
hogy a költő csak vezetéknevén említi birtokos elődjét, a teljes név csak Debreceni István 
szövegében fordul elő. A névtévesztés hibás olvasat eredménye. A Dániel aláírás betűképének 
el végződése vagy a két betű összetapadása következtében a latin, vagy az / felfelé elnyúlt 
vonalvezetése miatt a német d-t tükrözte, s ez esetben a mindkét névben azonos Da. i. hangsor 
közbülső jegye szinte önmagától kínálta a v betű olvasatát. E feltevésünket egy másik nével
írás is támogatja. A szerződésen mindkét fél házastársának neve is szerepel. Csakhogy a család
fa-táblázat szerint Fleischl Adolf feleségének neve Katharine Adler volt, és Dániel nejét hívták 
Susanna Porges-nek.14 Nyilvánvaló, hogy az elvétetten olvasott Porges név módosult magyar 
Horgossá. Az a ténykörülmény pedig, hogy Arany Jánost Fleischl Dániel hívta meg leánya 
esküvőjére, bizonyossá teszi az előbb még csak feltételezett névcserét. 1864. november 1-én 
ugyanis Fleisch Dániel leánya, Marie Fleisch mint elvált asszony kötött házasságot 27 éves 
korában Jaques Berdach bécsi kereskedővel.16 

Ki volt tehát végül is a „gazdag budapesti kereskedő"? A „Dániel Fleischl «fi Comp." 
cég szenior főnöke. Gyapjú-, ágytoU-, lószőr-és takarmánykereskedésük, valamint szállítási és 
bizományi vállalatuk az Ország út 9. sz. alatt működött. Fleischl fia, József, mint az üzlet 
egyik beltagja cégjegyzői hatáskörrel is rendelkezett.17 Ezért kívánhatta egy alkalommal 
Arany János, hogy a távollevő Fleisch helyett fia írjon alá egy részlet-megállapodást.18 Fleisch 
Dániel 1878. október 31-én halt meg 84. életévében.19 

Zsoldos Jenő 

Gró Lajos, a szocialista kritika egyik előfutára 
(1901-1943) 

„Az ember nem lehet a szocializmusban 
absztrakció, hiszen egész lényünkkel 
ezért tiltakozunk a mai rend ellen" . . . 

„Nem törtető, halk szavú, gondolkodó és meggondolkoztató ember volt. Sok minden 
érdekelte és sokat dolgozott, áldatlanul rossz viszonyok között. Naponta találkoztunk és közös 
programokat dolgoztunk ki. Jártunk kirándulni a hegyekbe, a vízpartokra . . . gyűlésekre, mű
soros estekre . . . jártunk horgászni, így töltöttük el szabad időnk legszebb óráit a hullámzó 
víz felett, a ragyogó ég alatt, aztán megint dolgoztunk, dolgoztunk" — emlékezik rá, talán 
leghűbb munkatársára Kassák1: a két világháború közötti marxista kritikánk egyik jelentős 
s méltatlanul elfeledett egyéniségére.2 

1. 
Munkáscsaládból jött. Budapesten 1901. február 20-án született; a hat testvér közül ő 

a legidősebb. Szellemi érése idején rokon hatások érték: tanítványa volt Fogarasi Bélának és 
Somogyi Bélának, Varjas Sándornak, Varga Gyulának, tagja a Galilei-körnek, résztvevője a 
magyar forradalmaknak. A felsőkereskedelmi iskola elvégzése után az Est lapoknál dolgozott 
adminisztrátorként. Ezt az állását 1919 után elveszti. 1922—26-ban az Angol—Magyar Bank 
tisztviselője, ezután magánhivatalnok. Első írásai 1922-ben jelentek meg a Népszavában, a 
Magyar írásban majd a Nőmunkás és a Typographia с szakszervezeti lapokban, illetve a 
Fáklyában, a Szocializmusban. Többnyire novellák. Ám írójuk hamarosan belátta, hogy nem 
ez a terület az, ahol legtöbbet adhat. 

Érdeklődése a film felé fordult. A művész és szocialista nyugtalan felelősségérzete 
— mélynek tudatossá válásában nem kis szerepe lehetett Balázs Béla és Hevesy Iván film
esztétikai munkásságának — fűti Grót: felismeri, hogy a film „nagyon komoly művészet" 

"Szíves felvilágosításaikért ezúton is köszönetet mondok Fleischl Dániel dédunokáinak, Purjesz 
Jolán tanárnőnek és Fleischl Gyula főmérnöknek. lsTräuungs Protokoll B" (1851—1866) 163. 1. 184. sorszám. A budapesti izr. hitközség anyakönyvi 
hivatalában. 16 A Terézvárosban, Ország út 45. sz. a. lakott (Adress-Kalender von Pest, Ofen und Alf-Ofen für das 
Jahr 1867. Herausgegeben von Oebrüder Pollak, Pest 1866. 182. 

" Pester Lloyd-Kalender für das Jahr 1859. i. h. 40. 18 DEBRECZENI ISTVÄN: Arany János hétköznapjai 71. 
"Kerepesi zsidó temető: Sírkőfelirat (Jobb oldal 9. sor. 2. sir). 

1 KASSÁK LAJOS: Előszó Gró Lajos A felemelkedés útján c. művéhez. Kéziratban. sGró Lajos életművének elemzésére eddig egyetlen próbálkozás történt: Kiss AUSÉL: Gró Lajos. 
Szakdolgozat. Szeged 1966. Kéziratban.; Kiss АтшЕь: Vázlatok egy elfelejtett marxista kritikus arcképéhez. 
Tiszatáj 1965. 1. 60-63.; 1. még: NEMESKÜRTY ISTVAN: A mozgóképtől a filmművészetig. Bp. 1961. 241 -243., 
277—279.; NEMESKÜRTY ISTVÁN: A meseautó utasai. Bp. 1965. 91—98. 



