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egyszerre az egész város vonatkozásában, mivel maga a kiváló és mélyen tisztelt 
fõtisztelendõ úr rendelte el kegyesen, hogy csak azokat a körmeneteket lehet 
megtartani, melyek városunk fõegyházából a régi városplébános vezetésével in-
dulnak, s ugyanoda térnek vissza. 

És mégis meg van fosztva a régi városplébános attól a jogtól, hogy ezeket a 
teljes polgárság tekintetében elrendelt egyházi ünnepeket máshol is kihirdesse, 
mint a saját plébániai templomában. 

Ó, jaj, micsoda baj szakadt a szükségképpen egyetlen plébániára, mivel azt 
meggondolatlanul szétdarabolták! És ezzel templom templom ellen való 
acsarkodásának alapját vetették meg! 
 

SOPRONI ARCOK 
 

A Soproni Szemle Szerkesztõsége és Szerkesztõbizottsága ezúton köszönti 
tisztelettel és szeretettel a cikk szerzõjét, Sarkady Sándor költõt, mûfordítót, 
pedagógust és szerkesztõt, Sopron kulturális életének fáradhatatlan szervezõjét 
75. születésnapja alkalmából. Kedves szerkesztõtársunknak jó egészséget, derûs 
és mûvekben gazdag alkotó éveket kívánunk!   

 
* * * * * 

 

 

 

SARKADY SÁNDOR 

 

Dessewffy-Horváth Marietta  

emlékezete 
 
Nyolcvanadik születésnapja elõtt alig három hónappal elhunyt Dessewffy-
Horváth Marietta hegedûtanár, szobrászmûvész és író, a Magyar Írószövetség 
érdemes tagja. Horváth Marietta 1930. február 3-án született Sopronban. Édesapja 
Horváth József (1900–1979), a soproni zeneiskola legendásan sokoldalú mûvész-
igazgatója volt, édesanyja cserneki és tarkeõi Dessewffy Izabella (1896–1975), a 
Magyar Királyi Operaház magánénekesnõje, „Sopron csalogánya”. A szülõk a 
múlt század derekán évtizedeken át Sopron zenei életének irányítói, meghatározó 
személyiségei voltak. Leányukat is zenei pályára szánták, akit már kora 
gyermekéveitõl hegedûre oktattak. 

Marietta az iskoláit az Isteni Megváltó Leányairól nevezett elemi iskolában, 
majd az Állami Leánygimnáziumban végezte, miközben szorgalmasan muzsikált. 
1949-ben, tizenkilenc évesen, az országos Bach-hegedûversenyen második 
helyezést ért el, kamarazenélésbõl pedig elsõ díjat nyert. A zene terén elért sikerei 
ellenére érdeklõdése mindinkább a képzõmûvészetek felé fordult. 1947-tõl öt 
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éven át tanult Ágoston Ernõ rajziskolájában, ahol – Hertay Mária, Sulyok 
Gabriella, Giczy János és Kutas László társaságában – a legjobbak közé tartozott. 
Tagja lett a Soproni Képzõmûvészeti Körnek, s csakhamar a Kör tárlatain is 
bemutatkozhatott munkáival a szülõváros közönsége elõtt. A festészetnél is 
jobban rabul ejtette a szobrászat: az érettségi után Pátzay Pálnak mutatta be 
mûveit, aki szívesen invitálta Mariettát a Képzõmûvészeti Fõiskola szobrász 
szakára. A szülõk nem ellenezték leányuk dédelgetett álmát, de azt akarták, hogy 
elõbb végezze el a Zeneakadémiát, legyen a kezében biztos kenyér.  

Így került Horváth Marietta 1950-ben a Zeneakadémiára, ahol Rados Dezsõ 
hegedûtanár volt a mestere és Szabolcsi Bence a legkedvesebb tanára. Marietta 
kiválóan haladt a hegedûben is, de rajongása a szobrászat iránt nem csökkent. 
„Iskolakerülõ” lett belõle; titokban rendszeresen eljárt Kisfaludi Strobl Zsigmond 
mûtermébe, ahol tudását a Mester magánszemeszterein tovább tökéletesítette. 
Négy félévet végzett el a Zeneakadémián, de a kettõs igénybevételt törékeny 
szervezete megsínylette. Beteg lett, haza kellett térnie Sopronba, s felgyógyulása 
után tanulmányait a gyõri Zenemûvészeti Fõiskolán fejezte be. Itt nyert 
hegedûtanári oklevelet 1956-ban. 1956-tól 1973-ig a soproni, 1973-tól nyugdíjba 
vonulásáig a celldömölki zeneiskolában tanított. 
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A hegedûtanár Horváth Marietta Sopronban is, Celldömölkön is népszerû, 
közmegbecsülésnek örvendõ pedagógus volt mind kollégái, mind tanítványai 
körében. Lelkiismeretesen és nívósan ellátott oktató-nevelõ munkája mellett 
mindvégig hû maradt a képzõmûvészetekhez. A soproni évek alatt sokat 
dolgozott Szakál Ernõ mellett; mint „önkéntes kõfaragó segéd” részt vett a Mester 
mûemlék-restaurálási munkálataiban. Szakál Ernõ sokra becsülte Horváth 
Marietta tehetségét; elismerése jeléül saját mintázóállványával ajándékozta meg, 
amelyen azután egyre több fej és kisméretû alakos szobor született meg Marietta 
ujjai nyomán. A celldömölki évek alatt még arra is futotta erejébõl, hogy 
létrehozza a Kemenesaljai Alkotók Körét, ahol tíz író, illetve festõ 
mûhelymunkáját irányította. 

