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M eglepetések utcája — mondja a 
film eredeti címe. Meglepetése-

ket ígérnek telhát alkotód, de író és 
rendező nem egészen álltak hivatá-
suk magaslatán. Azaz nem is annyi-
ra az író, mert hiszen ötleteiből ké-
szülhetett volna üde filmvígjáték, 
mint inkább a rendező maradt adó-
sunk a mulat tatással. Túl akkurátu-
san, túlságosan Is körültekintő óva-
tossággal varázsolta élénk alakjait, 
akik maguk se tudják, vígjátéki hő-
sök-e vagy a mindennapi valóság 
égi másai? (Emellett a rendező, pon-
tosabban rendezők: Szigyelev és 
Szerdjucskova erejéből nem futotta 
az egyes képsorok zökkenőmentes 
összekötésére, s így a film egymástól 
szinte független, apró jelenetek sorá-
ból áll, nem harmónikus egész, ha-
nem jól-rosszul megalkotott mozaik-
kockák összessége. S ha egyszer-
egyszer jóízűt nevetünk is, az nem a 
filmnek, hanem a kabaréban éppúgy 
lejátszhatott 'bemondásoknak, szituá-
cióknak szól. 'Pedig egy nagyváros 
utcája rengeteg filmszerű, sőt csakis 
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filmen előadható mulatságos helyze-
tet kínál a nézgelődőnek, amint erről 
Chaplin néhány műve tanúskodik. De 
ne menjünk Ilyen messze: Alexand-
res remek. -Hurrá tavaszos, is jóval 
többet, igazi filmhjumart ad, pedig 
az nem az utcáról szól, viszont első 
képsorai — vidám dallal menetelünk 
Leningrád utcáin az autók, paloták 
fényes sora között — annyira emlé-
keztetnek e film nyitányára, hogy 
óhatatlanul eszünkbe jut és össze-
hasonlításra kényszerülünk. 

A film mondanivalójának lényege, 
hogy egy if jú rendőrőrmester és 
tisztjelölt olyan lánynak kezd udva-
rolni, akinek a papája nem kedveli 
a közlekedési rendőrséget. Az apa 
ugyanis egy jubileumi ünnepség után 
pityókás állapotban ment haza cim-
borájával, aki felmászott egynéhány 
pillanatra őrizetlenül hagyott tor-
nyócskába és kapcsolgatni kezdte a 
pirosat, sárgát, meg zöldet. Az őrszo-
bára már csak az ügyetlen és értet-
len apa került. Írásbeli dorgálást ka-



pott. Különböző bonyodalmak után, 
melyek során egy sereg életképet 
látunk a leningrádi utcáról — (gye-
rekét kereső mama, aki alighogy 
prezentálják neki elhagyott csemeté-
jét, máris szalad a fodrászhoz, a 
rendőr őrizetére hagyva a kisfiút; 
pityókás bácsi, akit mindegyik őr-
szem a másik területére kalauzol 
roppant udvariasan, csakhogy a bo-
nyodalmaktól megszabaduljon stb.) 
— hősünket szívesen 'látja még a 
zord apa is, hiszen kalandos fordula-
tok után megmenti életét. Ezeket a 
kalandos fordulatokat egy sikerült 
montázs vezeti be, s hogy a film 
mégis több, mint felszínes nyári szó-
rakozás, az ennek a tízperces mon-
tézsrészletének és a kitűnő színészek-
nek köszönhető. 

A montázs: rendőrünk számos kel-
lemetlenség után azt álmodja, hogy 
a leningrádi' rendőrség felvonul az 
egyik nagy térre, kioktatja a lakos-
ságot s aztán sorsára hagyja, hogy 
lássák: mire mennének nélkülük. 
Komikus összevisszaságban kavarog-
nak az autók, járókelők, fejvesztett 
mamák hívogatják eltévedt gyerekü-
ket, aszfaltbetyárok csábítgatják 
büntetűenUl a csinosabb nőket, akik 
persze, mint minden álomban, a hős 
ismerősei.; felsikít a megtámadott 
lány, ez az éles hang sípszóba megy 
ét, a sípszó vekkercsörgésbe, fölkel 

a hősünk, s egy hatalmas óraszám-
lapban botorkál a vekkerig. Az éb-
resztőóra előtt fénykép: a fényképen 
múltkori kirándulásuk vidám társa-
sága, a társaságban egy furcsa f i-
gura, szerelme nénjének udvarlója; 
a képet sokszor nézegette már, de 
most, az álom bűvöletében rájön, 
miért furcsa az a figura: mert nagy, 
loboncos hajéval, mintegy véletlenül 
eltakarja aircát; eszébe jut egy régi 
emlék: ez a férfi pénzesbőrönddel 
szalad, s rádöbben: tolvaj, rabló, aki 
szerelme pénztáros-papájának kof-
ferjére pályázik. Máris rohan a 
bankhoz; ne folytassuk, mert érdekes 
és különben is, a montázsnak itt 
vége. Az itt elmondottak — bizo-
nyítva a rendező felelősségét — 
minden közhelyszerűségük ellenére 
is, jól fényképezett, ügyes képsorok. 

A színészek: Leonyid (Haritonov, 
Larlanov, Csernovolenki, Karpova, 
Omszmolovszkája egyetől-egyig ki-
tűnőek. A cingár, szemüveges papa, 
a kövér rendőr, (aki félírja a gyer-
mekét elvesztett mama panaszát, az-
tán, a címhez érve, dolgavégezetle-
nül elküldi1, mondván, hogy az nem 
az ő körzete), az ugyancsak 'kövér 
tisztviselő meg a felesége, mind 
nagyszerű karakterfigurák, akik a 
leningrádi színikultúra magas szín-
vonaláról tanúskodnak. 
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