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▼ SZABADPOLC ▼

áig közönséget találni. Az olyan művek, amilye-
eket Ibsen géniusza vagy Bernard Shaw kima-
asló szelleme alkotott, még sokáig jelen lesz-
ek a színpadokon, ám sem a „szociális," sem a
gondolati" dráma nem lesz modern színjáték.

Nemrégiben megkérdezték tőlem, vajon a jö-
ő színházában nagy szerepe lesz-e a jelzett
zínpadnak. Nézetem szerint ez teljesen a szer-
őtől függ. Ha az író továbbra is ragaszkodik hoz-
á, hogy szereplőinek egy halom triviális és -
mi még bosszantóbb - drámailag irreleváns
olgot kell tenniük és mondaniuk, és mindenáron
ealisztikus atmoszférát akar teremteni, akkor
arabját lehetetlen stilizáltan megrendezni. Ha a
endezőnek egy színdarabot „stílussal" kell meg-
endeznie, ahhoz mindenekelőtt az szükséges,
ogy az írónak is legyen stílusa, és művei
entesek legyenek a művészi valóságtól
erőben idegen, tévesen felfogott realizmus
inden fölösleges részletétől.

A film előreláthatólag nagy fejlődés előtt áll.
e ennek a műfajnak tulajdonképpen semmi kö-
e a színházhoz, mivel az előadóművészet
gész más területére tartozik. A filmművészet
a még gyerekcipőben jár. Kezdetben igen hir-

elen, gyors fejlődésnek indult, és jelenlegi stag-
álása nem egészen érdektelen. Úgy tűnik, a film
ossz vágányra tévedt: jövőbeli fejlődésének le-
etősége az eddigi elvek szerint kérdésessé vált.
ova vezet még mindez a mértéktelenség? Mi-
soda tömegjelenetek! Micsoda vakmerő akro-
atikus teljesítmények! Hatalmas épületek és

jesztően beidomított cirkuszi állatok csodamu-
atványai... Természetesen senki sem tagadja
éhány ritka zseniális és egyéni színész, mint
haplin, Griffith és Coogan érdemeit, melyeket a
űvészet e fiatal, kibontakozó ágában szerez-

ek. De ők még úttörők; az elsők, akik talán tudo-
ányosan, talán csak ösztönösen hidat vernek a
agy filmipar és az igazi filmművészet közé. Tel-

esítményeiket nem tulajdoníthatjuk az egész
ilmgyártásnak - ezek egyes művészek csodá-
atos eredményei. Egyedül ők adhatnak képet
zokról a kimeríthetetlen lehetőségekről, melyek
filmművészetben rejlenek.
Melyek a fejlődést gátló jelenlegi terméketlen-

ég okai? A film mai formájában nem saját esz-
özökkel és erőkkel dolgozik, habár mindkettő
agy tömegben és gazdagon állna rendelkezé-
ére. Idegen talajon próbál gyökeret ereszteni,
ogy kifejlődhessék. Ma még parazita, sőt
gyáltalán nem veszélytelen parazita. A zene,
elyet operákból, koncertdarabokból,

áncdalokból kölcsönöz, nem mentheti meg a
ilmet szerencsétlen némaságától, melyre a
ompozíció hiányzó egysége és előadásmódja
iatt kárhoztatva van.

Gyakran hiányzik a rendezés és a koncepció
inden művészi jegye. A filmnek új, egyéni kife-

ezésmódot kellene teremtenie. Új utakat kell fel-

(...) Pillanatnyilag nehéz bármiről - akármilyen
sürgetőn nyomja is szívünket - beszélni vagy ír-
ni anélkül, hogy ellenállhatatlan erővel el ne te-
relnék figyelmünket a régi világunkat feldúló ese-
mények. Mire Ön ezt a levelet kézhez veszi, sőt,
már mire befejezem, újabb emberi alkotások
omlanak össze, semmisülnek meg napok, órák
alatt, holott felépítésük sok száz évbe telt. Bár-
mily soká tart majd, amíg kiharcolják mindennek
a végét - és ki tudja, milyen lesz majd ez a vég -
, egy dolog bizonyos: a háborút végső soron a
halál nyeri meg, minden eddiginél tökéletesebb
szervezettségben. Az életet elárulták; az élet ve-
reséget szenvedett.

