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KOppánY TibOR          ládonyi	lászló	soproni	alispán	 
	 	 	 	 	 					háromház	téri	háza	és	a	városi	 
	 	 	 	 	 					nemesség	a	16–17.	században1

A Tűztoronytól délre, a mai városháza helyén egykor húzódó házsor, a Háromház tér 
északi épületének tulajdonosa a telekkönyvi összeírásban 1532-ben Ladislaus de La-
den, 1533 és 1538 között Ladislaus Ladani.2 A németesen írott név mögött az a mihályi 
Ládonyi László rejtőzik, aki 1518-ban, amikor testvérével, Imrével, a csornai konvent 
előtt megosztozott közös birtokaikon, soproni alispán volt.3

A mihályi Ládonyi család eredetileg Vas megyei eredetű, névadó faluja a Sopron 
megye délkeleti határához közel fekvő, mai Nemesládony középkori előzménye. Az attól 
nem messze lévő, Sopron megyei Mihályi falu birtokába László apjának, Istvánnak fele-
sége, az V. László király által 1455-ben fiúsított mihályi Ugrin Zsófia (Ugrin János leánya) 
örökségeképpen jutott.4 A házaspárnak négy fia volt, az 1489 és 1507 között Kanizsai fa-
miliáris, szintén soproni alispán János, az 1496-tól ismert és 1525-ben elhunyt Szapolyai 
familiáris Imre cseszneki várnagy, a fent említett László, valamint Miklós, Újlaki Lőrinc 
hercegnek előbb szávaszentdemeteri, majd galgóci várnagya, 1524-től visegrádi királyi 
várnagy és helyettes koronaőr, Mohács után 1545-ben bekövetkezett haláláig győri püs-
pöki várnagy. Az ő fia volt a mihályi reneszánsz kastélyt építtető, a bécsi egyetemet meg-
járt Ládonyi Demeter.5

Pályafutásuk és tisztségeik alapján Ládonyi István fiai jól képzett emberek voltak, 
Jánostól és Lászlótól alispáni tisztsége feltétlenül megkövetelte a tanultságot. Ez biztosí-
totta László számára azt a többletjövedelmet, amely lehetővé tette soproni házvásárlását. 
A szabad királyi városban a házvásárláshoz először a polgárjogot kellett megszereznie, 
amihez esetleg az alispáni tisztség is segítette, az általa irányított megyei élet központja 

1  A Soproni Szemle Szerkesztősége és Szerkesztőbizottsága ennek a tanulmánynak a közlésével búcsúzik 
a 2016. január 30-án elhunyt Koppány Tibor (1928–2016) Széchenyi- és Ybl-díjas építésztől, a magyar 
műemlékvédelem meghatározó személyiségétől, a 16–17. századi Sopron város és vármegye építészetének 
és társadalmának szakavatott kutatójától. Legutolsó könyve, a Kastélyok a végvárak mögött. Késő reneszánsz 
és kora barokk kastélyépítészet a 16–17. századi Dunántúlon. Budapest, 2014. különösen értékes anyagot 
ad közre a történeti Sopron és Vas megyéknek a mai Magyarország területén és Burgenlandban található 
kastélyairól, kúriáiról és nemesi lakóiról egyaránt. (A szerk.).
2   Dávid Ferenc – Goda Károly – Thirring Gusztáv: Sopron belvárosának házai és háztulajdonosai 1488–
1939. Sopron, 2008, 51. (4. szám).
3   Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos Levéltár (OL), Q szekció, Mohács előtti oklevelek gyűjteménye, 
DL 62  044 (a következőkben: DL). A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Intézetének 
Adattára.
4   Sopron Vármegye Története, Oklevéltár, Második kötet, 1412–1653. Szerkeszti: Nagy Imre. Sopron, 1891, 
385–386.
5   Koppány Tibor: A kastélyépíttető Ládonyi Demeter és rokonsága. Egy középbirtokos nemesi család 
pályafutása a 15–16. században. In: Várak nyomában. Tanulmányok a 60 éves Feld István tiszteletére. 
Szerk.: Terei György, Kovács Gyöngyi, Domokos György, Miklós Zsuzsa, Mordovin Maxim. Budapest, 
2011. 101–112.
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ugyanis maga a város volt, összes közgyűlését ott tartotta. A Háromház téri házat 1532-
ben vásárolta feleségével, Gyalókai Dorottyával együtt.6 A ház (1. kép) három évig volt 
birtokában, ugyanis Ládonyi László 1535-ben váratlanul meghalt. Gyalókai Dorottya ak-
kor a csornai konvent előtt ismerte el, hogy volt férje még élő testvére, Ládonyi Miklós őt 
özvegyi illetősége vonatkozásában mindenben kielégítette.7 Ládonyi László végrendelete 
nem maradt fenn, a házat azonban özvegyére hagyhatta, mert 1539-ig, amikor azt Graf 
Mihálynak és feleségének, Katalinnak eladta, az ő tulajdonában volt.8

