
→ Az Anna-bálok orszá-
gosan elterjedtek, s en-
nek sorába illeszkedett 
a balatoni rendezvény, 
ez vált később országos 
hírűvé. Először az 1862-
ben rendezett bálon 
választottak bálkirálynőt 
– akkor még Annaviga-
lom királynéját – Kozma 
Irma erdélyi úrhölgy 
személyében

hagyományőrzés2020. július 30.2

Balatonfüred, a magyar 
tenger történelmi fővárosa 
idén készült 195. alkalommal 
a híres Anna-bálra. A vírusos 
időszakban a jeles esemény 
elmaradt, de számos kísérő-
rendezvényét, mint például a 
prímásversenyt, megtartották. 
A hegedűstalálkozó szünete-
iben lehetőség nyílt nagyobb 
sétákra is a városban.

→ CSERMÁK ZOLTÁN

A címben szereplő mondatot 
József nádor fogalmazta 
meg, s véleményével nem 

volt egyedül. Az Anna Grand Hotel 
árkádjai alatt sétálva – az emlék-
táblák tanúsága szerint – inkább 
azt kérdezhetnénk: ki nem járt a 
varázslatos Balatonfüreden? Ber-
zsenyi Dániel, Berda József és Fáy 
András a gyógyvíz kiváló hatását 
ecsetelte, Vörösmarty Mihályt a re-
formkor szellemi pezsgése vonzot-
ta. Jókai Mór és felesége, Laborfalvi 
Róza, a híres színésznő az 1857-es 
látogatásukkor szeretett bele a 
környezetbe. Olyannyira, hogy egy 
évtized múlva telket vásároltak Ba-

latonfüreden, a rajta álló díszes, 
koraeklektikus épület ma ízlése-
sen berendezett múzeumként szol-
gál. Legnagyobb romantikus írónk 
e falak között írta Az aranyember 
című könyvét, amit a legkedve-
sebb művének tartott. A regényben 
természetesen a magyar tenger is 
felbukkan. A nagy mesélő Noémi 
fi guráját Lukanics Otíliáról mintáz-
ta, akihez gyengéd szálak fűzték. 
Gyámként gondoskodott róla, s 
amikor a lány nagy beteg lett, Fü-
reden gyógyíttatta; a liezonnak az 
ifj ú teremtés halála vetett véget. 
Róza asszony igazi birodalma a 
konyha volt, nagyszerű vendéglátó 
hírében állt, az asztalon a százfajta 
fi nomság között természetesen az 
ízes balatoni halak, a garda, a fo-
gas és a süllő is helyet kaptak.

Jaroslav Hašek cseh író Balaton 
partján című kötete messzi tájakra 
vitte el Füred jó hírét. A vízparti 
sétány Rabindranath Tagore nevét 
viseli. A hindu költő 1926 őszén ke-
zeltette magát a híres helyi szana-
tóriumban, s a magyar társadalmi 
elit számos tagjával is találkozott. 
E kapcsolatrendszernek köszön-
hetően hívta meg az akkor már 
világhírű tudóst, Germanus Gyulát 
a san tiniketáni egyetemre tanítani. 
A költő ittlétét faültetéssel tette em-

lékezetessé, ami elé szobrát is fel-
állították. A helyiek szerint az ere-
deti fa már kipusztult, de a lelkes 
városvédők csendben pótolták. 
Sokan ültettek még fát e ligetben, 
Nobel-díjas tudósok hagytak emlé-
ket, ásót ragadott 1961-ben a nagy 
olasz költő, Salvatore Quasimodo, 
s félévszázadra rá az Aranycsapat 
két utolsó tagja, Grosics Gyula és 
Buzánszky Jenő is.

A sétányon áll Széchenyi István 
szobra, aki sokat tett a balatoni 
hajózásért, s az első balatoni gőz-
hajó, a Kisfaludy megépítéséért. 
Elnevezése is tendenciózus: Kis-
faludy Sándor nevét kapta, aki a 
helyi fürdő gyakori vendége volt, 
s oroszlánrészt vállalt az első du-
nántúli kőszínház 1831-es füredi 
felépítésében.