(sőt erősen túlozva „a ma és méginkább a holnap egyetlen lehetséges művészetének" tartja)^ 
s adottságainál — „képszerűségénél", „internacionalizmusánál", „tömegművészet jellegénél" 
— fogva tudatformáló hatása révén az osztályharc s a népművelés egyik legfontosabb fegy
vere lehet ám a közvélemény fejletlen ízlése és a profitra kacsintó kalmárszellem miatt, független 
filmkritika híján puszta árucikké válhat a kapitalizmus kezében. Ezért a filmkészítésre szeretne 
„nyomást gyakorolni" a közvélemény megváltoztatása révén, filmkritikusként. 

A „megfizetett kommünikékkel" szemben „független és becsületes kritikát" akar adni: 
1925-ben filmkritikai rovatot indít a Népszavában, melyet a filmforgalmazó cégek zsarolására 
a szerkesztőség csakhamar beszüntet. Szinte egyidőben, 1926-tól a Korunknak és a Nyugatnak, 
1928-tól a Munkának lesz munkatársa s továbbra is a Szocializmusé. 1927-ben megjelenik 
A film útja с könyve saját kiadásában. „A filmkritikának — vallja ebben3 — ma még nem 
pusztán a kritika a célja . . . ma még tanítói hivatása van . . . " írásai — akár Hevesy Ivánéi — 
egy egész részei: alapvető tételek, fontos tanulságok sűrűn vissza-visszatérnek; egy-egy film 
ürügyén mindig a filmművészet fontos kérdéseiről esik szó bátor következetességgel, szenve
délyes nevelőszándékkal. Gró gondolkodásának két sarkpontja a film két általános érvényű 
tulajdonsága: az autonómia és a törvényszerűségeket kifejező valóságábrázolás. Gyakorlatban 
való elfogadtatásuktól függött a továbbfejlődés, sőt az önálló lét is. „A filmművészet szakítást 
jelent minden eddigi formával", meg kell szabadulnia a rokon szín padművészet nyomasztó 
hatásától, kifejeznie saját eszközeivel, öntörvényei szerint: „képszerűén", „filmszerűen". A 
„filmszerűségen" Gró nem pusztán formát értett, hanem tartalmat is. A film, akár a színpad, 
jellegénél fogva „kollektív" művészet, így csak tömegérzést fejezhet ki, vágyat a „felszabadu
lás", a „konstruktív egység" iránt. 

Ez a filmeszmény a burleszk és az orosz film hatására született, s bennük lelt megvaló
sulásra; tartalmazza Hevesy eredményeit is. A film marxista módon való elemzésének meg
kísérlése — írja Nemeskürty István4 — egyedülálló a korban idehaza, Gró 48 lapnyi könyvecs
kéje „a magyar némafilm korszak fontos dokumentuma". Hibái — a beszélő filmet pl. zsák
utcának, a színpadhoz való visszatérésnek tartja — nem pusztán az övéi, hanem részben 
Chaplinéi, vagy éppen Eizensteintől, Pudovkintől valók, a filmművészet akkori állapotának 
következményei. 

Az orosz film maradandó nagy élmény, berlini utazáshoz fűződik a 20-as évek vége felé. 
A Munkában csaknem két tucatnyi cikke jelent meg Eizenstein, Pudovkin, Vertov, Dovcsen-
ko, Tarkszib alkotásairól s még számos másutt. Ismét összefoglalás, könyv születik: 
1931-ben Az orosz film címmel a Munka kiadásában, Kassák fotomontázsával a cím
lapon. Korábban nem egy film kapcsán a helyes esztétikai szemlélet és a kapitalista 
érdekektől független gyártásmechanizmus hiányáról szólhatott, most az orosz filmről, 
mint ezek megvalósulása révén valóra vált diadalmas beteljesülésről. „Az orosz film — írja — 
a jelenségeknek olyan kompozíciója, amely eredendően képekben elgondolt.és az azokban spon
tán kirobbanó történéseken keresztül mutatja be a társadalommal vagy az osztállyal küzdő 
egyént, tömeget".15 Pozitív példákkal, új oldalról lehetett bizonyítania a filmművészet társadalmi 
kapcsolatait. Az esztétikában nem sok újat produkált (de mindig a lehető legjobb forrásokból 
merített), annál többet elemzés közben. Biztos érzékkel, szinte máig érvényesen tudott sum
mázni korántsem lezárt életműveket, szólni a pillanatnyi állapotról, esetleg bajokról, a jövendő 
feladatokról. Például arról, hogy „a helyzet vál tozot t . . . szükséges lenne az építő munkának, 
a proletariátus új mentalitásának ábrázolása"6, s hogy a formai vívmányokon kívül kollektív 
szelleme és humanizmusa révén termékenyítheti meg az orosz film az európait és az amerikait. 
Gró könyve nem pusztán, „szakmű", hanem tájékoztatás és világos értelmű vallomás is a 
Szovjetunióról. Világviszonylatban is jelentős írás a filmről és bátor politikai-mozgalmi tett 
egyszerre. Mindez — az alcím tanúsága szerint — „rövid kivonata" volt, vagy talán lett volna 
A tömeg és а film c. nagy filmesztétikai munkájának, melyből a fentieken kívül csupán egyetlen 
töredék maradt fenn,7 

Ha meglettek volna a lehetőségek, Gró gyakorlati munkát is végzett volna, s talán ered
ményeset, a szándék élt benne. 1926-ban hatfelvonásos antimilitarista „filmregényt" ír Elvált 
utak címmel, legalább a tervét elkészítve egy olyan filmnek, melyre az orosz filmművészet 
megismerése előtt hasztalanul vágyakozott.8 

3 GRÓ LAJOS: Filmesztétikai tanulmányok. Bp. 1967. 92. 
4 NEMESKÜRTY ISTVÁN: A mozgóképtől a filmművészetig. 277. 
5 ORÓ LAJOS: i. m. 139. 
« I, m. 219. 
' ORÓ LAJOS: A film dialektikája. Munka (=M), 1930. 15. 4 4 2 - 4 4 3 . 
8 ORÓ LAJOS: Filmesztétikai tanulmányok. 291 —295. 
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2. 

1928 óta a Munka kör dolgozótársa, szellemi, gyakorlati vezetői közül való. Tagja a 
Munka szerkesztő bizottságának s szerkesztője az 1931-ben indult, de a rendőrségi üldözések 
miatt csak egy számot megért Munka Kultur stúdiójának», ugyanakkor Kassák oldalán részt 
vesz a Мипка-kör és a 700% közötti áldatlan ellenségeskedésben. 

