
A „TERMÉS” ÉS IRÓI KÖRE 

A KARÁCSONYI KÖNYVPIACON jelent meg a Termés első 
száma, egyszerű, ízléses formában, háborús papiron. Vihar nem 
előzte meg a jö t té t : se elvi viták, se személyi ellentétek hangos-
kodása nem muta to t t a r ra , hogy külön írói t á rsaság van kiala-
kulóban. 

A román megszállás a la t t Erdély írói a Pásztortűz és az Erdélyi 
Helikon köré csoportosultak és ennek a két folyóiratnak volt a hiva-
tása, hogy kisebbségi sorsunkban a hatalom minden megnyilatkozá-
sával szemben ébren t a r t s a és ápolja a nemzeti gondolatot és művészi 
szabadságot. Egyrészt Reményik Sándor, másrészt Áprily Lajos , 
Bánffy Miklós, Kós Károly és Kuncz Aladár személye és írói hitele 
jelentett annyi összetartó erőt, hogy a költők és írók elfogadták és 
vállalták szerkesztői-kiadói elvüket. Biztatgatásuk, irányításuk, 
kri t ikai mérlegelésük következtében egyre tekintélyesebb és elismer-
tebb let t az erdélyi irodalom. Az élet különböző ú t j a i r a leeresztett 
sorompók is hozzájárultak ahhoz, hogy a f a j b a n rejtőző gazdag erők 
az irodalom felé kerestek megnyilatkozási lehetőséget. A Pásztortűz 
a magyar társadalom szélesebb rétegeihez kereste a kapcsolatot, 
míg az Erdélyi Helikon már irodalompolitikát űzött és a r r a töreke-
dett, hogy a múlt és a jelen művészeti életének vizsgálatával ben-
nünk az emberi önérzetet erősítse. Kitüntetés volt mindenki számára, 
akinek az írása akár a Pásztortűzben, akár az Erdélyi Helikonban 
megjelenhetett, mer t ez nemcsak a nyilvánosságot jelentette, hanem 
a barát i közösséghez tar tozás t is. Az évek hosszú folyamán ha sok 
támadás is érte ezt az írói kört , jobboldalról is, baloldalról is 
egyaránt, magas kri t ikai és magyar nemzeti szempontja révén 
mindíg sikerült a pillanatnyi nehézségeket áthidalni. Nehezebb volt 
a berkeken belől támadó ellentéteket legyőzni, amelyek a szerkesztői 
és kiadói elvek és intézkedések kapcsolatát és természetét érintet-
ték. A kisebbségi élet 22 éve a la t t csak egyszer kerül t nyílt törésre 
a sor, amikor az Erdélyi Helikon és az Erdélyi Szépmíves Céh iro-
dalompolitikájával elégedetlen írók a rövid életű Emirbe szakadtak. 
Az elégedetlenségnek ez a kirobbanása és az új u t aka t kereső bol-
dogulásnak a sikertelensége jelképesen muta t ta , hogy más a tehet-
ség és a szerkesztés és adminisztráció is más. Et tő l kezdve az írók 
í r tak és a szerkesztő szerkesztett, míg csak a bécsi döntés a helyze-
te t gyökeresen fel nem fo rga t t a : egyszeriben megszűnt a szerkesztő-
ségnek és az íróknak ez az egymásrautal tsága. Minden út szabad 
volt és minden folyóirat szívesen közölte az erdélyi írók írásait . 
A politikai felszabadulás magával hozta a menekülést is a kisebb-
ségi élet minden kényszerűnek érzett fegyelme alól. Tudat alat t , 
akarat lanul is, a változásra olyan érzékenyen megnyilatkozó 
írói természet mindenben megkötöttséget szimatolt és szinte tünte-
tően kerülte a régi megszokott helyeket. Elég csak kézbe vennünk 
a hazatérés u tán megjelent folyóirat-példányokat. Nem egy-két 
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szám, de az egész maga ta r t á s muta t j a , mintha csak a múltnak 
minden emlékét el akarnák felejteni, az írók következetesen kerülik 
a régi nagy harcok területét. 

