 
Németújváron 1526-ban: MOL. Dl. 101.616.; Radnán 1268-ban: MOL. Dl.73.625., és Nagyszebenben.  
93 Győrffy György: Budapest története az Árpád-korban. In: Budapest története. I. Főszerk.: Gerevich László. Bp., 1973, 243.; Marosi 
Ernő (szerk).: Magyarországi művészet 1300–1470 körül. I. Bp. 1987,313., 421. 
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4.a kép: A Szt. György u. 3. ház helyreállítás utáni földszinti alaprajza (grafika: Kücsán József) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.b kép: A Szt. György u. 3. ház helyreállítás utáni 1. emeleti alaprajza (grafika: Kücsán József)
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A Szent György utca 3. számú ház helyén állt és 1534-ben még leírt torony építésének 
ideje ismeretlen. Az 1954–1955-ben és az 1971–1972-ben végzett kisebb és csak rész-
leges kutatás eredményeibõl ma még úgy tûnik, a ház déli végére rekonstruálható to-
rony falai egybeépültek a ház többi falával. Ebben az esetben a torony és a ház, mint 
az épület eddig ismert elsõ építési szakasza, egyidõs és amint arról már korábban szó 
esett a 14. századból, talán 1379 elõttrõl származik. 

Az 1534-ben készült összeírás tehát még a déli végén emelkedõ toronnyal festi le 
az egyébként emeletes, de már késõ gótikus részletekkel akkor álló házat. Mikebudai 
Soós Ferenc soproni polgár és felsõlindvai provizor 1541-bõl származó és felsége ja-
vára tett adománylevele azt írta róla, hogy külsõ városi majorság is tartozott hozzá. 
Özvegyének, Ladiszlavics Katalinnak 1575-ben kelt végrendelete említi elsõ ízben a 
ház két szomszédját, északról Köves István örököseit, dél felõl a Frank házat.94 A 
középkorból örökölt szokás szerint a városi házakat ugyanis kétoldali szomszédjainak 
megnevezésével jelölték. Ugyanígy tettek a házhoz tartozó, külsõ városi majorság he-
lyével is, amelyrõl akkor azt írták, hogy László és néhai Antal házai közt feküdt. A vég-
rendeletben felsorolták a házhoz tartozó szõlõket is, azok az Altenberg, a Glaser, a 
Heder, a Preischler, a Satz, a Setzenrain és a Steiner promontoriumon terültek el.95 

A Cziráky családdal folytatott per 1627-bõl származó oklevelében is az olvasható, 
hogy a Szent György utcai épület Steiner Jakab és Török János között foglalt helyet, a 
külsõ városi majorház pedig a marhavásártéren (Viehmarkt, ma a Várkerület része), 
néhai Arthoffer György özvegye és Stul János ács háza között volt. Hasonlóképpen írta 
le a mindkét helyen levõ szomszédokat Nádasdy országbíró 1656-os mandátuma is. 

A 17. századi ház teljes leírását adta a Cziráky Ádám és a három Káldy testvér közt 
azt felosztó, 1658-ban kelt, a városi tanács által kiállított oklevél. Ebbõl megállapít-
ható, hogy az 1534. évi leíráshoz viszonyítva a ház megjelenése több szempontból 
megváltozott. Szövege szerint a belsõ városi Szent György utcában, Stainer János és 
Török János házai közt álló épületbõl Cziráky kapta a déli, a Török-ház melletti részt. 
Ebben a földszinten, az utca felõl egy szoba volt a vele szomszédos bolttal, azután egy 
konyha pitvarával, majd présház és istálló következett az udvari szárnyban és néhány 
pusztán álló helyiség a szomszédos ház fala mellett. Az emeleten az utca felé egy 
szoba, konyha pitvarával, a hátsó hálószoba (azaz kamra a tornác felõl), továbbá egy 
tûzifát tároló boltozott helyiség a hosszú istálló felett, s végül lent, a lépcsõ mellett 
kisebb pince. 

A Káldyak a Stainer János háza felõli, északi részt kapták. Ebben a kapualj felett, az 
emeleten egy nagy szoba volt a mellette levõ kamrával, a szintén nagyobb boltozott 
helyiséggel a tornác felõl, továbbá egy szoba kamrával, ugyanezek felett – tehát a má-
sodik emeleten – újabb szoba kamrával, második szoba és kamrája a hosszú istálló 
épülete felõl. Az övék lett az udvarban levõ kút melletti sütõház vagy füstölõ a tornác 
felõl, továbbá a nagy pince, a felett egy puszta, vagyis üres helyiség, majd ugyanott a 

