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Színház- és drámatörténetünk egyik legtehetségesebb, legfáradhatat-
lanabb kutatóját veszítette el Solt Andorban. Három esztendeje 
betegeskedett már — előbb szobájához, majd a kórházi ágyhoz kötve - , 
de tanulmányai, szövegkiadásai, bírálatai mindvégig bekapcsolták sze-
mélyiségét a tudományos életbe. Tűi a hetvenen igazabb szellemi társa 
volt a múlt század kutatóinak, mint sokan vállukon fele ennyi évvel. 

Tudományosan szerencsés csillag alatt indult pályája: Császár Ele-
mértől filológiai alaposságot, sokoldalúságot tanult, a bécsi Collegium 
Hungaricumban töltött évek megismertették a színháztudomány euró-
pai hírű műhelyével, Joseph Gregor iskolájával. 1945 előtt megjelent 
művei közt éppúgy találhatunk átfogó portrét (Kisfaludy Károly, 
1930.) mint műfajtörténeti dolgozatot (Történeti drámairodalmunk a 
szabadságharc előtt. 1934.), sikeres kísérletet tett a komparatisztika 
területén is Drámairodalmunk német kapcsolatai 1792-től 1837-ig című 
1933-ban publikált áttekintésével. Érdemei méltó elismerését már a 
felszabadult országban kapja meg: 1946-ban fogadja magántanárrá a 
Pázmány Péter Tudományegyetem „A magyar drámai műfajok elmélete 
és fejlődéstörténete" tárgyköréből. 

Robotos középiskolai tanárként küzdötte ki habilitációját. A hajla-
maitól, érdeklődésétől elütő terhes munka 1946 után is ránehezedett, 
előbb a Közoktatásügyi Minisztériumban majd az ötvenes évek derekán 
az ELTE Újságírói Tanszékén, ahol a publicisztikai műfajokról tartott 
előadásokat. Számos munkahelye közül legjobban a rövid életű buda-
pesti Pedagógiai Főiskolát szerette, jól érezte magát Cinkotán is, ahol 
1958-1968-ban tanított a Szerb Antal Gimnáziumban. 1962-ben 
megszerezte a kandidátusi címet, együtt volt most már minden kellék 
ahhoz, hogy valamely tudományos intézménynél dolgozzon, ám a 
szerencse nem mosolygott rá: kutatónappal kellett beérnie. Külsőleg 
semmi sem mutatta, hogy bántja a mellőzés, sőt oly lendülettel, annyi 
ötlettel oktatott, hogy rajongtak érte tanítványai, akár magyar-, akár 
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németórára került sor. Mégis, ha arra gondolunk, Dramaturgiai irodal-
munk kezdetei (1772—1826) című kiváló disszertációjának nem szüle-
tett folytatása, nem írt akadémiai doktori értekezést, alighanem az 
elkedvetlenedésben kell keresnünk megtorpanása okát. 

Solt Andor újabb, nagyszabású monográfiájának elmaradását sajnál-
hatja tudományos közvéleményünk, de maradandó nyereségei a kuta-
tásnak kisebb munkái is. Vörösmartytól két kötet kritikai kiadását 
végezte el (Dramaturgiai lapok, Beszélyek és regék), Jókaitól egyét 
(Drámák 1843-1860). Felkészült Jókai további színműveinek edíciójá-
ra, ezt az is mutatja, hogy betegsége kezdetén tanulmányt jelentetett 
meg a Miltontól (Jókai Milton c. drámája. Itk 1975.). Mindháromról 
megismételhetjük M. Császár Editnek a legkorábbiról leírt elismerő 
szavait: „IA Dramaturgiai Lapok sajtó alá rendezése] példaszerűen 
alapos textológiai és elemző munka, önmagában is igazolása minden 
kritikai kiadás létjogosultságának (ItK1971.) ' \ Lektori lelkismeretes-
ségének bemutatására elégedjünk meg egyetlen pillanatfelvétellel: kór-
házban fekvő beteg már, mégsem kér hosszabb halasztást, vasakarattal 
befejezi egy Székesfehérvárott megjelenő Vörösmarty-tanulmánygyűjte-
mény lektorálását! 

