Vázlatok egy elfelejtett marxista kritikus arcképéhez
GRÓ LAJOS

(1901—1943)

A két világháború közötti időszak szellemi életére, a tudományos és művészeti
fejlődésre, az erőviszonyok alakulására sokféle tényező hatott, s ennek megfelelően
igen bonyolult módon éltek egymás mellett, egymással szemben vagy éppen egymással összefonódva a különböző irányzatok — politikai és esztétikai értelemben
egyaránt. A jobboldali irodalomban meglevő többé-kevésbé egységes irányvonallal
szemben a baloldali, szocialista és kommunista irodalmi törekvések kényszerűen
megosztottan érvényesültek, tetézve az ellentmondásosságot az itthoni körülmények
között dolgozók és az emigrációban élők közötti különbségekkel. Ennek a korszaknak a bonyolultsága és ellentmondásossága majdnem minden életműben nyomot
hagyott, s érthetően az olyan alkotóknál jelentkeznek legtisztábban a kor tendenciái
a maguk összetettségükben, akiknek életműve egészében a tárgyalt korszak határai
közé esik.
Gró Lajos, noha, mint fiatalember a forradalmak idején bekapcsolódik a Galilei-Kör munkájába, saját útját csak első írásai megjelenése után, 1922-ben kezdhette
el járni. Életútja nem bővelkedik izgalmas eseményekben és fordulatokban. Mint
hatgyermekes proletárcsalád gyermekének, nehezen sikerült megfelelő iskolázottságot szereznie. Bár a budapesti Izabella utcai kereskedelmi iskola elvégzése után
csak mint autodidakta tanulhatott tovább, mégis jelentős irodalmi és ideológiai műveltséggel indulhatott el pályáján. Ebben, nem kis szerepe volt kiváló tanárainak,
akik közül Varjas Sándor, Fogarasi Béla, Somogyi Béla neve már eleve elárulja a
megszerzett műveltség és ideológiai tudás irányát.
Pályája, művei sokkal több nehézséget hoztak, mint elismerést, hiszen, mint
szocialista író — akinek írásai a Munká-ban, a Népszavá-ban,
a Korunk-ban,
a
Szocializmus-ban
jelentek meg, s a haladó polgári lapokba is dolgozott —, biztos
egzisztenciát nyújtó állást nem sikerült szereznie. Az anyagi nehézségek így végigkísérték életében, és nemegyszer akadályozták továbbfejlődésében. Úttörő jelentőségű könyve megírásához szükséges anyagát, az orosz-szovjet filmművészetet is csak
nagy anyagi nehézségek árán biztosított berlini ú t j á n sikerült megismernie. Mint
baloldali író és tudós, a legszorosabb kapcsolatot Kassák csoportjával, annak lapjával, a Munká-val, a Munka-körrel tartotta fenn, egy időben a körben szerkesztői
funkciót is viselt: A Kultúrstúdió-t szerkesztette (1932—1939). S természetesen részt
vett egyéb baloldali politikai és művészeti csoportok munkájában is, mint a Libér
irodalmi szövetkezetben és az Ady Endre írói Akadémia-ban.
S bár fiatalon halt
meg, életműve terjedelmében is jelentős, szelleme és módszerei pedig a szocialista
irodalom felszabadulás előtti fejlettségi állapotáról adnak pozitív és jellemző képet,
alapos elemzéssel.
A haladó