1. kép.  A Háromház tér északi és középső háza id. Storno Ferenc vázlatkönyvéből, 1852. Soproni Múzeum, 
Storno vázlatkönyvek 21/39.

Nemesi jogállású soproni háztulajdonosokkal már Ládonyi Lászlót megelőzően is 
találkozhatunk. A Szent György utca 3. számú ház például már 1509-ben a telekkönyv-
ben Michel Pullendorfernek nevezett, Sopron megyében több falut és falurészt birtokló 
nemes Pulyai Mihályé volt. Pulyai 1507-től a ház 15. század végi utolsó polgári tulajdono-
sának, Zemper János özvegye, Ágnes asszonynak férjeként mint soproni lakos élt a város-
ban, mígnem 1509-ben Zemper Bálint vagyonos kereskedő özvegyétől, Orsolyától meg 

6   Dávid Ferenc szíves szóbeli közlése a MNL Győr-Sopron-Moson Megyei Levéltár Soproni Levéltára (SL) 
L/2. Oe. Lad. XLII. et RR. fasc.1. Adójegyzékek 1532–1538. alapján.
7   MNL OL. P. Kisfaludy család levéltára, 1. csomó, 1535.
8   Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok 1535–1848. I–II. Budapest, 1982, 618.; Dávid – Goda – Thirring i.m. 293.
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is vette a házat.9 A marha- és borkereskedelemből meggazdagodott Pulyai-Pullendorfer 
Mihály már 1508-tól a város külső, majd 1513-tól a belső tanácsának tagja, 1524-től vá-
rosbíró és 1527-től polgármester, 1533-tól Habsburg I. Ferdinánd király magyarországi 
hadainak élelmezési ellátója (prófuntmestere) volt, amibe egy év alatt tönkrement. Va-
gyonát zárolták, soproni házát pedig kénytelen volt eladni.10 

Az új tulajdonos megint csak a városban polgárjogot szerzett és megtelepedett ne-
mes, mikebudai Soós Ferenc, a dél-dunántúli felsőlindvai Széchy István nagybirtokos ja-
vainak jószágkormányzója. A városi telekkönyv szerint 1536 és 1549 között volt a Szent 
György utca 3. számú ház birtokosa.11 Ő maga több, Vas megye déli részén és Sopron 
megyében fekvő falu birtokosa, elődjéhez hasonlóan marha- és borkereskedelemmel 
foglalkozó, gazdag nemes úr és egyben soproni polgár.12 1550 körül halt meg. Özvegyét, 
szempcseszentmártoni Ladiszlavics Katalint férje végrendelete értelmében I. Ferdinánd 
király megerősítette birtokaiban,13 1552-ben már egy újabb soproni nemes-polgár, a te-
lekkönyvben Wildendorfer néven bejegyzett Vadasfalvi Dávid neje volt. Az ő halálát kö-
vetően a házat és birtokait Borbála húga fiaira, felsőkáldi Káldy Demeterre, Jánosra és 
Péterre hagyta.14 A ház ilyen módon lett a Dunántúl nyugati felében tekintélyes birtokkal, 
a Veszprém megyei Vaton és a vasi Szőkeföldén kastéllyal rendelkező Káldy családé,15 
miután a soproni ház birtokosaként a városi polgárjogot is megszerezték. 

