
ELŐZÉS 
Az -Előzés* című olasz filmet 

nem előzte meg zajos hírverés. A hír-
harang szerényen szólt, és a film — 
horrlbile dictu —: mégis jó. Pedig, 
ha műfaját kellene meghatároznom, 
zavarba jönnék. Dino Risl alkotása 
percenként derűt fakaszt, de a be-
fejezése egyáltalán nem derűs. Pa-
radox fogalmazásban: /filmtragédia 
— vígjátékban elbeszélve. 

Az -Előzés* főhőse egy Roberto 
nevű olasz fiatalember. Jellemének 
az a kulcsa, s eleinte a rejtélye is 
—, hogy mindig fél valamitől. Éret-
len még, de szeret gondolkozni, s 
mivel alkatilag is érzékeny és félénk 
természetű, és mert ilyenkor -a gon-
dolat a tett színét halványra bete-
gíti* — ezért Roberto meglehetősen 
cselekvésképtelen ember. Ezt a fia-
tal és tapasztalatlan Robertót a 
film olyan helyzetekbe sodorja, 
hogy végül is választania kell két 
— számára egyként kínálkozó — 
életforma között. E két lehetséges 
életforma Roberto számára részint 
Bruno nevű idősebb barátja, ré-
szint egy volt fasiszta képviseleté-
ben jelenik meg. Roberto előtt te-
hát a következő lehetőségek nyílnak 
meg: vagy Bruno szélhámos köny-
nyelműségét követi, amely nem más, 
mint a dolgok és viszonyok adott 

kapitalista rendjéhez való alkal-
mazkodás egyik lehetséges (de na-
gyon tipikus) életformája, vagy pe-
dig egy szigorúan szabályozott, s a 
rendszer szellemével is teljesen azo-
nosuló -legális* életformát választ, 
azt, melyet a film az egykori fa-
siszta személyével reprezentál. 

Roberto mindkét életformától ide-
genkedik, de mert saját természeté-
nek sikertelensége elkeseríti, úgy 
érzi, hogy választania kell. Végül is 
Bruno életformáját próbálja követ-
ni. De, mert ez is ellenkezik termé-
szetével, a kísérlete tragédiával zá-
rul. 

A film legnagyobb erőssége, hogy 
az adott életformák dilemmáját iz-
galmasan, szellemesen és igaz mó-
don vetíti elénk. A két hősben 
(Brúnóban és Róbertéban) és egy-
máshoz való viszonyúkban a fáim ki-
tűnően rajzolja meg az adott társa-
dalomból következő, lehetséges 
életformákra való alkalmatlanság 
illetve alkalmasság jellemző voná-
sait. Eleinte e két hős között nincs 
egyéb hasonlóság mint az, hogy 
olaszok és hogy ma élnek. Minden 
másban különbözőek. Bruno gátlás-
talanul életteljes, — Roberto élet-
től visszavonuló. Bruno nem tanul, 
nem dolgozik, de homályos üzletkö-



Jelenei a filmből 

tései révén mégis jól él. Roberto vi-
szont sokat tanul, nem szereti a 
homályt, s ha élve maradna, nem 
élne jól. Bruno látszólag szerencsés, 
boldog ember, ki oly könnyű kéz-
zel nyúl az élet dolgai után, hogy 
e dolgok épp ezért, mint kezes bá-
rányok karjaiba futnak. Roberto 
viszont ügyefogyott komolyságával 
nem megy semmire. Ha kinyújtja 
a kezét, körültekintően gondos moz-
dulatától "megijednek- a dolgok, 
s úgy eltűnnek előle;- mint a kám-
for. Nem nehéz észrevenni, hogy 
főleg itt: Roberto jellemének és e 
-különösen- viselkedő dolgok társa-
dalmi természetének kapcsolatában 
— e viszony kitűnő ábrázolásában 
— jelenik meg a film társadalom-
kritikája. 

A film eszmeileg nem lép túl e 
társadalom-kritikai szinten. Ahe-
lyett, hogy a teljes valóságnak meg-
felelően szélesítené Roberto előtt a 
lehetséges életformák körét, s ezzel 
legalábbis felvillantaná Roberto 
számára az értelmes kiutat, a he-
lyes irányú kitörés lehetőségét, le-
szűkíti a kört, bizonyára azért, mert 

több életformát ilyen jól egyénített 
hősökkel reprezentáltatni — nem 
futotta az alkotók világnézeti és 
művészi erejéből. Ahelyett, hogy 
utat is mutatva teljesebb konkrét-
ságban ítélték volna el magát a tár-
sadalmi rendet, inkább az életfor-
ma erkölcsi szférájában oldották 
meg a főhős konfliktusát Mindezt 
viszont elmélyülten és kvalitásosán 
teszik. 

