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NÉMETH ILDIKÓ 

 

Adalékok a soproni tiszti leánynevelõ 
intézet alapításának történetéhez és a 
Flandorffer család társadalmi szerep-
vállalásához (1853) 

 
 

A Rákóczi utca, az egykori Hosszú sor utcaképét máig meghatározza a romjaiban is 
impozáns egykori tiszti leánynevelõ intézet – a 20. század második felében ruhagyár – 
épülete. Az intézet létrejöttének körülményeirõl kevés közvetlen adattal rendelke-
zünk, hisz a világháborúban elpusztult az iskola saját irattára. A Hadtörténelmi Levél-
tárban1 õrzött minimális töredék iratanyag az 1930-as, 1940-es évekbõl csak illusztra-
tív adatokkal szolgál, a Soproni Levéltárban fennmaradt úgynevezett tükrözõdõ iratok 
(javarészt építési engedélyek, az épület bõvítésével kapcsolatos dokumentumok)2 pe-
dig nem teszik lehetõvé a teljes körû adatfeltárást. Különösen a tiszti leánynevelõ in-
tézet alapításának körülményei homályosak: amikor 1936-ban Gangel Erzsébet 
tanárnõ a 80 éves fennállás tiszteletére megírta az intézet történetét, nemes szívû jó-
tékony hölgyek munkájának gyümölcseként mutatta be a kezdeteket, Csáky Petro-
nella3 grófnõt és Zahradnikné Bolza Matild4 grófnõt nevezve meg alapítóként.5 Gangel 
még használhatta az iskola irattárát, valamint a hernalsi testvérintézet 
igazgatónõjének, Adele Arbternek6 1892-ben megjelent könyvét a monarchia két tiszti 
leányneveldéjérõl, az alapítás éveinek bemutatása mégis kissé elnagyoltnak tûnik. 

Szerencsére az orsolyiták Soproni Levéltárban õrzött iratai közt található egy vé-
kony dosszié, amely az 1850-es években az általuk néhány évre befogadott tiszti 
leányneveldére vonatkozó iratokat tartalmaz.7 Az alábbiakban azt a – nyomtatásban is 
megjelent – jegyzõkönyvet szeretnénk bemutatni, amely a tiszti leánynevelde létre-
hozására alakult egylet alapító ülésérõl készült, és a fent említett dosszié talán legér-
tékesebb darabja. A 19. században szokás volt, hogy a nagyszámú egyesület (egy-egy 
átlagpolgár akár hat-nyolc egyesületben is tevékenykedett) alakuló ülésérõl, éves be-
számolóiról néhány oldalas nyomtatott füzetben tájékoztatta tagjait. A protokollum, 
amely a „Jegyzõkönyv, amely felvétetett 1853. május 16-án Kurcz András8 polgármes-
ter, császári biztos jelenlétében a nõegylet elsõ közgyûlésén Sopronban” címet viseli, 
német nyelven készült, terjedelmét tekintve négy, gót betûkkel nyomtatott oldal. 