és szocialista

irodalom,

krónikása

Irodalomtörténész és filmesztéta, valamint filozófus egy személyben, akinek
munkássága mindhárom területen jelentős és figyelmet érdemlő. Irodalomtörténeti
munkái nagy része folyóiratokban jelent meg, s szűkebb m ű f a j a a kritika. Ezek a
hosszabb-rövidebb cikkek egyrészt mozgékony szellemről, gyors reagáló képességről, nagy műveltségről, másrészt a módszerek igen fejlett mivoltáról tanúskodnak.
A dialektikus materializmus többször deklarált elvi álláspontjáról kiindulva szocialista nézőpontból értékelte az irodalmi jelenségeket, műveket és egyéniségeket. Részben ezekből az írásokból, részben egyetlen fennmaradt nagyobb munkájából egy
rendszeressé kiépített marxista esztétika körvonalai bontakoznak ki, természetesen
a kor diktálta ellentmondásoktól nem mentesen. Kritikusi tevékenysége szerves része
a szocialista kritikának, annak felszabadulás előtti korszakában kiemelkedő helyet
foglal el; különösen érvényes munkásságára Kiss Ferenc megállapítása: „Aki a szocialista kritika forrásvidékeit kutatja, a század első évtizedéig kell hatolnia, de akit
a maradandó teljesítmények érdekelnek, aki termékenyítő ősöket, máig ható példákat keres, legjobb, ha a harmincas évek derekán néz szét tüzetesebben." (A szocialista kritika történetéből. Valóság, 1964. február, 29. 1.) Érdemes néhány megjelent
tanulmánya címét csupán illusztrációként is idézni: A dokumentumtól
a művészi
alkotásig, A művészi szépség társadalmi jellege, Babits, a korszerű költő, Ady Endre,
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a szabadság költője, Móricz Zsigmond problémái, József Attiláról, Juhász Gyula idézete (Népszava); Mese és szocializmus, Jegyzetek a retusált Berzsenyihez, Az aktuális Tolsztoj-probléma,
Makszim Gorkijról, József Attila olvasása közben, Civilizáció
és irodalom (Munka). Természetesen a megítélés nem mindig biztos, a kialakított
kép gyakran tartalmaz torz vonásokat is, alapállása 'azonban a szocialistáé, aki a
marxizmus legalapvetőbb gazdasági, társadalmi és művészeti törvényeit megértette
és alkalmazni tudta. Elsősorban a gyakorlati műelemzésekben alkotott időállót, amelyek legnagyobb részükben ma is tanulságul szolgálhatnak. Ezekből, ezek alapján
írta meg legjelentősebb irodalomtörténeti munkáját. A felemelkedés
útján című
nagy, eddig még kiadatlan tanulmányát. Alcíme: A- magyarországi
munkásirodalom
ismertetése és bírálata. Az 1943-ra befejezett munka tehát már céljában is érdekes
és úttörő. A cenzúra ellenőrzésén átjutott, kiadás előtt álló, de az események viharában elkallódott kötet elé 1944-ben Kassák Lajos, a barát és munkatárs írt előszót, amelyben így summázza a tanulmány jellegét és értékét: „A felemelkedés
útján című kötet, ami ezúttal kerül az olvasóközönség elé, fontos hézagpótló fejlődéstörténeti és kritikai munka. Ma, amikor ismét kátyúba került a kritika, ismét különböző áramlatok nyomják el és sajátítják ki kétes céljaikra az irodalmat, Gró
Lajos vállalkozott rá, hogy összefoglalja a munkásirodalom fejlődéstörténeti anyagát és részletes kritikai ismertetéssel hívja fel a figyelmet azokra az írókra, akik a
proletariátus köréből származnak, de túlemelkedtek az "osztály lemarasztaló keretein,
anélkül persze, hogy veszítettek volna jellegzetességeikből."
Gró szintézis-kísérletének a kritikák alkotják az előzményét, azonban a tulajdonképpeni indítékot Anna Siemens könyve adta hozzá, amelyben a szerző a proletárművészet elvi problémáit, kialakulásának lehetőségét, fő törvényszerűségeit és
tendenciáit, perspektíváit elemezte. Gró 1930 januárjában a Korunk-lSan ismertette
a könyvet, és bizonyos kiegészítő megjegyzéseket fűzött hozzá, amelyek már a magyar feldolgozás felé .mutattak. Lényegében ez a tanulmány az alkotói és elméleti
fejlődés összegezésének, a fél évszázados szocialista irodalom összefoglalásának tekinthető. Elméleti ' alapvetését a Munka 1933. szeptemberi számában megjelent
Közbeszólás című cikkében végezte el, amely a szorosan vett esztétikai alapokra
is rávilágít, s ezért; érdemes néhány gondolatát idézni:
„Van-e jobb- "és baloldali irodalom? Vagy csak irodalom van? Bizonyos, az
irodalom, mint megnyilvánulási forma, nem lehet sem jobb-, sem baloldali. Amit
az író meglát, ahogyan felfedi a jelenségeket, vagy érzelmeket, amilyen életsorsok hatnak rá, s ahogyan erre élményszerűen reagál, mindebben benne van az
író világ- és társadalomszemlélete. Az író munkájának anyaga maga az élet, a
világ szellemi és fizikai adottsága. Éppen ezért a komoly baloldali alkotást sohasem szabad összetéveszteni a baloldali frazeológiájú irodalommal. A politikai tendencirodalom elmerül az idők sodrában és a baloldalon csak azok a könyvek maradnak, amelyek mély alkotó és emberi értéket tartalmaznak. A proletariátust sem
politikai pártok propagandistái jelenítik meg az irodalomban, hanem az olyan írók,
mint például Gorkij, alkotásaiban, emberábrázolásában, meglátásaiban, élményeiben, mondanivalójában önmagán keresztül egy osztály életét adja. Ez az osztály
anélkül, hogy elvesztené önálló karakterét, megnő az ő keze alatt, távlatokat kap,
egyetemesen átfogó értékű lesz. Az irodalmat nem lehet csak esztétikai értékelés
alá vetni, de az esztétikai tényezők sohasem hagyhatók figyelmen kívül az irodalomban. Van olyan irodalom, amely az embert a fejlődés irányába viszi, látókörét
tágítja, öntudatát mélyíti, emberségét gazdagítja, s van olyan irodalom, melyben
ezzel ellentétes tendenciák érvényesülnek."
Az esztétikai alap tehát a magyar szocialista irodalomelmélet korábbi vitáinak
összegezése és egyben a vita egyik hangjának a folytatása. Gró mint a Munka
szerkesztő, bizottságának tagja, saját véleményét fenntartva, azonban akarva-akaratlanul közeledve Kassák álláspontjához, fogalmazta meg esztétikai alapkoncepcióját. A tanulmány az elméleti alapokon fél évszázad hatalmás anyagát rendszerezi és elemzi, esztétikai rendszerében a tartalom és forma dialektikáját a realista
művészet és a tipikusság követelményeit, a tükrözéselmélet lényegét alkalmazva, tudatosan kifejtve. Némi problémát a Mehring esztétikai koncepciójával
való birkózás jelent a feldolgozásban: az osztályharc és az irodalom összefüggésében elvileg szemben áll Mehringgel, a gyakorlati elemzésekben azonban nemegyszer lassalleánus nézetek is helyet kapnak. Ilyen problémát jelent számára a szerelem motívumáriak bizonyos alárendeltsége a szocialista irodalomban, melyet az
osztályharc primer voltának tulajdonít és bizonyos gazdasági (létfenntartási) okok61

