
A balatoni nyarak mindenkinek sokat je-
lentettek, jelentenek napjainkig. A siófo-
ki Kálmán Imre Kulturális Központ
(KIKK) és a Balatoni Regionális Törté-
neti Kutatóintézet (BRTK) és Könyvtár
közös kiállítást rendezett Siófokon, a
Szabadtéri Színpadon. Kiállításunk célja,
hogy szórakoztató módon, korabeli kép-
anyagokkal, plakátokkal, újságokkal, ké-
peslapokkal, tárgyi emlékekkel idézzük
fel az 1960-as, 1970-es és 1980-as évek
legendás siófoki nyarait.

Az 1950-es évektõl a Balaton partján
megváltoztak az üdülési szokások. A po-
litikai ideológia szerint a hangsúlyt a

munkásüdültetésre kellett helyezni. Ezért
sorra nyíltak a munkásüdülõk, államosí-
tották a csodás balatoni villanegyedeket.
Az 1960-as évektõl a Kádár-korszak ve-
zetõi felismerték, a Balaton amellett,
hogy veszélyforrás, hiszen sok nyugati –
„gaz imperialista” – érkezett hozzánk,
komoly bevételt is jelenthet. Így a Kádár-
érában nagy hangsúlyt fektettek a Bala-
ton turisztikai erejének fejlesztésére. Sor-
ra épültek a modern hotelek, szállodák,
de a tömeges üdültetés kereteinek bõvíté-
se is folytatódott: kempingek, táborok,

SZOT-üdülõk nyíltak tömegével. A ma-
gánemberek számára pedig adódott a le-
hetõség: kiadhatták kicsiny nyaralóikat.
Megkezdõdött az 1970-es években a Ba-
laton sajátos, kétarcú, „Zimmer frei”-es
korszaka. Ahogy maga a rendszer, úgy a
nyaralás is kissé skizofrén képet muta-
tott: a hivatalos politika engedélyezte a
nyugatiak beutazását, de a valutázás hi-
vatalosan tiltott üzletág volt. Viszont így
vált a Balaton a Nyugat és a Kelet sajátos
találkozási pontjává, ahol minden nyáron
leomlott a berlini fal és a vasfüggöny. 
A nyugatnémetek Mercedesszel, BMW-
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vel érkeztek, aztán kipirosodva, Ho-
necker-papucsban – balatoni szlengben:
pacskerban – beállítottak a keleti roko-
nok is. Ekkor kinyílt a Mercedes csomag-
tartója, s abban a Fa szappantól kezdve a
Haribo gumicukron át a dobozos italokig
minden volt. Ahogy a balatoni találkozá-
suk megtörtént, tér és idõ megszûnt, min-
denki jól akarta érezni magát, a nyuga-
tiak szeretettel fordultak az NDK-sok 
felé, és a magyar vendéglátókat is bõven
ellátták munkával és borravalóval.

Ezt a sajátos atmoszférájú miliõt –
amely Siófokra különösen jellemzõ volt
– idézi meg a Régi siófoki nyaraink – Így
üdültünk mi címû kiállításunk, amely a

KIKK és a BRTK Könyvtár közremûkö-
désével jöhetett létre, a könyvtár törté-
neti gyûjteménye és Kazsoki István
anyagaira épülve. A korabeli fotókon,
plakátokon, képeslapokon, reklámokon
keresztül kaphat mindenki betekintést
ebbe az érdekes idõszakba, amelyre so-
kan – joggal – nosztalgiával tekintenek, s
amely a fiatalok számára is nyújthat sok-
sok újdonságot.

A kiállításhoz számos érdekesség is
kapcsolódik: a helyszínen Retró Presszó
üzemel és szintén ingyenesen, heti rend-
szerességgel – csütörtökönként – a Bala-

tonhoz kötõdõ, a tónál játszódó, kultikus-
sá vált magyar filmeket vetítünk (pl.
Liliomfi, Szerelmes biciklisták, A veréb is
madár), vasárnap esténként régi sláge-
rekre táncolhatnak a kikapcsolódni vá-
gyók.

A Régi siófoki nyaraink – Így üdül-
tünk mi címû kiállításunkat ajánljuk
mindazoknak, akik felejthetetlen nyara-
kat töltöttek egykoron a Balatonnál.
Azoknak, akik Cseh Tamás klasszikussá
vált slágerét – Ó, a Balaton, régi
nyarakon… – örömmel dúdolják ma is. S
mindazoknak a fiataloknak, akik szeret-
nének egy kis betekintést nyerni a régi
siófoki nyarak világába.

A kiállítás megtekinthetõ szeptember
9-ig, naponta 14-tõl 21 óráig (kivéve a
színpadi produkciók idején). A belépés
díjtalan. ■
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