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Huszárbál köszöntőbeszéd 
2012.  

A Soproni Huszár Hagyományőrző Egye-

sület nevében nagyon sok szeretettel kö-

szöntöm minden meghívott vendégünket, 

egyesületünk tagjait és családtagjaikat, 

különös tekintettel az MHKHSZ elnökét 

és korszaki alelnökét.  

Örülök annak, hogy ilyen szép számú 

egyenruhás hagyományőrző tisztelte meg 

bálunkat. 

 

Egyesületünk a császári és királyi 9. Ná-

dasdy huszárezred hagyományőrzője. Ez 

az ezred a monarchia idején 1884-1914.-

ig 30 évet töltött Sopronban.  

A huszárezred a Sopronban töltött 30 év 

alatt a városi élet része lett. A parancs-

nokok, a tisztek, és természetesen a le-

génység is együtt élt a város polgáraival. 

A huszároknak Sopron a második lak-

helyévé vált. A magyar főnemesek sok-

sok tagja kapcsolódott az ezreden ke-

resztül Sopronhoz, a közélet több kiváló-

sága gondolhatott a városban eltöltött 

éveire.  

A városi ünnepeken a huszárezred rendszere-

sen kivonult. A huszárok ünnepi megmozdu-

lásai, az évről évre megrendezett rangos ló-

versenyek színesítették a város életét. A Ka-

szinó összes termeiben megrendezett tiszti 

bál a város legkiemelkedőbb társasági ese-

ménye volt, melyen a helyi előkelőségeknek 

a megjelenése szinte kötelezővé vált.  

 

Ezen bálok hangulatát – Hegedűs Elemér 

kutatásai nyomán – Grubits Adrienn idé-

zi fel. 



4 

FÉNYKÉPES KRÓNIKÁK 

Sopronban farsang idején sok bált 

rendeztek. Ezek közül a tiszti  bál a 

farsangi bálok tetőpontjának számí-

tott.  A bált minden esetben a Kaszi-

nó összes termeiben tartották.  

A bálteremben az elegáns nagyestélyi

-ruhás hölgyek mellett különböző 

díszegyenruhába öltözött tisztek tűn-

tek ki.  A kávébarna atil lás tüzérek, 

az acélzöld parolínos 48 -as és a csu-

kaszürke parolínos 76 -os gyalogosok 

mellett, a kék színben öltözött tenge-

részek, az aranygalléros orvosok kö-

zött is  kitűntek a dús aranyzsinóro-

zású kék atil lás,  vörös nadrágos, sar-

kantyús, fekete lakkcsizmát viselő 

huszártisztek.  

       Az egyenruhások felülmúlták a 

díszmagyarban, frakkban megjelenő 

civil  urakat.  

A tisztek feleségekkel,  az idősebbek 

családostól,  lányaikkal jelentek meg. 

Szokássá lett,  hogy a lányokat itt 

mutatták be a társaságnak, ez volt az 

első, igazi báljuk.  

 

Az 1886. január 9 -én rendezett bálon 

a francia négyest 86 pár táncolta vé-

gig, mely akkor rekord volt a bálok 

történetében. A résztvevő hölgyek 

kis táncrendet kaptak. A táncok mel-

lett feltüntették a zeneszámok címét,  

szerzőit.  

A bálon a „szupécsárdás” közel más-

fél óráig tartott. A tudósítások sze-

rint a zenekar nem bírta tovább.  

Az egyik táncszünetben díszmagyar 

ruhába öltöztetett kislány és kisfiú 

behúzott egy kocsit,  melyről minden 

hölgy virágcsokrot kapott.  

 A bál közönsége reggel öt óra után 

távozott,  de a Kaszinó kávéházában 

még hét óra körül is több pezsgőző, 

kávézó tiszt volt látható.  

 

A bálok tudósítói  szinte évről évre 

megállapították, hogy az uniformis a 

parkettre is termett,  gondtalan jó-

kedvet,  életörömöt rejt magában.  

 

Hagyományőrző tevékenységünk újabb 

fejezetéhez érkezve, a monarchiás idők 

báljainak mintájára huszárbált szervez-

tünk. Hármas cél vezérelt bennünket.  

1. Hagyományőrzés – hiszen ilyen bál 

volt anno – és hagyományteremtés, mert 

huszárbálban vagyunk és leszünk, ezen-

túl minden évben.  

2. Mint minden bálon, úgy a mi bálun-

kon való részvétel is egyfajta karitatív 

tevékenységet jelent. Köszönet ezért 

minden vendégünknek, hiszen ezzel 

egyesületünk működését támogatják.  

3. …és nem utolsó sorban, azért jöt-

tünk össze, hogy szórakozzunk és jól 

érezzük magunkat.  

 

Bálunk lebonyolításában kettőség van, 

illetve lesz jelen. 

Ugyan nem hagyhattuk figyelmen kívül a 

XXI. századi ember szórakozási igényeit 

a tánczene tekintetében, de a Pannónia 

szálló miliője, a korabeli ruhák, a cere-

móniamester tevékenysége, a nyitótánc, 

a táncrend szerinti táncok a monarchia 

idejére repítenek vissza bennünket.  

 

 

       Kedves Vendégeink!  

 

104 év szünet után, Sopronban itt és 

most újra megszólal Johann Strauss De-

nevérje és a monarchia elit ezredének 

hagyományőrzői – huszárok, dámalova-

sok és huszárhitvesek – Francia négyes-

sel nyitják meg egyesületünk bálját.  

Fogadják szeretettel és érezzék jól magu-

kat a mai este történelmi kirándulása so-

rán. 
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Huszárbál 2012.02.18. 
Forgatókönyv 

 
 

19:00-19:30  
Vendégek érkezése  

(bemutatás a Ceremónia mester által, köszöntés Egyesület vezetősége által) 
 

19:30  
Köszöntőbeszéd 

utána: Francia négyes nyitótánc 
 

20:00-21:30  
Vacsora 

 
21:30  

Bécsi keringő (táncrend szerint) 
 

22:15  
Ellenrieder Rubina showtánc részletet mutat be a Bűbáj című mesejátékból 

 
22:30  

Polka (táncrend szerint) 
 

23:45  
Horst Scheiblhofer tárogatón játszik 

 
00:00  

Tombola 
utána: Csárdás (táncrend szerint) 
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