Emberi egyéniségéről bizonyára sokan őriznek velem együtt ilyesféle 
emlékképet: Solt Andor maga volt a higgadtság, a tárgyilagos jóindulat. 
Vagy mégis, tudott olykor fellobbani, makacsul vitázni, bírálni kemé-
nyen és elszántan? Tudott, még hozzá elvei védelmében, a jogosan 
féltett tudományos színvonal őreként. Ha a polemikus énjét keressük, 
elegendő föllapozni egy 1943-i kritikáját a népi írók irodalomtörténet-
írásáról, főként Féja Gézáról. Az objektív alaphang itt se hiányzik: Solt 
egyetért ama követelésekkel, amelyek demokratikus kiadáspolitikát, 
kelet-európai összehasonlító kutatást sürgetnek, nincs kifogása a szocio-
lógiai megközelítés ellen. Nem általánosít, távol áll tőle a mozgalom 
egésze elleni hangulatkeltés, noha ez akkoriban elterjedt volt. Elítéli 
azonban Féja dilettánsságát, torzító, vaskos elfogultságát, amelynek 
áldozatul esik a lecsepült Gyulai Pál, hogy felhőkig érjen Zilahy Károly 
és Tolnai Lajos frissen készült emlékműve. 

Sokat, igen sokat veszítettünk Solt Andorban. Tanárt, tudóst, akinek 
nem önnön rangja, hírneve, hanem mindenkor tanítványainak, szaktu-
dományának előrehaladása lebegett a szeme előtt. 

NAGY MIKLÖS 
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DEMETER TIBOR 
1912-1978 

A „Demeter-bibliográfia" fogalom. Szerkesztője méltán írta be nevét 
ezzel a munkájával a magyar irodalom történetébe. Demeter Tibor nem 
volt hivatásos bibliográfus, de a polihisztor szakértelmével és meg-
szállottságával fáradhatatlanul kutatta irodalmunk hírét, hatását szerte a 
világban. Hatalmas nyelvtudása lehetővé tette, hogy jeles íróink és 
költőink külföldi fordításainak mindenütt nyomára bukkanjon: Petőfi, 
Jókai, Mikszáth, Ady, Babits, Móricz és mások idegen nyelvű tolmácso-
lásait senki sem ismerte nálánál jobban. Amit ma munkaközösségek 
specialistái végeznek, azt Demeter Tibor egymaga vállalta magára, s nem 
is sikertelenül. 

Mindenre felfigyelt, amit hasznosíthatónak látott, és gyűjtésének 
mélységére mi sem jellemzőbb, mint hogy az önálló köteteken kívül 
részletes bibliográfiai apparátussal írta le egyes írók életművének 
minden novelláját, versét stb. az európai, amerikai vagy távol-keleti 
földrészek szinte bármely nyelvén. Demeter Tibor egy élet munkájának 
eredményeit összegezte, amikor bibliográfiává szerkesztette imponálóan 
gazdag anyaggyűjtését, mégsem akarta hermetikus elszigeteltségben 
tartva egyedül a maga gyönyörűségére készíteni. Gondoskodott arról, 
hogy a „Magyar írók idegen nyelven" c. hatalmas opuszhoz kézirat 
gyanánt hozzáférhessenek a kutatók. így válhattak értékes adatai 
számos kritikai kiadás jegyzetapparátusának szerves részévé, s általa 
lehettek mpg teljesebbé, világirodalmi horizontúvá a korábbi ismeretek. 
Szakmai körökben mindenki tudja, hogy a „Demeter-bibliográfia" 
egyedülálló vállalkozása volt a magyar bibliográfiai irodalomnak, s 
bizonyos, hogy még sokáig az is marad. 

V. KOVÁCS SÁNDOR 