                                                        
1 Hadtörténelmi Levéltár, Budapest, M. Kir. Zrínyi Ilona Honvéd Tiszti Leánynevelő Intézet iratai, Sopron. 
2 Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára (=MNL GyMSM SL) IV.1412. Sopron Város Építészeti 
(Mérnöki) Hivatalának iratai 1873–1944. és MNL GyMSM SL XIV. 163. Andráskay Müller Ede építési vállalkozó iratai 
3 Csáky Petronilla (1784? – 1861 Hinterbrühl bei Wien) Csáky Antal Vince gróf felesége, csillagkeresztes hölgy, Trefort Ágoston 
későbbi kultuszminiszter gyámja. 
4 Zahradnikné Bolza Matild grófnő (1812 Karlsbad – 1868 Sopron), Zahradnik Vince százados neje, az itáliai Bolza grófi család 
szülötte. 
5 Gangel Erzsébet: A soproni magyar királyi Zrínyi Ilona honvédtiszti leánynevelőintézet története 1850–1936. Bp., 1937. 
6 Adele Arbter: Aus der Geschichte der k.u.k. Officierstöchter-Erziehungs-Institute. Wien, 1892. 
7 MNL GyMSM SL XII. 6. A soproni Szent Orsolya Rend iratai 7.d. „Vereins-Angelegenheiten zur Erziehung verwaister mittelloser k. k. 
Offizierstöchter in Oedenburg.” 
8 Kurcz András soproni polgármester 1850–1861 és 1867–1874 között 
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A jegyzõkönyv, melyet Flandorffer Ignác,9 az alapító bizottság elnöke, városunk ne-
ves polgára, üzletember és jótevõ állított össze, külön oszlopban sorolja fel az egylet 
alapításakor jelen lévõ hölgyeket és urakat. A hölgyek: Gróf Csáky Antal Vincéné 
Csáky Petronilla, az ötletadó elnöknõ Zahradnik Mathild (született Bolza) grófnõ, gróf 
Wallis szül. Battyhyány Marie,10 von Weinzierl11 ezredes neje Hofer Alojzia12 és leánya, 
Weinzierl Luise,13 Sujanszky Júlia,14 Nagy Leopoldine15, Flandorffer Amália16, Kern 
Anna17 és Kern Caroline kisasszony. Az urak pedig: von Weinzierl ezredes, von Gräf 
õrnagy,18 Pinter kapitány,19 Zahradnik százados,20 Schreiber Gusztáv,21 Hofer Péter,22 
Flandorffer Ignác, Wokan Ignác, Flandorffer Johann Nepomuk23 és Flandorffer Hein-
rich.24 Jól látható, hogy a Flandorffer család közéleti szerepet vállaló tagjai mellett szá-
mos katonatiszt is az alapító bizottság tagja. Az 1848–1849-es vesztes szabadságharc 
után Sopron, mint a Magyarországon kialakított öt közigazgatási kerület egyikének 
székhelye, a központosított, regionális hivatalok mellett nagyszámú császári katona-
ságot is fogadott. 1850-ben az egyik „helyõrségi feleség”, Bolza (Zahradnik) Matild 
grófnõ gyûjtést indított egy, a katonatisztek árván maradt leányait befogadó 
nevelõintézet létesítésére.25 „Az elsõ kezdeményezés érdeme egy ilyen intézet alapítá-
sára kizárólag a Zahradnik cs. kir. százados feleségét, Mathildét, született Bolza 
grófnõt illeti, aki korábban Itáliában, ahol férje a 10. Vadászszázadnál szolgált, a „la 
Stelline” nevû milánói intézet meglátogatása után már óhaját fejezte ki, hogy egy ha-
sonló vállalkozásba fogjon, mely szándék azután az 1848 és 1849-es években szilárd 

                                                        
9 Ifj. Flandorffer Ignác (1816 Sopron – 1891 Sopron) nagykereskedő és mecénás, neje Hofer Amália vö.: Horváth Zoltán: ifj. 
Flandorffer Ignác élete és munkássága (1816–1891) Soproni Szemle 48 (1994), 332–347. (Horváth 1994.) 
10 Wallis grófnő, szül. Batthyány Marie (1796–1873) Michael von Wallis gróf felesége 
11 Von Weinzierl Johann (1791 Sopron – 1874 Sopron) ezredes, a cs. kir 32. Estei Ferdinánd gyalogezred ezredese, 1847-től 
nyugállományban, felesége Hofer Alojzia. Köszönet illeti Hegedűs Elemért a cikkben szereplő katonatisztek beazonosításában nyújtott 
segítségéért. 
12 Hofer Alojzia, von Weinzierl ezredes felesége, vö.: Csatkai Endre: Zadjeli Schlachta Etelka soproni naplója 1838–1842. Sopron, 
1943. (Csatkai 1943.) 41. 
13 Weinzierl Lujza, von Weinzierl ezredes leánya 
14 Von Sujánszky Júlia vö.: Frivaldszky Lajos: A sujai Sujánszky család. http://www.frivaldszky.hu/suja letöltés ideje: 2013.05.30. 
15 Von Nagy Leopoldine (1849 Fertőszentmiklós – ? Budapest) Felsőbüki Nagy Miklós és Somogyi Anna leánya, később Bezerédj 
Ödönné, annak a Nagy Alexandrinának unokahúga, akinek házát később az intézet megvásárolta a Hosszú soron 
16 Flandorffer Amália (1821 Sopron – 1854 Sopron) ifj. Flandorffer Ignác felesége, Hofer Péter testvére vö.: Horváth 1994. 332-347. 
17 Von Kern Anna és Kern Caroline kisasszony – a Kern nagyon gyakori családnév volt Sopronban, további adatok nélkül egyelőre 
nem lehet pontosan beazonosítani az itt említett hölgyeket, Schlachta Etelka naplójában több Kern vezetéknevű hölgyet is említ, vö.: 
Csatkai 1943. 147. 
18 Von Gräf őrnagy, valószínűleg azonos az 1863-ban a 8. soproni csendőrezred parancsnokaként szereplő Graäf Eduard ezredessel. 
Az adatokért köszönettel tartozom Hegedűs Elemérnek. 
19 Pintér kapitány, Pintér Mátyás 1836-ban I. o. százados, a cs. kir. 10. Vilmos huszárezred tagja. Az adatokért köszönettel tartozom 
Hegedűs Elemérnek. 
20 Bolza Matild grófnő férje Vinzenz Zahradnik von Gustana (1794–1865) a császári sereg tisztje volt, ahonnan 1845-ben őrnagyként 
szerelt le. http://de.wikisource.org/wiki/BLK%C3%96:Zahradnik,_Vincenz_von_Gustana. letöltés ideje: 2012. április 11. 
21 Schreiber Gusztáv expeditor a váltótörvényszéken, 1846-ban megyei táblabíró vö.: Csatkai 1943. 102. 
22 Hofer Péter (1816 Sopron – 1866 Sopron), nagykereskedő, ifj. Flandorffer Ignác üzlettársa és sógora (neje Flandorffer Anna) vö.: 
Horváth 1994. 332-347. 
23 Flandorffer Johann Nepomuk (1824 Sopron – 1882 Sopron), ifj. Flandorffer Ignác testvére 
24 Flandorffer Heinrich, Flandorffer Ignác könyvelője, csak névrokonságban állt a családdal, a sziléziai Landshutból került Sopronba, 
vö.: Horváth 1994. 332-347. 
25 Kriegsarchiv Wien, Militär-Schulen, Karton Nr.1500. 1. Subscriptions-Bogen zur Begründung eines Fondes zur Versorgung und 
Erziehung verwaister kk. Officiers-Töchter 1850. szeptember 13. 



