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Nagy megelégedésemre szolgál, hogy a soproni népszavazás ünnepére 
szárba szökken az a korábban elvetett gondolatmag, hogy szülessék 
az alkalomhoz illő művészi alkotás, egy új szimfonikus mű, amely 
méltóképpen tiszteleg nemcsak a hűséges város, hanem annak több 
évszázados zenei hagyományai előtt is. Külön öröm, hogy ezt a művet 
a soproni színházhoz ezer szállal kötődő Szarka Gyula zeneszerző–
énekes alkotta meg, aki határon túli magyarként mélyen képes átélni 
és átérezni a hazához, a közösséghez tartozás élményét.

A tízéves Sopron Balett számára is kiemelkedő esemény ez a mos-
tani. Gyökeret vertek a városban, s művészetükkel sok hívet szereztek 
a klasszikus táncnak. A páneurópai piknik atmoszféráját megidéző 
„Végtelen Európa” című előadásuk után már a második jeles soproni 
évfordulót tehetik emlékezetessé az új táncművel.

Minden kerek hát: a tíz éve hű Sopron Balett köszönti a százéves hű-
séges várost – természetesen a majd két évszázados hagyományokkal 
rendelkező soproni szimfonikusok közreműködésével.

Pataki András 
a Pro Kultúra Sopron Nonprofit Kft.  

ügyvezetője
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December 14-e a hűség napja, ilyenkor Sopronra figyel az egész ország. Az 
idei esztendő pedig különleges is. 100 év telt el azóta, hogy 1921. december 
14-ei népszavazás alkalmával a soproniak és a környező településeken élők 
szavazhattak arról, hogy magyarok maradnak-e, vagy Ausztriához akar-
nak-e tartozni. A népszavazás eredményeként Sopron és a környező nyolc 
település Magyarország mellett szavazott, így a város méltán érdemelte ki a 
Leghűségesebb Város kitüntető címet. 

A városunk nemcsak büszkén viseli a „Civitas Fidelissima” címet, hanem 
méltó módon, élő hagyományként ápolja azt, ezért az idei esztendőt Sopron 
Megyei Jogú Város 2020. december 14-én ünnepélyesen jubileumi emlékév-
nek nyilvánította, és rendelkezett annak méltó megünnepléséről.

A centenárium jegyében készült el a Soproni Petőfi Színház „És mégis 
élünk” táncműve, melynek zeneszerzője Szarka Gyula. A Ghymes együttes 
alapító tagja ezzel a művel emlékezik a soproni népszavazás 100. évfordu-
lójára, és hajt fejet elődeink történelmi tette előtt. A sikert pedig Demcsák 
Ottó rendező–koreográfus elhivatott munkája és a Sopron Balett előadása 
garantálja. Somogyvári Gyula történelmi regényét pedig Katona Imre al-
kalmazta táncjátékra.

A fenti gondolatok jegyében jó szívvel ajánlom mindenki figyelmébe az 
„És mégis élünk” táncművet, aki jegyet vált, egy izgalmas időutazás kereté-
ben a 100 évvel ezelőtti korszakalkotó események forgatagába repül vissza.

 

Egy svéd egyetemi  tanár  a legfontosabb napilapban így írt a nyugat-ma-
gyarországi felkelésről 1936-ban:

„Olyan időben  kellett  fegyvert ragadniuk  hazájukért,  a  kétségbeesés  
olyan  órájában kellett  kockára  tenniük  életüket,  amikor  hazájukért való  
harcuk  tulajdon  felsőbbségük  és  az  egész  világ ellen  való  harcuk  volt.  Ál-
dozatuk nem volt hiábavaló. Akaratuk   diadalmaskodott, legalább is jórészt.  
Aki érdeklődéssel figyeli a világtörténelem mechanikáját, a felkelők harcát 
nagyon tanulságosnak fogja találni.”

Nagy szeretettel és tisztelettel ajánlom figyelmükbe ezért a rongyos gár-
da harcait bemutató „És mégis élünk” táncművet, a Soproni Petőfi Színház 
jubileumi produkcióját, amely az elfelejtett történelem feltárásáról szól, s 
egyúttal az események hű krónikásának bizonyuló, a történelmi Sopron 
vármegyében született Somogyváry Gyula írói újrafelfedezése is. Ennek a 
műnek a középpontjában a Rongyos Gárda és az 1921-es nyugat-magyar-
országi felkelés áll.  A korabeli felkelők és a lakosság ellenállása, Magyaror-
szághoz való ragaszkodása példaértékű mindannyiunk számára, minden-
nek megismerése pedig erősíti a önazonosságtudatunkat és a közösségért 
tenni akarás gyakorlatát.

A nagy magyar költő ezt írta egyik versében: a „Víz szalad, de a kő marad”.
Mi, magyarok itt a Kárpát-medencében maradunk, mint a rendíthetetlen 

kő a gyorsan folyó patakban. Akárhogy fordul is a szél, mi itt megmara-
dunk,mert mi itthon vagyunk. Büszkén és bátran őrizzük a Kárpát-meden-
cében a helyünk, amely vigyázás feladata és küldetése is minden magyarnak.