kai magyaráz. A kulturális nevelés és a kulturális téren vívott osztályharc abszolutizálása, amely a tanulmányban mint mélyáram van jelen, hasonlóan lassalle-i
eredetű. A tanulmány másik kérdéses pontja a magyar munkásmozgalom belső
helyzetéből adódik: Kassák és a Munka táborába szerveződött írók, tudósok n é hány elméleti és gyakorlati kérdésben önálló utat keresve taktikai problémákba
bonyolódtak, melynek esztétikai következményei nem maradtak hatástalanok Gróra
serrj. (Kassák—József Attila költői viszonya, melyben Kassák szerepe némileg túlértékelt.) A Munka, s így munkatársa, Gró is élesen szemben állott a Szociáldemokrata Párttal, azonban a forradalmi baloldalon meglevő ellentétek és személyes,
problémák miatt, a kölcsönös megértés helyett a 100 % és a Munka elkeseredett
harcot vívott egymással, melyben Kassák jobbra került, részben korábbi elméleti
tisztázatlansága, részben a balodali erőknél tapasztalt szektás szemlélet miatt. Gró.
ezt a jobbratolódást, mely a Munka íróira általában jellemző volt, nem tette meg,
azonban bizonyos belső harcot kellett vele szemben viselnie, mely néhol, tévedésekhez vezeti. így, minden problémája mellett is A felemelkedés
útján a m a g y a r
irodalomtörténetírás marxista kezdeteinek- fontos eredménye és ugyanakkor kortörténeti dokumentum, melynek természetesen vannak vitatható tételei.
A filmesztéta

és

filmUritihus.

