
még valahogy le lehet győzni, de a társadalmi elfogultságok elmozditha-
tatlan kőgátként merednek ember és ember közé. 

Ez a szomoru tanulsága Lin Yutang könyvének, melyet Benedek Már-
cel forditott mintaszerűen magyarra. (Füzes György) 

FRANCOIS MAURIAC UJ RE-
GÉNYE. Akik az irodalmi 

siker és hatás társadalmi összefüg
géseit kutatják, azokat gondolkodó
ba ejtheti Francois Mauriac esete. 
Hogy van az, hogy a korszerű fran
cia regényirás egyik legnagyobb 
mesterének ujabb meg ujabb telje
sitményei előtt (melyek mindig kö
zelebb állnak a remekműhöz, mint 
a bűvészmutatványhoz), hideg elis
meréssel hódol csak a kritika? 
Azért — felelhetnők kissé merészen 
— mert Mauriac még máig sem hó
ditotta meg a francia átlagolvasót, 
akinek értékitéleteit tiszteletremél
tó birálói kénytelenek szem előtt 
tartani. 

A „nép", és ezt a szót itt legtá
gabb értelmében használjuk, a sza
lónok közönségét sem zárva ki be
lőle, nem szereti Mauriacot. Idegen
kedik tőle. Fél a műveiben szétfe
szülő lélektani fantasztikumtól, 
amely olykor az érzékelhető való
ságnál valóbb realitássá duzzad. A 
francia átlagolvasó jól érzi magát, 
(vagy inkább: jól akarja érezni ma
gát, konokul) abban a rendezetten 
szürke kisvárosi környezetben, ab
ban a kérlelhetetlen, feszes családi 
gyűrűben, ami a Mauriac szörnyei
nek lelki tája. S a katholikus iró 
hiába szoritja átkozott hőseit a há
ború előtti világba, a közönség ere
dendő gyanuját nem tudja eloszlat
ni. Az olvasó nem annyira gyerme
teg, hogy mentségül elfogadja: 
„,Nem is rólam, van szó, hanem a 
nagyanyámról". Különben is, a 
francia átlagolvasó nem szereti, ha 
rosszat mondanak a nagyanyjáról. 
Már pedig Mauriac... 

Uj könyve, a Chemins de la Mer 
nem fogja növelni az iró népszerű
ségét s igen gyérszámu hiveket fog 
szerezni neki azokban a körökben, 
ahol művei a föntiektől eltérő okok-
hói nem. találtak eddig megértésre. 

A Chemins de la Mer klassziku
san mauriaci családi drámának in
dul. Egy gazdag bordeauxi polgár
család, a Révolou-familia tönkre
megy. Ennek első következménye: 
jegyességbontás a Révolou-lány s 
az egyik Costadot-fiu között. Ro
bert Costadot kézbeveszi a családi 
javak kezelését, s mint egész ember 
— bocsánat: egész polgár — vi
szonyt kezd elhagyott menyasszo
nyával, de csakhamar ujból ellöki 
magától. A két család — a dús s a 
lecsuszott — tagjai körül egyaránt 
Mammon isten szövi a hálót. (A 
könyv eredeti cime: Mamona). A 
babyloni isten főügynöke a regény
ben a Costadot családanya, Léonie. 
Az uj Mauriac könyvnek ő a fő 
monstruma, Thérése Desqueyroux-
hoz méltó lélektani szörny. 

Az ifjabbik Costadot-csemete: Pi-
erre, a költő, anyja és bátyja lel-
ketlenségén való elkeseredésében 
meginog. Ember módjára akar élni 
az embertelen világban. De ho
gyan? Bierre tétova lázadó. Láza
dása csak menekülés lehet. De ho
va? Nyilván csak istenhez vagy a 
forradalomhoz... Mert Pierre Costa
dot végül mégiscsak meggondolja 
magát és 18 éves fejjel beáll kato
nának: a függelemnek ehhez a for
májához menekül az élet elöl. 

Mint régebbi regényeiben, a Che
mins de la Mer-ben is két csoportra 
oszlanak Mauriac alakjai: tisztákra 
és tisztátalanokra. A tisztátalanok 
mint Léonie a szörnyű családanya 
és fia Róbert, ezuttal a pénz kor
rumpáló hatását példázzák, azt, 
hogy a tőkés hivatás hogyan bom
lasztja szét a polgári etikát. Ezek
nek az alakoknak rajza a Chemins 
de la Mer-ben kissé tézisszerű. Oly
kor tulságosan kiérzik mögülük az 
irói szándék és eltünteti az alakok
kal szemben kötelező szerzői távol
ságot. Jobb szeretjük a Les C o r -



beaux vagy a Les Affaires sont les 
Affaires „tisztátalanjait". 