Köszönöm a Soproni Petőfi Színház rendezőinek és színészeinek, hogy 
Somogyváry Gyula halhatatlan művét ebben a modern feldolgozásban el-
hozták nekünk újra.

Barcza Attila 
Sopron és térsége  

országgyűlési képviselője

dr. Farkas Ciprián 
Sopron Megyei Jogú Város 

polgármestere
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Sopron és környékének lakói az 1921. december 14-én tartott 
népszavazáson kinyilvánították, hogy Magyarország polgárai 
akarnak maradni. Ez volt az egyetlen alkalom, amikor a triano-
ni békeszerződést módosították. A település 11 templomában 
zúgtak a harangok, és ezrek özönlötték el az utcákat, mikor ki-
derült a voksolás végeredménye. A várost és a környékbeli fal-
vakat az antant képviselői hivatalosan 1922. január 1-jén adták 
át Magyarországnak. A nemzetgyűlés a népszavazás emlékét 
törvénybe iktatta, és Sopronnak a Civitas Fidelissima (Leghű-
ségesebb Város) címet adományozta.

A trianoni döntés előtt 1919-ben a győztes nagyhatalmak 
Ausztriával békeszerződést írtak alá, s eszerint Ausztria haj-
landó volt elállni attól, hogy Németországgal egyesüljön a szö-
vetségesek ellen. Cserébe megígérték nekik, hogy Magyaror-
szág Moson, Sopron és Vas megyéjéből 50 nagyközséget és 270 
kisközséget, valamint Ruszt, Kismarton és Sopron városokat 
kapják meg.

Ausztria hivatalosan 1921. augusztus 29-én vehette át a te-
rületet, amelyet a magyar hatóságok akaratuk ellenére kiürí-
tettek. Soproniak és rábaköziek ezrei tiltakoztak az elcsatolása 
ellen. Az ország nyugati peremén másfél hónapig vívott fegy-
veres harc eredményezte a háromnapos velencei konferencia 

összehívását.  Ezt a lehetőséget nem a politikusok csikarták ki, 
hanem pár száz fős önkéntes harcos, az úgynevezett „rongyo-
sok” serege. Ők akadályozták meg, hogy az osztrák reguláris 
hadsereg birtokba vegye a trianoni békeszerződésben megka-
pott területeket.  Sőt, egész Burgenlandot elfoglalták, és kiki-
áltották a Lajtabánságot.  A Rongyosok seregének, s ágfalvi 
csatájuknak köszönhető, hogy Sopron magyar maradt, hiszen 

Sopron aranynapjai - Nem cseréltek szívet, hazát
Tizenegy harang szólt Magyarországért

ez az ütközet vezetett el a velencei tárgyalásokhoz, ahol 1921. 
október 13-án megszületett a megegyezés Della Torretta olasz 
külügyminiszter, gróf Bethlen István magyar miniszterelnök 
és Schober osztrák kancellár közreműködésével. Ennek értel-
mében Magyarország átengedi a burgenlandi sávot, viszont 
Sopronban, Ágfalván, Nagycenken, Kópházán, Sopronbánfal-
ván, Balfon, Fertőrákoson, Harkán és Fertőbozon népszavazás 
döntsön a hovatartozás kérdéséről, összesen 257 négyzetkilo-
méter sorsáról.

A népszavazást 1921. december 14-én rendezték meg Sop-
ronban, 15-én a városhoz tartozó Brennbergbányán, 16-án a 
többi településen. Voksolásra azok a huszadik életévüket betöl-

tött férfiak és nők voltak jogosultak, akik e területen születtek, 
vagy 1918. december 31. óta ott laktak. Az összesen 26 879 jo-
gosultból 24 063 fős (89,52%) részvétel mellett, 23 561 szava-
zóból 15 334 fő (65,08%) szavazott Magyarországra, 8 227 fő 
(34,92%) Ausztriára, és 502 (2,09%) szavazat érvénytelen volt.

Sopron 37 509 lakója közül 18 994-nek volt szavazati joga. Itt 
89,2%-os részvétellel 72,7% szavazott Magyarországra.

A nyolc faluban a 7 900 jogosult 83,9%-os részvételével 54,6%-
a Ausztria mellett szavazott. Magyarországra csak Nagycen-
ken, Fertőbozon és Kópházán szavaztak többségben. Bár a ki-
sebb községekben általában Ausztria felé billent a mérleg, ám 
végül Sopron magyarpárti többsége bizonyult döntőnek. 