Az -Előzés- mint cím: szimbolikus. 
Egy túlságosan könnyelmű életfor-
ma csábító és tragikus következ-
ményeit szimbolizálja. A csábító: 
Bruno, az áldozat: Roberto. Brúnó-
nak nincs ereje ahhoz, hogy járat-
lan, új ösvényeken járjon, ö a már 
kiépített utak, az országutak 'szél-
hámos szerelmese. Ezeken rohan 
Aurélia gyártmányú sportkocsijá-
val; ezeken előz meg minden előtte 
haladó embert és járművet Sza-
bályosan vagy szabálytalanul: 
mindegy, csakhogy őt meg ne előz-
ze valaM. Céltalan rohanása, sike-
rei és derűt keltően tipikus vagány-
kod ásai mögött azonban kiszáradt 
illúzlótlan és magányos lélek él. 



Veszélyes típus, mert illúziótlansá-
gát elrejti, s barátai csak látványos 
sikereire, hódító magatartására fi-
gyelnek. E filmben mindez Roberto 
halálát okozza. Az -Előzés* ugyanis 
azzal fejeződik be, hogy Roberto 
utánozni akarja ezt a szabálytalan 
és sikeres életformát. Elementáris 
erővel rabul ejti az előzés izgalma, 
a törtető rohanásé a jól kiépített 
országutakon. Feladja sikertelennek 
ítélt komolyságát, feladja megfon-
tolt, félénk és gondolkodó mozdula-
tait. Most már ő az, aki Brúnót még 
nagyobb sebességre, az előzésre biz-
tatja. 

A versenyfutás vége: katasztrófa. 
A gépkocsi Róbertéval a szakadék-
ba zuhan, a fiú meghal. Brúnónak 
pedig egy kétségbeesetten ügyes 
mozdulattal sikerül kiugrani ai gép-
kocsiból. Vérző arccal, értetlenül 
bámul a szakadékba. 

Dino Risi ezt a rendkívül Izgalmas 
történet szellemesen és hitelesen 
ábrázolja. Legnagyobb erénye a ter-
mészetessége. Az un. oldott drama-
turgia eszközeivel dolgozik. Egyes je-
leneteket gyakran hagy befejezetle-
nül: világos expozíciók után a kike-
rekítést a nézőre bízza. Tanulságos 
ez a nagyvonalúság, ez a magabiz-
tos vágástechnika, mely leginkább 
az élőbeszédhez hasonlítható. Ha 
film egyes jeleneteit az élőbeszéd 
töredékes-természetes mondataihoz, 
s magát a filmet a beszélő ember 

mondanivalójához hasonlítom, akkor 
megállapítható, hogy D. Risi filmjé-
ben a -félbehagyott* mondatok nem 
akadályozzák a mondanivaló kifeje-
zését, s nem gátolják a megértést 
sem. Mdvel a rendezés e technika 
alkalmazásában mértéktartó, a ter-
mészetesség révén többet nyert, mint 
amennyit a kikerekítettség hiányával 
elveszített. 

Az -Előzés* sajátos keveréke a 
neorealizmus jó hagyományainak és 
egy új stílusirányzat szimbolikus 
elemeinek. A neorealizmustól átve-
szi a társadalomkritikai igényt, az 
oldottabb dramaturgiát, a sokrétű 
valóság alaposabb szemügyrevételét. 
Viszont: több hős helyett kevesebbel 
dolgozik, hogy mélyebben kikutat-
hassa őket A neorealizmus kötetlen 
cselekményessége helyén itt rejtet-
ten céltudatos, s a végén csattanó a 
történet bonyolítása. A valóság ter-
mészetes esztétikai szemügyrevételé-
vel párhuzamosan pedig ismét meg-
jelenik a mű egészét érintő, egyér-
telmű, de nem sematikus szimboliz-
mus. 

A rendelző végső soron áthidalja 
filmje műfajának paradoxonát: jó 
szórakozást nyújt, miközben tanul-
ságaival és drámai igazságával el-
gondolkoztat. A kitűnő szereplőgár-
dából kiemelkedik Vittorio Gass-
man szuggesztív alakítása. 
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