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friss és eddig közöletlen kutatások

varga imréné Dávid Ferenc kutatásai a Soproni 
Levéltárban 1964-től 1984-ig

Úgy volt Ő jó, ahogy volt,
ahogy élt, hitt és remélt.

1964 tavaszán egy vékony fiatalember csengetett be a levéltár díszes ajtaján. Az ifjú Dávid 
Ferenc volt az, aki első alkalommal kezdte meg kutatásait az intézményben. Ekkor a sop-
roni ferencesek történetére kért anyagot. Ebben az évben még két alkalommal kutatott 
a levéltárban, a Sopron városi tanácsi mutatókból kiválasztott építési rajzokat tanulmá-
nyozta. Egy évvel később az ugyanitt kigyűjtött, 1848 és 1853 közötti építési tervekkel 
foglalkozott. l966–67-ben témája a belváros építészettörténete volt. Az idők folyamán 
nem csak a házak építéstörténetére, az építészekre, építtetőkre, hanem a soproni polgá-
rokra is gyűjtött adatokat. 

1984-ig a kutatónapló adatai szerint az alábbi levéltári iratanyagokat nézte át.

Sopron Város Tanácsának mutatói és iratai 1600–1900.
Sopron Város Polgármesteri Hivatal iratai 1902–1950.
Sopron város tanácsi jegyzőkönyvek l599–1648.
Sopron város közgyűlési jegyzőkönyvek 1895–1950. 
Sopron városi számadáskönyvek 1542–1789.
Hagyatéki leltárak 1600–1700.
Telekkönyvek 1553–1776.
Bírósági jegyzőkönyvek 1645–96.
Sopron város adópénztárának iratait (telek, ház-, vagyonkimutatások) 1542–1893.
Házösszeírási lajstrom 1766.
Polgárkönyvek 
Kéziratos térképek 
Végrendeletek, többek között az alábbi családokra vonatkozók: 

Ude, Fagner, Postl, Sedlmayer, Schally, Schemer, Steiner, Dorfmeister,
Wenrathné Klementina, Hernádi, Ebergényi, Polányi. 

Polgári peres iratok, például:  
Sedlmayer András – Ringer József
Schermer Anna Mária – Wohlmuth Zsuzsanna közötti perek iratai.

Ház és családi tabella 1784
Céhes iratok közül:

Győri festő – mázoló céhlevél
Kárpitos céhszabályzat

A Fertő-tó történetére is kért ki iratokat. 
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Kutatási alkalmak a Soproni Levéltárban 1964–84 között:
1964-ben   3 
1967-ben  16
1968-ban  64
1969-ben  74
1971-ben  19
1972-ben  18
1973-ban  46
1977-ben    6
1978-ban    7
1981-ben  17
1982-ben  33
1984-ben    4

Dávid Ferenc nagyon sok soproni épület eredeti rajzait tanulmányozta. Ezek közül soro-
lunk fel néhányat: 

Előkapu 7.
Fő tér 6. (Fabricius-ház), Fő tér 3. (Gambrinus-ház)
Fegyvertár u. 2., 5.
Jégverem u.2.
Kolostor u. 11., 13.
Lenin krt. (ma Várkerület) 8., 11., 13., 14., 22., 27., 28., 34., 35., 37., 38., 39., 40., 
51., 92., 105.
Majorköz 3.
Orsolya tér 4.
Rákóczi u. 11
Szeder u. 4.
Színház u. 21.
Szent György u. 1., 12. (Eggenberg-ház)
Szent Mihály u. 1.
Templom u. 21.
Toronyőrház 
Új u. 18., 22.

Foglalkozott még a soproni régi városkapuk lebontásával, a Bécsi kapu, az Előkapu, a 
Szent Mihály kapu rajzaival, a külső várfal 1550. évi rajzaival
A kutatást olyan elmélyült kitartással és szorgalommal művelte, hogy gyakran az ebé-
det is elmulasztotta, inkább a szellemi táplálékot választotta. Ebben az időszakban kutató 
ügyeletesként én vettem elő és tettem helyére az általa kért iratokat. A 2000-es évektől 
ismét rendszeresen kutatott a Soproni Levéltárban.

Érdekes kutatásairól sokszor beszámolt, amit mindig szívesen hallgattam, kedves ba-
rátság alakult ki közöttünk. Évtizedeken át tartó kutatásaival a város műemléki helyreál-
lításának és építéstörténeti feltárásának meghatározó alakjává vált. Feri a levéltár mindig 
szívesen látott kutatója volt, ahonnan már most is hiányzik. 