Az uj Mauriac-regény „tiszta" 
alakjainak a rajza is vérszegényebb. 
Mauriac szenvedélyesebb és élettel-
jesebb a főként bonyolultabb lelki 
gépezetű lázadókhoz és rezignáltak
hoz szoktatott bennünket. A Che-
mins de la Mer „tisztái" egy nagy 
élmény hatása alatt általános un
dort kapnak az élettől s fiatalon 
hátat forditanak neki. Igy Pierre 
Costadot, igy Rose, a csalódott sze
relmes. (Ha Flaubert mondását: 
„Bovaryné én vagyok" — Mauriac 
uj regényalakjaira alkalmaznók, 
meg kellene állapitani, hogy a szer
ző fejlődésének különöskép nehéz 
fordulójához érkezett.) 

Uj könyvében Mauriac merészen 
szakit a regényirás architekturális 
konvencióival. A cselekményt nem 
zárja le: a könyvnek nincs vége. 
Az iró egyszerüen cserben hagyja 
alakjait. Ám Mauriac uj könyvében 
nemcsak a cselekvényt, hanem a té
zisül szolgáló problémát: a tőkés-
rendbeli polgári család kérdését is 
nyitva hagyja, azt a kérdéskom
plexumot, melynek nem akadt még 
nálánál elhivatottabb és merészebb 
feltárója. (Mosonyi Ferenc) 

T ESTALKAT ÉS ÉLETKOR. 
(Dr. Salvator Cupcea: Consti

tuţie morfologică şi etate Cluj, 
1©39.) Az orvostudomány már Hip-
pocrates óta az embereket testalkat 
szerint nagy általánosságban három 
csoportba osztja: A nyalánk magas, 
a közepes és a széles alacsonyak 
csoportjaiba. Ha különböző elneve
zéseket használ is, valamennyi ku
tató megegyezik ennek a három 
alaptipusnak a létezésében, amely 
nemcsupán azt jelenti, hogy há
romféle testalkatú ember él a föl
dön, hanem azt is, hogy a bizonyos 
testalkatokkal bizonyos meghatároz
ható lelki tulajdonságok járnak 
együtt. A kutatók egész serege fog
lalkozik ma is bizonyos testalkati 
tipusoknak megfelelő lelki tulajdon
ságok leirásával. Salvator Cupcea 
tanulmányában uj és kevésbé ismert 

oldaláról tárgyalja a testalkat kér
dését. Az olasz "Viola vetette fel el
ső izben, hogy egy bizonyos testal
kat születéstől kezdve azonos-e 
vagy változik az egyén élete folya
mán. Változatlan, rögződött jelle-
gűek-e a testalkat és a velejáró lel
ki tulajdonságok, vagy változhatnak 
s ha igen, milyen törvények sze
rint? Cupcea 587 egyénen végzett 
méréseinek eredménye alapján Vio
la tételét támasztja alá. E tétel sze
rint az egyéni fejlődés a piknikus 
(alacsony kövérkés, zömök) testi
lelki tulajdonságaitól a leptozom 
(magas, nyulánk) tulajdonságai fe
lé halad. A „széles" (piknikus) al
kat és a vele járó jellembeli sajá
tosságok a gyermekkor jellegzetes
ségei, mig a nyulánk testalkatú 
egyének a felnőtt kor sajátos
ságait képviselik. A gyermek 
jellegzetesen piknikus testalkatú 
e tétel szerint, mig lelki alka
tában a piknikus testalkatnak 
megfelelő Kretschmer által ponto
san meghatározott ciklothym jelleg
zetességet mutat: kifelé élő, társa
ságot kereső, tárgyias beállitottsá
gú. Az öreg ember ezzel szemben 
alkatilag és fiziológiai folyamatai 
következtében egyaránt az aszteni-
kusok tipusához tartozik, mig lel-
kületileg ennek megfelelően schi-
zoid, tehát elvonatkoztató, önző, be
felé élő lesz. 

A Wertheimer-Hesketh módszere 
alapján folytatott testalkati méré
seit Cupcea 14-64 éves egyéneken 
végezte. A nyert eredménytáblázat 
világosan mutatja a korral fokoza
tosan kihangsulyozódóbb asztenikus 
testi jelleget; a piknikus formától 
az asztenikus felé való haladást. 

Igen érdekes Cupcea könyvében 
a testalkat és a testi-lelki megbete
gedések közötti összefüggések fel
deritésére irányuló kisérletek ismer
tetése. A testalkati tipusok u. i. bi
zonyos testi és lelki megbetegedés
re való hajlamot jelentenek. Igy, az 
asztenikus test-alkat jellegzetes be
tegsége a tüdőbaj, az atletikusé a, 
rák, a piknikusé a sziv és gyomor
baj, mig a displastikus (nem; kitel-


