
S z e z o n után 
A téma hálás, s alig-

hanem örökzöld, vagy 
stílusosabban szólva, 
örök-rozsdabarna: ho-
gyan élnek a „bennszü-
löttek" egy-egy exponált 
és népszerű idegenfor-
galmi üdülőhelyen — 
szezon után. Amikor a 
sétányokat és szórakozó-
helyeket nem lepi el a 
kikapcsolódást kereső 
vagy hajszoló vendégse-
reg, amikor a pompáza-
tos szállodákban csak 
néhány mázoló és taka-
rító lézeng, igyekezvén 
eltüntetni a nyári ven-
déginvázió nem kívána-
tos nyomait; amikor a 
kirándulóhajókat dokk-
ba vontatva javítják, és 
a számtalan anzikszról 
ismerős partmenti sé-
tány faóriásai búsan hul-
laj t ják lombkoronáju-
k a t . . . 

Ezek a képsorok nem 
egyetlen filmből ismerő-
sek, hanem az utóbbi 
években látott doku-
mentumfilmek tucatjai-
ból, legyen szó bár az 
olaszok — Riminiról, a 
franciák — Cannes-ról, 
vagy a románok — Ma-
maiaról szóló, „szezon 
után" típusú filmjeiről. 
Függetlenül attól, hogy 
az alaptéma kissé vissza-
köszön (néhány éve pél-
dául az egyik magyar 
játékfilm is hasonló hát-
tér előtt, egy Balaton 
melletti falu őszi-téli 
napjaiban játszatta cse-
lekményét) maga a szi-
tuáció nyilván bősége-
sen tartalmaz érdekes 
és tanulságos konfliktu-
sokat — ezért is fordul 
feléje oly gyakran a fil-
mesek érdeklődése —; 
hiszen óhatatlanul fur-
csa, ellentmondásokkal 
terhes és bonyolult min-

den olyan település sor-
sa, amelyet évente há-
rom-négy hónapon át 
tíz-hússzor annyian lak-
nak, mint az év többi 
szakában. 

Oláh Gábor rendező, 
Neumann László opera-
tőr és Varga János szer-
kesztő Szezon után cím-
mel sugárzott negyven-
perces dokumentum-
filmjükben alig jutottak 
tovább a közismert alap-
helyzet felszínénél. (Pe-
dig Oláh Gáborra az 
utóbbi két-három évben 
mint a tévé egyik leg-
sokoldalúbb dokumen-
tumfilmesére figyelhet-
tünk fel: a Szombat, 14 
óra 10 perc, a Társbér-
lőnk az ecetfa, vagy a 
Kinek lesz szerencséje 
című filmjei biztos szak-
mai felkészültségről, íz-
lésről, friss szemléletről 
tanúskodnak.) 

Űj dokumentumfilm-
jében megelégedett a 
legkézenfekvőbb kont-
raszthatásokkai (nyüzs-
gő nyári fotók, rikoltó 
beat-zenével — melan-
kolikus zsánerképek 
lombhullással); majd 
szinte találomra ömlesz-
tette képernyőre a leg-
különfélébb problémá-
kat jelző interjú-betéte-
ket. Szó esett itt renge-
teg, önmagában érdekes 

és valóságos gondról —: 
hogy a szőlőművelés ne-
heze az öregekre ma-
rad ; hogy bölcsőde és 
óvoda híján nincs kire 
hagyni a gyerekeket; 
hogy valóban aranybá-
nya-e a lángossütóde, s 
ha nem, akkor miért 
igen; hogy az ÁBC-áru-
házakban gyakorta meg-
károsítják a vásárlókat 
az egyetlen nyár folya-
mán meggazdagodni vá-
gyó ügyeskedők; hogy 
ki miből és hogyan épít-
tet csodavillát a tópar-
ton; s hogy milyen mo-
dorban vallanak szerel-
met a fiúk a helyét és 
pár já t nehezen lelő ba-
latoni széplánynak —; 
ám minderről csak na-
gyon .felületesen, ezért az 
impresszionisztikus eset-
legességgel sorjázó val-
lomásokból nem kere-
kedett ki semmiféle tar-
talmas, összefüggő és 
célratörő filmi informá-
ció. 

A Szezon után — után 
végül is pontosan annyit 
tudunk a Balaton-parti 
holtszezon lakóinak min-
dennapjairól, amennyit 
azelőtt is gyanítottunk: 
hogy ahol nyáron húsz-
szor annyian élnek, mint 
télen — ott is bonyolult 
az élet. 
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