
Don Juan legutolsó kalandja 
A fORGAIÚKÖNYV ™ t már cinikus 

kalandor, a szere-
lemben megnyugvást sohasem ta-
láló tragikus hós, szívtipró nemesúr, 
tépett, bolyongó vándor — dél-ame-
rikai kereskedő azonban még sosem 
volt Don Jüan. Se az „El ateista 
fulminado", a legrégibb Don Juan-
darab a XV. századból, se a XVII. 
századi „Burlador de Sevilla" nem 
tesz arról említést, hogy hőse valaha 
Budapesten jár t volna, s vonatokat 
vásárolt volna a magyar államtól. 
Márpedig Szász Péter ötletes forgató-
könyvének magja éppen ez. Az ő 
huszadik századba transzponált Don 
Jüanjának őse nem a spanyol drá-
mák lovagja, nem is az ókori, Pau-
saniasnál említett Don Juan-legenda 
— inkább Shaw Tanner John-ja ( = 
Jüan Tenorio). Frakkos, kedélyes, 
humoros nőcsábász: nevetünk rajta, 
ha .póruljár, mulatságos helyzetekbe 
keveredik, már-már lábát-nyakát 
töri kalandjaiban. A szoknyavadász 
komédiáját s nem tragédiáját mu-
ta t ja be, szó sincs arról, hogy ez az 
alak valamit is eláruljon a szerelem 
metafizikájából. Szász Péter kor-
szerű Don Jüan ja többször használja 
csekkönyvét, mint mézes és duru-
zsoló szavait, támad, de nem udva-
rol, rutinból szerelmeskedik, sohase 
vágyból, kívánságból. Nem is komé-
dia tehát, amit Don Jüan köré épit a 
film, inkább persziflázs, paródia. S 
ebben ötletes, kellőképpen frivol a 
forgatókönyv. Van néhány jelenete, 
mely a rekeszizmokat bizony próbára 

teszi. Don Jüan leánykérőben, ron-
gyos ruhában gazdagságot ígér a pesti 
kispolgárnak lánya kezéért. A legtöbb 
epizódnál még arra sincs gondja 
Szász Péternek, hogy elhiggyük a lá-
tott eseményt. A dél-amerikai mil-
liomos halakat hord egy teherautó-
ra; Leporellóból TEFU-gépkocsi-
vezető lesz — bizarr, földtől el-
rugaszkodott humor ez, de nevetni 
lehet raj ta . Kérdés, van-e jogunk 
ilyen ötleteken előregördülő filmtől 
egységet követelni? Ha eleve lemon-
dunk róla, hogy a bonyolítás, kifej-
tés szigorú dramaturgiáját számon 
kérjük s belenyugszunk a vad paró-
dia laza pongyolaságába, kevés ba-
junk lesz a forgatókönyvvel. Álla-
pítsunk meg tehát ennyit: humoros 
jelenetek füzére a magyar Don Jüan. 
Amikor nagyon igyekszik „komo-
lyabb" mondanivalót kicsiholni a té-
mából — nem a film humorán neve-
tünk, az igyekezet nevetséges. Ami-
kor azonban rábízza magát a jele-
netekből kipattanó komikumra, az 
ötletekből sorjázó helyzetekre, köze-
lebb jut kettős szándékához: a mu-
lattatás igényléséhez, és politikus, 
leleplező mondanivalójához is. 

A RENDEZÉS A K Z l e t i M i n m 

rendezte. Ügy latjuk, 
burleszK helyett inkább a téma ope-
rett-motívumai érdekelték. A csil-
logó szálloda, a valószínűtlen bár-
jelenet dalbetéttel, vacsora öt pin-
cérrel, ezüsttálon, csodavonat kinyit-
ható ággyal, egy kezdő mérnök 
luxuslakása beépített eszpresszóval, 



két televízióval. Szemérmesen le-
hunytuk szemünket annál a jelenet-
nél, amikor a zongorázó Don Jüan 
előtt, mint egy divatbemutatón, el-
vonultak a pesti nők. Az ízlés ilyen 
rövidzárlatait leszámítva — pergő 
ütem, szellemes kontraszt, arányos 
jelenetezés, ügyes beállítások sora 
jellemzi Keleti Mártont. A nagy ta-
pasztalat, a film lehetőségeinek mes-
teri ismerete nem válik kárára. 