A 16. század első évtizedeiben a Szent György utca 3. gazdag nemesi kereskedő bir-
tokosain kívül más, távolabbi területekről származó földbirtokos nemes háztulajdonosai 
is voltak Sopronnak. A Templom utca 2. számú ház birtokosai közt szerepel 1527-ben a 
zalai Sárkány Bernát.16 Személye azonos lehet a Mohács évében, 1526-ban említett azo-
nos nevű királynéi familiárissal, Mária királyné zászlótartójával. Az ő fia volt az 1544-ben 
a Templom utca 4. számú házat megvásárló, a század elején az itáliai Padovában, Bolo-
gnában és Rómában, majd 1533-ban a bécsi egyetemen tanult Sárkány Antal, tekinté-
lyes zalai földbirtokos,17 Nádasdy Tamás országbíró, a későbbi nádor itáliai tanulótársa 
és főudvarmestere.18 A ház (2. kép) 1554-ig volt az ő birtokában, akkor eladta és helyette 
soproni polgárlány felesége rokonságának épületét, a Fő tér 8. szám alatti házat vásárolta 
meg. Új házához külvárosi majorság és kiterjedt szőlőbirtok járult. Sárkány Antal ahhoz a 

9   Mollay Károly: Háztörténet és várostörténet. A Szent György utca 3. számú ház (1379–1550). Soproni 
Szemle 13 (1959), 121–136.
10   Uo.
11   Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok. i.m. 857.
12   1523 és 1547 közötti birtokaira MNL OL. P. 45. Békássy család levéltára, 1–12.cs., 1526–1590.
13   MNL OL .R. 284., Véghely Dezső gyűjteménye 6. cs. Soós-család iratai.
14   MNL OL. R.319. 34. cs. Ladiszlavics Katalin iratai.
15   Koppány Tibor: A soproni „domus Kaldiana”. Soproni Szemle 68 (2014), 225–244.
16   Dávid – Goda – Thirring i.m. 145.
17   MNL OL. P. Illésházy-család levéltára, Lad.23. f.5. no. 23.
18   Koppány Tibor: Ákosházi Sárkány Antal és soproni házai. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. 
Szerk. Szentesi Edit – Mentényi Kára – Simon Anna. Budapest, 2013, 231–242.
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jómódú földbirtokos nemesi réteghez tartozott, amely a Szent György utca 3. számú ház 
fent bemutatott nemesi háztulajdonosaihoz hasonlóan a 16. század középső évtizedeiben 
Bécsbe és Grazba irányuló marha- és borkereskedelemnek Nádasdy nádorig bezárólag 
részese volt.

A felsorolt, Sopronban házzal és polgárjoggal rendelkező nemesi családok nem vol-
tak a város egyedüli országos nemesi rangú háztulajdonosai, akik másutt birtokkal, azon 
nemesi kúriával vagy kastéllyal bírtak. A telekkönyvben németes formában írott nevek 
mögött más házak esetében is vannak ilyenek, az ide vonatkozó adatok felkutatása fel-
tétlenül megérdemli a fáradságot. Szintén a további kutatás feladata feltárni, hogy a főleg 
német ajkú soproni polgárság társadalmába hogyan, milyen céllal települtek be a század 
elején a dunántúli nemesség kereskedelemben érdekelt tagjai. A Szent György utca 3. 
számú ház idézett gazdag kereskedő nemesi tulajdonosai számára Sopron kiváló lehető-
ségeket biztosított egyrészt a szintén kereskedő városi polgári réteggel való társulásra, az 
azok ügyleteiben való részvételre. Másrészt, vonzó volt a szomszédos osztrák területek, az 
áruikat felvásárló Bécs és Bécsújhely közelsége. Adatok hiányában egyelőre nem ismert, 
hogy Ládonyi László esetleg részese volt-e ennek a kereskedelemnek, mint ahogyan az 
volt Sárkány Antal, vagy alispáni tisztsége követelte meg, hogy a megye székhelyén neki 
is háza legyen.

2. kép. Sopron, Templom u. 4. homlokzata. Fotó: Bolodár Zoltán

A történettudomány a felvidéki városok életének kutatása során úgy látja, hogy a 
16. században a nemesség városokba költözésének legfőbb oka a török hódítás elől való 
menekülés volt, ahogyan erről Sopron esetében előbb már esett szó. Az 1530-as évek ele-
jén, amikor Ládonyi László a Háromház téri házat megvásárolta, ez még aligha lehetett 
indok. A soproni ispánságot a 14. század óta betöltő Kanizsai család utolsó tagjának, az 
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1532-ben elhunyt Ferencnek familiárisaként volt alispán, még Buda 1541-ben történt el-
vesztése előtt. Soproni házvásárlása mögött egyéni indíték lehetett a tanult ember számá-
ra a fallal kerített polgárváros vonzása. Ehhez természetesen meg kellett szereznie a pol-
gárjogot, el kellett ismernie a város adószedési jogát. Ebben a helyzetében semmi esetre 
sem képviselhette a vármegyei hatóság jogát, ahogyan azt a kutatás korábban felvetette.19

