
A spanyol kertész 

Rokonszenvet ébreszt az a film, 
mely nem okvetlenül valami sze-

relmi bonyodalmat választ fő témá-
jául. Ilyen film a Spanyol kertész is; 
végtelenül egyszerű eszközökkel dol-
gozó, szinte szűkszavú kamaradarab. 
Pedig a történet is, a színhely is 
mást ígér és másra csábít. Egy si-
kertelen házassága miatt emberke-
rülő, mogorva angol konzul agyan-
dédelgetett kisfiával él egy spanyol 
tengerparti városban. Az apa nem 
engedi gyermekét emberek közé, se 
nyilvános iskolába. A kisfiú megba-
rátkozik derék kertészükkel, aki 
foglalkozni kezd vele: együtt ásnak, 
kertészkednek. Az apa azonban fél-
tékennyé válik. Megtiltja, hogy a 
kertész és a kisfiú beszélgessenek. 
Erre azok írásban érintkeznek egy-
mással, sőt, mikor az apa hivatalos 
ügyben Madridba utazik, és a ház-
mester-lakáj-soíőr Gonosz Intrikus 
részegen megöléssel fenyegeti kis 
hősünket, az a kertésznél talál me-
nedéket; mi több, még horgászni is 
elmegy vele. Ez már több a soknál! 
A Gonosz Intrikus a gyerek arany-
óráját a kertész ruhájába csempé-
szi, azt lopással vádolják. A bősz 
atya Madridba viteti, bírósági tár-
gyalásra. A gyermek szakit atyjával; 
az atya a vonaton megbánja tettét; 
de már késő, a kertész kiugrik a vo-
natból és egy elhagyott erdei házba 
szökik; ide várja a gyermek is, ki-
nek a kertész családja árulta él a 
majdan megszökendő férfi majdani 
búvóhelyét; az atya, látva a szökést, 
kétségbeesik és fiát keresi; nem ta-
lálja otthon, de a személyzetet sem, 
mert a Gonosz Intrikus kirabolta 
házát és megszökött, visszaélve gaz-
dája jószívűségével és kihasználva 
fia iránti elvakult féltékenységét. 
Vihar kerekedik; szörnyű felhősza-
kadásban keresi a konzul kisfiát. 
Egymásra találnak; drámai jelenet; 
megbocsátás; a rezonőr szerepét be-

töltő orvos-barát levonja a konzek-
venciát: az egyszerű nép derék fiá-
tól nem szabad félteni gyermekün-
ket 

Kérem, higgyék el: el kellett mon-
dani ezt a storyt abban a gunyoros 
távirati stílusban, amit Dickens hőse, 
Jingle úr alkalmazott először a 
világirodalomban. A cselekmény föl-
fedi e rokonszenves és becsületes 
vállalkozás hibáit. Mert a rendező ta-
pod Cranin forgatókönyvéhez és at-
tól tartok, nem hegy nem akar: 
nem tud elszakadni tőle, nem tud a 
nézővel együtt kilépni sem a cso-
dás tájba, sem belépni bősei' lelkébe. 
Philipp Leacock, bár -fiatal* még 
— 1917-ben született — 1935 óta, 
mióta a filmnél dolgozik, egyetlen 
igazán komoly alkotást sem tudott 
létrehozná. Becsületes szakmurikása 
a filmiparnak. Megkapta Cranin re-
gényét; megcsinálta. De hogyan! Ne 
haragudjanak azok, akiknek ez a 
film fenntartás nélkül tetszett: hát 
szabad így, ebben a film őskorára 
emlékeztető formában kontaktust 
keresni a nézővel? Zord atya, vihar, 
üldözés, megoldatlan problémák, 
csupa kérdőjel: miért volt ilyen go-
nosz ez a sunyi házmester? Miért 
szökött meg a kertész ártatlansága 
tudatában, ráadásul puszta gyanúsí-
tás alapján vádolva? Mert kel-
lett egy kis vihar egy kis üldö-
zés, kellettek az ősi rekvizitumok, 
amiket oly szellemesen figurázott ki 
már Max Frií is — (Milliomos úr 
szerelmes) —, legutóbb pedig René 
Oláh. (Az éjszaka szépei). A film 
igazi művészei már 1910 körül sza-
kítottak e refcvizitumokkal 

S ha még hozzávesszük, hogy 
mindezt szélesvásznú filmen láttuk, 
tehát olyan alkotáson, mely módot 
nyújtott volna nagystílű megoldá-
sokra: csak sajnálkozhatunk. 

Kárpótolt azonban mindezért a 
csodálatos táj néhány felvillanása és 
az apa (Michaél Hordern, filmen rit-
kán játszik), a kisfiú (John White-
ley) és most, az ötvenes években fel-
tűnt megnyerő Dirk Bogande (a ker-
tész) színvonalas alakítása. 
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