„A szocializmus nem más, mint az alkotók és dolgozók küzdelme egymásért s az igaz 
életért." Az alkotó — folytatódik Gró közvetett önvallomása10, mely lehetne József Attiláé is 
— „rendet, szintézist hoz létre à zűrzavarban", megtalálja az összefüggéseket. A burzsoázia 
uralmát biztosító, a kizsákmányolással kapcsolatos pszichológiai és kulturális tényezők leküzdé
sén fáradozik, visszaadja a világnak az „elveszett valóságot". 

Szinte mindenről ír, amiről a mozgalom érdekében akkortájt halaszthatatlanul kellett. 
Már a dimitrovi elemzés, sőt a tragikus németországi fordulat előtt nagy, leleplező szenvedéllyel, 
a szabadon gondolkodó elme éleslátásával szól a fasizmusról: a válság miatt uralmát féltő nagy
tőke és a jobbfelé radikalizálódott kispolgárság alapvető szerepéről, az antiszemitizmus nagyon 
is osztályérdekeket szolgáló demagóg jellegéről.11 Egyik szervezője lesz és teoretikusa a Munka
kör kitűnő fotóművész csoportjának, de szívügye a munkássport is.13 

Mindenekelőtt film- és irodalomkritikus, filozófus. Minden írása céltudatos tett egy 
gondolatrendszer szellemében, melynek nagy meghatározó ereje és benső lényege a kassáki 
példa szenvedélyes átélésére mutat. Élet és társadalom címmel könyvbe kezd — nem tudni, 
elkészült-e —, melyben a publikálás révén fennmaradt „előszó"13 és „jegyzetek"14 tanúsága 
szerint a Munka programjának korszerűségét, fontosságát igazolja a marxista filozófia és a 
tömeglélektan segítségével: a tudatformálás égető szükségességét. Kitűnően meglátja a moz
galmon belüli konfliktusok lényegét, s akaratlanul rátalál József Attila és a párt kapcsolatának 
problematikájára. Súlyos hibának, az eszmétől idegen tendenciának tartja az egyéniségnek a 
kollektivitás jelszavával való háttérbe szorítását, a „személytelenítést". Az egyén és közösség 
harmonikus egységét szeretné, tulajdonképp a kassáki kollektív individuum megvalósulását. 
Szerinte az „antihumanista tárgyiasodássál és az egyéniségellenes tendenciákkal" való szembe
fordulás, az egyéniség, az ember védelme szükséges most leginkább.15 Ez a nagyon is világos 
eszmeiségű emberközpontúság, mai kifejezéssel szocialista humanizmus, melyet az adott hely
zetben az antifasiszta szellemi magatartás igénye is inspirált, érdeklődésének és ítéleteinek leg
meghatározóbb szempontja. 

„A szocializmusnak foglalkoznia kell a pszichológiai kérdésekkel"; a „személyi problé
mák" megoldását várja ettől, de legalább ilyen fontosnak tekinti — az egyén-közösség vi
szony dialektikus értelmezésének bizonyítékaként — a tömeglélektan alkalmazását is, a marxi 
szociológia „humanizálását", továbbfejlesztését.16 Magától értetődő, hogy nagy szellemi él
ménye és problémája a freudizmus. Látja túlzásait, egyoldalúságait, de rokonszenves számára 
Freud emberszeretete, az emberhez való visszatérés szenvedélyes gesztusa. Jelentőségét a 
mozgalom, illetve a kassáki program szempontjából méri fel, igen tárgyilagosan és találóan. 
A pszichoanalízis — írja A freudizmus szociális jelentősége с tanulmányában,17 szinte Össze
foglalva József Attila kísérletének végső értelmét — „a harmonikus emberi élet kialakulását 
akadályozó ellentétek egy részének", valamint a lelki megnyilvánulások tudatosítás útján tör
ténő társadalmi befolyásolhatóságának felfedésével „jelentős munkát végzett a pedagógia, 
ezen keresztül az emberalakítás érdekében". 

Irodalomkritikai tevékenysége 1924-ben kezdődik a Népszavában megjelent néhány 
írással, majd a Korunk és méginkább a Munka kötelékeiben bontakozik ki 1929-től, különösen 
1931 után. „A szocialista iró nem kiszolgálója, hanem építő ereje a szocializmusnak" — írja 
egyik bírálatában,18 jelmondattá sűrítve esztétikai nézeteinek lényegét. A kultúrának és a poli
tikai mozgalomnak „egymás mellett, egy idóben, egy síkon" kell haladnia, az előbbi „erőforrása", 
„kiegészítője" az utóbbinak. Feladata — a napi és pártpolitikánál messzebbre tekintve — az 
egyén formálása, az új (szocialista) embertípus kialakítása, megteremtve ezáltal a politikai 
mozgalom nagyon is lényeges szubjektív feltételeit, segítve halaszthatatlan belső megerősödését. 

* L. MARKOVITS GYÖKGYI: Üldözött költészet. Bp. 1964. 116 -117 . 
" G R Ó LAJOS: Alkotók, dolgozók, pénzkeresők. M 1938. 58. .1968. 
11 GRÓ L A J O S : Ipari forradalom és társadalmi munkamegosztás. M, 1934. 34. 988—993.; Levél az anti

szemitizmusról. M 1937. 55. 1731-1733. ; A kispolgár. M 1932. 21. 5 7 4 - 5 7 6 . 
12 GRÓ LAJOS: Munkásfényképész. M 1930. 14. 425.; A mi életünkből. Magyar Fotográfia 1932. 7. 