A példák gyarapítása érdekében hadd idézzek még egy figyelemre méltó adatsort 
a város 16. századi telekkönyvéből. A század középső évtizedeiben Sárkány Antal birto-
kában lévő Templom utca 4. számú ház birtokosa 1556 és 1561 között Doctor Caspar, 
azaz a Nádasdy Tamás nádor köréhez tartozó, országos viszonylatban nagynevű Fraxinus 
Gáspár pozsonyi orvos volt. Sárkány eszerint neki, a vele azonos körbe tartozó, szintén 
közismert humanistának adta el a házat. Tőle került a telekkönyv szerint 1565-től „Frau 
Olachin”-hoz, aki viszont nem más, mint Oláh Miklós, akkor már esztergomi érsek uno-
kahúga, szerdahelyi Dersffy Ferenc özvegye, Orsolya. A ház 1600-ig örökösei kezén va-
lóban „Dersffy Haus”, később pedig „Esterhassy Haus” néven, miután 1612-től a szin-
tén Orsolya nevű leánya Esterházy Miklós, a későbbi nádor felesége lett.20 A házat Oláh 
Ilona, illetve annak férje számára nagy valószínűséggel Oláh Miklós érsek vásárolhatta 
meg. Ez a tény a polgári lakosságú kereskedőváros életében szokatlan jelenség lehetett, 
ugyanakkor azonban talán bizonyos fokig megtisztelő is volt az ilyen előkelő és a politikai 
életben jelentős birtokos család megjelenése, ami ellen a város ugyanakkor valószínűleg 
semmit sem tehetett. 

Már a következő század tényei közé tartozik, hogy a Dersffy és az Esterházy birto-
kosság között ugyanezen Templom u. 4. épület birtokosaként a telekkönyvben feljegy-
zett Hetyey és Mesterházy Bálint Esterházy Miklós köznemesi szervitorai közé tartozott. 
Ugyanezt a társadalmi réteget képviselte az az épület birtokosaként Hetyeyt és Mester-
házyt követő Hosszutóthy György veszprémi főkapitány (3. kép).21 

Hosszutóthy György a kor ismert, katonai vezető személyiségeként már korábban is 
városi lakos volt, 1622-ben Győrött élt, valószínűleg ottani, magasabb tisztséget betöltő 
katonaként. Ez év november elején Maruisics Mátyás németújvári várnagyhoz írott le-
velében arra kérte, segítsen neki a jónevű németújvári kályhástól egy kályhát szereznie, 
mivel „…az tel is rajtunk levén lassan epülnünk kelletik …”.22 Személyéről a legkorábbi ed-
dig ismert adat 1611-ből származik.23 A családjának nevet adó Zala megyei, Sümeg és De-
vecser között lévő Hosszútót (ma Hosztót) körül mintegy hat faluban elterülő birtokát 

19   H. Németh István: A kora újkori Magyar Királyság várospolitikájának vázlata, 16–17. század. In: Bártfától 
Pozsonyig. Városok a 13–17. században. Szerk. Csukovits Enikő – Lengyel Tünde, Budapest, 2005, 379.
20   Dávid – Goda – Thirring i. m. 143.; A birtokos családra: Nagy Iván: Magyarország családai czimerekkel 
és nemzedékrendi táblákkal. Pest, 1858, III., 286.; Feketekuty László: Pálffy Pál nádor ősfája. Turul LXVII. 
(1994) 1–2. füzet,1–8. és 4. füzet, 109–115.
21   Az első kettőre: Péter Katalin: Esterházy Miklós. Budapest, 1985, 164.; Hosszutóthy személyére és 
soproni házára: MNL OL Magyar Kincstári Levéltárak E.41. Litterae ad Cameram exaratae. 1644. és Házi 
Jenő: Soproni polgárcsaládok i.m., 578.
22   MNL OL Batthyány család levéltára. P.1314. Missiles, No.20.324.
23   MNL OL P.57. A Bezerédj család kámi levéltára, 9. csomó, IX.8.
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1625-ben a veszprémi püspökség sümegi provizorának, Vízkelety Jánosnak adta zálogba 
3000 forintért, távol élvén azoktól.24 1634/1635-ben Pápán volt az ottani vár vicekapitá-
nya,25 majd Egerszegen volt kapitány.26 Ezt követően nevezték ki veszprémi kapitánynak, 
annak évszáma azonban ismeretlen. Az sem tudható, hogy mikor és milyen körülmények 
között esett török fogságba, 1640-ben már Budán őrizték. 1641 májusában Esterházy Pál 
érsekújvári kapitány Pálffy Istvánhoz írott levelében kérte őt, hogy ígéretéhez híven ad-
jon segítséget Hosszutóthy kiváltásához.27 Következő levelében, június végén azt közölte 
vele, hogy miután összegyűlt a szükséges pénz, emberei azt Budára vitték és elintézték 
Hosszutóthy kiszabadítását.28 Fogsága idejére Veszprémi János vicekapitányt bízta meg 
javai kezelésével, aki a veszprémi káptalan 1647-ben tartott tanúkihallgatása alkalmával 
azt vallotta, hogy a birtokain élő jobbágyok adójukat Sopronba vitték Hosszutóthy öcs-
cséhez.29 

