
G E O R G E S S A D O U L : 

A DICSŐSÉG Ö S V É N Y E I 
Ha nem tévedek, én vagyok az 

első francia kritikus, ákinek mód-
jában van 'beszámolni az 1957/58-as 
idény legjobb amerikai filmjéről, 
egy bátor és erőteljes alkotásról, 
amely megérdemelné, 'hogy nagy dí-
jat nyerjen a nemzetközi fesztivá-
lokon. 

A Paths of glory Humphney Cubb 
hasonló című amerikai regényéből 
készült. Kubrick, a rendező, Francia-
országban szerette volna forgatni, de 
a hatóságok nem engedték meg, így 
azután a producer és a rendező 
kénytelen volt Ausztriával megelé-
gedni. 

A francia fronton vagyunk, 1916-
ban. Broulard hadseregtábornok 
(Adolphe Menjou) meglátogatja Mi-
reau hadosztálytábomokot, megpa-
rancsolja neki, hogy törje át a né-
met frontot. Ha sikerűi, elnyeri a 
harmadik csillagot. Mireau behi-
vatja Dax ezredest (Kirk Douglas) s 
megbeszéli véle a támadás előkészí-
tését. Ám a három francia zászlóalj 
heves ellenséges pengőtűzbe kerül. A 
hadosztálytábornok fél, hogy nem 
kerül sor előléptetésre, elrendeli te-
hát, hogy a tüzérség a saját lövész-
árkait lőjje s így kényszerítse a fran-
cia bakákat támadásra. Miután az 
offenzíva teljesen összeomlik, a had-
osztálytábornok kérésére agyonlőnek 
három katonát, hogy „példát statuál-
janak". Az elsőt sorshúzással jelölik 
ki, a másodikat azért, mert tanúja 
volt, hogy a parancsnoka egy felde-
rítés során valóságos gyilkosságot 
követett el, a harmadikat pedig azért, 
mert a szocialista párt tagja. Később 
a főparancsnok vizsgálatot indít a 
hadosztálytábornok ellen, amiért a 
saját csapataira lövetett. 

A film művészi megvalá :ása 
ugyanolyan magas színvonalú, mint 
amilyen bátor a tárgyválasztás. Holly-
wood imár nagyon régóta nem forga-
tott ehhez mérhető filmet. Én sze-
rintem a fiatal Stanley Kubrick 
(szül. 1928) a háború utáni amerikai 
film legnagyobb felfedezése. Ez a 
nem egészen harminc éves ember 
nagy sikert aratott a minap Párizs-
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ban a The Killing c. filmmel. Érez-
tük, hogy a hold-up szinte dokumen-
tumszerű felidézése mögött nagyon 
erős személyiség van. S. Kubrick a 
Look képeslap fotóriportereként 
kezdte pályáját, ö a legelső képvi-
selője annak az új amerikai nemze-
déknek, amely 'határozottan szakít az 
előző két generációval, a 40-es és az 
50-es évekéveL Az első az „elveszett 
nemzedék" (Huston, Kazan, Dmyt-
ryck, Jules Dassin, Mark Robton, 
Zinnemann stb....) ima már szétszó-
ródott, miután a maccarihyzmus 
kompromisszumra, száműzetésre, 
börtönre vagy besúgásra kényszerí-
tette. 

Az 50-es generáció (Nicholas Ray, 
Aldrioh, Radhard Rrooks) bizonyos 
mértékig visszavezette az amerikai 
filmet a társadalmi témákhoz és régi 
szép hagyományaihoz, de gyakran 
belegabalyodott a nyakatekert, ne-
hezen érthető, divatjamúlt és túlsá-
gosan is célzásokikai teli stílusba. Az 
idősebbekkel szemben Kubrick egy-
szerűen, egyenesen beszél, úgy, ahogy 
érez, s a régi mesterekre, elsősorban 
Chaplinre hivatkozik. A szakállas, 
vastag, nyers őrmester, vagy a síró és 
a közönséget is megríkató fiatal éne-



kesnő egyenesen a régi Chaplin-fil-
mekből lépett iki. Az elbeszélés, a 
drámai hatások és a képek végtelen 
szűkszavúsága szintén jellegzetesen 
chaplini. A lényegest mindig ki-
mondja, de semmi többet. 