13 — 14. — A munkáskultúra kialakulása és a munkássport. Korunk 1929. 7. 553. 
" G R Ó L A J O S : Élet és társadalom. M 1933. 29. 8 2 6 - 8 3 0 . 
" G R Ó L A J O S : Kultúra, világszemlélet, társadalmi tuda t . M 1933. 31. 8 8 6 - 8 8 9 . 
" GRÓ LAJOS: Jegyzetek az elröppenő kék madárról. M 1937. 53. 1648. 
" G R Ó LAJOS: Levelek egy halott árnyékában. M 1935. 41. 1225-1229. , 42. 1242-1247. 
11 GRÓ LAJOS: A freudizmus szociális jelentősége, M 1936. 50. 1523. 
18 GRÓ LAJOS: Kassák Lajos: Egy ember élete. M 1935. 40. 1199. 
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A korábbi viták tanulságait, valamint ismét a Munka-kör programját tartalmazza e koncepció. 
Az irodalom csak úgy lehet tudatformáló, ha az író „az emberi mélységekig nyúl le" (a személy
hez kötött sorsot éli át minden meghatározójával, a környezeten, a társadalmi rendszeren kívül 
„az egyéni adottságokkal", öröklött tulajdonságokkal", mert úgymond „a proletárnak a pol
gárságtól különböző látásmódját származásának sorsszerűsége befolyásolja, a szocializmus 
csak tudatosítja), nem jelképeket teremt, hanem az élet teljes gazdagságában meglátott élő 
figurákat, hús-vér embereket. Szocialista világnézete „az emberlátásban, a mondanivaló for
májában, az élmények csoportosításában, a hangban, a színben" mutatkozik meg.19 „Az egyet
len felállítható követelmény a realizmus és a szocialista világszemlélet".20 

„A szocializmus nemcsak új tartalom, hanem új forma is" — vallja.21 Már filmkritikusi 
tevékenysége kezdetétől híve és propagálója az itthon oly sokáig száműzött „új művészi törek
véseknek", még a személyes találkozás előtt védelmére kel Kassák költészetének. 1927-ben 
lelkesen üdvözli Kassák hazai avantgárd folyóiratát, a Dokumentumot, maga is munkatársa 
lesz. Nem kritikátlan rajongásból fakadt mindez. Grónak sikerült az avantgardizmust, törté
nelmi szerepét, jelentőségét higgadtan és találóan értékelnie a szocialista művészeti törekvések 
szempontjából. Látta a formai öncélúság felé mutató tendenciákat, ám méginkább a lehetősége
ket s értékeket: „az izmusok romboló munkát végeztek az új kultúra érdekében", „lehiggadá-
suk megtisztulásuk után fennmaradt értékeket fel lehet használni."22 Az „új formai szintézis" 
megvalósulását először az orosz filmben lelte meg és ünnepelte, sürgette az irodalom terén, leg
inkább a költészetben. 

Gró — és ebben foglalható össze kritikai munkásságának legfőbb jelentősége — a szinte 
szinonim fogalmaknak tekintett realizmus és humanizmus, valamint a korszerű, valóban mű
vészi forma szenvedélyes számonkérésével az akkori szocialista irodalom legfontosabb problé
máit ragadta meg, akár pszichológiai tárgyú írásaiban a mozgalomét. A proletkult, a sematiz
mus, illetve a dogmatizmus ellen támadott, eszményrendszere — jól látható a hangsúlyelhelye
zésből — az ellenük való küzdelem hevében, ellenhatásként született. 

A munkáskultúra és a munkássport c. már idézett írásában23 — 1929-ben — foglalkozik 
először a proletkulttal, ahogy б nevezte, a „propaganda művészettel", „tendenckultúrával". • 
Higgadtan elismeri, hogy „bizonyos helyeken, bizonyos körülmények között még ma is megvan 
a maga nagy jelentősége", ám látja a hátrányokat. Közülük itt és most elsősorban azt emeli ki, 
hogy a proletkult közvetlenül a politika szolgálatába állt, hiányzik belőle a szocialista világ
szemlélet, formája avult. „Tiszta proletárkultúra helyett szocialista kultúrát kell csinálni" — a 
szembeállítás Gró e programmondatában így nem helyes, végső soron azonban aktuális gon
dolatot akar kifejezni, a proletkulttól való továbblépés szükségességét. 

A moszkvai írókongresszus с írásában2* — 1934-ben — a proletkultot bírálva leginkább 
a humanizmusért perel, a munkásmozgalomban bekövetkezett tragikus fordulat hatására. A 
kudarcsorozat döntő okát abban látja, hogy hiányoztak a szubjektív feltételek: az emberformá
lás elhanyagolása következtében. Az európai proletariátust „kétségek gyötrik", a szovjet pedig 
az új körülmények között önmaga is változóban van, mindkettővel „csak mint emberrel" lehet 
beszélni, nem a „tegnapi hangon". A szocialista regényről szólva (egyik legjobb írása ez)25 a 
„forradalmi frázisok" és a dogmatikus, szektás irodalompolitika ellen érvel a magasabbrendű 
agitáció, a „szocialista szellemű művészi emberábrázolással" való emberformálás és az írói 
egyéniség (végső soron tehát ismét az ember) érdekében. 

Felfigyel Gró a másik oldalról fenyegető tendenciákra is.16 A szocialista eszmeiség, em
ber- és világlátás következetes számonkérése is szembefordulás volt a polgári irodalommal, 
közelebbről a Nyugat jobbszárnyával, mely nem utolsósorban a dogmatizmus és sematizmus 
hibáira hivatkozva a művészetet el akarta választani a realitástól, tagadta elkötelezettségét a 
„szellem szabadsága" nevében. Az „új szellemiség" híveinek a szocialista irodalom ellen han
goztatott vádjait csak a proletkulton túllépve lehetett kivédeni. Ebből a szempontból is fonto
sak és aktuálisak voltak Grónak a szocialista irodalommal kapcsolatos aggódó, szevedélyesen 
bíráló intelmei. 

A kritikusi gyakorlatban az egyes alkotások, életművek megítélésekor a puszta bírálaton 
túl jó érzékkel és fáradhatatlanul az aktuális tanulságokat keresi. Végezetül mindig eljut a 
szocialista irodalom problémáihoz. 