Ehhez képest voltaképpen kevésbé fontos,
hogy ezúttal ki, hol és hogyan rendezi meg a győ-
zelmi ünnepségeket. Egy bizonyos: győzni nem
a sok millió elesett fog, és nem is azok a megalá-
zottak, akik most magukba fojtják kiolthatatlan
gyűlöletüket. Jól megszervezett káosz marad
majd ránk, és az az állapot, amelyet majd hábo-
rús erőszakkal kikényszerítenek avagy más esz-
közökkel megvásárolnak, nagyon messze lesz
attól, amit jó lelkiismerettel „békének" nevezhet-
nénk.

Hogy vajon a Nyugat többszörösen megjósolt
alkonyáról van-e szó, avagy lehetséges-e még
feltámadás, azt csak az eljövendő nemzedékek
tudhatják majd. Ami engem illet, meggyőződé-
sem, hogy napjaink lélegzetelállító eseményei,
valamennyi kommun-fas-nácizmussal és azok
(pusztulásba) vezetőivel egyetemben részjelen-
ségei csupán annak a hatalmas társadalmi át-
alakulásnak, amely a francia forradalommal
kezdődött, és a „népboldogítók"
elmeszüleményei ellenére máig sem tudott
kiteljesedni. Gyakran jut eszembe a légy,
amelyik a guruló keréken ülve diadalmasan
zümmögi: ni csak, mekkora por-felhőt kavarok
fel! Sejtelme sincs róla, hogy nem ő vezet,
hanem őt vezetik.

Bármint légyen is, a kerék gurul, és magával
ránt mindenkit, még az olyan merőben apolitikus
lényeket is, amilyen én vagyok. Szerencsére
azonban nem tovább ennél a bevezetésnél.
Azért mégiscsak megmaradok a magam kapta-
fájánál. Gyermekkoromtól fogva egyedül csak a
színházban éltem, abban a világban, amelyet az
ember saját képére teremtett, hogy aztán játsz-

szon benne az élet minden komoly és derűs ele-
mével. Ezzel a hajlammal jövünk világra, és a
szerencsések és a bölcsek meg is őrzik mindvé-
gig. Not only the play but to play is the thing. (Uta-
lás a Hamlet híres mondására, amelyből a ma-
gyarban „tőr lesz a darab" lett. A mondat körülbe-
lül azt jelenti: „Nemcsak a színjáték, hanem ma-
ga a játéka fontos." - A ford.) Hiszem, hogy az
emberek, inkább, mint valaha, a költött világba
menekülnek majd a mai valóság borzalmai elől.

Ezzel összefüggésben meggyőződésem,
hogy a kulturális vezetőszerep a halálosan kime-
rült Európa helyett, legalábbis hosszú időre, az
Újvilágra hárul. És minthogy most hátborzongató
precizitással bebizonyosult, hogy a békében há-
borúra kell fegyverkezni, úgy gondolom, hogy a
háborúban viszont a békére kell felkészülni. Ami
engem illet, én egész életemben ezt a stratégiát
gyakoroltam. A Salzburgi Ünnepi Játékokat pél-
dául akkor alapítottam, amikor a városban éh-
séglázadás dühöngött, és az Európa Szálló
pincéjéből a Bahnhofstrasséra folyatták a bort.
Dél-utánra kisütött a nap, és az emberek
illedelmesen üldögéltek az öreg Dóm-téren.
Mindez persze elmúlt, de az ünnepi játékok
akkor is megértek tizennyolc évet, és az egész
nagyvilág elzarándokolt ebbe a kisvárosba.
Csendben, titkon itt is fegyverkeztem, és mielőtt
levelem lényegére térnék, mondanék is erről
valamit.

