
Kutatásainak legállandóbb és soha ki nem merülő témája azonban Dante volt. ő szervezte 
meg a firenzei költőóriás összes műveinek kiadását (1962), mozgósítva a magyar dantisták egész 
táborát. Ez a kiadvány megelőzte pl. a nagy francia Dante-kutató Pézard ugyanilyen publi
kációját, s nem sok nemzet dicsekedhet hasonlóval, ő szerkesztette — és két nagy tanulmány 
erejéig írta is — a Dante a középkor és a reneszánsz között c. 1966-ban megjelent tanulmány
kötetet, amely nemzetközileg is elismert, méltó magyar hódolat volt a divino poéta születésé
nek 700. évfordulójára. E munkáiért kapta meg Firenze városának Dante-aranyérmét és 
több más olasz kitüntetést. 

Nem fejezhetem be rövid emlékező írásomat személyes kapcsolatunk említése nélkül. Közel 
25 éve már, hogy megismertük egymást, azóta dolgoztunk együtt a régi magyar irodalom kuta
tása terén. Vitáztunk is gyakran, hiszen Kardos Tibor kedvelte, bátran azt mondhatom: élvezte 
a humanista altercatiot. Nemegyszer ellentmondtam neki, ő mindig derűs kedéllyel fogadta a 
bírálatot vagy tartott ki a maga igaza mellett. Midőn megírtam, hogy életműve legszebb alko
tásait adta közre Élő humanizmus c. kötetében (Nagyvilág, 1973/1), 1973. január 26-án hozzám 
intézett levelét így kezdte: „Csak nagy lassan épültem fel egy influenza szövődményeiből, 
amelyek a szívbetegségem súlyosbításában jelentkeztek", majd kissé alább így folytatta: 
„Egy dologban örömest vitatkozom Veled: s ez a dantei mű keletkezésének kronológiája . . . " 
A levél és az érveimre adott válasz e mondattal ért véget: „De ez most nekünk nem lényeges: 
az azonban igen, hogy én úgy érzem, végre látom, hogy azért nem éltem és dolgoztam hiában." 
Dehogy hittem volna, talán maga sem gondolt rá, hogy ebben a szép mondatban már az élettől 
búcsúzott! Valóban, a Kardos Tibor életműve annyi értéket tartalmaz a tudomány, de a 
szélesebb körű olvasóközönség számára is, hogy csak ez a gazdagság enyhíti azt a fájdalmas 
hiányérzetet, amelyet távozása barátai, pályatársai és tanítványai körében hátrahagyott. 

Bán Imre 

Zimándi P. István 
(1909—1973) 

Szép élet volt Zimándi Piusé. Szép, mert korán talált egy olyan archimidesi pontot, amelyről 
tevékenysége minden mozzanatát rendezni tudta, amelyhez élete minden szálát hozzáfűzhette. 
Szinte még ifjú emberként ragadta meg a századvég legtalányosabb és legtragikusabb magyar 
sorsainak egyike, Péterfy Jenőé, s többé nem bocsátotta el. 

Ezzel az egyetlen tárggyal foglalkozott, s hőséről mindent, vagy majdnem mindent össze
gyűjtött, ami új föllelhető volt, ami még fölkutatható volt. Tudta a pap nevét, aki megkeresz
telte, ismerte családjának minden viszontagságát, fölkereste életének színtereit, átbúvárkodta 
iskolai tankönyveit, kikérdezte pályájának ittmaradt társait, átélte élete évszakainak hangu
latait. Meg akarta találni a kulcsot ahhoz a zárhoz, amelyhez Gyulai — csüggedten vallotta 
be, — sohasem találta meg a nyitást. 

Szűkkörű tevékenység volt tehát az övé? Igen, ha szokványos tudománytörténeti szem
pontból vesszük, hisz egyetlen „tárggyal", egyetlen élettel foglalkozott mindvégig (— mert 
apró pedagógiai témáit kár volna e szép szenvedély nagysága mellé állítani). De amint egy 
korszak összképéből is rá lehet irányítani a figyelmet egy-egy kiválasztott egyéni útra, úgy 
egy-egy kiválasztott egyéni sorsból is rá lehet látni egy-egy egész korszakra. S valóban, e kor
szak általános művelődéstörténete rendkívül érdekes és fontos adalékaink hatalmas tömegét 
tárták föl Zimándi Péterfy-kutatásai. A korszak iskoláztatásáról, az értelmiségi kispolgárság 
napi életmódjáról, a középiskolák tanári karának belső szokásrendjéről, a tanítási órák min
dennapi menetéről s még száz egyéb kérdésről tudósít könyve tüzetes alapossággal. 

Általános esztétikai kérdésekhez, kétségkívül, nem volt erős érzéke és fölkészültsége. De 
volt önismerete, s barátai és ismerősei tanácsára, s könyve szerencséjére, el is kerülte e kér
déseket. 

Derűs és lelkes egyéniség volt, de élete alkonyán volt egy nagyon is érthető megbántott-
sága. Szerette volna, ha könyvére, ha kutatómunkájára megkapta volna, mint annyian, ő is a 
kandidátusi címet. Opponensei nemcsak kandidátusi vitáján, de a Minősítő Bizottság egyéb 
fórumain is többszörösen kiálltak méltányos óhaja teljesítéséért. S kiállt a Bizottság akkori iro
dalmi előadója is. Egy természettudós nem éppen szerencsés közbeavatkozása azonban az 
utolsó lépésnél, sajnos, útját állta a cím akkori odaítélésének. Egy nemrégi határozat azonban 
lehetővé tette a fölülvizsgálást, s még megérhette, röviddel váratlan halála előtt azt, amit 
korábban megtagadtak tőle. Kis dolog az ilyen elégtétel, de talán teljesebbé tette ez is e 
szép és hasznos élet szelid harmóniáját. 

Németh G. Béla 
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