
 

A II. soproni huszárbál visszhangja 

Ödenburg páratlan történelme során először rendezték meg az elmúlt esztendőben az I. soproni 

helyőrségi bált, melyet a nálunk állomásozó Nádasdy-huszárezred szervezett és tartott 

bámulatosan nagy sikerrel. Az eseménynek egész országban híre ment, így igazán nem 

meglepő, hogy az előző évi alkalomhoz képest idén megkétszereződött a bálozó nép száma, 

hiszen még a Monarchia másik végéből is köszönthettünk tisztikari tagokat. Az esemény fő és 

kezdő mozzanatának tekintendő a város legnagyobb közterén, a Deák téren tartott felvonulás 

és a tér elején álló szoborcsoport megkoszorúzása, ezzel méltó emléket állítva a korábbi 

csatákban elhunyt, hősiesen küzdő bajtársaiknak a délutáni órákban. 

A táncos parádéra a Pannónia Szállón került sor az esti órákban. A köztiszteletben tartott 

tisztikari tagok, feleségeik és az előkelő vendégek, úgymint a városi tanács megérkezését és 

helyfoglalását követően a Szálló dísztermében köszöntőt mondott az alkalomra meghívott 

díszvendég, Fogarassy Fogarasi György ezredes úr méltósága. Pompás köszöntőjét igencsak 

megnyújtotta és gazdagította szebbnél szebb és kápráztatóbb gondolatokkal. Felszólalásában 



leginkább az ezred elmúlt esztendejéről és jövőéről hivalkodott szólni. Mondandójában 

köszönetet mondott a huszároknak azok becsületességéért, bátorságáért és kitartásáért. 

Felszólalásának végeztével, miután vastapssal üdvözölte a bál népe eme dicső szavakat, a 

méltóságát a huszárkapitány-helyettes, Muhr Ottmár váltotta a színpadon, aki idén ünnepelte a 

10. évfordulóját annak, hogy fiatal hadnagyként belépett a Nádasdy-huszárezred félelmet nem 

ismerő tagjai közé. Eme jeles mérföldkő alkalmából tett felszólalása karakterisztikus volt, 

ugyanakkor a vendégsereg nem szándékozott tudomást venni méltóságáról. Nem véletlenül, 

hiszen az a pletyka járja a méltóságos úrról, hogy feleségével nem bánik kesztyűs kézzel, mely 

igencsak elítélendő magatartás a férfias, tiszteletteljes huszárok körében. A köztiszteletben a 

legcsekélyebb mértékben sem részesülő huszárkapitány-helyettes beszédének csúfos bukását 

követően vette kezdetét az igen hivalkodó díszvacsora, melyet városunk legközismertebb és 

legkedveltebb étterme, a Deák étterem szakácsai készítettek és jól öltözött pincérei  szolgáltak 

fel. Az étkezés után vette kezdetét a mulatság, mely egészen másnap reggelig alább sem 

hagyott, ezzel megalapozva az esemény még nagyobb hírnevét és táptalajt szolgáltatva a jövő 

évi helyőrségi bálnak, melyre az eddiginél is több vendéget vár a szervező bizottság. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A kép forrása: https://www.sopronitema.hu/hirek/varosi-hirek/soproni-huszarbal# 

A szövegben szereplő személy: https://sopronanno.hu/bejegyzes/muhr-ottmar-1862-1914 

További források: http://huszarmuzeum.hu/tartalom.php?tart=10 
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