Horváth Zoltán interneten fellelhető, az eseményekre visz-
szatekintő tanulmánya így emlékszik meg erről:  „A soproniak 
számára felejthetetlen 1921. december 17-ének délután 4 órája, 
amikor a M. Kir. Tiszti Leánynevelő Intézetben (ma Ruhagyár) 
a szavazatok összeszámlálása befejeződött, és kihirdették az 
eredményt. Schober kancellár telefonon történt érdeklődésére 
az egyik antant katonatiszt tájékoztatásul a telefonkagylót a 
nyitott ablakon át kitartotta az utcára. Sopron 11 templomában 
zúgtak a harangok. Ezrek özönlötték el az utcákat. Az emberek 
lelkéből szállt fel az egek Urához a köszönet. Köszönet a soproni 
népszavazás magyar igazságának diadaláért, köszönet a hűség 
jutalmául az egy talpalatnyi földért: Sopronért. Megkönnyeb-
bülten sóhajtották: »Hála Istennek, magyarok maradtunk!«”
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A Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottság szerint me-
gyerikumnak számít a soproni hűség. A száznyolcra gyarapo-
dott értéktárban ott szerepel a leghűségesebb városhoz tartozó 
legfontosabb történelmi üzenet, amely nemcsak Sopron, ha-
nem Magyarország hűségét is reprezentálja.

A soproni mitográfia meghatározó 
eleme a XX. században virulenssé vált, 
de mélyen a történelmi múltban gyöke-
rező hűségmítosz. 1277-ben IV. László 
a II. Ottokár cseh királlyal folytatott 
háborújában tanúsított hűségükért 
cserébe a város polgárainak szabad ki-
rályi városi kiváltságot adományozott. 
Az adományozás köré szövődött tör-
ténet szerint a soproniak annak elle-
nére nyitották meg kapuikat a magyar 
uralkodó előtt, hogy Ottokár az előke-
lő polgárok gyermekeit túszként fogva 
tartotta. Hasonló hűség-motívum figyelhető meg az I. Ulász-
ló és V. László, illetve anyja, Erzsébet és gyámja, Habsburg   
Frigyes kiváltságleveleiben is. Amint az köztudomású, a közép-
kori várossá válás olyan hosszan tartó gazdasági, politikai és 
szociológiai folyamatok eredménye volt, melyet sem egyetlen 
dátumhoz, sem egy historikus legendához nem lehet kötni. Az 

egykorú oklevelekből azonban hűség és kiváltság (illetve ado-
mány) összekapcsolódását olvashatjuk ki, s ugyanennek lehe-
tünk tanúi, ha a kérdést a helyi köztudat oldaláról fürkésszük. 
Történeti szempontból a hűség-eszme – bár kétségkívül ösz-
szefügg a városkiváltsággal – inkább annak „címkéjeként” ír-

ható le. Ugyanezen gondolati vonulat 
jelent meg és teljesedett ki 1922-ben, a 
soproni és Sopron környékén rendezett 
népszavazást követően is, amikor a vá-
ros a kormánytól megkapta a „Leghű-
ségesebb Város”, azaz „Civitas Fidelis-
sima” címet. Az adományozás nyomán 
kialakult Civitas Fidelissima-mítosz a 
közösségi összetartozás fontos faktora 
lett a városban. 

 A 244/2001-es kormányrendelet az 
1921. évi soproni népszavazás emlékére 
a nemzethez és a hazához való hűség-

ről tanúságot tevő polgárok előtt fejet hajtva december 14-ét 
a hűség napjává nyilvánította. A Civitas Fidelissima-gondo-
lat értéktárban való szerepeltetése nemcsak Sopron, hanem  
Magyarország hűségét is reprezentálja. 

(Forrás: internet, Győr-Moson-Sopron Megyei Értéktár)

A soproni hűség - gondolat - kulturális örökség 
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történelmi és világháborús regényeket, színműveket írt, némi 
németellenes éllel. Érdemeiért 1929-ben Horthy Miklós vitéz-
zé avatta.

Ezután politikai pályára is lépett, 1935-ben a csornai körzet 
országgyűlési képviselőjévé választották. Náciellenes megnyil-
vánulásai miatt két nappal Magyarország német megszállása 
után, 1944. március 21-én a németek letartóztatták. Nem vették 
figyelembe mentelmi jogát. Ekkoriban parlamenti képviselő-
ként tiltakozott a zsidótörvények miatt, és a törvények ellen 
szavazott. Mindemellett a Magyar Rádió irodalmi igazgatója-
ként bekapcsolódott egy németellenes mozgalomba. A maut-
hauseni koncentrációs táborba vitték. Tizenhárom hónapot 
raboskodott ott egészen addig, míg az amerikai csapatok fel-
szabadították a tábort. Negyvenkilósan, lerongyolódva és leso-
ványodva érkezett haza.

A kommunista rendszer nem vette tudomásul érdemeit, hu-
manista szellemiségét, háborús bűnösként viszont nem lehetett 
elítélni. Meghurcolták. Igaz, barátai szerint mindig is vallotta, 
hogy Magyarország feldarabolása, Trianon tragédiájának el-
mélyítése Károlyi Mihálynak és a 133 napos rémuralomnak, 
a kommünnek volt köszönhető. Ezt a véleményét élete végéig 
nem változtatta meg. Talán ennek is köszönhető, hogy nyug-
díját a Magyar Rádiótól megvonták, személyét teljesen elszige-
telték, a rádió igazoló bizottsága eltiltotta minden publikációs 
lehetőségtől. Időközben leányát koholt vádak alapján tíz esz-
tendeig tartó Gulag-rabságra ítélték, fiát hadifogolyként a Szov-

jetunióban tartották. Ezután, 1950-ben betiltották minden 
művét, majd budai lakásán az ÁVO letartóztatta és Kistarcsára 
internálta. Egyes források szerint egy provokátor által készített, 
neki tulajdonított rendszerellenes vers miatt vitték el. Az inter-
nálótáborból 1953-ban a fővárosba szállítás közben vagy a rab-
kórházban máig sem felderített körülmények között halt meg.