3. kép. Hosszútóthy György képmása, 1645, rézmetszet Elias Widemann Illustrissimum Hungariae Heroum 
Icones, Bécs, 1652 című kötetéből

24   MNL OL P.1324. A Gaál család levéltára, 2. csomó. 1625/1–2.
25   MNL OL P. 600, A Sibrik család levéltára. 68. tétel, 1634.; Úriszék. XVI–XVII. századi perszövegek. Szerk. 
Varga Endre. Budapest, 1958, 651. (Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 5.)
26   MNL OL A Magyar Kamara Archívuma. E.41.Litterae ad Cameram exaratae. 10. cs. f. 64.
27   Jedlicska Pál: Eredeti részletek a gróf Pálffy család okmánytárához. Budapest, 1910, 282.
28   Uo. 290.
29   MNL OL R. 319. A Gorup család levéltára, 21. csomó, 1647.
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Mindeközben ugyanis Sopronban volt háztulajdonos, a mai Templom utca 4. szá-
mú házat 1630-ban vette meg. Ám 1644-ben (1622-ig visszamenően) 419 forint és 10 
dénár adótartozását tartották nyilván!30 Az utóbbi adatokból több következtetés vonható 
le. Az időrendben első az, hogy nem az 1630-ban megszerzett Templom utcai ház volt a 
városban első birtoka, ha adótartozása 1622-től gyűlt. Sopronban tehát korábban jutott 
házhoz, az azonban ismeretlen, hogy melyikhez. Ha 1622-ben már volt háza a városban, 
a polgárjogot is akkor szerezhette meg. Távollétében és fogsága idején a Templom utcai 
házban ismeretlen nevű öccse lakott. Ott lakott családja, köztük felesége, Rátky Kata is, 
aki kisebbik fia levele szerint 1644-ben a házban halt meg és a ferenceseknél temették.31 
Az 1649-ben elhunyt Hosszutóthy György is a házban hunyt el és feltételezhető, hogy őt 
is felesége mellé, a ferences templomba temették. Birtokait István öccse örökölte.32

A bemutatott házbirtokosok személyével, 16. századi Ládonyi Lászlótól a 17. századi 
Hosszutóthy Györgyig és Esterházy Miklós nádorig bezárólag bevonult a város fallal ke-
rített belső világába a főnemesség, illetve annak köznemesi szervitor rétege, megbontva 
a város több évszázados kereskedő-iparos polgári társadalmát. Ládonyi László soproni 
alispán személyével kapcsolatosan felmerült annak lehetősége, hogy ő is ahhoz a birtokos 
köznemesi réteghez tartozhatott, amely eredményesen használta ki a szabad királyi város 
és a soproni polgárjog nyújtotta lehetőségeket a külkereskedelemben. Ezek a közneme-
sek a főleg gabonával, borral és marhahajtással foglalkozó nagykereskedő rétegéhez csat-
lakozva igyekeztek városi polgárjogot szerezni, amely minden esetben városi polgárház 
vásárlásával társult. Ebben az esetben ugyanis kivonhatták magukat a későközépkor óta 
szintén gabona-, bor- és marhakereskedelemmel foglalkozó nagybirtok nyomása alól. Az 
utóbbira jó példa a Szt. György utca 3. számú háznak a Káldyak előtti három, soproni 
polgárjoggal és házzal rendelkező dunántúli köznemes birtokosa. A külkereskedelemből 
származó többletjövedelem előnyeit felfedező birtokos nemességnek Sopronba és a hoz-
zá hasonló szabad királyi városokba költözése, betelepülése okai között – úgy tűnik –, 
mindez nagy súllyal esik latba. A birtokos nemességnek a szabad királyi városokba történt 
beköltözése úgy is lehetséges volt, ha a nemesúr városi polgár özvegyét vette feleségül, de 
Ládonyiné neve nem erről árulkodik.