A mûvész-tanár Horváth Marietta kezét számos kitûnõ alkotás idézi mindkét 
városban. Az õ munkája a celldömölki zeneiskola elõcsarnokát díszítõ Kodály 
Zoltán- és Ádám Jenõ-szobor, míg festményeinek, rajzainak egy részét az iskola 
tantermei õrzik. Ezek a mûvek világhírû zeneszerzõk portréit ábrázolják, többek 
közt Händel, Vivaldi, Bartók és Kodály arcképeit. Széchenyi Istvánt megidézõ 
dombormûve a Bencés Rendházban talált otthonra, Kresznerics-szobra a Városi 
Könyvtárban látható. Ezenkívül közel húsz alkotása (büszt, relief, fafaragás, 
olajfestmény, szén- és ceruzarajz) van a celldömölki zeneiskola nyugalmazott 
igazgatójának, Süle Ferencnek a tulajdonában. Ezek között található a Fájdalmas 
anya (fehér kõ), Krisztus-fej (tölgyfa), Mária, a világ királynõje (szõlõgyökér) és 
több más alkotás. 

Sopronban található mûvei közül jelentõsebbek: a legnagyobb magyar gipsz 
mellszobra (a Széchenyi István Gimnázium dísztermében), az édesapja bronz 
reliefje (a Horváth József Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény fõbejárata felett) 
és Faller Jenõ mellszobra (a Bányászati Múzeum udvarán). Több szobra 
városunkban is magántulajdonban van, így például a márványból faragott Ady-
fej, a lírai hangulatú Becht Rezsõ-büszt és a meghitt szépségû, feledhetetlenül 
kedves „Anya gyermekével”. Egy szobra Zala megyében is található: Alliquander 
Ödön bányamérnök, egyetemi tanár mellszobrát a zalaegerszegi Olajipari Múzeum 
õrzi. 

Vallásos neveltetésének, bensõséges hitéletének mementói a Krisztus 
szenvedéseit, kálváriajárását megörökítõ mûvei. A soproni Szent Imre-
templomban láthatók zsírkrétával készült, egyénien megformált, 
szívbemarkolóan fájdalmas stációképei, amelyek stílusosan illeszkednek bele a 
modern templomi miliõbe. Turner Lajos plébános rá a tanú, hogy Marietta nem 
fogadott el tiszteletdíjat munkájáért; ajándékul szánta azt a Jereván-lakótelep 
hívõinek. Õ készítette a Sárvár-Hegyközségi kálváriakápolna stációit is. A szelíd 
magaslaton álló barokk kápolna udvarán, a kerítés vonalát követve sorjázik a 
Golgotára vezetõ keresztút tizennégy, újszerûen ábrázolt állomása. A stáció-
oszlopok fülkéiben elhelyezett homokkõ-reliefek mûvészi erõvel tesznek hitet az 
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Isten Fia tragikumában is felemelõ, vigaszt nyújtó áldozatáról. Ez a Kálvária igaz 
élményt nyújt mind a hívõnek, mind a mûértõnek. 

Horváth Marietta alkotókedvét a testvérmúzsák szelleme ihlette, inspirálta. A 
zene és a képzõmûvészet mellett a szépirodalmat is avatottan mûvelte. Szülei és a 
Becht-házaspár összejáró jó barátok voltak. Ilyenkor a zene mellett mindig szóhoz 
jutott az irodalom is. Az írásait felolvasó Becht Rezsõ mély benyomást tett 
Mariettára, aki úgy érezte, hogy a szépprózában is ki kell próbálnia tehetségét. 