Somogyváry Gyuláról az őt szeretők azt tartják, élete igaz, 
keresztény, magyar sors. Művei és tettei harmonikus egységet 
alkottak. A humanitás, a mély istenhit és a hazaszeretet érzüle-
te jellemzi azokat. Mindig igazul, hogy mégis éljünk. 

Magyarságtudattal rendelkező, minden emberi megnyilvánu-
lásra érzékeny, humanista ember volt. Erős, rendíthetlen ke-
resztény hittel rendelkezett. Így jellemezték barátai, ismerősei 
Somogyváry Gyula írót, költőt, újságírót, országgyűlési képvi-
selőt, akinek életműve még mindig kevéssé ismert, miközben 
sokan úgy vélik, a hazafiasság egyik legszebb művét hagyta az 
utókorra. Az És mégis élünk regénye 1936-ban került a köny-
vesboltokba.  

Változatos és drámai alkotói  életsorsának nyitányát az első 
világháború jelentette. Legnépszerűbb munkái közé tarto-
zik ismert regénytrilógiája, amely a „Virágzik a mandula”, a  
„Ne sárgulj, fűzfa”, valamint az „És Mihály harcolt” című kö-
tetekből áll.

Három frontot járt meg, az orosz, a román és az olasz harc-
tereket, majd a második világégéskor  a német fasizmus, utána 
a magyar kommunizmus üldözte, meghurcolta. Ennek ellenére 
sem vesztette el hitét, pozitív gondolkodását. Amikor a kistar-
csai internálótáborban a cellatársai már nem bíztak a túlélés-
ben, akkor nekik a regényeiből mondott el fejből részleteket, 
vagy a magyar irodalomból idézett, hogy tartsa bennük a lelket. 

Kevesen tudják, Somogyvári Rudolf népszerű színészünk 
az író tisztelete jeléül vette fel a Somogyvári nevet. Eredeti-

leg Skoda volt a vezetékneve. Még színitanodásként ment oda  
Somogyváry Gyulához,  és megkérte, hogy viselhesse a nevét. 
Az író arra kérte, rendben, de y helyett i-vel írja, és ne hozzon 
szégyent a névre. 

Vitéz Somogyváry Gyula élete, sorsa a velünk élő történelem 
lírája és nyomot hagyó lelke. A feldolgozott és világhálón meg-
található adatok szerint a Sopron vármegyei Fülesen született, 
apja a nagycenki Széchenyi-uradalom gazdatisztje volt. Fiata-
lon megmutatkozott az irodalomhoz való vonzódása, 13 évesen 
jelent meg első írása nyomtatásban egy vidéki lapban. A háború 
végén tartalékos főhadnagy volt, 1918-ban betegség miatt tért 
haza. Ezt követően részt vett az ellenforradalmi szervezkedés-
ben Dormándy Géza és Lemberkovics István oldalán. Nemcsak 
prózai műveivel aratott sikert, de verseivel is. Például a Magyar 
Miatyánk, amely 1919-ben született, mozgósító erejű versnek 
számított. Gyújtogatás címmel jelent meg 1920-ban első verses-
kötete, amelyben Trianon-ellenes versek is találhatók.

Újságíróként 1920-ban a Magyar Távirati Iroda (MTI) vi-
déki osztályának osztályvezetője lett, 1928-tól a Magyar Te-
lefonhírmondó és Rádió Rt. irodalmi igazgatója. A hangjáték 
műfajának magyar elnevezője és magyarországi meghonosító-
ja. Az 1920-as évek elején Gyula diák néven verseket, később 

Hit, hűség, hazaszeretet
Somogyváry Gyula - Két tűz között mindig igazul 
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Az És mégis élünk Somogyváry Gyula magyar író, költő regé-
nye. A mű a Rongyos Gárdáról és harcai által kikényszerített, 
1921. december 14-én megtartott soproni népszavazásról szól, 
amelyen a város polgárai a Magyar Királysághoz tartozásuk 
mellett döntöttek. Hálából a város megkapta a Civitas Fidelissi-
ma (Leghűségesebb Város) címet. A könyv egy kitalált személy, 
Dersy Géza katona főhadnagy szemével követi az eseményeket.