A Pásztortűz a hazatérés után, az első öröm lázas önkívületé-
ben, érezhető nehézségekkel küzd, bár ezek egyáltalán nem anyagi 
természetűek, de az események for ró légkörében hiányzik az el-
mélyedő, nyugodt munka minden feltétele. A nehézségek rendre ki-
küszöbölődnek, amikor bekövetkezik Reményik Sándor halála. Az 
első döbbenet válságba sodorta a lapot. A csapás annyira várat lan 
volt, hogy idő kellett az eszmélésre, az eligazodáshoz, az új adot t 
helyzet felmérésére, mikor a lap léte és nemléte komoly tárgyalások 
kérdése volt. A Pásztortűz bará t i köre végül is úgy határozott, hogy 
Reményik Sándor emlékének és szellemének hódolva, továbbra is, 
hónapról-hónapra, asztalunkra helyezi kisebbségi életünk egykori 
szimbólumát. A lap ízléses külsejű és értéket képvisel ma is, mégis 
hiányzik belőle valami, ami régen megvolt, amiről Reményik Sándor 
is í r t 1932. ú jév napján kelt felejthetetlen szózatában: azokhoz szól 
ebben, akiknek a Pásztortűz »egy-egy cikke, novellája, költeménye 
eseményszámba ment, nagyobb eseményt jelentett, mint a politika, 
vagy az üzlet.« Ez hiányzik most, a vezérnek eligazító; véleménye, 
minden felvetődő kérdésnek magas szempontú megbeszélése. Nem 
tételek, de elvek voltak a Pásztortűzben, sokszínűségük mellett is 
egységesl megnyilatkozások, amelyek magatar tás t sugaltak és 
lelki gerincet adtak minden olvasónak, akinek a mindennapok mun-
ká jában bizony sokszor meg kellett görnyednie. Az Erdélyi Helikon 
az első időben a régi munkatársak írásaiból a letűnt kor emlékét 
idézte, ma jd gyors számvetést végzett, hogy a bécsi döntés és a 
hazatérés minden író számára mit jelentett . De ettől kezdve az egyes 
számokban keresve kell keresnünk a régi nagyok, az igazi vérbeli 
erdélyi íróknak bármiféle megnyilatkozását. Az Erdélyi Szépmíves 
Céh kiadásában egy-egy könyvük még megjelenik, – lehet, hogy 
valamilyen szerződés következtében, de még valószínűbb: a Céh-
könyvek ízléses, gondos kiállítása és nagy piaca miat t – de cikkük, 
versük, novellájuk, krit ikai megjegyzésük, vagy időszerű jegyzetük 
a folyóiratban már alig, vagy csak nagyri tkán olvasható. Új nevek 
vonulnak fel, akiknek azonban az »erdélyi szellem«-hez va jmi kevés 
közük van. Hol vannak azok az idők, amikről Reményik Sándor is 
ír, szabatosan meghatározva az erdélyi szerkesztők fe lada tá t : »el-
mennek, ha kell ismét, mint a legprimitivebb időkben, Erdély leg-
távolabbi zugaiba lelki toborzót járni«, mer t csak így lehet híveket 
és munkatá rsaka t felkeresni, meghódítani és gyűjteni . Ez a hiva-
tása, most és mindenkor, az erdélyi szerkesztőnek. Nemcsak elő-
fizetőket kell gyűjtenie, hanem híveket, nemcsak í rókat kell fel-
léptetnie, hanem munkatársakat , akik ennek a földnek a t i tkait 
ku ta t ják , a mi kétségeinkre válaszolnak, bennünket vezetnek és 
irányítanak. A könyvkiadás kérdése más, aminthogy erre mindig 
is vigyázott, mer t a Szépmíves Céh könyvei most is a régi elv meg-
valósulásai. De ezt vá r juk minden vonatkozásban, a misszió, a kül-
detés tudatá t , amely lassan már elhomályosul és mind erőtlenebb 
lesz. Pedig a régen leszögezett elvek még ma is életképesek, de ha 
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igazak is, az még nem jelenti egyúttal azt is, hogy az elvek igaz-
sága magát az életet is i rányí t ja . Erdélyi irodalmi folyóiratainkat 
forga tva megint felvetődik a kérdés: van-e erdélyi szellem és az 
erdélyi irodalom él-e? Most azonban ez a kérdés nem vált már ki 
harcos ellenállást, mint annak idején, ta lán csak egyszerű kétség-
ként jelentkezik egyeseknél, mások meg fásul tak is, hogy felelet 
u tán kutassanak. 