Június végén a Workshop befejezte a máso-
dik tanévét. Őszintén fájlalom, hogy Ön nem látta
előadásainkat: Maeterlinck Beatrice nővérét (a
Mirakel modelljét), Pirandello Six Charactersét,
Goldoni Szolgáját, O'Neill Beyond the Horizon-
ját, Barry White Wingsét, Thornton Wilder Pull-
man Trainjét és Noël Coward egyfelvonásosait,
mert igazán figyelemreméltóak voltak. Egész
szokatlanul sikerültnek tartom az Akárkikamara-
jellegű, modern ruhás adaptációját, amelyet né-
hány héttel ezelőtt mutattunk be. Azt hiszem, a
régi műnek ezt a feldolgozását alkalomadtán
New Yorkban is be kellene mutatni.

A legfontosabb, hogy valóban bámulatosan
sok jelentős tehetséget találtunk, s hozzájuk
egyre újabbak csatlakoznak. Sokakat már szer-
ződtettek a vezető filmstúdiók, és meggyőződé-
sem, hogy nemsokára nem maradnak el Olivia
de Havillandtől és Mickey Rooneytól (akik első

nie magát. Saját bázist kell teremtenie, hogy ké-
pes legyen mindenféle fölösleges járulék és be-
tétszövegek nélkül is harmonikus egészként
megállni.
1928

LEVÉL LEDEBOUR GRÓFHOZ

építése, előadásmódja számára találnia, és a kí-
sérőzenét új kompozíciókból kell összeállítania.
Saját talajába kell gyökeret eresztenie, és nem
idegen tollakkal ékeskedve, mindenhonnan va-
lamit ellesve, hanem saját erejéből kell felküzde-
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A Faust Salzburgban (1933-37)

hollywoodi felfedezetteim voltak). Számuk és
sokféleségük vetekszik a régi Ausztriában ta-
pasztaltakkal; ott hozott létre a nagyszámú nem-
zetiség hasonló s kivált a színház szempontjából
termékeny keveredést, mint az amerikai melting
pot.

Csakhogy az itteni fiatalok frissebbek, termé-
szetesebbek, egészségesebbek és jobb felépí-
tésűek, mint az óvilágban. Ujjongó játékkedvük
és a sportteamekben iskolázott közösségi szel-
lemük elsőrendűen alkalmassá és késszé teszi
őket a színészet legmagasabb rendű fogalmára,
az együttes játékra.

Legtöbb tanítványomat természetesen a pró-
zai színház érdekli elsősorban. Ilyen azonban,
mint köztudott, itt nem létezik. Abban a városban,
ahol a lapos vászon az uralkodó (noha Chaplin,
Disney és néhány más művész kétség-kívül
művészi életre keltette), nem is várható, hogy a
színház háromdimenziós művészete ki-fejlődjék.
Itt kellemesebb, szabadabb és nyugalmasabb az
élet, mint jelenleg bárhol a világon. Ám e
hatalmas kontinensen, mint Ön is tudja,

Paula Wessely mint Margit a Faustban
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mindenestül csak egyetlen utca létezik, ahol a
prózai színház szíve valóban lüktet: a New York-i
Broadway. Nemsokára ez lesz az egyetlen ilyen
hely ezen a földön.

Nem akarom tovább terhelni a nyugtalan kér-
déssel, hogy voltaképpen mit is akarok mindez-
zel Öntől, ezért eleve leszögezem, hogy nem az
iskola érdekében írok. Az iskola eddig is, most is
csak előkészületként értékes, hogy
megvalósítsam igazi tervem, és olyan állandó
művészszínházat létesítsek New Yorkban is,
amilyet Berlin-ben és Bécsben már vezettem. A
magam területén ebben látom a pillanat legfőbb
követelményét, s egyszersmind a leghálásabb,
legígéretesebb feladatot is - és úgy gondolom,
Ön segíthetne ebben. Meggyőződésem, hogy
soha nem volt még sürgetőbb a kor parancsa, és
azt a prózai színház minden igazi hívének meg
kell hallania.

A helyzet ugyanis az, hogy olyan színház,
amilyet mi elképzelünk, ma sincs a Broadwayn.