Somogyváry Gyula regénye szinte teljesen történelmi ténye-
ken alapul. Egy testvérpár romantikus szerelmi történetében 
hazánk egyik legtragikusabb – és egyben legfelemelőbb – kor-
szakát idézi fel, az 1920–21-es éveket. Dersy Péter az első vi-
lágháború poklában távházasságot köt a szegény Évával, hogy 
az így hozzájuthasson egy nagyobb örökséghez. Péter testvére, 
Géza – a könyv főszereplője – 1921-ben találkozik Évával, aki 
elmondja neki, hogy bár mindenki Péter haláláról beszél, ő 
mégis reménykedik, és várja ura hazatértét. Nemsokára Gézát 
Sopronba rendelik, ahol tanúja lesz a nyugat-magyarországi 
eseményeknek. A cselekmény ezután két szálon fut: Géza él-
ményeinek és Éva gyötrődésének a leírásán. Péter  hazakerül, 
s bár vagyonát elveszti, ennek ellenére boldogan élnek Évával. 
Géza pedig végül feleségül veheti szerelmét, Violát.

A regény bemutatja azt a helyzetet, amikor Trianon dön-
téshozó urai Nyugat-Magyarországot is el akarták csatolni  
– a háborúban ugyancsak vesztes – Ausztriához. De akadt egy 

maroknyi népesség, amely fellázadt az igazságtalan döntés el-
len. Egyetemisták, gazdalegények, veterán frontkatonák, volt 
különítményesek, magyarok, németek, horvátok harcoltak az 
országrész megmaradásáért. Hősies küzdelmük a híres, ki-
kényszerített népszavazásig vezetett, ahol Sopron a leghűsége-
sebb magyar városnak bizonyult. Az És mégis élünk lélekemelő 
története az igaz hazafiasság regénye.

Az igaz hazafiasság regénye 
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Az áldozatvállalás példája
Demcsák Ottó Harangozó-díjas koregráfus az előadást a személyes sorsok, 
illetve a geopolitikai trauma köré építi. Szerinte a hűség elképzelhetetlen 
lelkierő nélkül, ehhez hozzátartozik az Istenbe és emberbe vetett hit. Ezt is 
megjelenítik majd.

– Nagy felelősség egy regényből készült adaptációt színpadra állítani, 
továbbfejleszteni, más dimenzióba emelni, hogy a történet cselekményve-
zetése, a mű mai napig ható üzenete, gondolatisága megmaradjon. Két sze-
relmi szál és egy társadalmi dráma zajlik a színpadon. Somogyváry Gyula 
regénye számomra az áldozatvállalásról szól a Rongyos Gárda példájával. 
Arról, hogy jártak előttünk olyanok, akik nagy hittel, konfliktusokat vál-
lalva tenni akartak a társadalomért, az országért, településeikért, szülőföld-
jükért. Hittek abban, hogy Trianon után sem szabad feladni. Kiálltak ön-
magukért, családjaikért, szeretteikért, hazájukért. Megmutatták, hogy egy 
ilyen igazságtalan történelmi helyzetben is lehet áldozatvállalással építeni 
a közösséget, egymás életét, csak meg kell fogni a másik kezét, mert együtt 
lehet a jövőért tenni, sőt, a történelem kerekét is megfordító nagy célokat el-
érni – mondta a Harangozó-díjas Demcsák Ottó, aki a tőle már megszokott 
fúziós technikát alkalmaz a táncműben. Klasszikus, modern, kortárs és art 
jazz stílusok keverednek a koreográfiában. A szerepekre, a táncosok szemé-
lyiségére fűzte fel a mozdulatsorokat, a figurák belső útjait. A helyszínek 
változását vetítésekkel, animációkkal, korabeli fotók felhasználásával oldják 
meg. Így szeretnék a látványt élményszerűvé tenni.

Az összefogás ereje
Ez a történet megmutatja, ha a magyar nép összefog, akkor képes nagy dol-
gokat elérni. Példaértékű az a hit, hazaszeretet, hűség, tántoríthatatlan erő, 
amely körbeveszi ezeket a napokat, a Rongyos Gárda harcaitól egészen a sors-
döntő népszavazásig – hangsúlyozta Szarka Gyula Kossuth-díjas zeneszerző.

– Egy város, de mondhatnám bátran, egy ország ünnepére, ilyen magasztos 
történetre zeneművet alkotni megtisztelő. Ugyanakkor még soha nem írtam 
ilyen hosszúságú szimfonikus művet, ebben a stílusban ez az első, ezért kihí-
vást, feladatot jelentett ennek a 80 perces darabnak a végső formába öntése. 
Amikor olvastam Somogyváry Gyula művét, egyszerre volt felemelő, katar-
zist hordozó élmény számomra, ugyanakkor Trianon miatt belső fájdalmat 
éreztem. Nemcsak azért, mert felvidéki magyar vagyok, hanem eszembe ju-
tott, hány magyarlakta határon túli területen jártam, koncerteztem, s akkor is 
csak a kérdések merültek fel bennem, hogy miért történt ez meg egy ország-
gal. Amikor viszont megérkezett a regényből készült táncmű forgatókönyve, 
Katona Imre szinopszisa, a szerelmi szálakkal átszőtt történet jelenetekbe, 
képekbe ágyazva, leültem a zongora mellé, majd elővettem a gitáromat, és a 
belső emóciókra, az adrenalinra bíztam magam. A feladat, a történet, a téma, 
a mű szellemisége inspirált. Mindez kiegészült azzal, ami bennem, a lelkem-
ben zajlott a személyes tapasztalataimon keresztül – mondta a zeneszerző, aki 
hozzátette: amikor stúdióba vonult, a végső hangszerelés kialakításában Nagy 
Szabolcs segítségére számíthatott, akivel párhuzamosan dolgoztak a dalokon. 
Így készült el a szimfonikus mű, amely dallamaiban, telített hangzásvilágával 
alkalmazkodik a tánc, a mozgás mély, sokszínű és hatásos kifejezőeszközei-
hez.