287 
 

TANULMÁNYOK 
HORVÁTH ZOLTÁN EMLÉKÉRE 

 

elhatározássá érett nemes szívében. Azonnal megkezdte egy ilyen intézet tényleges 
szervezését, amely munkában azon meggyõzõdése vezette, hogy nem lehet méltóbban 
õrizni a császárért és a hazáért, a kötelességért és becsületért elesett cs. kir. tisztek 
emlékét és nem lehet még magasabb fokban elismerni életük feláldozását, mint ha a 
hátramaradott leányárváiknak menedéket nyújtunk, ahol nem csak jelenlegi 
szükségleteikrõl gondoskodnak, hanem egy becsületes jövõ biztosítása érdekében 
tisztességgel és szeretettel gondot viselnek rájuk.”26 Fáradtságot nem ismerve kereste 
fel a legbefolyásosabb pártfogókat: Radetzky, Haynau és Jellaćič tábornokok mellett a 
császári ház magas rangú tagjai is adományoztak kisebb-nagyobb összegeket. A grófnõ 
– kihasználva a média erejét – újságírókat keresett meg, akik a közkedvelt „Wiener 
Zeitung”, valamint a „Soldatenfreund” címû lapokban népszerûsítették az ötletet. 
1849 telén még Bécsben akarta megalapítani az intézetet, de 1850 tavaszán férjét Sop-
ronba vezényelték. Zahradnik grófnõ itt ismerkedett meg a városban nagy házat vivõ, 
jótékonyságáról ismert Csáky grófnõvel, és a két hölgy egyesült erõvel kezdte meg a 
jótékony nõegylet és az intézet szervezését. 1852. március 8-án kelt a legfelsõbb, csá-
szári és királyi engedély az egyesület alapításáról, 1853. május 16-án az engedély és a 
jóváhagyott alapszabályok birtokában, Flandorffer Ignác alapító-bizottsági elnök hiva-
talosan kimondta az egylet megalakulását, melynek elnöknõje Zahradnik Matild, 
alelnöke Csáky Petronilla grófnõ lett. További választott tisztségviselõk: igazgató 
Flandorffer Ignác, igazgatóhelyettes von Schreiber Gusztáv, titkár Pintér Mátyás kapi-
tány, ellenõr Zahradnik Vince százados, pénztáros Sekulicz Vince27 százados. Elöljá-
róik jó példáját követve számtalan katonatiszt adakozott a leánynevelõ intézet javára. 
Egy év alatt 31.899 forint 21 krajcárt tudtak összegyûjteni, ez azonban még nem volt 
elegendõ az intézet megnyitásához. A jegyzõkönyv végén mindenesetre közölték az 
összeg törvényes kezelésérõl és befektetésérõl szóló elszámolást. Ezen az ülésen java-
solta Csáky Petronilla grófnõ azt – a késõbb megvalósult – megoldást, hogy az intézet 
létesítéséhez szükséges teljes összeg összegyûltéig iskoláztassanak tizenkét árva le-
ányt az orsolyiták zárdájában, ehhez egy franciatanárnõ fizetését is felajánlotta. Má-
sok is csatlakoztak a felajánláshoz, a tizenkét hely fenntartásából egyet a császár 
édesanyja, egyet pedig Radetzky marsall fizetett. Bár a jegyzõkönyv szerint az elsõ ta-
nítványok felvételének még ugyanazon év szeptemberében meg kellett volna történ-
nie, csak 1854 decemberében kötött szerzõdést az egylet az orsolyitákkal.28 