A New York-i színházi élet kivételes elevensé-
ge egyelőre inkább a közönségből, semmint a
színpadról árad. A színház afféle vándorkeres-
kedést folytat többé vagy kevésbé tehetséges
színdarabokkal; az üzletet ma ebben az épület-
ben, holnap amabban rendezik be, gyakran fé-
nyes anyagi sikerrel. A vállalkozók java részben
spekulánsok, akik mindent egyetlen darabra és
egy-két névre tesznek fel, hogy a hazárdjáték-
ban megsokszorozzák vagy elveszítsék befekte-
tett pénzüket. Az írót minden beavatkozástól
megvédik szakszervezetének új szabályai. A

színészek kiválogatása és az egész előadás
azonban a kalmárnak van kiszolgáltatva, mert
mindent ő fizet. Így persze megeshet, hogy a
darab néha igazi műalkotás - ám az előadás
soha nem lehet azzá.

A színház által életre hívott rendszerek közül a
sztárrendszer ugyan semmiképp sem a legő-
sibb, de kétségkívül a legrosszabb. A színház
ugyanis a társulatokban született, és egyszers-
mind fő célja is a társulat. Emellett a sztárok
többnyire félig kihunyt csillagok, akik maguk nem
adnak fényt, sokkal inkább őket kell megvilágíta-
ni, és mindenki mást, aki körülöttük kering, az ő
kedvükért nem engednek ragyogni és meg sem
világítanak. Mi több: ezt még szerződésben is
rögzítik. Nehezen érthető, hogy e kiváltságok
egy demokratikus országban ily soká fennma-
radtak, holott megfojtják a buján viruló utánpót-
lást csakúgy, minta művészi színjátszás szabad
fejlődését. A közönséget, mint mindenütt, itt is
könnyen el lehet vezetni a jóhoz, feltéve, hogy
az, ami jó, egyszersmind szórakoztató is.

Az inproduktív „producerek" azonban a teg-
napi sikereket csak arra használják, hogy tippe-
ket gyűjtsenek belőlük holnapra, és mindig
ugyanazokra a kedvencekre fogadnak. Így lesz a

„play"-ből „gamble." Szüntelen rohannak, vizsla
szemmel, a közönség után, és ezért csak a há-
tulját látják. Ily módon persze nem is ismerhetik
meg felvevőképességét, hanem inkább - az el-
lenkezőjét.

Természetesen súlyos taktikai hiba lenne, ha e
mostoha állapotokat, amelyekkel saját rende-
zéseimben csakúgy, mint számos más előadá-
son meg kellett ismerkednem, külföldi létemre a
nyilvánosság előtt taglalnám. De erre nincs is
szükség. Hiszen az élvonalbeli New York-i szak-
emberek az utóbbi időben különböző folyóiratok
hasábjain (pl. Theatre Arts, 1940. május) maguk
is nyomatékosan fájlalják a prózai színház fejlő-
désének megrekedését. Az okok megjelölésé-
ben persze nem egységesek; főképp az admi-
nisztratív és gazdsági feltételeket vádolják, ho-
lott ezek, meggyőződésem szerint, alárendelt
szerepet játszanak, és könnyen kiküszöbölhe-
tők. Egyesek támadják a gátlástalan spekulációt
is. Abban azonban mind egyetértenek, hogy ko-
moly kísérletekre van szükség a színházi terme-
lés színvonalának emelése érdekében. Ám ha
emelni akarjuk a termelés színvonalát, először a
terméket kell tökéletesítenünk.

Ha röviden össze akarom foglalni, mi hiányzik
leginkább a New York-i színházból, úgy szilárd
meggyőződésem szerint ez nem más, mint egy
válogatott színészekből verbuvált állandó társu-
lat, amely megfelelő vezetéssel rendszeres és
alapos munkát végez.

A császári Burgtheater, a Sztanyiszlavszkij-
féle Művész Színház, az egykori Comédie-
Fraçnaise, a korábbi berlini Deutsches Theater
és a bécsi Josefstadt (csupa megszűnt, immár a
történelembe átköltözött intézmény) csakis az
együttes gondos működtetésének köszönheti vi-
lághírét.

Ezek az intézmények a fehér faj kultúráját
reprezentálják a művészi színjátszás területén.