Szarka Gyula 
Kossuth-díjas zeneszerző

Demcsák Ottó 
Harangozó-díjas koreográfus
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A tűztoronyban szolgálatot teljesítő harsonások, akiknek 
még azt is kellett jelezniük, ha idegen bort akarnak behozni 
a városba, egyházi muzsikusok, világhírű zeneszerzők, meg-
szállott karmesterek és lelkiismeretes pedagógusok mind 
hozzájárultak ahhoz, hogy a Soproni Liszt Ferenc Szimfo-
nikus Zenekar egyedülálló utat járhat be majd kétszáz éve 
a leghűségesebb várostól egészen Bayreuthig. Legutóbb épp 
Liszt születésének 210. évfordulójához kapcsolódva adtak ott 
koncertet.

Történelem, hogy Magyarországon az elsők között Kurzwe-
il Ferenc, a Szent Mihály-templom karnagya szervezett zene-
egyesületet 1829-ben Ödenburger Musikverein néven Sopron-
ban. Olyannyira megelőzte a korát, hogy a Pesti Filharmóniai 
Társaság is csak jóval később jött létre.

Sopron zenei életének krónikáskönyveit fellapozva látható, 
hogy a gazdag egyházzenei élet mellett már az 1500-as évek kö-
zepétől éltek a városban toronyzenészek. Ők jelezték a tüzeket 
meg azt is, ha idegen bort akartak behozni a településre, mert 
az tilos volt. Üdvözölték az előkelő vendégeket, néha elmentek 
lakodalomba is muzsikálni, később koncerteket adtak, színhá-
zi előadásokban, ünnepségeken is közreműködtek. Az 1700-as 
évek végétől már fontos városi zenészekké váltak.  

Az egyházzeni életet az 1600-as évek elején Andreas Rauch és 
a század végén Sopronba költözött Wolmuth János fémjelezte. 
Természetesen az Esterházy-udvarban játszó Haydn jelenléte is 
hatott a település zenei életére. Kurzweil Ferenc pedig a közeli 
Bécs kulturális atmoszféráját, kisugárzását használva egyesí-
tette a városban található muzsikusok energiáit. A szakembe-
rek ettől a pillanattól számolják a soproni polgári zeneoktatás, 
szervezett koncertélet létrejöttét. Már az alakulás évében olyan 
nagy feladatra vállalkozott az egyesület, mint Haydn Teremté-
sének előadása. Ekkor még évente négy koncertet adtak.

A Soproni Zeneegyesület zenekara az 1929-es jubileum alkal-
mából vette fel a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar nevet. 
A centenáriumi ünnepségeken jelen volt, fellépett Bartók Béla és 
Dohnányi Ernő. Érdekesség, hogy ugyanazzal a művel kezdték a 
hangversenyt, mint száz éve, ez pedig Weber Oberon-nyitánya. 
Kodály Zoltán levélben köszöntötte a centenáriumot.   

A soproni szimfonikusok így váltak Magyarország egyik 
legrégebbi zenekarává. Elsődleges céljuk a klasszikus zene nép-
szerűsítése a helyi közönség körében és a fiatalság zenei neve-
lésének támogatása a régióban. A zenekar művészeti vezetője 
Kóczán Péter, vezető karmestere Oberfrank Péter Liszt-díjas, 
érdemes művész.

Toronyzenészektől Bayreuthig
A Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar 192 éves útja 

Újévi koncerten is játsszák az És mégis élünk művet
– Lassan kétszáz éves a zenekarunk, s a múlt hagyományainak 
őrzése mellett mindig nyitottak voltunk az új, a kortárs darabok 
bemutatására. Műsoron tartjuk a klasszikus műveket a legna-
gyobb szerzőktől, de ugyanúgy kalandozunk más stílusokban, 
felléptünk például az Omega együttessel templomi koncerten 
is. Nagyon örülünk annak, hogy a város fontos, jelentős ünne-
pére, a népszavazás centenáriumára elkészült egy friss, tartal-
mas, zeneileg gazdag szimfonikus mű. A színház előadásaiban 
rendszeresen részt vehetünk, szakmailag ez szintén örömteli, 
sokfajta kihívást jelentő feladat számunkra, s ennek köszön-

