
Kit ne keserítene el, ha már eleve halálra ítélt gondolatok védői ellen kell
ér velnie ? És az elkesered ett ember pár perc es lelki tusa után tovább harcol az:
éppen soron következő ügyér t. Il yen esetekbe n derült ki legvilágosabban, hogy
m índíg az üldözöttek mellé á llt. Hosszú lenne elmondani . hogy a különböző igaz
ságtalanul üldözö tteké rt, ba jba jutottakért, elszegényedettekért, kitelepítettek ért.
ml min den t tett. Csak az érti m eg az ilyen tetteket, aki maga is valaha valami be n
üldözöt t vol t. Mi óta az "állomásfőnök úr" fia a váltóőr leányát "iejtestvérnek" te
ki n te tte, azóta sok "tejtestvére" volt a z országban. Azóta sokszor megnyitot ta jó
ték onysága fo rrásá t , és azóta tesvérként küzdöt t a sorsüldözöttekért.

Lehet, ho gy terhére volt azoknak, akiktől fü ggött a segít és: lehet, hogy si
kertelen voLt a közb en já rása ; leh et , hogy a rászoruló nem hit te, hogy tett valamit
az érdekéb en. De aki megfigyelhette küzdelmét, t udja, hogy m índig, mi ndenkinél
megpróbálta mi ndazt, amit a körűlm ények adta lehetőségben egyáltalán megte
he tett .

Nem a fizi kához fordulunk magyar áza t ér t . hogy a napsugár prizmába került
fénynyal ábját mi ért lá tja az egyik embe r ilyennek, a másik másnak. Ezt a képet
felhaszn ál va, mi sem ' keresünk magyaráza tot arra. hogy ez a sokszínű élet míb ől'

forr ás ózott az említettek en kívül. In kább összefoglalóan nevezzük meg úgy, ahogy
ő m aga nevezte a Szentírásból vet t ki fejezéssel azokat, akikért kiállt : vir iustus
nak, igaz em bernek. Erre akarta nevelni tanítv ányait is, és ezt akarta meglá tn i"
minden magyar emberben. O maga volt a vir iustus.

A magyar zen etud om ány beh ozh atat1an előnye, hogy Kodál y Zoltán hosszú ,
életén át tanítványainak második, sőt harmadik nem zed ék ébenT áthatta az ezt meg
közelítő lelkül etet. Tanítványai igyekeztek megtartani azt az útmutatást. amit a '
sa já t élete példájával eléj ük vetített, mint járhatót, mint ala pul ve het ót.

Ha kimondta a szót, rá tet te életét. Ezért vált benne egységgé m índaz, ami ösz
szeköti a nemzedékeket. Ezért magasodott fölénk az ember, ahogy kialakította ma
gában az ősöktől örökölt és a legnagyobb jai nktól meglátott tula jdonságokat. Ezért
lett barátja mindazoknak, a kik meglá tták benne, ho gy intő szava elveket szögez
le . Mert csak az elvek élnek és éltetnek.
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