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filmjének nézőit a film főszereplői-
nek eszmei vitái izgatják fel, az 
egész filmet végigkísérő éles viták. 
A legerőteljesebb jelenetek — pub-
licisztikusak. A nagy hazafi óta nem 
láttunk ennyire erőiteljesen publi-
cisztikus beállítottságú filmet. Ele-
gendő, ha megemlítjük, hogy a film 
csúcspontja a minisztertanács ülése: 
ezen dől el a hős sorsa. A cselek-
mény további kulminációs pontjai 
azok a viták, amelyeket a hős fiával, 
volt feleségével és tudós barátjával 
folytat. Még nem is olyan régen 
egyes kritikusok kijelentették, hogy 
többé nem lehet elviselni a vásznon 
a gyűléseket és az aktuális kérdé-
sekről folytatott vitákat. Igaz, ők 
másról beszéltek, arról, hogy elég 
volt már azokból a filmekből, ame-
lyekben unalmas értekezletek van-
nak, amelyekben a hősök régóta 
tisztázott kérdésekről vitatkoztak, és 
emellett a vita eredménye semmifé-
le hatással sem volt sorsukra. A 
Kortársad azért is annyira érdekes, 
mert a szereplők egymással folyta-
tott vitái valóságos csaták, az ellen-
felek nem játszanak „egymás alá", 
az emberek sorsa szemünk láttára 
bontakozik ki. illetve vesz tragikus 
fordulatot. 

A film konfliktusa már a film ele-
jén élesen exponálódik: Vaszilij Gu-
banov Moszkvába utazik, és követe-
li, hogy állítsák le annak a kombi-
nátnak építkezését, amely pedig az 
ő tervei szerint folyik, mert meggyő-
ződött arról, hogy a kombinát az 
építkezés befejezésének időpontjá-
ban már nem lesz kifizetődő. Ezért 
ő maga javasolja, hogy hagyják fél-
be az építkezést és építsenek olaj-
kombinátot. A téma csupán ürügyül 
szolgál az erkölcsi konfliktus bemu-
tatására. Egy-egy ember jelleme 
aszerint tárul fel előttünk, hogyan 
fogadja Gubanov elképesztő javas-
latát. 

A film mintegy folytatása az író 
Gabrilovics és Rajzman előző művé-
nek, a Kommunistának. Az ú j film 

cselekménye nem kapcsolódik az 
előző filmhez, mégis eszmei rokon-
ság van közöttük. Más-más korban 
élnek, de mindketten saját koruk-
hősei. Miért nevezzük ezeket az em-
bereket hősöknek, mi a legfontosabb 
vonásuk? 

A Kortársad Gubanovja is meg 
van győződve igazáról, ő is olyan 
csatába kezd, amely az úgynevezett 
józan ész szempontjából esztelen-
ség. Ám a Kortársad nem csupán 
továbbfejleszti a Kommunista ha-
gyományait. A Kommunistában az 
osztályharc során a küzdők a bari-
kád két oldalán álltak, ellenfelüket 
jól ismerték. A Kortársadban nincs 
osztályharc, a konfliktusok egyazon 
minisztérium munkatársai között 
bontakoznak ki, egyazon párt tagjai 
között, egyazon család, apa és fia 
között. Ám a filmet ugyanaz a for-
radalmi pátosz hatja át. Feltárja ko-
ra ellentmondásainak természetét, 
és segít, hogy az élet túljuthasson 
rajtuk. 

A film legnagyobb eredménye a 
főhős, Vaszilij Gubanov alakja. Nem 
azért hős, mintha mindent tudna, 
mindent előre látna. Ellenkezőleg: 
ember és semmi emberi nem idegen 
tőle. A vita során legyőzi a minisz-
tert, tehetségesen oldja meg' az ál-
lami problémákat — ám ugyanak-
kor korlátolt nézeteket hangoztat 
abban a kérdésben, hogy elveheti-e 
fia feleségül azt az asszonyt, akinek 
gyereke van. A fiú, Mihail fino-
mabb apjánál, Éluard-t olvassa, aki-
ről apja sosem hallott — viszont az 
apának elegendő humora és öniró-
niája van ahhoz, hogy az amerikai 
újságírókkal folytatott beszélgetés 
során arra a kérdésre: „Ki a ked-
venc költője?" — azt válaszolja: 
„Éluard". Abból, ahogyan fiával be-
szélget, megértjük, hogy megszokta, 
hogy embereknek parancsoljon, hogy 
sikeres ember. És épp ebben fedez-
zük lel f igurájának ellentmondásos-
ságát. 

