




A Soproni Huszárok Bálja- 2015.01.24. 
  

A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében nagyon sok szeretettel 

köszöntök minden vendéget, egyesületünk tagjait és családtagjaikat. 

Örülök annak, hogy ilyen szép számú egyenruhás hagyományőrző tisztelte meg 

bálunkat. 

 

Bálunk fővédnökének, Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter Úrnak a tavalyi 

bálunkon elhangzott gondolatához csatlakoznék. 

 

„ Csak az a fa nő magasra, amely mélyre nyújtja gyökereit!” 

 

Ez a jól megfogalmazott gondolat azért hagyott mély nyomott bennem, mert olyan 

tevékenységre ösztönöz, melyet a Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület már 

2007-es megalakulása óta folytat. 

 

Minőségi hagyományőrzésünk alapja pedig komplex programunk. 

 

Engedjenek meg néhány olyan gondolatot, melyekben az első, az először és a leg 

szavak dominálnak.  

Csak néhány példát szeretnék kiemelni egyesületünk tevékenységéből, melynek 

eredményeit elsősorban az előttem felsorakozott embereknek köszönhetem.  

 

• Elsőként nyitottunk és üzemeltetünk saját egyesületi múzeumot 

 

• A legkomplettebb ruházattal, fegyverzettel és felszereléssel büszkélkedhetünk 

 

• Először sajátítottuk el a korabeli szabályzatok szerinti lovas alaki mozgásokat 

 

• Elsőként nálunk tartozott számonkérés az elméleti képzések anyagához 

 

• Az első és a második helyet szerezték meg csapataink a MHKHSZ  

Katonai Lovas Bajnokságán 

 

• A német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságon elsőként vettünk részt, 2. 

helyezésünkkel eredményesen képviselve a magyar katonai hagyományőrzést 

 



• Újra hagyománnyá tettük városunkban a Limanowai Csata Emléknapját, a 100. 

évfordulón emlékművet avattunk. 

 

• És a Soproni Huszárok Bálja is egy leg, annak minden részletével együtt. Azon 

mércének kell megfeleljünk, melyet a boldog békeidők tiszti báljai állítottak fel.  

 

 

Ezen bálok hangulatát – Hegedűs Elemér kutatásai nyomán- idézem fel. 

 

Sopronban farsang idején sok bált rendeztek. Ezek közül a tiszti bál a farsangi bálok 

tetőpontjának számított. A bálteremben az elegáns nagyestélyi-ruhás hölgyek mellett, a 

különböző díszegyenruhába öltözött tisztek között is kitűntek a dús aranyzsinórozású kék 

atillás, vörös nadrágos, sarkantyús, 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-ban rendezett bálon a francia négyest 86 pár táncolta végig, mely akkor 

rekord volt a bálok történetében. A bálon a „szupécsárdás” közel másfél óráig tartott. 

A tudósítások szerint a zenekar nem bírta tovább. 

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 jókedvet, életörömöt rejt magában. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

„Csak az a fa nő magasra, amely mélyre nyújtja gyökereit”  

 

Köszönöm bajtársaimnak és minden katonai hagyományőrzőnek, hogy ezt a bizonyos 

fát öntözik, gondozzák, ápolják. És köszönöm minden megjelentnek is!  

 

Hiszen ez a fa nem csak a hagyományok fája, nem csak a katonai hagyományőrzőké, 

hanem minden magyar ember fája, a Magyar Nemzet fája, a Magyar Nemzet maga.  

 

Gondozásához további erőt és tisztességet, a bálhoz pedig jó szórakozást kívánok. 

 

A 2015-évi huszárbált ezennel megnyitom! 














