A MÉLYBEN MUNKÁLÓ ÖSZTÖNÖS ÉRZÉSEK voltak ezek, ami-
kor az »új erdélyi fiatalok«, higgadt, komoly legények, összeszorí-
to t t kézzel, dacosan felszegett fe j je l szembehelyezkedtek ezekkel az 
áskálódó érzésekkel, az ernyedtségnek és fásul tságnak minden 
jelentkezésével és ismét irodalmat akarnak, a régi nemes, erdélyi 
szellemben, nemcsak folyóirat kell nekik, ahol írói »termésük« 
elszórtan megjelenik, de kell a régi magatartás, a szellem erőssége, 
az elvek élete, a felfogás öntudatossága. Nem forradalmi, emberek, 
akik a világot elképeszteni akar ják , nem harcos kedélyek, akik kis 
egyéni vi tákban élik ki erejüket, de a régi nehéz időknek légkörében 
megtanulták, hogy az elvekért, a hagyományért sokszor a lázadás is 
kevés és a harcot is vállalni kell. Nem keresték a harcot és fel tűnni 
se vágytak a szó rosszízű hétköznapi értelmében. Szakadársággal 
sem lehet őket vádolni, mer t írói körük nyilatkozata szerint fo lyta tni 
akarják, újult ütemben, a régi munká t : negyedéves folyóiratuk mel-
lett olcsó könyvek kiadását tervezik és cselekvő fa lu-munkára gon-
dolnak, mer t »személyes kapcsolatokat kívánnak teremteni a magyar 
társadalom minden rétegévél«. P rogrammjuk nem új , ta lán ezért is 
fogadta jelentkezésüket siket csend és tétova bizonytalanság a köz-
vélemény részéről. De más lett volna a helyzet, ha kiállásuk nagy-
hangú kijelentések rakétázása közben történik, akkor lehetett volna 
támadni és védeni őket, lehetett volna vitázni, bizonygatni és cáfolni, 
lehetett volna harc a rokonszenv és az ellenszenv kirobbanásával 
és lett volna siker a reklám nagysága szerint. P rogrammjuk nem 
új még abban sem, hogy irodalmi céljaik mellett szociális terveik 
is vannak:személyes kapcsolat a magyar társadalom minden rétegé-
vel, mer t melyik irodalom és írói kör nem törekszik arra , hogy 
kapcsolataik minél szélesebb közönségréteget érintsenek. Nem helyt-
álló tehát a vád, amely szemükre veti, hogy kizárólagosságra törek-
szenek: nem csak urbánusok és nem csak népiek, nem nyugatosok 
és nem köldöknézők, de magyarok és erdélyiek, akik a földnek ebből 
a sarkából figyelik az életet és mindenirányú érdeklődésüket ez a 
talpalatnyi föld határozza meg. Már ezzel a programmal is a régi 
hagyományok irányát követik és az igazi erdélyi szellem érvényesü-
léséért küzdenek. Ezzel kapcsolatosan ismét nyomatékosan rá kell 
a r ra mutatnunk, hogy az erdélyi szellem nem jelent különlegességet 
modorban, tárgyban és érdeklődésben, csak kri t ikai maga ta r t á s t 
bennünket, a világot és az embert érintő minden kérdésben. A szár-
mazás és az írói maga ta r t á s különbözősége ellenére is békésen meg-
férnek egy táborban az öregebbek is, a f ia ta labbak is. Irodalmon 
kívüli szempontok nem befolyásolják őket és a szűkkeblű pártérdekek 
érvényesítését szívből megvetik. Még a lá tszatát is kerülik annak, 
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hogy kezdeményezésüket az alacsony vetélkedés szempontjából ítél-
jék meg. Az együt tes jelentkezés u tán is írásaikkal fel-felkeresik 
a régi otthont, mintegy annak bizonyításául, hogy személyi ellenté-
te t megmozdulásukba senki se olvasson bele. P rogrammjuka t sehol 
sem fe j t e t t ék ki részletesen, az egyes pontokat még a marosvécsi 
találkozón szövegezték meg és vállalták még azt a megállapítást is, 
hogy célkitűzésük mindenben fedi a helikoni írói munkaközösség 
eredeti p rogrammját . Új lapalapításra sem gondoltak, készséggel 
átvet ték volna a meglévők egyikét abban az esetben, ha az irányítás-
ban szerephez ju to t tak volna. Nem akar tak elszakadni semmitől, 
ami az életet, a harcot, a boldogulást jelenti népünknek. Talán túl-
ságosan is óvatos, körültekintő a megindulás, legalább is ilyenre 
alig van példa a magyar irodalomban és így te t tük nem is hasonlít-
ható össze semmiféle ú j szervezkedéssel. Minden ú j lapalapítás ú j 
u t aka t keresett , legalább programm szerint, míg a Termés írói köré-
nek szövetkezése legfeljebb abban új , hogy kifejezetten a »régit«: 
akar ja , nem gyávaságból és nem opportunizmusból, de higgadt, 
komoly megfontolás szerint. Bátorság kell ehhez, így leszámolni 
minden konvencióval és kellemetlen nagyképűséggel, vállalva egye-
dül a te t tek felelősségét. Ezér t hiányzik az indulásnál minden r ikí tó 
plakát és hangos jelszó. Az egyszerű bejelentés u tán a Termést 
helyezik mindeki asztalára, hogy abból formál jon véleményt és csak 
úgy ítéljen. 