A film végén a hősnek szembe kell 
néznie azzal, hogy karrierje össze-



omlik, minden tisztségéről leváltják. 
Erről könnyedén beszél, olyan em-
berként, aki kész rá, hogy megvál-
jék mindentől, ami már megszokot-
tá és szükségessé vált számára. Itt 
már nem szenvedélyeivel, hanem lo-
gikájával él, és ezáltal elveszíti lé-
lektani meggyőző erejét. Egykor a 
minisztertanács megbeszélésén Gu-
banov könnyen legyőzte a berjozovi 
területi bizottság titkárát, aki az 
építkezés félbehagyása ellen felszó-
lalva látszólag teljesen humánus 
motívumokkal érvelt: többezer mun-
káscsalád érkezett az építkezésre, 
hisznek benne — mit mondhatunk 
nekik! A területi bizottság titkára az 
adott esetben idealista, mert min-
denekelőtt az akarja, hogy a töme-
gek higgyenek egy eszmében, még 
ha az hamis lenne is. Gubanov ak-
kor elvi szinten győzte le — de a film 
végén maga Gubanov is idealista, 
absztrakt. És mégiscsak hiszünk a 
hősnek, elhisszük amit mond, még 
ha lélektanilag nem is vagyunk kel-
lőképpen felkészítve — mert végső 
soron igazat mond. A szerzők itt 
publicistákká válnak, hősük pedig 
szócsövükké, ő mondja el alkotóinak 
gondolatait. 

Rajzman filmje polifónikus, hősei 
különböző „szólamokat" játszanak 
— de ezek a szólamok ugyanazon fő 
téma variácói. Rajzman finom 
pszichológus módjára még az epi-
zódszereplőkben is feltár valami 
megismételhetetlent, csodálatosan 
életszerűt Jellemző, hogy a filmben 
az amerikai újságírókat a Moszkvá-
ban élő amerikai újságírók egy cso-
portja játssza. És úgy érezzük, hogy 
a minisztereket miniszterek játsszák 
és a gyári munkáslányokat — gyári 
munkáslányok. Az utca a drámai 
cselekmény színhelyévé válik. 

Gubanov mellett a film legfonto-
sabb figurája: harcostársa, Nyitocs-
kin. Nyitocskin is mindenben ezt az 
elvet követi: szenvedélyesen élni. 
Természetes ember, nem fél attól, 
hogy nevetségessé válik. Első megje-
lenésétől kezdve rokonszenvező ne-
vetést vált ki, gyakorlatiatlansága 

emberi, naivitásán-pedig leméretik a 
szokványos kapcsolatok és dolgok 
fonáksága. Olykor ő áll az előtérben 
és már-már irányítja a cselekményt 
— de ha ez valóban így történne, a 
film tragikomédiává válna. 

Fontos szerepet tölt be a filmben 
Jelizaveta Kondratyevna, Gubanov 
volt felesége is, akinek ábrázolásá-
val Rajzman ismét bebizonyította, 
mennyire finoman érzékeli az asszo-
nyi természetet. Kondratyevna is 
szenvedélyesen él. De míg a szenve-
dély Nyitoeskint szabaddá teszi, Je-
lizavetát — fia iránt érzett önző sze-
retete — boldogtalanságba sodorja. 
Magányossága együttérzésünket vált-
ja ki, de nevetségessé válik, amikor 
azt követeli, hogy a komszomolisták 
válasszák el fiát „a véletlenül út já-
ba akadt nőtől". Megmosolyogjuk 
akkor is, amikor kiöltözködik, hogy 
ismét megtetsszék Gubanovnak, és 
végső vereséget szenvedve távozik. 
De érzékenyen felfigyelünk szavai-
ra, amikor sajnálja, hogy elmúlt az 
az idő, amikor az emberek féltek és 
a társadalom határozottan avatko-
zott az ember magánügyeibe. 

A személyes és történelmi, az 
egyének és társadalom mozgása ösz-
szefonódik ebben a filmben. A leg-
kisebb esemény is a főkonfliktus 
megoldását, a hős sorsának alakulá-
sát készíti elő, ugyanakkor kora bo-
nyolult vonásait tükrözi. Rajzman 
epikus. De prózája szinte már bele-
olvad a drámába. Üj fi lmje olyan 
drámai motívumhoz nyúl, amely az 
életben még rejtetten van jelen, és 
úgy tárja fel, hogy eközben nem al-
kalmaz szokványos drámai konst-
rukciókat. Ezt különösen a befeje-
zésnél érezzük, amely szerencsésen 
kerüli el a standard-drámai megol-
dást. Gubanov tói sorsának végső el-
döntése előtt búcsúzunk, de bármi 
történjék is vele ezután, egy olyan 
embert ismertünk meg benne, aki 
nem csupán kritikusan méri fel 
helyzetét, de el is határozza, hogy 
megváltoztatja azt. 
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