A szerzõdés szerint az orsolyiták zárdájában bennlakó növendékként elhelyezett 
tizenkét leány után az egyesület fejenként évi 150 forint ellátási díjat fizetett. A nö-
vendékek a zárda többi tanulójával együtt a zárdaiskolában tanultak, azonban azoktól 
elkülönítve, két szobában nyertek elhelyezést és megbetegedésük esetén az egyesület 
által küldött orvos kezelte õket. Tanulmányi elõrehaladásukat az egylet kiküldött 
tagjai idõrõl idõre ellenõrizték. Tantárgyaik megegyeztek az orsolyita iskolában okta-
tott tárgyakkal: hittan, német nyelvtan, olvasás, szépírás, helyesírás, fogalmazás, 

                                                        
26 MNL GyMSM SL XII. 6. A soproni Szent Orsolya Rend iratai 7. d. Protokoll 1853. A szerző fordításában. 
27 Sekulicz Vince százados (Sekulič von Nomirov Vincenz Ritter) Isbistica (Bánát) 1822. jún. 27., 1853-ban Sopronban pleissei báró 
Berger János altábornagy (cs. kir. 51. gyalogezred másodtulajdonosa) segédtisztje. Az adatokért köszönet illeti Hegedűs Elemért. 
28 MNL GyMSM SL XII. 6. 7. d. Concurs zur Aufnahme in die Oedenburger Frauen-Vereins-Anstalt zur Erziehung und Bildung 
verwaister mittelloser Töchter k.k. österreichischer Offiziere. 
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számtan, földrajz, történelem, természetrajz, kézimunka, francia nyelv, magyar nyelv, 
rajz, ének. A zárdával kötött szerzõdést az egyesület évente meghosszabbította. To-
vábbi alapítványi helyek létesítése és az adományként felgyûlt jelentõs összeg 
lehetõvé tette, hogy 1862-re már huszonkét tiszti árva tanuljon az orsolyitáknál.29 
1869-ben egy nagyobb összegû hagyaték folytán az egylet megvásárolta az intézet cél-
jaira a Felsõbüki Nagy család tulajdonában lévõ hosszúsori egyemeletes palotát, ahol a 
helyreállítási-bõvítési munkák után megkezdõdhetett az intézet önálló élete. 

 

* * * 
 

Jegyzõkönyv 
 

amely felvétetett 1853. május 16-án Kurz András polgármester, császári biztos je-
lenlétében a nõegylet elsõ közgyûlésén Sopronban. 

Jelen voltak 
 

Hölgyek: Urak: 

Gróf Csáky-Csáky Petronilla  von Weinzierl ezredes 

Gróf Wallis Marie, szül. Batthyány grófnõ von Gräf õrnagy 

Zahradnik Mathilde, szül. Bolza grófnõ von Pinter kapitány 

Hofer Aloisia  Zahradnik százados 

Weinzierl Luise  von Schreiber Gustav 

von Sujansky Julie  Hofer Péter 

von Nagy Leopoldine  Flandorffer Ignác  

von Kern Anna  Wokann Ignác  

Flandorffer Amália  Flandorffer Johann Nep. és Heinrich  

Caroline Kern kisasszony  

 

Flandorffer Ignác, az alapítóbizottság elnökeként az ülést az alapító-bizottság 
tevékenységérõl készült alábbi jelentéssel nyitja meg. 
 

Tisztelt Közgyûlés! 
 