DE SZABAD-E ÍTÉLETET MONDANI az első megtet t lépés 
u tán? Az első benyomás hangula tá t szabad-e mértékül használni? 
Szabad-e és méltányos-e a terveket és a megvalósítás kísérletét szi-
gorú szemmel egymás mellé helyezni? Szabad, sőt le is kell mér-
nünk, annál is inkább, mer t a mérleg értéket jelez, ha a szerkesztő-
ség tapasztalat lanságot árul is el közben. Ez a 150 oldalas »őszi« 
kötet, kétségtelenül, nehéz fe ladat elé állította a szerkesztőket: 
Asztalos Istvánt, Bözödi Györgyöt, Jékely Zoltánt, Kiss Jenőt és 
Szabédi Lászlót, – mindegyike előnyösen ismert név az erdélyi 
irodalom előbbi korszakából. Nehéz volt a feladat, mer t most már 
programm helyett a megvalósuló eredményt kellett bemutatni. A 
nehézséget még fokozza, hogy folyóiratuk csak negyedévenkint 
jelenik meg és ez a nagy időköz a mai sietős világban az időszaki 
sa j tónak nem nagyon kedvez. Mindíg felfokozott igényeket támaszt , 
mer t egy negyedév ala t t csak lehet valami kitűnőt szerkeszteni és 
éppen ezért minden hiba és tévedés súlyosabban esik a mérlegre. 
Az első szám inkább abból a szempontból érdekes, hogy megmuta t j a 
a kereteket, amik kitöltésre várnak, m u t a t j a a szempontokat, elmé-
leti fe j tegetés helyett, gyümölcsöző módon és vallomást tesz az írói 
közösség ére t t élet- és irodalomszemléletéről. Így minden kezessé-
günk megvan, hogy a további kötetek sem hozhatnak csalódást. 
Haj landók vagyunk minden mozdulatukban szimbólumot lá tni : 
Áprily La jos művészi Shakespeare- és Szabédi László ízes Mistral-
fordí tása a Nyuga t felé forduló eleven érdeklődést bizonyítja, 
Bözödi népmese-gyűjtése és Endre Béla csángó népdalai a népi 
értékek megbecsülése. Horváth Is tván versének közlésével az egy-
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szerű népi tehetség ú t j á t egyengeti az irodalom és a magasabb 
szintű élet felé, egyelőre még a bizakodás nagy reményével. Kodály 
Zoltán köszöntése a népi jelleg fá radha ta t l an kuta tó jának szól, de 
a tanítványi megnyilatkozás könnyű hang ja helyett inkább szeret-
tük volna a mester határozott vonásokkal megrajzol t élet és jellem-
képét látni. Szabó La jos a kolozsvári színház százötvenéves mú l t j á t 
eleveníti fel, míg Ernyei Gáspár a színház őszi idényének 
próza : műsorát veti komoly vizsgálat alá. A Vélemény-rovat 
általában a kötet Achilles-sarka; minden ítélet dicséretben oldódik 
fel, vagy téves kiindulással hibás ú t r a irányít , »Örök könyvet olvas 
és örök könyvet ír«, olvassuk az egyik helyen, de ez olyan súlyos 
elírás, hogy a kötet e rovatának hitelét teszi kemény próbára. 