Gró munkásságában fontos helyet foglal el a filmesztétika problémáinak,
tisztázása, a filmművészet elméleti kérdéseinek vizsgálata, a fejlődés egyes állomásainak regisztrálása, a film tömegművészetként való propagálása. Nemcsak két önálló könyve: A film útja (1927) és az Orosz filmművészet
(1931) jelentenek fontos,
eredményeket^ hanem elvi cikkei is: A film dialektikája, Beszélő film — hangosfilm — rádiófilm, Filmek és tendenciák (Munka), A filmhíradó (Korunk),
Filmművészet, A proletár és a film (Népszava), melyek egy összefüggő nagy tanulmány,
A tömeg és a film részei. A műnek e részleteken kívül egyelőre csak a címe ismeretes; a további kutatásnak kell fellelnie. Részleteit ismerve, a dialektikus
szemlélet és az osztályszempontok érvényesítése mellett a szerző magas esztétikai és.
anyagbeli tárgyi tudását, elméleti felkészültségét emelhetjük ki. A filmkritika, mint.
műfaj, lényeges helyet foglal, el Gró Lajos életművében. 1925-től kezdődően írt a
Népszavá-ban
rendszeres filmkritikát, amely a szó igazi értelmében volt kritika,,
ellentétben a korabeli általános gyakorlattal, mely a gyártó cégek által fizetettkommünikékből állott csupán. Gró tárgyszerű és tárgyilagos filmkritikákkal jelentkezett, valódi helyükre téve az egyes alkotásokat. Ezen a téren valóban szinteegyedülálló munkát végzett.
Bálint György a Nyugat 1932. évfolyamában Gró legjelentősebb filmtudományi,
munkájáról (Az orosz filmművészet)
ezt állapítja meg: „ . . . G r ó Lajos ötven o l d a lon mindent tömören összefoglal, amit az orosz filmről feltétlenül tudni kell. Ismerteti az orosz film gyártási és terjesztési viszonyait, majd rátér az orosz filmrendezés ideológiai és esztétikai szempontjainak magyarázatára. Megmutatja az.
egyes orosz rendezési sajátságokat, kiemeli a tömeg nagy szerepét ezeknél a filmeknél, bevezet a montírozásj a különböző képek dialektikus egybedolgozásnak rendezői és pszichológiai titkaiba. A könyv második felében az orosz film fejlődését vázolja, majd részletesebben taglalja az egyes nagy rendezők; Eizenstein, Pudovkin,.
Verthoff, Dovzsenko munkásságát, s kimagasló alkotásaik szerkezetét és felépítését.
Igen szerencsésen összeválogatott és a könyvecske terjedelméhez képest gazdag:
képanyag teszi szemléletessé és hatásossá a tanulmányt. Világosan, egyszerűen, a
laikusok számára érthetően írta meg Gró ezt a kis útmutdtót, mely egy előtte ismeretlen területre kalauzolja el a magyar olvasót."
Munkássága hazai vonatkozásokban Balázs Béla és Hevesy Iván törekvései
mellé állítható, akik a magyar filmművészet esztétikai alapvetését végezték eL
Mint filmkritikus is fontos munkát végzett a tömegek esztétikai nevelése és a filmművészet-elismertetés érdekében.
A filozófus

és

publicista.

Munkásságának harmadik fontos területe a filozófia, tudományos szocializmus,,
politikai gazdaságtan és a lélektan problémáival kapcsolatos. • Részben politikai-publicisztikai eszközökkel, a napi események konkrét elemzése révén vagy nagyobbkorszakok értékelése formájában fejtette ki e tárgyú gondolatait. Hegelről, majd:
később a szellemtörténetről ír világos, közérthető nyelven lényeget megragadó és.
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bemutató tanulmányt, a fasizmus térhódításával kapcsolatos problémákat vázolja
ideológiai és gyakorlati politikai szempontokból. Foglalkozik a proletariátus stratégiájával, az osztályszövetség kérdésével. Alaposabb elemzés szükséges esztétikai
nézetei megértéséhez és értékeléséhez, azonban az e téren kifejtett működése olyannyira sokirányú, s annyira igényli a napi politikai és a munkásmozgalom története kutatási eredményeinek körültekintő ismeretét, hogy a munka e szakaszára
csak később térhetünk ki. Nagy filozófiai tanulmánya, az Ember és társadalom, sajnos csak részleteiben ismeretes, azonban részleteiből is megállapítható bizonyos eklekticizmus a módszert illetőleg: amennyiben a dialektikus és történelmi materializmus és a tömeglélektan pszichológiai módszerének ötvözésére törekszik.
Gró munkássága tehát egy sokágú, mozgékony és eleven szellemnek a megnyilvánulása, a marxista irodalomtörténet és esztétika jelentkezése, melynek problémái, nehézségei a korabeli politikai és sajtóviszony okból eredtek. Az ellenforradalmi rendszer körülményei között végzett áldozatos munkája mai szocialista irodalomtudományunk és esztétikánk áttörésének tekinthető.
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