                                                        
29 A növendékek 1859/1860-as névsora még 15 nevet tartalmaz. MNL GyMSM SL XII. 6. 7. d. Verzeichnis der Offizers Waisen im 
Schuljar 1859/60.  
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Engedelmükkel, azért hívtuk ma Önöket egybe egy általános közgyûlésre, hogy Önök 
elé terjesszük egy olyan helyben alapítandó intézet szabályzatát, amely a cs. kir. oszt-
rák tisztek elárvult, szegény sorsú leányai számára [épülne] és kérjük hozzájárulásu-
kat, hogy ez az intézmény a lefektetett alapszabályok szerint létrejöhessen. 

Azonban mielõtt közös tanácskozásunkat megkezdenénk, engedjék meg nekem, 
mint az alapítóbizottság igazgatójának, hogy elõzetesen néhány szót szóljak a megala-
kulásról és az eddigiekrõl. 

Az elsõ kezdeményezés érdeme egy ilyen intézet alapítására kizárólag Zahradnik 
cs. kir. százados feleségét, Mathildét, született Bolza grófnõt illeti, aki korábban Itáli-
ában, ahol férje a 10. vadászszázadnál szolgált, a „la Stelline” nevû milánói intézet 
meglátogatása után már óhaját fejezte ki, hogy egy hasonló vállalkozásba fogjon, mely 
szándék azután az 1848 és 1849-es években szilárd elhatározássá érett nemes szívé-
ben. Azonnal megkezdte egy ilyen intézet tényleges szervezését, amely munkában 
azon meggyõzõdése vezette, hogy nem lehet méltóbban õrizni a császárért és a hazá-
ért, a kötelességért és becsületért elesett cs. kir. tisztek emlékét és nem lehet még 
magasabb fokban elismerni életük feláldozását, mint ha a hátramaradott leány árvá-
iknak menedéket nyújtunk, ahol nem csak jelenlegi szükségleteikrõl gondoskodnak, 
hanem egy becsületes jövõ biztosítása érdekében tisztességgel és szeretettel gondot 
viselnek rájuk. 

Miközben kegyelmes urunk és császárunk, õ császári és királyi apostoli fensége az 
elesett hõsök fiairól apaként gondoskodik, úgy tûnik, a jó sors az asszonyokat jelölte 
ki, hogy a leányokat anyailag gondjaikba vegyék. 

Így történt, hogy Zahradnik Mathilde a „Csak egyesült erõvel lehet nagyot alkotni” 
jelszótól vezéreltetve rögtön 1848-ban magas rangú befolyásos személyekhez fordult, 
akik kapcsolatban állnak a mindannyiunk által tisztelt császári ház emberbaráti tevé-
kenységükkel kiemelkedõ tagjaival, valamint megkereste bátor hadseregünk leghíre-
sebb hadvezéreit, hogy elõadja szándékát, amely minden részrõl igaz és megérdemelt 
részvételre talált. 

Õexellenciája gróf Radetzky tábornok, minként a kiérdemesült tábornokok báró 
Haynau, báró Jellaćič, Gróf Gyulai döntõ mértékben bátorították Zahradnik Mathilde 
asszonyt vállalkozásában, így már csak arra volt szükség, hogy az ügyet minél széle-
sebb körben a lehetõ leghamarabb megismertessék. 

Ebben készséggel segítették Zahradnik Mathilde asszonyt nemes von Ramban 
Michael úr, és Hirtenfeld úr, akik felhívást tettek közzé a „Wiener Zeitung” és a 
„Soldatenfreund” címû újságokban. A vállalkozás, amelyet a fent nevezett urak igaz és 
nemes módon mutattak be, megnyerte a szíveket, így történt, hogy már az elsõ felhí-
vás azzal az örömteli eredménnyel járt, hogy a cs. kir. hadsereg java része azonnal kije-
lentette, hogy a tervbe vett jótékonysági intézményt támogatni akarja. 

1849 telén még úgy álltak a dolgok, bár még csak a tervek szintjén, hogy az intéze-
tet Bécsben alapítják meg; amikor a következõ év tavaszán egy jó szellem Zahradnik 
Mathilde asszonyt a mi emberbaráti városunkba vezette, ahol e hölgynek az ötlete 
közzététele után rövid idõn belül sikerült a nemes hölgyek egyesületét megtalálnia, 
akik szóval és tettel egyaránt erõteljesen támogatták az ügyet, és csatlakoztak az alapí-
tóhoz. 
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Itt engedje meg nekem a tisztelt közgyûlés, hogy név szerint megemlítsem és ki-
emeljem Csáky-Csáky Petronilla grófnõ fáradhatatlan tevékenységét és az ügy érdeké-
ben kifejtett lankadatlan szorgalmát. 