Egyedül ennél a rovatnál támad fel bennünk valami kétség, a 
bizonytalanság valamilyen kesernyés ize: jobban, gondosabban, 
nagyobb felelősséggel kell a szavaknak az ér tékére ügyelni, különö-
sen i t t . Az egymásfelé forduló hajbókolást és tömjénezést is szaba-
dabb, függetlenebb ítéletnek és tágasabb horizontú véleménynek 
kell felváltania. De példát is találunk erre : Bözödi György egyszerű, 
keresetlen eszközökkel t ud ja emberi közelségbe hozni Móricz Zsig-
mond alakját . Külön értéke ez az írás az egész kötetnek; nincs 
benne egy kirívó szó, egy fölösleges jelző, egy öndícsérő magafelé 
hajlás, pedig a nagy író közelében eltöltött idő mennyi alkalmat 
kínál erre. I t t nyilatkozik meg az érettség, ezeknek a »fiataloknak« 
egyik értékes tulajdonsága. Ez a jellemvonás különösen Szabédi 
László nagy tanulmányában: Zilahy és a nemzetnevelés igazán 
szembetűnő. Minden hazafias szólamtól mentesen és a könnyű lelke-
sedés mellőzésével vizsgálja az i t teni helyzetet a magyarság szem-
pontjából, ezen a területen, amely Nyugathoz még nem és Kelethez 
már nem tartozik, hanem valamiképen felemás, ki nem alakult, 
csökevényes állapotot őriz. A kisebbségi életben szerzett tapasztala-
tok éppen kapóra jönnek és így megtalál ja a ny i t j á t ennek a nehéz 
problémának. Mélyenszántó fej tegetése kérlelhetetlen következetes-
séggel j á r j a végig az ok és okozat meg nem szakítható ú t j á t , sehol 
egy kitérés, óvatos elhajlás, szenvtelen kiegyezés, vagy elvakított 
szenvedélyesség. Látó szemmel, hideg fej je l követi nyomról nyomra 
az utat , hogy végre el jusson az egyszerű igazsághoz: » N e m vagyunk 
ellene társadalmunk megreformálásának, sőt inkább ezt akarjuk, 
de ennek mértékét és módját a magyar ember állapota, szükségei 
és igényei kell, hogy megszabják.« Nagyon egyszerű és természetes 
ez a következtetés, semmi rendkívüli nincsen benne, de az út , ame-
lyet végigjár, egészen egyéni, s a j á t maga vágta csapáson halad 
végig és amikor a magyar életre függeszt i a szemét, akkor is a 
helyzetet nagy összefüggésében lá t ja , a környező népek azonos 
problémáinak világánál. Ennek a kérdésnek a súlypontja nem azon 
fordul meg, hogy »kiket, hanem, hogy hogyan nevel vezetésre 
alkalmas magyarokat a Kitűnőek Iskolája«, mer t jelenleg az a hely-
zet, hogy »vérszerinti magyarokból nevelünk idegent a magyarság 
vezetésére!« Okoskodásának minden pont ja meggondolkoztat és 
Zilahy ajándékozó mozdulata nyomán megjelent sajtó-nyilatkozatok 
között az egyetlen, amely az a jándék nagyságához mérten komolyan 
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és mélyenjárón foglalkozik a kérdéssel. Minden sorából a nép 
szeretete sugárzik felénk, aggódás és törődés érte, olyan mint egy 
széles mozdulat, segítségül k inyuj to t t kéz a megmentés érdekében. 
Ez a tanulmány megérdemelné, hogy röpi ra tban kerüljön minden 
felelős tényező asztalára, állandó mementónak. 

