
Idén július 26-án újra megrendezésre került az első fürdőszezont lezáró Anna-napi           
bál. 
A bál alapítójának, Szentgyörgyi Horváth Fülöp Jánosnak három évvel ezelőtti halála           
óta ebben az évben rendezték meg ismét a mulatságot. Veje, Kiss Ernő pedig             
altábornagyi kötelességei teljesítése okán nem tudott mindeddig részt venni a          
szervezésben, ezért a füredi nemes Dőry Gábor és családja vette át az est             
lebonyolításának feladatait. 
Az első bált 1825-ben rendezte a Horváth család lányuk, Krisztina tiszteletére, akinek            
bár öt keresztneve volt, az Anna nem volt ezek között. A hajadon a hagyomány              
szerint ezen az estén ismerkedett meg későbbi férjével, eleméri és ittebei Kiss            
Ernővel. A fiatalok egy évvel később tartották az esküvőt, Répceszentgyörgyön, ám           
sajnálatos módon az ifjú feleség 1827-ben, huszonhét évesen hunyt el tragikusan           
fiatalon, Pesten, rövid betegeskedés után. 
A körülbelül hétszázötven fős vendégsereg egy része hajóval utazott a ,,magyar           
tengeren” keresztül, a Balaton Csavargőzös vagy a Kisfaludy gőzös fedélzetén, míg           
mások előkelő hintókkal érkeztek meg az északi parti üdülővárosba, Balatonfüredre.  
A hölgyek alkalomhoz illően, selyem vagy brokát anyagú ruhákat öltöttek magukra,           
az urak pedig fekete frakkban, cilinderrel a fejükön és sétabotokkal a kezükben            
jelentek meg, mellényzsebükbe gyakran órájukat süllyesztették.  
A mulatságot egy Balaton-parti vacsorával kezdték meg, este hét óra tájban. Az            
étkezésnél előételként hortobágyi palacsintát, főételként pedig halászlevet és        
természetesen sült halat szolgáltak fel. Sötétedés után az estély hivatalos          
megnyitójaképpen Zala vármegye főispánja mondott beszédet, majd megjelentek az         
égen a tűzijátékok piros, zöld és kék fényei. 
A bőséges vacsora elfogyasztása után kezdetét vette a bál az Anna Nagyszállóban:            
felcsendültek a dallamok, a vendégség egy része már ekkor táncolni kezdett, a            
zenészek elhúzták a nótájukat, míg mások jókedélyű csevegést folytattak vagy az           
asztaluknál pezsgőztek. A terem barnára és fehérre mázolt falait arany szegélyek           
díszítették, míg a plafonról velencei kristálycsillárok lógtak. A kör alakú, fehér terítővel            
ellátott asztalok közepén kivétel nélkül vörös rózsacsokrok díszelegtek. Az idő          
előrehaladtával a hangulat egyre jobb lett, a zene pedig egyre hangosabb. A fényűző             
táncmulatság, az ötórai napfelkeltéig tartott.  
A bál legszebb hajadonjának a Zala megyei nemes, Marton József tizennyolc           
esztendős lányát, Zsófiát választották. A nemesnépi lány természetes szépségével,         
bájával és eleganciájával mindenkit megbabonázott maga körül. A kivilágított         
táncteremben a krémszínű és piros ruhájában, amit matyó hímzés díszített, nagyon           
elbűvölő volt. Ezzel a különleges ruhával tisztelgett hazánk hagyományai előtt. A           
magyaros öltés a “v” alakú dekoltázs alatt helyezkedett el, piros, zöld és sárga             
színekben, matyórózsa, szívrózsa és csigavonalas motívumok képében. Matyó        
nyolcasöltéssel készült, ami a szálszámolásos apró laposöltések       
továbbfejlesztéséből született. Meglepő volt látni, hogy egyetlen kiegészítője egy         
fehér selyem kesztyű volt, hiszen a legtöbb hölgy és kisasszony kistáskával vagy            
legyezővel a kezében jelent meg. Zsófia bárókisasszony nyereménye egy Herendi          
váza és Erisz almája volt. Ez az az alma, ami Anna napján “a legszebbnek” járt.               
Szerencsére a hölgyek nem annyira versengtek az arany gyümölcsért, mint annak           
idején a három istennő. 
Az első udvarhölgyének a szintén tizennyolc éves, aradi származású Zselenszky          
Teréziát választották, aki egy piros selyemruhában jelent meg az estélyen, amit fehér            
ujjak és a hozzá illő előkelő virágos hímzésű bőr kesztyűk varázsoltak különlegessé.            



Ébenfekete haját hátul, a tarkójánál fogták kis kontyba, az udvarhölgy díja egy            
gyönyörű Rothschild stílusú váza volt.  
A bál harmadik legszebb lányának a tizenkilenc éves pesti Lévay Feliciát nevezték ki,             
akinek egy Apponyi stílusú váza lett a nyereménye. Brokát anyagú rövidujjú ruhája            
világoskék színű volt, ék alakú kivágással, amit kisebb fehér fodrok és rátétek            
díszítettek, világos szőke haját barokkos csigákba göndörítették. Kiegészítő gyanánt         
ruhájához illő, fehér legyezőt tartott a jobb kezében, nyakában pedig fehér gyöngysor            
díszlett.  
A szépségkirálynők kiválasztása után mindenki gyorscsárdást, walzert és polkát járt          
pirkadatig. A bálozóknak annyira elnyerte a tetszését a bál legszebb hajadonjának           
megválasztása, annak ruhája, viselkedése és kinézete alapján, hogy talán a jövőben           
ebből még hagyomány is születhet. 
Mivel a Horváth család korábban nyaranta akár öt-hat bálat is rendezett, a környéken             
hírük ment, mint olyan család, amely a legjobban tud szórakozni és szórakoztatni. A             
bálnak az első alkalom után is messze földre híre ment, így már nem csak a zalai                
nemesség körében volt közkedvelt, érkeztek más előkelők is, mint például Budáról a            
Lévay és Kempelen, Aradról a Borovszky és Hrabovszky, Szatmárról a Szente és            
Medjessy, valamint Fiuméből a Kúthy és Szapáry családok. Így vált országszerte           
ismertté az Anna-bál. 
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