hetően új közönség is megismerhet minket. Játszunk jelenleg 
A padlás előadásban, a Sopron Balettel mutattuk be tavaly a 
Stabat Matert, s remek lehetőség most számunkra a Somogy-
váry-műben való részvétel. Oberfrank Péter zenei vezető, kar-
mester irányításával összesen 22 zenésszel játsszuk majd Szarka 
Gyula szerzeményét minden egyes előadáson élőben. Ezen kí-
vül január 1-én önállóan is bemutatjuk a művet a hagyományos 
újévi koncertünkön. Ez a dátum szintén szimbolikus a jubileu-
mi a népszavazás szempontjából, hiszen a várost és a környék-
beli falvakat az antant képviselői hivatalosan 1922. január 1-jén 
adták át Magyarországnak – mondta Kóczán Péter.
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Miután 2012 tavaszán Pataki András vette át a leghűségesebb 
város teátrumának vezetését, a Sopron Balett Demcsák Ottó 
Harangozó-díjas koreográfus vezetésével a Soproni Petőfi Szín-
ház tánctagozatából alakult önálló társulattá 2014 augusztusá-
ban, s felvételt nyert a Magyar Táncművészek Szövetségébe. 

A társulat minden évadban képviseltette magát egy-egy új 
bemutatóval a Soproni Petőfi Színház repertoárjában, emel-
lett közreműködött a színház zenés és prózai előadásainak 
színrevitelében: Kabaré (2012), Singsingsing (2013), Csíksom-
lyói passió (2013), Evita (2014), Az elveszett levél (2014), Zene, 
New York, Szerelem (2015), A revizor (2015), Csárdáskirálynő 
(2015), A bábjátékos (2016), A dzsungel könyve (2016), Macbeth 
(2017), My Fair Lady (2017), Aida (2017). Önálló táncelőadások 
születtek a gyermekközönségnek (A szép Cerceruska, Péter és 
a farkas, A csodatévő lány, Hétszínvirág), s egész estés táncmű-
vek a felnőtteknek (Álmos legendája, Lángoló szív, Labirintus, 
A szving meg a tangó, Stabat Mater, És mégis élünk). A klasz-
szikus balettől kezdve a musicaleken, operetteken, a szvingen, a 
tangón meg a dzsesszen át a kortárs és modern táncokig terjed 
a repertoárjuk. 

 A 2015-ben színpadra került A szép Cerceruska című mese-
táncjátékuk elnyerte a győri XI. Magyar Táncfesztivál kereté-
ben megrendezett Gyermek Táncfesztivál közönségdíját. Majd 
egy évvel később, 2016-ban az Álmos legendája című táncmű 

a szarvasi V. Magyar Teátrum Nyári Fesztiválon megkapta a 
zsűri díját a leglátványosabb táncjátékért, a legjobb férfi tán-
cos Bolla Dániel lett, míg Szarka Gyula zeneszerzői különdí-
jat vehetett át az új zenemű megalkotásáért. A csapatban  több 
orosz táncos lép színpadra, és ide szerződött Alekszej Batrakov 
balettmester és koreográfus, aki 2004-ben és egy évvel később 
fődíjasa volt az összoroszországi koreográfusversenynek. A 
Sopron Balett több hazai fesztiválon szerepelt, és határon túli 
meghívásokat is kapott az elmúlt években.

Sopron Balett: sokszínű repertoár
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Demcsák Ottó
Harangozó-díjas koreográfus,  

a Sopron Balett vezetője

„A beavatott táncos nemcsak a szépséget akarja 
lehozni a földre, hanem az égi erővonalakat, 
melyek láthatatlanok, közvetíti embertársainak. 
(A tiszta térben és lélekben, lőn a lesz).”

Alekszej Batrakov 
koreográfus

„A tánc mindenekelőtt a hivatásom, életem alkotói 
folyamata. Az alkotás során szükség van arra, 
hogy folyamatosan gazdagítsuk tudástárunkat. 
De a legfontosabb, hogy ne álljunk meg az elért 
eredménynél, ne pihenjünk meg a röpke siker 
babérjain. Éppen ezért egy-egy cél elérése érdekében 
mindig lehetetlen feladatokat tűzök ki magam elé,  
s igyekszem azokat megoldani.”
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Németh Ervin
irodalmi titkár

„A tánc számomra a csoda, amikor megszűnik 
a határ az én és a külvilág között. Amikor az 
ember feloldódik a mozgás varázsában, amikor 
az ész már képtelen a mozdulat cenzúrájára, 
amikor a mozdulatban elveszik és megtaláltatik 
valami emberi.”

Vaszilij Nyemcsinov 

„A tánc számomra lehetőség, hogy érzelmeket 
ajándékozzak az embereknek, s közelebb vigyem 
őket a művészet szeretetéhez.”



Ruszlan Szojengosev

„A tánc szavak nélküli kapcsolat a környező 
világgal, a lélek kifejezése. Nemcsak fizikai  
erőfeszítés, akarat és kitartás, hanem öröm is,  
az ihlet és a testi-lelki béke forrása.” 
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Alekszandra Tyeplih

„A tánc munka, amely igen nagy örömet szerez 
a színpadon: megengedi, hogy sokféle sorsot és 
különféle élethelyzeteket is átéljek akár egyetlen 
előadásban.”

