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I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Balatonfüred Városi Értéktár Bizottság
2.

A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Molnár Judit
Levelezési cím:8230 Balatonfüred, Madách u. 21.
Telefonszám:70/3764-175
E-mail cím: polonyijudit @vipmail.hu

II. A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése

Füredi Anna-bál

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
 agrár- és élelmiszergazdaság

 egészség és életmód

 épített környezet

 ipari és műszaki megoldások

 kulturális örökség

 sport

 természeti környezet

 turizmus

3.

A nemzeti érték fellelhetőségének helye

4.

Értéktár megnevezése, amelybe a nemzeti érték felvételét kezdeményezik
 települési

5.

 tájegységi

 megyei

 külhoni magyarság

A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása

A füredi Anna-bál fogalom. Balatonfüred városának egyik legrangosabb és
legnagyobb múltra visszatekintő rendezvénye a minden év júliusában megrendezett bál,
melyet hagyományosan az Anna Grand Hotelben tartanak. Az Anna-bál 1825-ös alapítása óta
az ország legelőkelőbb báljai közé tartozik, ahol a haza legjelesebb művészei, politikusai
nyaranként találkoztak és találkoznak mind a mai napig.
Az Anna-bál országszerte ismert és elismert rangos esemény, melynek neve mára
összeforrt Balatonfüredével. A nonprofit rendezvény nem csak az elsőbálos lányokat, hanem a
város iránt érdeklődőket is vonzza. Híre a Kárpát-medencén túl a világ minden pontjára is
eljut, ahol magyarok élnek. Jelentősége már a reformkorban is túlmutatott a szűkebben vett
helyi kereteken. A rendezvény elsődleges célja a bál rangjának megtartása és a hagyományok
ápolása, továbbörökítése.
Balatonfüred városa hagyományosan meghívja a balatonfüredi lakhelyű 18 éves
lányokat a rangos eseményre. Ezen kívül a város kulturális partnertelepüléseiről is érkeznek
fiatal párok a bálra. A város szeretné, ha ez a hagyomány tovább élne és minél szélesebb
körben hozzájárulna Balatonfüred nevének öregbítéséhez.
A korabeli sajtóban is számos írás, beszámoló jelent meg a jeles eseményről. 19591962-ig külön Anna-báli újságot is kiadtak, de már Balaton-Füredi Napló. 1861. aug. 2-án
megjelent 10. számában is részletes beszámoló is olvasható a bálról, sőt korábbi
sajtódokumentumok is fellelhetők.

A közelmúltban a FÜREDI HISTÓRIA helytörténeti folyóirat 2010-ben önálló számot
szentelt az Anna-bálnak, melyben az esemény fennállásának egyes korszakait tárgyalja (X.
évfolyam 2. szám).
A 2003-ban alapított díjat, Kiss Ernő honvédtábornok porcelánszobrát is az estélyen
adják át. A díjat minden évben egy olyan személynek ítélik oda, aki sokat tett és tesz
Balatonfüred városért. A díjazottak között olyan nevekkel találkozhatunk, mint Gyurkovics
Tibor, Kő Pál és Melocco Miklós szobrászművészek, Sugár András, Zettwitz Sándor, Cselényi
László, Szőcs Géza, vagy Bujtor István.
Az esemény stratégiai partnerei a Herendi Porcelánmanufaktúra, a bál hagyományos
főtámogatója, illetve az MTVA, a bál fő médiapartnere.
6.

Indoklás az értéktárba történő felvétel mellett

A füredi Anna-bál hagyományainkhoz és nemzetünk történelméhez egyaránt kötődő, annak
egyedülálló kultúrtörténeti jelentőséggel bíró, meghatározó közösségi értéke, melyet
nemzetünk a magyarságra jellemzőnek és közismertnek fogad el.
Öregbíti hírnevünket, növelheti megbecsülésünket az Európai Unióban és szerte a világon.
Ezen felül jelentősen hozzájárul új nemzedékek nemzeti hovatartozásának kialakításához,
megerősítéséhez.
A Füredi Anna-bál nemcsak a magyar történelem és a magyar múlt egyik legprosperálóbb
időszakát idézi fel, hanem meghatározó része a Balatonfüredről kialakított képnek.
A Balatonfüred kiemelkedő értékét képviselő kulturális örökség elismertsége mára megyei,
országos, sőt az élő televíziós közvetítéseknek köszönhetően nemzetközi jelentőséggel bír.
A Füredi Anna-bál őrzi magyar múltunk egyik legragyogóbb korszakának, a reformkornak
értékeit, üzenetét, de nagy jelentőséggel bír olyan szempontból is, hogy a bálon részt vevő
fiatalok és határon túlról érkezettek magyarságtudatát erősíti.
Kísérőrendezvényei révén a bálozókon kívül az idelátogatók is maradandó élményekkel
gazdagodnak.