Történelmi regényekbe fogott, amelyek sorát a „Szivárvány havasán” nyitotta 
meg. Az Árpádházi Szent Margit és a középkori kõfaragó-mester, Rovó Márton 
alakját idézõ történet 1971-ben jelent meg az Ecclesia Könyvkiadó gondozásában. 
A regény sikere újabb munkára serkentette. Gondos levéltári kutatások alapján 
írta meg második regényét, amelyben Sopron nagy humanista polgármesterének, 
Lackner Kristófnak az életét örökítette meg. Az ifjúságnak szánt életrajzi regény 
„Kezedben a mécs” címmel 1971-ben jelent a meg a Móra Könyvkiadónál. 
Horváth Marietta munkáját a történelmi regények jeles mestere, Passuth László is 
sokra tartotta, tanácsaival segítette. Melléje állt Majtényi Zoltán író-mûfordító is, a 
Móra Könyvkiadó szerkesztõje, aki újabb regényt kért tõle. Így született meg „A 
vándorlantos” – Tinódi Lantos Sebestyén életregénye –, amelybõl az elsõ részletet 
a Soproni Füzetek 1984-es száma közölte. Az elkészült mûvet 1988-ban jelentette 
meg a Móra Kiadó.  

Két, a Nádasdyakról szóló regényhez is hozzáfogott, de ezek töredékben 
maradtak. Az egyik, „A fekete bég”, a sárvári Nádasdy Ferenc bárónak (1555–
1604), a törökverõ, vitéz dunántúli fõkapitánynak az alakját idézte volna fel 
(részletet közölt belõle a VÁRhely 2000/4. száma), a másikat a fekete bég 
unokájáról, a tragikus sorsú országbíró Nádasdy Ferenc grófról (1625–1671) 
tervezte, akit a Wesselényi-féle összeesküvés felszámolása után hûtlenség 
vádjával Bécsben lefejeztek. 2001-ben jelent meg a „Szivárvány havasán” második 
kiadása (ezúttal az Új Ember Kiadó gondozásában), s 2002-ben látott napvilágot 
utolsó munkája, a „Régi jó soproniak”. Neve elõször szerepel a címlapon 
Dessewffy-Horváthként. Új nevét elsõsorban, de nem csupán édesanyja emlékére 
vette fel. Büszke volt rá, hogy egy õsi, érdemdús nemesi család leszármazottjának 
tudhatja magát. A memoárkötetben a 20. századi Sopron mintegy négy évtize-
dének jelentõs vagy kuriózus alakját idézi meg szívközelbõl, személyes emlékei 
alapján. A város zenei, képzõmûvészeti és irodalmi életének szinte minden 
számottevõ szereplõjérõl van érdemi mondanivalója. Anyagát számos fénykép, 
festmény, szobor, próza- és versszemelvény színezi, gazdagítja.  

Horváth Marietta 1993-ban tért vissza Celldömölkrõl szülõvárosába. 
Hazajövetele után nem sokkal szívpanaszai felerõsödtek; 1998-ban infarktussal 
került az Erzsébet Kórházba. Idõlegesen felgyógyult, de 2006-ban újra kórházi 
ápolásra szorult. Ebben az idõben kezdtek jelentkezni nála az Alzheimer-kór 
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tünetei. 2008 júliusában került a Soproni Nyugdíjas Pedagógus Otthonba. Itt érte 
a halál 2009. november 15-én. 

Horváth Marietta, a virtuóz hegedûs és közszeretetnek örvendõ zenetanár, 
képzõmûvészként és szépíróként is tiszteletreméltó életmûvet alkotott. Nem õ 
tehet róla, hogy nevét sem a Kortárs Magyar Mûvészeti Lexikonban, sem az Új 
Magyar Irodalmi Lexikonban nem találjuk. Az idõ, ha sokszor megkésve is, 
elõbb-utóbb igazságot szolgáltat az erre érdemesnek. A szülõváros és a tájhaza 
azonban addig sem feledi el Horváth Mariettát. Salamon Nándor már szerepelteti 
õt a Kisalföldi Mûvészek Lexikonában, s hála fivére, Horváth Róbert és Winkler 
István odaadó igyekezetének, a jövõ év januárjában emlékkiállítás fogja 
bemutatni sokoldalú, értékes munkáságát a soproni Várkerület Galériában. 

Legyen igaza Juhász Gyulának: „Nem múlnak õk el, akik szívünkben élnek.” 
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KUBINSZKY MIHÁLY 
 

Krisch Róbert (1921–2010) 
 
Krisch Róbert a Soproni Városszépítõ Egyesületnek 28 éven át gazdasági vezetõje 
volt, érdemeiért az Egyesület elsõként választotta dísztagnak. A város 2005-ben 
„Sopronért” díjjal tüntette ki. A munkán felül elismertségét mindenkivel szemben 
barátságos megnyilatkozásainak és magas fokú emberi kvalitásainak köszönhette. 
Sokat tett a Soproni Szemle érdekében, az õ vállára nehezedett bevezetése után az 
elõfizetéssel kombinált egyesületi tagdíj bonyolult adminisztrálása is, amit 
sikeresen oldott meg.  