A szépirodalmi részben Kiss Jenő, Bözödi György, Varró Dezső, 
Wass Albert, Gagyi László és Horváth Imre neve már ismerős. Új: 
Fényi István, aki mint költő lép az utánpótlás vonalába. Magasan 
emelkedik ki közülök Asztalos Is tván meséjével és Jékely Zoltán 
költeményeivel. Asztalos Is tván minden írásával egyre inkább 
bevál t ja a hozzáfűződő nagy reményeket. A most megjelent meséje 
is, amely az erdélyi politikai maga ta r t á s t példázza, az egyetlen 
lehetségest ezen a nemzetiségi területen, talán nem is annyira témá-
jával, mint inkább k i for ro t t íráskészségével, embert idéző művésze-
tével, jóízű humorával és hangulatot árasztó egy-egy szavával, nap-
sugaras világával, amelyben a fény és az árny játékosan váltakozik, 
mer t a mesebeli Gál Mihály minden nehézsége neki jóra, számunkra 
pedig örömre fordul, – minden programmbeszédnél ékesebben 
beszél az elérendő célról, a cél eléréséről. Népi ez a stílus, gyökere-
sen magyar , amint népi és magyar a benne megnyilatkozó világ-
nézet is. Jékely Zoltán költeményeinek azonban már semmi közük 
a népiséghez. Aminthogy nem tartoznak egy irányzathoz sem. Egy 
kul túrá l t lélek figyeli önmagát bennük, amint csendes nosztalgiával 
vágyódik valami elérhetetlen után. Ezekben a versekben nincs 
semmi fiatalos, semmi hetyke vonás, inkább valami »öreges« bele-
törődés, meghatározhatat lan fáradtság jellemzi őket, nyersebb len-
dület helyett több bennük a hátratekintés. Az új közösség költőitől 
általában még várunk valamit, több színt, erőt, bátorságot, öntuda-
tot, hi tet a szellem erejében, hivatástudatot az eljövendő időkre, 
mer t így, valahogy úgy fest , mintha ruháikat megszaggatva, ön-
magukba roskadtan s iratnák ezt a letűnő kort, ami u tán nincs 
tovább. Még Kiss Jenő bevezető versében felhangzik a r ikoltás: 
A bátor kell nekünk, de a kiál tás visszhangtalan marad t . Szorongó 
szívvel f igyeljük ennek a költőnek az élete ú t j á t . Ez a költő nagy-
nagy reményünk volt Dsida Jenő halála után, de nemes ötvözetű 
költeményeit egyre r i tkábban olvashatjuk. Aggódunk, hogy talán a 
világfordulás után sokirányú elfoglaltsága a belső ihlet gyengülését 
eredményezte! A kötetben megjelent egyetlen verse, a forma 
művészi megoldása ellenére is, csak kiáltvány és éppen ezért kíván-
csian vár juk az őszinte jelentéseket lelkének minden rezdüléséről. 
Wass Albert az utóbbi időben szektás lett és azóta ki tar tóan egy 
mozgalom magára erőszakolt l i turgiájának a mozdulatait végzi. 
Nem népi ő sem, mint ahogy Jékely és Var ró Dezső sem az, mégis 
minduntalan népiesen gügyög, pedig az ő hang ja a »Farkasverem« 
hangja , amit k á r mindenféle selypítéssel elrontani. Székely haris-
nyát felvehet akárki, de at tól még az ő egyéni jellege nem módosul. 
Gagyi László kis regénye, a szerelem csodálatos erejéről, a közönség 
szélesebb rétegét a k a r j a szórakoztatni és elringatni. A kötetet Gy. 
Szabó Béla hét műmelléklete díszíti. Örömmel nézegettük képeit, 
mindinkább elmélyülő művészi gondjának értékes, szép bizonyságait. 
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KISSÉ HOSSZASABBAN IDŐZTÜNK ennek az új szemlének az 
első köteténél, mer t gondosan szemügyre akar tuk venni, hogy 
erdélyi irodalmi életünkben hol is van a helye, tisztázni akar tuk a 
szempontokat, amelyek ezt az új írói közösséget, klikkből és szektá-
ból kiemelve, függetlenül és szabad állásfoglalásában vezeti, meg 
akar tuk mérni, hogy már első alkalommal mit is hoztak és a jövő-
ben mire lehet még reményünk. Tárgyilagos volt a hangunk, helyen-
kint talán hideg is, de mivel nem »fiatal« írók esetlen próbálkozásá-
ról van i t t szó, minden becéző melengetés bántó let t volna. A gya-
korlott hegyi vándornak, bármilyen jól is b í r j a a végtelen turákat , 
a katonás menetelést mégis meg kell tanulnia, sokszor keserves 
tapasztalatok árán. A tehetség igénye és a szerkesztés gondja más, 
ezt a ket tőt összehangolni, egyiknek a sérelme és a másiknak a kára 
nélkül, nehéz, de érdemes feladat. És megoldása elől nincs meg-
hátrálás. 

RÉTHY ANDOR 
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