Sokat mond a kritikai elemzés szempontjairól már a címe is két tanulmányának: Az 
aktuális Tolsztoj probléma, A zolai örökség. A Tolsztoj műből leginkább a használható értékekre 

" GRÓ LAJOS: A moszkvai írókongresszus. Száz 1934. 10. 405., Kassák Lajos: Egy ember élete. M 1935. 
40. 1197 —1200.; Upton Sinclair: A pénz irodalma. Szocializmus 1931. 3. 97-98. 10 GRÓ LAJOS: A szocialista regény. A másik át. 1931. 3. 142. 11 GRÓ LAJOS: A munkáskultúra kialakulása és a munkássport. 551. 

» I. m. 552. 
" I. m. 550-553. 
" GRÓ LAJOS: A moszkvai írókongresszus. 405—409. 56 GRÓ LAJOS: A szocialista regény. 140-145. 
" G R Ó LAJOS: Új szellemiség. M 1933. 27. 744-747. 
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hívja fel a figyelmet, A mély realizmusra, emberszeretetre s különösen az önmegismerésre, ön
nevelésre (tehát az emberformálásra) való intelmekre. Annak az állításnak, hogy a társadalmi 
átalakulás nem képzelhető el az egyén szellemi értékeinek kifejlesztése nélkül, nem a Tolsztoj 
által hangoztatott gyakorlati irányát, hanem szempontjait tartja fontosnak „a szocialista tár
sadalmi törekvések időleges csődjekor": az emberhez való visszatérést.27 

Hasonlóképp és hasonló eredménnyel veszi számba a „zolai örökséget".28 A jelen gond
jain töprengve ismét ,,az élet gazdag szövevényességének" kifejezéséről esik szó s az ember 
tökéletesebb megismeréséről. Nem „vak utánzást" sürget amúlt nagy alkotásival kapcsolatban, 
hanem „a törvényszerűségek új megfogalmazásával" való továbbfejlesztést, közelebbről — 
ismét figyelmeztetőn —• a szocialista irodalomban elterjedt naturalisztikus jelenségek ellen. 
A naturalizmus materializmusának a pszichológiai, érzelmi vonatkozásoktól elválasztottan 
történő, a különöst elvető mechanikus, metafizikus átvétele, „közgazdasági materializmussá" 
való egyszerűsítése az írói gyakorlatban szükségszerűen sematizmushoz vezet. Jól látja másutt,29 

hogy ez a tendencia érvényesül a szocialista irodalom berkeiben teret hódító riportregényben. 
A tipikus jelleg, a társadalmi mondanivaló „mechanikus túlhangsúlyozása" miatt a szubjektív
nak csak „alárendelt szerep" jut, nincs köztük igazi kapcsolat, az utóbbi csak illusztrálja az 
előbbit. Gró végül is a „szocialista irodalom gyermekbetegségének" tartja a riportázst, a szép
irodalom szempontjából „csak pótléknak". A realizmus igényével messzebbre tekintett. A szo
cialista irodalom akkori állapota miatti jogos aggodalmában a negatív jelenségekre figyel, a 
riportázs az adott helyzetben való lehetőségeire kevésbé. Fejtegetéseiben burkolt szembefordu
lás rejtezik a 100% és a Korunk által propagált dokumentumirodalommal, ám saját őrhelye, a 
Munka szerkesztési elveivel és Kassák ez idő szerinti írói gyakorlatával is. 

Mint kritikust a korabeli világirodalomból a szocialista gondolatig eljutott írók érdeklik, 
Dos Passos, Upton Sinclair, Jack London, Franz Werfel, Wells^ ám elsősorban a szovjet iro
dalom: Ehrenburg, Gladkov, Babel s mindenekelőtt Gorkij. Az utóbbiak és Kassák munkássá
gából teremthette meg a művészi normákat önmaga és mások számára, s ünnepelhette a még 
ritka beteljesedést. Kassák és Gorkij jellemzőiből — „humanizmus jellemzi szocializmusukat," 
„rajonganak a művészetért", nem ismerik el „a napi politika mindenhatóságát"30 — összeáll 
Gró szocialista irodalom ideálja, és fordítva, ennek minden lényeges eleme Gorkij és Kassák 
művészetéből ered. A két életmű közös lényegéhez sikerül eljutnia s kimondatlanul jeleznie is a 
közöttük levő rokonságot, Gorkij Kassákra gyakorolt hatását. Alkalomadtán -- az új, építő 
ember ábrázolásáról való elmélkedés közben — sommásan definiálva felfigyel Gorkij művé
szetének más alapvető, nem éppen ellentmondás nélküli ismérvére, jórészt forradalom előtti, 
vagy egyenesen XIX. századi jellegére,31 az Artamonovokat azonban teljesen félreérti.32 A honi 
kritikusok között az elsők egyikeként ismerte fel és méltatta Ehrenburg s különösen a később 
évtizedekig' elfeledett Babel jelentőségét.33 

A Kassák életműből az Egy ember élete vált minden fenntartás nélkül példává és igazo
lássá számára, az a Gorkij művészetéhez, mindenekelőtt önéletrajzi trilógiájához oly erős 
szálakkal kötődő regény, melynek már egyszerű s mégis mindent magába fogó címe is szimboli
kus értelmű lehet Gró törekvéseivel kapcsolatban. Első Kassákról szóló írása a Népszavában 
jelent meg, még 1925-ben.34 Megvédi Kassákot a Munkásmozgalom és művészet c. cikksorozat 
nyomán kirobbant vitában, az írót és a művészt, de elhatárolja magát a teoretikustól. Kassák 
szuggesztív egyénisége, a szoros baráti, munkatársi kapcsolat következtében kialakult elfogult
ságon nem mindig tudott úrrá lenni. Telibe talál, amikor a kassáki próza az ember viszonylatába 
helyezett dokumentum jellegére (tehát az „egy ember élete" megismétlődésére), lírai elemeire 
hívja fel a figyelmet, de nem mutat rá a 30-as években született „mozgalmi regényeinek" a 
szocialista regényeszménnyel ellentétes vonásaira, a gyakori riportos kidolgozatlanságra, tézis
szerűségre. 

