
A cím után ítélve a kíváncsi mo-
zilátogató eleve valamiféle nyíl-

egyenesen száguldó expresszre gon-
dol — a Moszkva—Leningrád-i Vö-
rös nyíl-expresszről asszociálva — 
pedig ez a cím közel sem ily egysze-
rű jelenséget takar, egy katonai rejt-
jelzésből származtatja önmagát. 
Természetesnek kell ezt tartani, hisz 
egy érdekesen megkomponált kalan-
dos történetet mesél el mindvégig 
nagy feszültséggel. Ez a történet ka-
tonai hadműveletek jellegét őrzi, 
még akkor is, ha a hadsereg békés 
életének egy harci epizódját örökíti 
meg. Előre kell bocsátanunk, a törté-
net feszültségét az esemény primer 
izgalma adja, nem a jellemek és a 
pszichológiai rajzok teremtette mű-
vészi atmoszféra ereje. A film egy 
diverziós cselekmény elmondásával 
magában az eseményben rejlő tanul-
ságokat akarja kihasználni. A jel-
lembeli specifikumok csak annyiban 
érdeklik az alkotókat, amennyiben 
ezzel a hősök cselekedeteit a történet 
fordulópontjain motiválni tudják. 

A film 1958-ban készült a kievi 
filmstúdióban. Mindezt azért hang-
súlyozzuk, mert néhány olyan voná-
sát akarjuk kiemelni, amely a ha-
sonló zsánerű filmek fölé emeli ezt 
a művet. Tesszük ezt azért is, mert 
minden más összevetés eleve igaz-
ságtalan lenne és csak megkárosíta-
ná ezt a filmet. Mert sok ú j és friss 
vonást fedezhetünk fel az alkotók 
munkáján. Csak mintegy a probléma 
jelzésére megemlítünk néhányat. 
Meggyőző, ahogy az ellenséget ábrá-
zolja. Árnyaltan, gazdagon, szóki-
mondóan. Az ellenség nem ostoba 
fajankókból áll, akiken könnyű át-
látni, itt kemény küzdelem dúl, a 
szovjet szervek munkájának nehéz-
ségeit egy cseppet sem kisebbíti. S 
az csak természetes, hogy ezzel sike-

rül a győzelem igazi nagyságát meg-
éreztetni. Az is érdekes, ahogyan be-
mutatja, hogy némely szovjet embe-
rek könnyelműsége, felületessége, vi-
gyázatlansága is kell ahhoz, hogy a 
diverziós tevékenység célt érhessen. 
Látunk egy tisztet, aki mert fecsegő 
és gondatlan, akaratlanul is az ellen-
ség kezére játssza a hadsereg fontos 
titkát. Érdekessé, színessé teszi a fil-
met az is, hogy ezt az eleve izgalmas 
történetet szovjet repülők, tengeré-
szek harcát az ellenséges búvárhajó 
ellen nem csak a mechanikusan fo-
kozott izgalomkeltéssel, de némely-
kor az emberi problémák iránti ér-
deklődéssel is sikerül izgalmasan 
előadni. A rendezés, Leonid Esztrin 
munkája gondos, pontos munka. A 
jelenetek megkomponálásában min-
dig ki tudja használni a jellemekben 
található érdekességeket is. A film 
ritmusa kitűnő s fotografálása is vir-
tuóz, az operatőr munkáját, Alek-
szander Piscsikov felvételeit feltétle-
nül dicséret illeti. A vízalatti képei 
egyenesen bravúros teljesítménynek 
számítanak. A színészi alakítások 
közt Kuznyecova játéka érdekes. Az 
ellenséghez pártolt nő egész zavart 
lényét furfangos, ravasz tevékenysé-
gét érdekesen ábrázolja. Karpenko 
őrnagyot, akiért a küzdelem folyik 
A. Goncsarov játssza oly meggyőző 
színészi eszközökkel, hogy a nézőt 
feltétlenül maga mellé hangolja 
minden tettével, gesztusával. Felfi-
gyelhettünk még Pereverzev kitűnő 
játékára is, aki mint már annyiszor, 
ebben a filmben is bebizonyította 
nagy színészi erejét. 

Ha nem is tarthatjuk számon ezt 
a filmet a legjelentősebbek sorában, 
kitűnő leckét adott abból, mint lehet 
kaiendos filmet, diverziós cselek-
ményt meggyőzően filmre vinni. 
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