Ily módon úgy tûnt, hogy a vállalkozás megtalálta azt a talajt, amelybe a mag – az-
zal az örömteli reménnyel, hogy ki is fog kelni –, bizalommal elvethetõ volt; még in-
kább, amikor õexcellenciája Magyarország akkori katonai és polgári kormányzója báró 
von Haynau tábornagy teljes támogatásáról biztosította az ügyet. Ezek után alakult 
meg a nõegylet, amely azután közzétette felhívását az emberiség soha meg nem fá-
radó jótevõihez, hogy egy olyan mûvet hozzanak létre, amelyet a hazaszeretet és a fe-
lebaráti szeretet, ha nem is tud nyújtani, de erõteljesen támogat. 

A mindenfelé megtalálható nemes lelkek közül sokan nem tudtak a nemes asszo-
nyok kérésének ellenállni és örömmel adták kegyes adományaikat. 

Név szerint a következõk adakoztak: 
Õ császári felsége Albrecht fõherceg, és õ császári felsége Károly Ferdinánd 

fõherceg jelentõs összegeket, és végül az Önök által Leopoldine Coeur d’ange néven 
ismert jótevõ hölgy 2000 forintot adott. Ez volt az a kezdet, amely bátorságot és erõt 
adott tevékenységünk folytatásához. 

Rögtön ezután sor került az alapszabály megalkotására, melyet ugyanezen magas 
körben elõ is terjesztettek, innen azonban azt az iránymutatást kapták, hogy az új 
egyesületi törvényeknek megfelelõen kell azt átalakítani, így a változások átvezeté-
sére [az alapszabály] visszaérkezett. Végül õ császári és királyi apostoli fensége elé 
terjesztették a kérelmet az egyesület alapításáról, amely a legrövidebb idõn belül a 
legmagasabb döntéssel 1852. március 8-i dátummal az egyesületnek kegyesen engedé-
lyeztetett. Azóta az a legnagyobb gondja az alapító-bizottságnak, hogy újra és újra ülé-
sezzen és a tõkét oly módon megsokszorozza, hogy annak részvényeibõl a megnyitás 
és az intézet maradandó fenntartása finanszírozható legyen. 

És mint mindenütt, ahol a védelem, támogatás és bátorítás szükségesnek tûnik, a 
mi mindenek felett tisztelt császári házunk fénylõ csillagként mutatja az utat, így õ 
felsége a császár édesanyja szokott kegyességével 5000 forintot adományozott, ezzel 
egy alapítványi helyett hozott létre, valamint a hadsereg atyja és tábornoka, 
õexellenciája Radetzky gróf úr 8000 forintot utalt át az intézetnek azzal a feltétellel, 
hogy azt még 1857-ben megnyitják. 

A Toscánai Nagyherceg cs. kir. dragonyos ezred, élén az akkori ezredessel és ez-
redparancsnokkal Hoyos gróffal, volt az elsõ, amely a közzétett felhívásra 240 forintot 
küldött az ügy megindítására és évente további 164 forintot biztosított. Ezt a példát 
dicsõséges hadseregünk számos ezrede követte. 

Külön említést érdemel Johann Jüngling úr, hadiírnok és kiadóhivatal vezetõ 
Bécsbõl, aki egy, az ügy érdekében írt „Tiszteljétek a nõket” címû versével a mai napig 
bezárólag készpénzben 1.100 forint és két dukát értékû tekintélyes summát gyûjtött. 

Sokáig tartana, minden nemes emberbarátot egyenként megnevezni, azokat, akik 
az õ lovagias császáruk iránt érzett tisztelet teli szeretetbõl, hadseregünk halhatatlan 
érdemeinek hálás elismerése végett és a jó ügynek kijáró méltatással, szép összegeket 
adományoztak, amiért közülünk mindenki – és ezt meggyõzõdéssel jelentem ki – ma-
gában a legmelegebb köszönettel illeti õket. 
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Továbbra is kötelességem, hogy az intézet szervezésében résztvevõk részletes je-
lentését Önöknek elõterjesszem, amit itt örömmel meg is teszek. 

Így az egyletnek sikerült a mai napig bezárólag 31.899 forint 21 krajcárt gyûjtenie. 
Engedjék meg nekem, hogy átnyújtsam Önöknek a pénztári bizonylatot, amelybõl 
azonnal láthatják, hogy az egész tõke törvényesen biztos befektetésre került. 