József Attila megítélésénél is szerepet játszottak személyes mozzanatok, a költő és a 
Munka-kör (pontosabban Kassák) közötti ellenséges viszony. Gró az egész életét à szocialista 
irodalóm ügyének szentelő kritikus József Attila egyetlen kötetét sem méltatja bírálatra. Sőt, 
a Másik Útban Kassákot védelmezve csak úgy mellékesen, néhány, a Munkából vett fordulat
tal durván megtámadja a magyar avantgárd atyamesterét a Korunkban fiatalos hévvel kispol
gárnak, zavarosnak minősítő költőt.35 A feszültség később egyre csökkent, de ahhoz mindig 
elegendő maradt, hogy a — talán végül is baráti jellegű — személyes találkozások alkalmával 

27 GRÓ LAJOS: AZ aktuális Tolsztoj probléma. M 1936. 49. 1490-1500 . 
ÎS GRÓ L A J O S : A zolai örökség. M 1935. 45. 1362-1370, 
г» A szocialista regény. 140. 
30 GRÓ LAJOS: Makszim Gorkij. M 1936. 51. 1576-1577. 
81 GRÓ LAJOS: A moszkvai Írókongresszus. 408. 
" G R Ó L A J O S : Makszim Gorkij: Artamonovok. Korunk 1927. 1. 68 — 70. 
33 GRÓ LAJOS: Ehrenburg: Az autó élete. M 1931. 18. 495.; Babel: Die drei Welten. M 1931, 19. 527. 
" GRÓ L A J O S : Disputa. Népszava ( = Nsz) 1925. szept. 12. 
86 GRÓ L A J O S : A szocialista regény. 144. 



szenvedélyes vitákhoz vezessen. Csak Balatonszárszó után, részben a tragédia mindent feloldó 
hatására született meg az elsó írás, a József Attila olvasása közben с szép esszé.36 Gró sokat 
meglát, ám, mint annyi más kortársa, végül is nem tudja felismerni József Attila igazi jelentő
ségét. Egyoldalúan csak a tragikus vonásokat emeli ki. Nemcsak a személyes sors jelenik meg 
végzetes kudarcként, hanem bizonyos mértékig a költészet is, átmenetinek, az új mondanivaló
kat kimondani nem tudónak, beteljesületlennek, beteljesülhetetlennek, csak a bizonytalanság
ban, ellentmondásokban való vergődést, a bizonyosságért való heroikus küzdelmet, a magányos 
maga-útján-járást mutatja, alig a bizonyosság meglelésének, a valóság költői meghódításának, 
harmóniába rendezésének nagy dia'dalait, a közösséghez tartozás biztonságérzetét. Inkább az 
ígéretességet, kevésbé a megvalósulást. De talál mindenütt keresett és óhajtott dolgokra is: 
„kollektív individuumra" az életmű bizonyos darabjaiban, új, korszerű szocializmusra, a „szo
ciális közösség" és „a lélek tudat alatti rétegeiben megbúvó én" összekapcsolásának kísérleteire. 

Kitűnő érzékkel alkalmat lel, hogy a kortárs irodalom legfontosabb mozgalmairól, 
csoportosulásairól véleményt nyilvánítson. Egy-egy alkotás vagy életmű elemzése többnyire 
csak bevezető fejtegetés vagy éppen indoklás az általános érvényű, de ugyanakkor meghatá
rozott irányba címzett ítélet, üzenet előtt. A Berzsenyi-évfordulón a Nyugat harmadik nemze
dékének „neoklasszicizmusát" értékeli, múltbafordulásukat, Berzsenyiével ellentétben, mene
külésnek, időszerűtlennek, sőt reakciósnak látja.37 A népi irodalom eszmei, művészi problémái 
foglalkoztatják tulajdonképp Veres Péter Számadásának bírálatakor.38 Gró itt mereven, a maga 
módján dogmatikusan ítélkezik, A riportázs iránti ellenszenve miatt nem ismeri fel a népi írók 
tényfeltáró munkájának vitathatatlan jelentőségét, emellett Ő is a népiesek és az urbánusok 
közötti bizalmatlanság, sőt ellenségesség hatása alá kerül, mintha cserbenhagyta volna az érté
keket, pozitív tendenciákat látó képessége. Sommásan „a népies irányzatok haladásellenes cél
kitűzéseiről", „fasiszta hatásokról" beszél, a Számadásról, e művészileg nem hibátlan, ám érté
kes műről csak elmarasztaló szava van. Pedig a lényeget jól látta: „a városi és falusi proletáro
kat nem választjuk el egymástól", s annak idején a munkásság írói közül Kassák mellett egye
dül ő szólt erősen méltatva a „magyar őstehetségek" éles vitát hozó kiállításáról.39 

Műfordításra is vállalkozik néhányszor, többek között Ernst Toller és Ehrenburg egy-egy 
rövidebb írását ülteti át.40 

A 30-as évek végén, évtizednyi szünet utánfeltör benne a szépíró. Drámát ír Semmel-
weisről. Csak az első felvonás maradt fenn41; tanúsága szerint a mű több puszta kegyelet
adásnál, A nagy orvos tettei, a dogmák elleni lázadása „a gondolat szabad szárnyalásáért", 
az ifjúság nevelése iránti felelősségérzet, a napi küzdelemből az alkotó munkára („önigazo
lásra") való visszavonulás Gró mozgalmi, kritikusi programjának irányába mutatnak. Szim
bolikus formában fogalmazódott meg mindaz, ami korábban annyiszor, oly sokféleképp, de 
eddig mindenesetre egzakt módon. 

3. 

Az őrhely és menedék, a Munka megszűnése után 1939-től a napi szerkesztési és szervezési 
gondoktól szabadulva új tervekkel foglalkozik. A magyar szocialista irodalom valamint a 
Nyugat irodalmának történetét készül megírni. Utóbbival kapcsolatos előtanulmányai, alkalom
ra írt, életművet elemző cikkei egymás után jelennek meg a Népszavában, ahová tucat év után 
visszatért, s ahonnan a. Munka-kör és a szociáldemokrata párt közötti viszályok kezdetén 
távozott. 