Hogyan született az Anna-bál?
Ottlétemkor szállásom Blaha Lujza 
egykori villájában volt. A „nemzet 
csalogánya” 1893 és 1916 között 
használta a klasszicista stílusban 
felépített nyaralót. Örömmel fog-
laltam el szobámat közvetlenül a 
bejárat mellett.

A múlt emlékeinek ápolásában 
Balatonfüreden az Anna-bál vi-
szi a prímet. Történetéről Miklós 
Tamást, a Városi Helytörténeti 
Gyűjtemény igazgatóját kérdez-
tem. „A minden évben július vé-
gén megrendezett füredi Anna-bál 
Balatonfüred legrangosabb és 
legnagyobb múltra visszatekin-
tő rendezvénye. Alapítása a 19. 
század első felére nyúlik vissza, s 
rendszeressé váló megtartásával 
a reformkorban az ország legelő-
kelőbb báljai közé emelkedett, 
ahol a haza legjelesebb családjai, 
politikusai, művészei nyaranta 
találkoztak. A számozás nem a 

megtartott bálokat veszi lajstrom-
ba, hanem a hagyomány szerint 
elsőként megtartott báltól számí-
tott évek számát. Erre a helyi ha-
gyomány szerint 1825. július 26-án 
került sor, amikor a Szentgyörgyi 
Horváth család lányuknak, a le-
genda szerint Anna-Krisztinának 
szervezte meg a táncmulatságot, 
aki itt ismerkedett össze későbbi 
férjével, Kiss Ernő hadnaggyal, 
utóbb aradi vértanútábornokkal. 

Az említett évszámhagyomány 
viszont az 1950-es évek közepén 
született, tehát a valós történeti 
háttér a múlt ködébe vész. Viszont 
kétségtelen, hogy az 1800-as évek 
elején rengeteg bált szerveztek 
főleg főúri családoknál, akik a 
nyarat itt töltötték, s e hétvégi ese-
mények a társadalmi élet fontos 
színterei voltak. A Horváth család 
a villáját – a Balaton-felvidék leg-
nagyobb czopf stílusú nyaralóját 
– 1796-ban építette, s az épület 
a közélet egyik központjává vált. 
Számos híradás foglalkozik e mu-
latságokkal, s külföldi utazók, 
mint például John Paget is beszá-
molnak azokról. Elgondolkodtató 
az is, hogy a Horváth családban az 

említett lánynak öt neve volt, ezek 
közül éppen az Anna hiányzott. 
Szentgyörgyi Horváth János fele-
sége viszont Anna névre hallga-
tott, lányuk, az öt nevéből viszont 
a Krisztinát használta, s ennek 
névnapja július 24-ére esett. Mivel 
a Horváth család számos bált szer-
vezett, júliusban ez lehetett a fele-
sége, illetve leánya tiszteletére is.

Az 1830-as években az országos 
lapok viszont már hagyományos 
füredi Anna-bálról írtak.

Az Anna-bálok országosan elter-
jedtek, s ennek sorába illeszkedett 
a balatoni rendezvény, ez vált ké-
sőbb országos hírűvé. Először az 
1862-ben rendezett bálon válasz-
tottak bálkirálynőt – akkor még 
Annavigalom királynéját – Kozma 
Irma erdélyi úrhölgy személyében. 
A férfi ak szívét is megdobogtató 
versengést az 1950-es évek végén 
elevenítették fel ismét. A bált – 
kisebb-nagyobb sikerrel – az első 
világháborúig évente rendezték. 
Volt, amikor ezres nagyságrend-
ben tolongtak, máskor csupán 
néhány tucat vendég mulatott. 
A világháború után néhány pró-
bálkozásról beszélhetünk, de gya-
korlatilag vége szakadt, s 1954-ben 
újították fel. Itt említeném Zákonyi 
Ferenc nevét. A Balaton nagy tu-
dora az 1950-es évek elején került 
Siófokról Balatonfüredre, és a 
Veszprém Megyei Idegenforgal-
mi Hivatal vezetőjeként sokat tett 
a bál helyi hagyományként való 
megszervezéséért. A bálok helyszí-
ne is érdekes: az 1820-as években 
a már említett Horváth-ház, 1830 
és 1879 között a Nagyvendéglő, ezt 
követően a Kúrszalon, vagyis az 
újonnan épült gyógyterem, a mai 
Anna Grand Hotel díszterme fo-
gadta a báli vendégeket.”
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