A képkompozíció a legtöbbször na-
gyon szabatos és nagyon eredeti. A 
felvevőgépet több ízben „első sze-
mélyben" használják, a lövészárok-
ban, vagy a tömegben haladva. A 
film általában a híradó, a tárgyila-
gos beszámoló hangján beszél, de 
mégsem az olasz új-realizmus ihleti. 
Inkább Renoir Nagy ábránd- jára 
emlékeztet, de azzal a fontos kü-
lönbséggel, hogy a fiatal amerikai 
rendező mindig tisztes távolságban 
marad a hőseitől. Kubrick minden 
mai rendezőnél — Luchino Víscontí 
kivételével — jobban tud életet ön-
teni a díszletekbe, melyek itt mind 
természetesek. 

Nehéz dolga volt ennek az ameri-
kainak, amikor Ausztriában kellett 
életrekéltenie az 1916-os Franciaor-
szágot. Ha lett volna technikai ta-
nácsadója, elkerülhetett volna né-
hány tévedést. De ezekért a jelen-
téktelen apróságokért bőven kárpó-
tol a típusok és az uniformisok 'kivé-
teles pontossága. A fiatal rendező 
újra felfedezte a Stroheim óta elfe-
lejtett titkokat. Három-négy kivételi-
től eltekintve, minden arc jellegzete-
sen emlékeztet 1916 francia bakái-

ra. Kirk Douglasnek sohasem volt 
jobb, emberibb szerepe. Adolphe 
Menjou pedig tökéletes természetes-
séggel alakit ja a minden hájjal meg-
kent gazember főparancsnoknak a 
szerepét. A mű a tragédia kérlelhe-
tetlen szabályai szerint zajlik le. A 
helyzetek és a párbeszédek olyan 
kivételesen hevesek, amilyenekre 
nem igen volt példa Stroheim óta. 

A film minden szereplője a kép-
zelet szülötte, de a forgatókönyv 
megtörtént esetet idéz. Lényegében 
a négy souaini kivégzett káplár tör-
ténetén alapul, akit 1915. március 
12-én lőttek agyon és 1934-ben re-
habilitáltak. A souaini ügy sugallta 
közvetlenül A dicsőség ösvényei re-
gényíróját, aki többek közt az egyik 
kivégzett káplár özvegyének a 
könyvére támaszkodott. Noha Kub-
rick a francia történelem hiteles té-
nyeihez nyúl, nem áll szándékában, 
hogy kivételes, egyszeri esetet dol-
gozzon feL Olyan katonai bűncselek-
ményeket ostoroz, amelyekre sok 
nemzetnél találunk példát. Bár 
filmje a mi hazánkban játszódik 
(mint Monsieur Verdoux), lényegé-
ben mégis az amerikai 'hadsereg bi-
zonyos igazságtalanságaival, bizo-
nyos amerikai tisztek testületi szel-
lemével vitatkozik. És nehogy azt, 
mondják nekünk, hogy A dicsőség 
ösvényei sáribarántja hazánkat és 
hadseregünk kádereit. Dax ezredes 
(Kirk Douglas) kirobbanó nagylel-
kűségével, amely megfelel legszebb 
polgári és katonai erényeinknek, rá-
nyomja bélyegét az egész filmre. 
Szembeszáll a politikus tábornokok-
kal, akik a Dreyfus-ügytől Pétainig, 
oly sok bajt okoztak Franciaország-
nak. A film igazi hősei azokat a 
franciákat testesítik meg. akik a leg-
nehezebb körülmények között tilta-
koztak nálunk az agyonlövetések 
(vagy kínzások, vagy nyakazások) el-
len, azok ellen a sötét törtetők el-
len, akik azt hirdették: „Franciaor-
szág én vagyok!", hogy jobban lep-
lezzék bűneiket. 

Ha a francia cenzúra nem akarja 
beismerni, hogy nem a .közrendet és 
a jó erkölcsöket", hanem a politikai 
gomosztetteket és a kétszínűséget 
védi, nem tilthatja be ezt a nagyon 
nagy ós nagyon szép amerikai fil-
met 

Adolphe Menjou — 
Broulard hadseregtábornok 