Elemző módszerét — melynek esztétikai alapjait általános formában külön is kifejti42 — 
most is céltudatos értékkeresés jellemzi. A szép — úgymond — elválaszthatatlan vágyainktól, 
a művészi szép is „társadalmi", „szociális" jellegű. Csak az lehet szép — különösen „emberte-
lenségre oly hajlamos napjainkban" —, ami „mélyen emberi". A műben mindez közvetve, az 
írói szemléletmód („magatartás") által valósul meg, az elemzés iránya tahát az „írói magatar
tástól" a társadalmi élményközegig, végül a jelenig. Többnyire sikerül megragadnia a legjellem
zőbbet genezisével együtt, ugyanakkor a maradandót, vagy ha úgy tetszik, az aktuálisat is, 
közelebbről: a fasizmus szellemével szembeállíthatót. Karinthynál azt, hogy a racionalizmuson 
nyugvó emberi magatartás — bárha nem vezethetett el a „végső magyarázatig" —társadalmi 
állásfoglalás az ésszerűtlen és természetellenes életben43. Krúdy művészete pedig — minden lát-

36 GRÓ LAJOS: József Attila olvasása közben, M 1938. 62. 2147-2149 . 
37 GRÓ LAJOS: Jegyzetek a retusált Berzsenyihez. M 1936. 48. 1455-1456 . 
38 GRÓ LAJOS: Veres Péter: Számadás. M 1937. 56. 1806-1808 . 
39 GRÓ LAJOS: A „magyar őstehetségek" kiállításához, M 1934. 37. 1088-1093. 
10 Ernst Toller: Gyermekkor. M 1933. 32. 9 1 8 - 9 2 3 . ; Ehrenburg: Heiligste Güter. M 1931. 19 .516-518 . 
11 GRÓ LAJOS: Semmelweis. (A dráma első felvonása) M 1939. 64. 2199-2209 . 
" G R Ó LAJOS: Az író emberi magatartása. Nsz 1939. jan. 29.; A művészi szépség társadalmi jellege. 

Nsz 1940. dec. 25. 
13 GRÓ LAJOS: A tragikus Karinthy, Nsz 1938. szept. 11. s 
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szat ellenére „a valóság költészete", úttörés az európai irodalomban is, az emlékek és emlék
képek „lebegés érzetét keltő" világa a biztonságérzetében megrendült emberé,44 Kaffka oly 
jellemző érzékenysége nem vezethetett el „törvényszerűségek megfogalmazásáig", de mögötte 
„kultúra, emberméltóság tudata", „felszabadulás utáni vágy" húzódott meg.45 Ady a „szabad
ság költője"; látszólag irracionális versei „életvágyról", „az élet teljességéről szólnak, valójá
ban azonban a szabadságról", mely nem „filozófiai kategóriát", hanem „szociális fogalmat", 
„társadalmi problémát" jelentett, azonos volt „a magyarság és annak városi és falusi nincste
lenjei" vágyaival.46 Móricz műveinek drámaisága a kor társadalmi és az író személyes, egymás
sal sokszor összefonódó konfliktusait fejezi ki, általánosabb értelemben „két életforma határ-
mesgyéjén való viaskodást", végső soron „népi problémát".47 

Az első négy portré az adott keretek között időtálló. Móriczéban akad merev (vagy éppen 
kevesebb lényeglátásról tanúskodó) ítélet. A jól induló, találó részletekben gazdag Babits-tanul-
mányban48 a vizsgálati módszer egyik alapelve, az írói egyéniség fontos szerepének elismerése 
mértéktévesztés következtében feltűnő félreértés forrásává vált. Babits a világgal való „fel
oldatlan ellentéteinek" gyökereit — úgymond — a költő erotikájában kell keresni. A korszerű 
megragadása ennek ellenére sikerült, e költészetben „a közösségtől eltávolodott, de a távlatok 
után vágyó ember sorsa és érzései" vannak. 

A fenti írások alapján egy Nyugat-monográüa mindenképp érdekes és úttörő műnek 
ígérkezett. 

Másik — megvalósult — tervét sokkal régebb óta dédelgette magában. 1943 februárjára 
készült el A jelemelkedés útján címmel a mintegy 16 ívnyi mű, melyben — így a szerző49 — „a 
magyar munkásság íróinak és költőinek félévszázados irodalmi tevékenységét igyekeztünk 
egységes folyamatában összefoglalni", s mely összefoglalása volt csaknem két évtizedig tartó 
áldozatos munkája eredményeinek. 

Az első fejezet esztétikai. Gró emlékezetes polémiát idéz elhatárolva magát Szabó Ervin 
azóta oly sokat vitatott tanulmányának egyik alaptételétől, az osztályok feletti művészet 
elvétől. Megpróbálkozik ismét — részben Gorkij nyomán — a szocialista irodalom definiálásá
val. Értelmezése a hasznos kritikusi erényekről és szemléletről tanúskodik, ma is korszerű. 
Meghatározása „alapeszmékre" szorítkozik csupán — a riportázson túllépő realizmus, szocialis
ta emberség és világlátás —, valóban a legfontosabbakra, s figyelmeztet a kor, az egyéniség és 
az adott helyzet meghatározó szerepére az egyes műalkotások esetében. Kitűnő érzékkel talál 
rá arra a mozzanatra is, amely később annyi félreértés és belső harc forrása lett, arra, hogy 
„Szabó Ervin bizonyos tekintetben túllőtt a célon, a pártművészettel hadakozott Ott, ahol a 
türelmetlenek eszközzé akarták átalakítani az irodalmat".50 Ez szinte önbírálat is lehetett volna 
a korábbiakra nézve, mindenesetre egy alapjában véve helyes álláspont árnyaltabb újrafo
galmazása. 

Érdekes eredményekhez jut a „munkásság irodalmának" jellemzésekor. A „jellegzetessé
geket" bizonyos egyáltalán nem véletlen motívumok domináns szerepében látja. Ezek: a szere
lem háttérbe szorulása, az anyag és anyaság „felmagasztalása", a „munka átélése", „a föld 
élménye". 