25



Bogdan Holomej

„A tánc színtiszta érzelem, a test  
és a lélek különös együttállása.”

Alina Tarnyenko

„A tánc nem más, mint úton lenni  
saját lehetőségeink felismerése felé.”
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Szalai Dóra

„Számomra a tánc a test és a lélek teljes 
harmóniáját jelenti, és lehetőséget, hogy 
határok nélkül fejezhessem ki önmagam. 
Kikapcsolódást, jellembeli és testi 
fejlődést, valamint fegyelmet ad. Mindent, 
amit szavakkal nem tudok elmondani, azt 
a tánc közvetíti. Testbeszéd …..a minden.”

Horváth Renáta

„A tánc szülő, ki nevel. 
A tánc tanár, ki alázatosságra tanít.  
A tánc gyógyír minden problémára.  
A tánc minden, mit szavakkal nem 
tudok kifejezni.  
A tánc társ, aki egész életemben 
kísér.  
A tánc a MOST pillanata és mégis 
IDŐTLEN.”

2928
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Szalai Réka

„A tánc verítékes munka? Eleinte csak 
kísérletezel és próbálkozol. Kutatod  
a tökéletest. Sok nap végeztével csak  
a fáradtság vesz majd körül. Időbe telik, 
amíg sikerül úgy táncolnod, ahogy 
szeretnél, és sikerül valami maradandót 
alkotnod.” (Fred Astaire) Rácz Botond

„A nagy táncosok nem a technikájuk, 
hanem a szenvedélyük miatt váltak 
naggyá.” (Martha Graham)



Füsi Zsolt

„A tánc a legmagasztosabb, a  legmegindítóbb és 
a legszebb a  művészetek között, mert nem puszta 
lefordítása és absztraktálása az életnek, hanem  
az élet maga.” (Ellis Havelock) 

Paksi Fruzsina

„A tánc négyéves korom óta a mindennapjaim részét 
képezi. Nagyon sok mindenre tanított, többek között 
fegyelemre, kitartásra, szorgalomra és alázatra. 
Csodálatos számomra, hogy mennyi fajta különböző 
érzést, hangulatot és energiát tudunk kifejezni szavak 
nélkül csupán a testünkkel, a tánc nyelvén. Számomra 
a tánc olyan önkifejezési forma, ami által folyamatosan 
fejlődhetek, amiben mindennap találok valami 
kihívást, ami örömmel tölt el és felszabadít.”

3332
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A kiadvány archív fotói (1921-1922) a soproni népszavazásról Schäffer Ármin felvételei.
A Somogyváry Gyula-kép forrása a Fortepan.

A népszavazásról további fotók és információk a husegnapja.hu weboldalon találhatók.



Valamint katonák a harctéren, a távházasság tanúi, pap, kadétok a kiképzésen, a fővárosi utca 
emberei, születésnapi vendégek, Sopron lakosai, antanttisztek, osztrák csendőrök, népfelkelők, 
diplomaták: Borsodi Virág, Csollány Kitti, Gősi Lara, Hencz Anna, Kleizer Anna Evelin,  
Kopácsi Fanni, Lugosi Kíra, Majer Regina, Maráczi Hanga, Mészáros Csenge,  
Molnár Anna Zsuzsa, Molnár Fanni, Németh Anna, Németh Natália, Seszták Laura Dalma, 
Szabó Hanga Júlia, Szebeni Julianna, Véger Dorina.
Közreműködik a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és a Soproni Petőfi Színház kórusa.
Somogyvári Gyula regénye alapján a táncjáték szövegkönyvét írta: Katona Imre

SZEREPLŐK:
Dersy Géza Ruszlan Szojengosev / Bogdan Holomej
Dersy Péter, a bátyja Füsi Zsolt
Hauer Viola, Géza szerelmese Horváth Renáta
Hauer ezredes, Viola apja Vaszilij Nyemcsinov
Szabó Éva (Ángyika), Péter felesége Paksi Fruzsina/ Szalai Réka
Teréz mama, Éva nagynénje Szalai Dóra
Tábori pap/Gara, bankár Alekszej Batrakov
Rongyos felkelő Rácz Botond
Diákruhás felkelő Paksi Fruzsina/ Szalai Réka
Angol diplomata Bogdan Holomej / Ruszlan Szojengosev
Mende, ügyvéd/francia diplomata Andrej Potapov
Szobalány Alina Tarnyenko
Virágáruslány Alekszandra Tyeplih 

A zenét hangszerelte: Nagy Szabolcs
Jelmez: Szélyes Andrea
Díszlet: Pataki András
Fény: Madarász János MADÁR
Karmester: Oberfrank Péter  (Liszt-díjas, érdemes művész)
Ügyelő: Kiss Noró
Koreográfusasszisztens: Alekszej Batrakov
Rendező–koreográfus: Demcsák Ottó (Harangozó-díjas)

Szarka Gyula - Demcsák Ottó: 

ÉS MÉGIS ÉLÜNK
 táncmű a soproni népszavazás 100. évfordulójára 