A történeti kutatások elmélyülése ellenére, a szabad királyi városokban házat szer-
zett nemesek helyzete mind a mai napig sok kérdést vet fel. A 16. század folyamán jo-
gaikat még sikerült országgyűlési törvényekkel erősíteni. Ám mert az országos politikai 
életben, a városok befolyása fokozatosan csökkent, a következő században már a városi 
nemesség felett is erősödött a vármegyék befolyása. A század közepén hozott országgyű-
lési határozatok ezt a folyamatot erősítették.33 A városok országos szintű ellenállásának 
következtében a városi nemesek alapvető jogaiba történő vármegyei beavatkozást sike-

30   Házi Jenő: Soproni polgárcsaládok i.m. 578.; Dávid – Goda – Thirring i.m. 28., 143.
31   MNL OL A Magyar Kamara Archívuma. E.200. Acta div.fam. 11. cs. 26. tétel, f. 52.
32   MNL OL P. 1324. A Gaál család levéltára, 1660/3–4.
33   Kónya Péter: A felső-magyarországi városok társadalma a 17. században. In: Bártfától Pozsonyig. i.m. 35.; 
H. Németh István: A kora újkori Magyar Királyság várospolitikájának vázlata uo. 379–382.
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rült megakadályozni. Azt azonban elérte a vármegye, hogy a városi nemesek elvesztették 
öröklési, háramlási jogukat és a család kihalása esetén házaik az uralkodóra maradtak, aki 
később azokat bárkinek adományozhatta – akár főnemesnek is.

A városlakó köznemességet időben követő főnemesség ottani házszerzése mögött ez 
az egyik lehetséges ok, de a háztulajdonosok között Esterházy Miklós soproni és Pálffy 
Pál nádor pozsonyi birtoklásának mozgatórugói már politikai indokúak is lehettek. Az 
országot irányító főnemesek a királyi adomány révén lehetőséget kaptak reprezentatív 
paloták kiépítésére, ahogyan ez Sopron esetében Esterházyval, vagy az ország akkori fő-
városában, Pozsonyban Pálffyval történt. Mindketten jelentős építkezéseket folytattak a 
két szabad királyi városban, a többiekénél magasabb építészeti szintet képviselő palotá-
ikkal.34 Esterházy Miklós a soproni, ma a Templom utca 4. szám alatti házat Dersffy Or-
solyával kötött házasságával szerezte meg (4. kép). Egyéb birtokai is főleg a város körül, 
Sopron megyében terültek el, köztük kedvelt tartózkodási helyével és halála színhelyével, 
a nagyhőflányi udvarházzal. Pálffy Pált II. Ferdinánd király 1632-ben bízta meg a pozso-
nyi vár magyar királyi székhellyé történő helyreállításával. 1635-ben az ott dolgozókkal 
kezdte meg városi palotája építését.

Az arisztokráciának a szabad királyi városokba költözése ilyen és hasonló okokkal ma-
gyarázható. Az addig vezető út részletes feltárása azonban további kutatás feladata, amely 
tisztázhatná Ládonyi László és nemesi társainak soproni élet- és birtoklástörténetét.

4. kép. Dersffy Orsolya képmása 1618 (részlet Esterházy Pál Trophaeum… Domus Estorasianae  
című kötetéből, Bécs, 1700), rézmetszet

34   A soproni Esterházy palotára, amelyet Esterházy Miklós 1614-ben, Dersffy Orsolyával kötött házasságával 
szerzett, ld. Csatkai Endre: Sopron műemlékei. In: Sopron és környéke műemlékei. Szerk. Csatkai Endre – 
Dercsényi Dezső. Budapest,19562, 278.; Pálffy Pál nádor pozsonyi palotájára: S. Lauter Éva: Pálffy Pál nádor 
levelei (1644–1653). Budapest, 1989, 12–44. és Fundarek Anna: Pálffy Pál építkezései. Sic Itur ad Astra, 
2003, 15–34.; valamint Hausner Gábor címszava a Magyar Művelődéstörténeti Lexikon IX. kötetében, 
Budapest, 2009, 8–10.