A történeti fejlődés lényegét tekintve nem téved. Óriási anyagot dolgoz fel; a szám
ba vett írók (a „leltárbavétel" gondos s első a maga nemében): Abet Ádám, Udvardy Géza, 
Setét Ignác, Csizmadia Sándor, Farkas Antal, Gyagyovszky Emil,Peterdi Andor, Várnai Zseni, 
Hajdú Henrik, Szakasits Árpád, Naszódi Zsigmond, Marton István, Gárdos Mária, Várnai 
Dániel, Gergely Győző, Révész Mihály, Ormos Ede, Bacsó Béla, Barta Lajos, Révész Béla, Ady, 
Juhász Gyula, Palotás Imre, Barabás Gyula, Kassák, Lantos Béla, Gereblyés László, Pákozdy 
Ferenc, Barta Sándor, Komját Aladár, Tamás Aladár, Rozványi Vilmos, Déry Tibor, Gelléri 
Andor Endre, Reményik Zsigmond, Mária Béla, Zelk Zoltán, Hercz György, József Attila, 
Veres Péter, Hollós Korvin Lajos, Gergely Márta, Vészi Endre, Palotai Boris, Darvas József, 
Nagy István, Kis Ferenc, Hárs László, Havas Endre, Fodor József, Földeák János, Benjámin 
László, a legfiatalabbak közül Vaád Ferenc, László Gyula, Szüdi György, Keszthelyi Zoltán, 
Rajcsányi Károly, Lukács László, Vető Miklós, Lukács Imre, Pásztor Béla, Hegedűs Bite 
Dániel). Három életművet emel ki. Csizmadiáét, őaz „elindító", a „negyedik rend sorsának, 
vágyainak" első megfogalmazója. Kassákét, aki „Ady felszabadító hatására" az új embertípust 
már „nemcsak a gazdasági és társadalmi események függvényeként" ábrázolja, hanem „emberi 
mivoltában", „egy új életforma alakítójaként". Végül József Attiláét, aki,, a második világháború 

" GRÓ LAJOS: A valóság költészete. Nsz Í941. febr. 2. 
,б GRÓ LAJOS; Kaffka Margit öröksége. Nsz 1938. nov. 27. 
** GRÓ LAJOS: Ady Endre, a szabadság költője. Nsz 1941. dec. 21. 
" GRÓ LAJOS: Móricz Zsigmond problémája. Nsz 1942. szept. 20. 
" G R Ó LAJOS: Babits, a korszerű költő. Nsz 1941. aug. 10. 
18 GRÓ LAJOS: A felemelkedés útján. Előszó. 
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előtti kort kifejezte". Az Övékén kívül „másodsorban" Révész Béla, Ady, Veres Péter, Darvas 
József és Nagy István munkásságát méltatja. A többieknél néhány mozzanatról esik csak szó, 
arányosan, leginkább a fejlődésvonal megrajzolása, illetve helyük és szerepük kijelölésé végett. 

Csizmadia kiemelése Kassák nyomán történhetett, a némi jóindulattal és szertelenséggel 
megrajzolt portré a renegáttá lett íróról szóló kevés jellemzés közül máig is az egyik legalaposabb, 
a maga korában reveláció. 

A Kassák fejezet monográfia vázlata is lehetne, értékes teljesítmény. A periodizáció — 
„proletár", „munkás", „a szocializmus értelmében társadalmasodott, etikai" szakasz — a 
versmodellel, az életmű egészével, irodalomtörténeti jelentőségével kapcsolatos fejtegetések 
jó része komoly hozadék, örökség a Kassák-kutatás számára. Néhány mai eredmény mellet
tük csupán újrafelfedezésnek tűnik. Akadnak vitathatatlan tévedések, mint például a 
Máglyák énekelnek kategorikus elvetése, vagy éppen a bíráló kedv magyarázható lany
hulása miatt szorulnak kiegészítésre ítéletek, elsősorban Kassák teoretikusi tevékenységéről, 
prózájáról. 

Gró módszere, a műcentrikusságra épülő dinamikus lélekrajz szabja meg a József Attila 
fejezet irányát és jellegét is. A portré nagy átéléssel készült, lényegében találó, ám a költészet 
minősítésekor ismét jelentkeznek a régi fenntartások. Ugyanakkor fenntartásainak ellenére 
felismeri, hogy „József Attila fellépése fordulópontot jelentett az egész magyar irodalom
ban is", és ezzel kimondatlanul is ? világossá tette szemléletének hibás értékrendjét, mi
szerint Kassák jelentősebb József Attilánál. Igaztalan lenne ezért Grónak szemrehányást 
tennünk, hisz végül is azok közül való volt, akik — nem sokan — hirdették és igényesen 
bizonyítani próbálták József Attila költői nagyságát, korszakalkotó szerepét. 

Enyhül szigora a népi írók irányában. A tanulmány koncepcióján belül feloldódik a 
népies-urbánus ellentét (korrigálja a korábban Veres Péterről mondottakat is), de hiányolja 
ismét a népiesek tevékenységéből a szépirodalmit, bírálatra ingerli az irodalmat közvetlen 
eszköznek tekintő szemléletük és gyakorlatuk. Ma már egyre szembetűnőbb aggodalmának 
jogossága. 

Gró nagyszabású, legigazibb értelemben úttörő, szándékát tekintve tulajdonképp mai 
napig egyedül álló műve sajnos nem tölthette be hivatását: Kassák előszavával és címlapjával 
hamarosan nyomdába került, a cenzúra ellenőrzésén is átjutott, azonban — írja Kiss Aurél51 — 
„a világháború eseményei, majd később bizonyos irodalompolitikai erők meggátolták nyilvá
nosság elé kerülését". 

Ezt már Gró nem érhette meg. Régóta érszűkületben szenvedett. „Éjjel tizenkettőkor — 
emlékezik Kassák az esetre52 — megszokott társaságával még ott ült az asztalnál, beszélgetve 
a háború eshetőségeiről, reménykedve, hogy holnap vagy holnapután minden jóra fordulhat... 
az éjszakába nyúló vita után kidőlt, egy-két óra múlva halott volt." 1943. december 18-án. 

Talán leginkább Bálint Györgynek volt nem pusztán kortársa. A teljesítmény értékét, 
jelentőségét illetően is. 

Csaplár Ferenc 

51 Kiss A U R É L : i. m. 150. 
52 KASSÁÉ L A J O S : Előszó Gró Lajos A felemelkedés útján c. művéhez. 
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