7.

A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
Bibliográfia:
Elek Miklós: Az első füredi Anna-bál: Szentgyörgyi Horváth Krisztina legendája In:
Elek Miklós: Balatonfüred (Nők a Balatonért Egyesület Kiskönyvtára).
A füredi Anna-bálok 1825–1959 [könyv] / Baróti Géza; Zákonyi Ferenc szerk. (Balatonfüred): Balatoni Int. Biz., Veszprém M. Tan. Idegenforg. Hiv., 1959 . - 17 p :
ill. ;
Intézmény kódjele: Bf 8 Tárgyszavak: Anna-bál; Balatonfüred

A füredi Anna-bálokró1 (könyv] = Lányok évkönyve 1972 / Lipták Gábor. - Budapest:
Móra,
1971. - 167 - 172. p. ill. ; 25 cm Intézmény kódjele: Bf 8 Tárgyszavak: Lipták
hagyaték;
Anna-bál; Balatonfüred
A füredi Anna-bál százötven éve 1825 - 1975 [könyv) / Baróti Géza. - [Balatonfüred]
[Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala], [1975].- 29 p. : ill. ; 20 cm :
10Ft
Intézmény kódjele: Bf 8 Tárgyszavak: Anna-bál; Balatonfüred
A füredi Anna-bálokró1 [könyv] = Szü1őföldünk a Dunántú1 / Lipták Gábor. Budapest:
Tankönyvkiad6, 1980. - 214 - 217. p.: ill. ; 25 cm. - (Szülőföldünk) : 40 Ft Intézmény
kódjele:
Bf 8 Tárgyszavak: Balatonfüred; Anna-bál
Anna-bál, áll a bál [könyv) / Glatz László; Szabó Imre , M .. -[Balatonfüred] : M.
Szabó Imre,
[1989]. – 195 p., [32] t. : ill. , főként színes; 23 cm. - Angol,német és francia nyelvű
ismertetővel : 299 Ft Intézmény kódjele: Bf 8 Tárgyszavak: Dedikált; Anna- bál;
Balatonfüred
Balatoni szívhalászat: Novellák [könyv] I Kródy Gyula; Krúdy Zsuzsa vál .. Veszprém :
Magyar Irodalomtörténeti Társulat Veszprém Megyei Csoportja:Prospektus GMK,
1991.. 71. p . ; 17 x 9 cm. - (Magyar Irodalomtörténeti Társaság kiskönyvtára) Intézmény
kódjele: Bf
8 Tárgyszavak: Balatonfüred; Anna-bál; Blaháné
Anna-báli emlék / Gárdonyi Géza = Békebeli Balaton [könyv] I Ady Endre et al.;
Zsikai Erika
szerk.. - Budapest, 2005. – 245-250. p.: ill. ;22 cm : 2940 Ft Intézmény kódjele: Bf 8

Az első füredi Anna-bál: Szentgyörgyi Horváth Krisztina legendája [könyv] I Elek
Miklós. Balatonfüred: Nők a Balatonért Egyesület, 2006. - 24 p: ill.; 24 cm. - (Nők a
Balatonért
Egyesület kiskönyvtára, 11.) : 400 Ft Intézmény kódjele: Bf 8 Tárgyszavak: Anna-bál;
Balatonfüred; Szentgyörgyi Horváth Krisztina; Kiss Ernő; Horváth-ház
Továbbá:
Füredi História: Anna-báli szám [2010/2.sz.] letölthető innen az alábbi link(ek)
valamelyikének segítségével:
http://www.historia-bfured.hu/2010.-2.-sz%C3%A1m,58.html
Füredi História 2010. 2. szám (FH_025a.pdf)
Cikkek:
A lista terjedelmére való tekintettel egy közös linkre töltöttük fel a listát:
https://drive.google.com/file/d/0Bx84MD0OabZOUFZYNFJWbkhucWs/edit?usp=sha
ring
8. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.annabal.hu

III. MELLÉKLETEK
1.

Az értéktárba felvételre javasolt nemzeti érték fényképe vagy audiovizuálisdokumentációja
Videók:
 Anna-báli szívhalászat: http://www.furedtv.hu/?p=videok&anyagid=3163
 Anna-bálok képekben 1959-től 2012-ig:
http://www.furedtv.hu/?p=videok&anyagid=3155
 187. Anna-bál, ahogy mi láttuk: http://www.furedtv.hu/?p=videok&anyagid=2639
 Herend Füreden: http://www.furedtv.hu/?p=videok&anyagid=1483
 A füredi Anna-bál (kisfilm): http://www.furedtv.hu/?p=videok&anyagid=349
 Az Anna-bálok története – kisfilm: http://www.furedtv.hu/?p=videok&anyagid=895

Képek az Anna-bálról:

2.

A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek

3.

A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