                                                        
94 Köves György háza a homlokzatával a Háromház térre forduló Szent György u. 1. számú Stainer-ház, a Frank-ház ez időben 
Wolfgang Francké, ez a mai Szent György u. 5. sz. ház vö. Dávid – Goda – Thirring im. 7.,8.,9. számú házak. 
95 Békássy-cs. lt. 4. cs. 1578., fol. 17–18 és 9. cs. 1658. fol. 9v–12., valamint a 13. cs. "Pecsétes levelek", 1578.; A szomszédokra ld. 
Házi Jenő, 1982, 1.köt. 357–358., N° 3822–3827., 1537, 456., N° 5006., 2. köt. 735., N° 8716. és 867., N° 10.444. 
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hosszú istálló, majd egy másik istálló, amely a kapu boltozata alól nyílt a lépcsõ mel-
lett, végül az utca felõl két boltozott helyiség egy vakablakkal.96 

A felosztásból megállapítható, hogy az utca felõl a háznak a Czirákyak számára jutó 
déli része még ekkor is egyemeletes volt, a Káldyak kezén maradó északi azonban már 
kétemeletes. A kettõ közötti, boltozott kapualjból indult az emeletre vezetõ lépcsõ. A 
kapualj után következõ udvarnak mind a két oldalán egy-egy alápincézett, emeletes 
szárny húzódott, lent istállókkal és gazdasági mellékhelyiségekkel. A szárnyépületek 
nyomai ma is láthatók, azok a legutóbbi világháború bombázásai alkalmával pusztul-
tak el. Földszintjük az épület utcai szárnyához hasonlóan nagyobbrészt boltozott volt, 
a felsõk valószínûleg gerendamennyezetesek voltak. 

Az 1534-bõl származó és az 1658-as összeírás egybevetése alapján megállapítható, 
hogy a két évszám közötti, több mint száz esztendõ alatt a ház megjelenése sok szem-
pontból megváltozott. 1658-ra a legszembetûnõbb változásként eltûnt az épület déli 
végén emelkedõ torony, a kapu feletti szakaszon pedig megjelent a második emelet. A 
soproni belváros házainak többsége erre az idõre, nagyjából a 17. század második fe-
lére kezdte elveszíteni a késõi középkorban nyert formákat és a 16. század végétõl 
nemcsak külsõ formáik megváltozásával, hanem új alaprajzi elrendezéssel kezdtek át-
épülni késõ reneszánsz polgárházakká. A változás az 1676-ban történt nagy városi 
tûzvész utáni újjáépítés során vált teljessé. 

Ebbe a sorba illeszthetõ be a Szent György utca 3. számú ház is, bár annak akár 
külsõ, akár belsõ alakulásáról a Káldy család és rokonságának, örököseinek levéltári 
forrásai nem szólnak. A késõ reneszánsz, sõt a korai barokk stílus megjelenésének 
csekély emléke a mai kapu kõbõl faragott kerete és az elpusztult déli udvari szárny-
nak az utcai tömbhöz csatlakozó részén megmaradt, ugyancsak kõbõl faragott félpillér 
és loggia oszlopok, amely udvari árkádsor maradványa lehet. Mindkettõ a 17. század 
második felére jellemzõ, általánosan elterjedt formavilágról tanúskodik. Ennél többet 
csak az olyan, ma már régészeti módszereket is tartalmazó helyszíni kutatás eredmé-
nyei nyomán lehetne megtudni, amely a ház utcai és udvari homlokzatait egyaránt 
megkutatná és amelynek lehetõsége lenne a homlokzatok mögötti belsõ terek alapo-
sabb, feltáró vizsgálatára is. 

 

                                                        
96 Békássy-cs. lt. 9. cs., 1658., fol. 43v–47., az alábbi szöveggel: „… domus Civilis, inter Domos […] Joannis Stainer et alterius 
Joannis Török, consequenterque platea S. Georgij et intra hanc Civitatem adjacentem, et exstructam accessisset in duas divisisset 
portiones atque medietates aedificii itaque pro una portione sequestrata ac penes domum praefati Joannis Török exstructa, et 
adiacentia sunt subinsertae specificata; utpote hypocaustum inferius cum sibi vicino fornice plateam versus; alius item fornix penes 
hypocaustum, aream versus; dein culina cum atrio suo, domus Torcularia, ibidem Stabulum unum et pars ejusdem murj, cum 
locis quibusdam desertis; Superius item hypocaustum plateam versus, culina cum atrio suo; posterius cubiculum sive Camera 
versus ambitum; fornix item lignaria penes longum Stabulum, et denique minus cellarium penes gradus habitum […] Pro altera 
similiter medietate, sive portione, subsequentia ac penes Domum praedicti Joannis Stainer exstructa et adiacentia aedificia, excisa et 
sequestrata sunt, nimirum maius hypocaustum supra portam cum camera, sive fornice ibidem majori, in eiusdem Joannis Stainer 
vicinitate versus ambitum et aream hypocaustum cum Camera; versus aedificium supra longum Stabulum ac penes puteum 
adiacens, domus Pistoria sive fumaria versus ambitum, maius item Cellarium cum loco super eodem Cellario deserto, ibidem 
rursus longum unum stabulum, aliud autem stabulum sub introitu Portae sive fornicis, penes gradus; denum duo fornices ad 
plateam cum fenestra obcecata ibidem; quia vero haec subsequens portio, sive medietas domus et aedificiorum …” 

 
 