Bár ez az összeg, valamint a különbözõ jótevõk által már biztosított éves hozzájáru-
lások még nem elégségesek, hogy az intézet tényleges felállítását az általunk megkí-
vánt számú árvával bejelenthessük, mégis megnyugtató biztosítékot jelent számunkra 
monarchiánk lakóinak eddigi részvétele és a példátlan jótékonykodási hajlama arra 
nézve, hogy az egyesületnek biztosan sikerül majd kitûzött célját elérnie.  

E célból õ császári és királyi apostoli felségétõl a legmélyebb alázatossággal alattva-
lói kérvényben megkértük a legkegyesebb engedélyt, hogy lottót nyithassunk, és úgy 
hisszük bizalommal várhatjuk ennek engedélyezését, hiszen õ császári és királyi apos-
toli felsége a jótékony célú kéréseket rendszerint engedélyezni kegyeskedik. Végül az 
itteni császári és királyi helytartótanácsi osztálynál is engedélyt kértünk, hogy aláírási 
ívekkel gyûjtést indíthassunk és rövid idõn belül innen is kedvezõ döntésre számí-
tunk. 

A mindezidáig elõterjesztettekbõl láthatják Önök, tisztelt közgyûlés, hogy az ala-
pító bizottság fáradhatatlan szorgalommal törekedett az intézmény érdekében min-
dent megtenni. 

Végezetül már csak az a dolgom, más urakkal együtt, akik ez iránt a vállalkozás 
iránt érdeklõdnek, név szerint Pintér kapitány úrnak és Zahradnik százados úrnak, 
hogy tevékeny gondosságukért és az egyesület érdekében kifejtett szolgálataikért 
szívbõl köszönetet mondjak: azonban az Önök esetében, tisztelt Hölgyeim, szavaim 
túl gyengék és elégtelenek, hogy az Önöket illetõ elismerést méltóképpen kifejezzem. 

Kívánom, hogy mindazért, amit jámbor szívük az intézet érdekében eddig nagyot 
és jót alkotott, a leggazdagabb jutalmukat abban leljék, hogy emléküket azon árvák 
fogják áldani, akik az egylet jótékonysága nyomán emeltetnek ki szomorú és elhagya-
tott helyzetükbõl, és egy jobb, boldogabb jövõ felé irányíttatnak. 

Kívánom, hogy különösen Ön, von Zahradnik Mathilde asszony, mint az egész ügy 
nemes alapítója továbbra is szentelje szeretetét, erejét és szellemét a vállalkozásnak. 
Kívánom, hogy eddigi tiszteletre méltó ténykedésének minden oldalról jövõ, megér-
demelt elismerése kölcsönözze Önnek a szükséges erõt, hogy az egylet érdekében a 
jövõben is hasonló odaadással és reméljük, hasonló elszántsággal tevékenykedhessen. 

Ezután következett a Flandorffer Ignác igazgató úr által elõterjesztett statútumok 
megtárgyalása, és miután ezeket egyhangúlag elfogadták és engedélyezték, elhatároz-
tatott, hogy ezeket a legalázatosabb kérelemmel a magas cs. kir. belügyminisztérium-
hoz legfelsõbb jóváhagyás végett az elõírt úton beterjesztik. 

A statútumok legfelsõbb jóváhagyása elõfeltételeként az elnöklõ Flandorffer Ignác 
az egyletet megalapítottnak nyilvánította és az alapszabály 21. §-a szerint sor került a 
bizottmány megválasztására, ahol szavazati többséggel az alábbi hölgyek lettek megvá-
lasztva: Csáky-Csáky grófnõ, Zahradnik Mathilde, született Bolza grófnõ, Wallis 
grófnõ, Werklein bárónõ, von Entsch bárónõ, Hornig bárónõ, Hofer Aloisia, Weinzierl 
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Louise, von Sujansky Julie, von Skerletz Malvina, Flandorffer Amália, von Nagy 
Leopoldine, mint választmányi hölgyek, és az urak: 

von Hengelmüller Michael, von Gräf õrnagy, von Weinzierl ezredes, Sterne abbé, 
Zahradnik százados, Flandorffer Ignác, Schreiber Gustav, von Pinter Mathias kapitány, 
Hofer Péter úr, mint választmányi urak. Hofer Péter úr megköszöni, hogy rá esett a vá-
lasztás, de sok irányú elfoglaltsága van, így helyére ezután a cs. kir Sekulič századost, 
mint aki sorban következvén a legtöbb szavazatot kapta, nevezték ki. 

