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DáviD fEREnc A	soproni	latin	iskola	és	feliratának	
helye

Kovács József László cikke összefüggést állapít meg Sárfőy Miklósnak, a latin iskola ta-
nítójának a tanácshoz 1643-ban írott, építkezést kérő levele és a Szent Mihály u. 6. sz. 
ház udvari homlokzatán lévő latin nyelvű fölirat között, amely a feliratot egykor hordozó 
épület 1643-ban történt renoválásáról tudósít, s ennek, valamint más tanúságok alapján 
azt állítja, hogy a feliratos kő a latin iskola számára készült. Állítását az 1643. évi városi 
számadáskönyv néhány bejegyzése is bizonyítja: 1643-ban Georg Schwarz tanácsos há-
rom ízben vásárolt, összesen 1040 darab téglát, s három ízben összesen 3 köböl és 24 
mérő meszet, s e bejegyzések közül kettő a vásárlás célját is megnevezi: „zur Lateinischen 
Schul”.1 

A feliratot hordozó kő olyan épületben van, amely 1810 óta önálló: abban az évben 
adta el a városplébánia (Michael Berghofer apát, városplébános és Martin Unger kon-
ventszámadó) a házat Johann Stippingernek és feleségének, mint liciten legtöbbet ígé-
rőnek 2326 forintért. Az eladásról beszámoló irat s az azzal szó szerint azonos felvallási 
jegyzőkönyv a plébániához tartozó házrészként (Antheil Haus) szól a telekről és a rajta 
álló Kirchhaus-ként nevezett házról, amely „auf dem Pflaster” Hans Fasching háza mellett 
fekszik, s amelynek udvarára hátul a Hochholzer-féle épület fala néz.2 Hans Fasching a 
mai Szent Mihály utca 4. számú ház, Hochholtzer a mai Halász u. 3. számú ház tulajdono-
sa volt, az eladás tárgya tehát a mai Szent Mihály utca 6. számú ház.3 A részletes – a vásárló 
kötelezettségeit felsoroló – iratból világosan kiderül az eladó tulajdonában maradó ház-
rész (a Szent Mihály utca 8.) és az eladott házrész (a mai Szent Mihály u. 6.) egymáshoz 
való viszonya. Mindkét épület egyemeletes, utcai szárnyaikat közös tető fedi, amelyet a 
padláson a határfaluk fölött lécráccsal választanak el. A Szent Mihály u. 8. udvari hom-
lokzatán öt emeleti, négy földszinti ablak, s egy, a házbejárat közelében lévő konyhaajtó 
nyílik az eladott házrész udvarára, amelyeket a vevő köteles eltűrni a jelen formájukban és 
esetleges későbbi megnagyobbításukkor is. 

A Szent Mihály utca 8., az egykori iskola ablakai ma is láthatók a Szent Mihály utca 6. 
udvarában. A két házrészt (Antheil Haus) 1810-ben azonos házszámon tartották nyilván. 
A Szent Mihály u. 6. Thirring Gusztáv könyvében 1850-ben szerepel először önálló ház-
számon. A Szent Mihály u. 6. számú házban 1810-ben 3 szoba, 4 kamra volt a földszinten, 
1 nagy szoba, 4 kisebb szoba és 1 kamra volt az emeleten, a házhoz a földszinten egy 
deszkából épített fáskamra is tartozott. 

1   MNL GYMSM SL  IV.1009.c. Sopron Város Kamarási Hivatalának   iratai, Kamarási számadások 1643 
p.142,143,155,122,134,138.
2   MNL GYMSM SL APOe XIX 6492 (1810); Fassionsprotokoll 1810: 303.ügylet p. 57 skk. 
3   Thirring Gusztáv: Sopron házai és háztulajdonosai 1734–1939. Sopron, 1939, 166.,182.
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A feliratos kő az épület udvari homlokzatának a végén, az utolsó földszinti ablak fö-
lött van, s nemcsak eldugott helye, hanem az alatta lévő kőkeretes ablak is bizonyítja má-
sodlagos elhelyezését, amely egyébként három, azonos méretű, kevés látszó töredékéből 
akár középkorinak is sejthető ablaknyílás egyike (1–2. kép). 

  1. kép: Az udvar képe a kapualjból      2. kép: A feliratos kő és helye az udvar   
            végéről tekintve

Hogy mikor rendezték az iskolaépületet úgy, hogy középső, a funkcióját a legkésőbbi 
időkig megtartó házrésze két udvar közé kerüljön, azt nem tudjuk. Egy, a rossz állapotú 
iskola (a Szent Mihály utca 8.) előzményeit 1834. február 10-én vizsgáló jelentés az 1757. 
évi kánoni látogatás jegyzőkönyvére hivatkozva állította, hogy a telek két részre oszlott, 
a felsőt (a Szent Mihály u. 8. épületét) iskolaként, az alsót (a Szent Mihály u. 6. épületét) 
Kirchhaus-ként, azaz bérbevételt is termelő épületként tartották számon.4

Ez a szöveg szó szerint így szól: „Ecclesia habet duas Domos, unam Kirch:Hauß dictam: 
Alteram Schulhaus’ in superiori Platea versus Templum S.Michaelis. NB Scholae tamen ex 
hac posteriori ad priorem sunt translatae.”5 E szöveg párja bővebben ír a két épület funk-
ciójának cseréjéről: „Scholae tamen hoc anno ex hac Posteriori ad priorem sunt translatae.”  
A telken tehát 1757-ben már két épület állt, s funkciójuk abban az évben cserélődött, 1757 

4    MNL GYMSM SL APOe. IX.338. 
5   Conscriptio bonorum et Proventuum Ecclesiae et Parochiae Liberae Regiae Civitatis Soproniensis 
occasione Visitationis Canonicae. (1757). Az irat párjának címe: Descriptio Parochiae Soproniensis 
Occasione Visitationis. GYEL PL. Consriptio proventuum Sopron. Az iratokat dr. Kelemen István tárta fel, 
s bocsátotta rendelkezésemre, köszönöm. 
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előtt a Szent Mihály utca 6. volt az iskola, a fölső szomszédja pedig a gazdasági célú épület. 
S bár nem tudjuk, hogy a két épületfél funkciócseréje csak egy ízben történt-e meg, e szö-
veg alapján hihetjük, hogy a latin iskola felirata a mai Szent Mihály u. 6. számú ház egyik 
bejárata számára készült.

Az együttes iskola-telek a plébánia első, 1370 körül feladott telkének6 része, amely a 
mai Szent Mihály u. 2–10. – a Halász utca és a Hegy utca között terült el, s amelynek egysé-
ges kialakítása térképen és légi felvételen jól érzékelhető (3. kép). E telek alsó részét, a Szent 
Mihály utca 2. és Szent Mihály utca 4., valamint a Halász utca 3. telkét a plébánia átköltözé-
sét követő fél évszázadban oltárjavadalmak vették használatba,7 az iskola azonban a helyén 
maradt a Szent Mihály utca 6–8–10. telkén. A rajta álló épületek régészeti és falkutatása a 
város legrégibb középületét tárhatná fel. 

3. kép: A korai plébániatelek. (Forrás: Google maps)

6   Mollay Károly: Középkori várostörténet és háztörténet. Soproni Szemle 43 (1989), 22. és Sopron. Magyar 
várostörténeti atlasz 1. Összeállította Jankó Ferenc, Kücsán József és Szende Katalin; Dávid Ferenc, Goda 
Károly és Kiss Melinda közreműködésével. Sopron, 2010, 76. 
7   Sopron. Magyar várostörténeti atlasz 1., i.m. 76. 