SZlNÍSZEK H a a forgatókönyv olykor 
a kelleténél is merészebb 

bukfenceket hány, ha a rendező a 
túlzásig stilizálja az operett-valószí-
nűtlenséget — a színészek legtöbbje 
egy komor társadalmi dráma köny-
nyebb perceit játssza. A vérbő ko-
médiázás, a burleszk-stílus nagyon 
hiányzik. Kiss Manyi villant talán 
valamit egy epizódban. Keleti Lász-
lón nevetünk néhány kockán, egy-
két pincér és pesti huligán dicséri 
még a rendezőt. Bara Margitot a sze-
repe fosztja meg sok lehetőségtől. 
Nagyon szép és dekoratív ugyan, s 
az érzelmesebb jelenetekben emberi 
is, de, úgy látszik, humorézéke nincs. 
Páger Antal egy nagy színész rutin-
jával fölényesen győzi a sokféle 
anyagból gyúrt Leporellót, ő az, aki 
megpróbál mimikával, mozdulatok-
kal karaktert adni hősének — mégis, 
talán bátrabban, szélsőségesebben 
mintázhatott volna. Pálos Györgyöt 
először látjuk filmben komolyabb 
szerepben. Egyike a legrátermettebb 
színészeinknek, kitűnő tehetség. Eb-
ben a filmben szürke. Csak néhány 
jelenetben ragyog fel eredeti arcéle, 
akkor viszont — a vonaton, vagy 
amikor részeg a szállóban —< pom-
pás. 

VÍRKONYI A szerepet ráöntötték: 
— olyan agresszív és har-

sány Don Jüant formál, amilyennek 
a film alkotói képzelték. Harsány és 
felszabadult a játéka, egyénisége 
szikrázik, tempós, friss, eleven min-
den mozdulata, nyers, ha kell, ha-
miskás, ha úgy hozza a fordulat, ba-
bonás és riadt, érzelmes és goromba. 
Alakítását nemcsak az dicséri, amit 
megjátszik belőle, hanem az is, ami-
ről lemond. Nem akar Várkcnyi 
mélyebb tartalmakat sugallni ebben 
a Don Jüanban, nem próbálja érzé-
keltetni a legenda egész családfáját. 
De épp ezért teljes és körüljárható 
figurát formál, akinek van mélysége 
és dimenziója. A „tisztújítás" rende-
zése, a „Főbelövendők klubjának" 
Nyekraszovja már elárulta, hogy 
Várkonyi milyen erős a komédiában. 
Don Jüan a végső bizonyság róla. 
VÉGEREDMÉNY Valaha arról panasz-

kodtak a koltok, hogy 
régen elzengtek Sappho napjai, a líra 
meghalt. Manapság mintha ugyanezt 
panaszolhatnánk a komédiáról, a 
burleszkről, a paródiáról, a perszif-
lázsról és a travesztiáról, a pastiche-
ról. Hiányzik az egész világon. Ha 
most Szász Péter és Keleti Márton 
egy kísérletszerűségében botladozó, 
de végignevethető, sőt ú j elemekkel 
büszkélkedő filmszatírával leptek 
meg, ne legyünk zord bírák. A kri-
tikusnak be kell vallania, hogy talál-
hatott volna számos kifogásolható 
mozzanatot a forgókönyv hibáiról. 
Hegyi Barnabás ezúttal halványabb 
munkájáig. De a moziban, az elsöté-
tített nézőtéren, a vászonnal négy-
szemközt — szívből nevetett. 
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