Mindezek után következett az elnöknõ és az alelnöknõ megválasztása, szavazati 
többséggel Zahradnik Mathilde asszonyt, született Bolza grófnõt választották az elsõ, 
von Nagy asszonyt a második tisztségre, de mivel ez utóbbi nem vállalta, így 
egyidejûleg Csáky-Csáky Petronilla asszonyra esett a választás, mint alelnöknõre. 

Igazgatóvá választották szavazati többséggel Flandorffer Ignác urat, aligazgatóvá 
von Schreiber Gustav urat, titkárnak von Pinter Mathias kapitányt, ellenõrré 
Zahradnik Vince századost, pénztárossá Sekulič Vince századost. 

Az elnök úr bemutatta a pénztárbizonylatot 31.899 forint 21 krajcár összegrõl, és 
felkérte a közgyûlést, hogy válasszon két urat, akik vállalnák ezen, az alapítóbizottság 
által eddig vezetett és kezelt kassza ellenõrzését, amely [feladatra] egyhangúlag von 
Weinzierl ezredes urat és von Gräf fõtörzsõrmestert [sic!] kérték fel, akiknek jelenté-
sét várják. 

Flandorffer Ignác igazgató úr végezetül felkérte a közgyûlést, hogy az egylet 
mûködésének elfogadásáról nyilatkozzanak és határozzák meg az egyleti intézet meg-
nyitásának idõpontját. 

Ennek nyomán Csáky-Csáky Petronilla alelnök asszony egy nagyon méltányos ja-
vaslatot terjesztett a közgyûlés elé, mely szerint a vállalkozás jelenlegi viszonyai kö-
zött a leginkább célravezetõ az lenne, hogy az egylet mai napig meglévõ tõkéjének 
kamataiból nagyobb számú árvát, õ maga a tizenkét fõt javasolja, az itteni nagyon jól 
szervezett kolostorban taníttassanak és neveltessenek, valamint a javaslattevõ Csáky-
Csáky grófnõ azt is felajánlotta, hogy ezen gyermekek további iskoláztatása érdekében 
saját vagyonából egy franciatanárnõ foglalkoztatását finanszírozza. 

Mivel az egylet egyrészrõl még gyengének érzi magát ahhoz, hogy már most meg-
nyisson egy önálló intézetet, másrészrõl viszont áthatja a kívánság, hogy a rendelke-
zésre álló pénzeszközökbõl lehetõség szerint nagyszámú árva nevelését minél elõbb 
megkezdhesse, úgy véljük, hogy a humanitás érdekében is cselekszünk, amikor addig, 
amíg az egyesület nem érzi magát eléggé erõsnek ahhoz, hogy a kitûzött feladatát egy 
önálló intézet létesítésével oldja meg, elfogadja az alelnök asszony javaslatát – és ezek 
után egyhangúlag elhatároztatott, hogy tizenkét leányt vesz fel és a tiszteletre méltó 
orsolyiták itteni apácakolostorában az egylet költségére tisztességesen nevelteti õket. 
Miközben az egyesület köszönettel veszi alelnök asszony felajánlását a francia 
mesternõt illetõen, az alapszabály 39. §-a szerint – mihelyt az alapszabály jóváhagya-
tott – meg kell hirdetni tizenkét helyre a felvételt, amelyek közül egy helyet õfelsége 
a császár édesanyja, egy másodikat pedig õexcellenciája Radetzky tábornok úr akara-
tának megfelelõen a magas Hadügyminisztérium, tíz helyet pedig a nõegylet biztosít. 

Az elsõ felvételre a fent taglalt feltételek szerint – amennyiben addig megtörténik 
az egyleti alapszabály felsõbb engedélyezése – folyó év szeptember 17-én kerül sor. 
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Flandorffer Ignác s.k., igazgató, 
Pinter Mathias s.k., kapitány, titkár 
Weinzierl s.k. ezredes 
Gräf s.k. õrnagy 
von Schreiber Gustav s.k. 
Zahradnik Mathilde, született Bolza grófnõ s.k., elnöknõ 
Csáky-Csáky Petronilla s.k. 
von Sujansky Julie s.k. 
Hofer Aloisia s.k. 
 

Német nyelvû nyomtatvány, a szerzõ fordítása 
Jelzete: MNL GYMSM SL XII. 6. A soproni Szent Orsolya Rend iratai, 7. d. „Vereins-
Angelegenheiten zur Erziehung verwaister mittelloser k. k. Offizierstöchter in 
Oedenburg” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