Azok az eddig túl nem szárnyalt teljesítmé-
nyek, amelyek révén az említett színházak az él-
vonalba törtek, csak állandó társulatokon belül
jöhettek létre, amelyekben a színészeket bizal-
mas meghittség fűzi össze, ki-ki ismeri a többiek
előnyös és gyenge oldalait, és játékát ehhez iga-
zítja, ahol mindenkinek, még a legkisebb szerep
alakítójának is megvan a maga élettere, amelyet
a többiek tiszteletben tartanak, s ahol minden
erőt művészi akarat kötelez a komoly munkára.
Az író, a színész, a főszereplőtől a legkisebb
epizodistáig, a rendező, az építész, a
zeneszerző, a koreográfus, a festő, a világosító
stb. közösen hozzák létre a maguk
Gesamtkunstwerkjét.

A színház, természeténél fogva, orkhesztrális

művészet. Lényegének érvényesülése az egyes
hangszerek magas színvonalán, mindenekelőtt
azonban az összhangzaton, az együttes teljesít-
ményen múlik.

Minderre a jelenlegi ad hoc üzemmenetben

még akkor sem jut idő, ha a producereket netán
az adott előadáson túl több is érdekelné. Egyet-
len darabhoz éppúgy nem lehet együttest létre-
hozni, mint ahogy zenekar sem toborozható
egyetlen hangversenyre.

Már annak is örülni lehet, ha a szűkös és he-
tekre, napokra, sőt, órákra pontosan kiszámított
próbaidőben a színészek (különösen a sztárok)
egyáltalán megtanulják a szöveget, érzékeltetik a
szerep lényegét, és azon túl egyéni adottságaikat
is bemutatják.

Ily módon a jó, kivált a realista kortársi dara-
bokban, amelyek, színházi nyelven szólva, ma-
guktól is eljátsszák magukat, vitathatatlan sike-
rek is születnek, különösen amíg nincs megfelelő
viszonyítási alap. Ám az ilyen esetleges eredmé-
nyekkel nem hogy emelni, de még biztosítani
sem lehet a színművészet általános színvonalát.
Különben miképpen is történhetne meg, hogy
egy ilyenszerű sikerekben viszonylag bővelkedő
évad után az elítélő vélemények a mai színházi
struktúra elleni egyértelmű vádirattá sűrűsöd-
nek. Mint ahogy az igazán jó színdarab nemcsak
egyszerűen hatásos főszerepeket vonultat fel,
hanem teljes, kerek kis világot ábrázol,
hasonlóképpen az előadás is csak összhatásával
és sajátos harmóniájával teheti boldoggá a
nézőt, akár tudatosan, akár öntudatlanul érzékeli
is azt. A jó színház soha nem a sztárokról
ismerszik meg (elvégre ilyeneket
vendégszereplői minőségben bármelyik vidéki
színház megengedhet magának), hanem csakis
arról, hogyan játsszák valamennyi szerepet, a
mellékszerepeket is; például a szolganépről:
hogyan festenek, hogyan mozognak, hogyan
jelentik azt, hogy a kocsi előállt.

Az állandó művészszínház a következő té-
nyezőkön alapulna: válogatott színészekből álló
(nem túl népes) társulat, megbízható műszaki és
adminisztratív segéderőkből álló kis gárda, vala-
mint a legjobb új darabokból és régebbi művek
modern adaptációiból álló repertoár. Ehhez tár-
sul még két további alapfeltétel: a munka és az
öröm.

Különböző katonai és politikai szakemberek
számos és bizonyára találó magyarázatot adtak a
németek eddig döbbenetesen hézagtalan győ-
zelmeire. Egy valami fölött azonban elsiklottak:
nem vettek tudomást a német emberek határta-
lan, páratlan és ernyedetlen munkaképességé-
ről. Más népek (köztük a hajdani osztrákok is)
kétségkívül szebben tudnak szórakozni, és érte-
nek hozzá, hogy ki is élvezzék a szórakozást. A
németek azonban voltaképpen csak egyetlen
szórakozási formát ismernek, nevezetesen a
munkát. Nincs olyan étkezés, mulatság, hétvé-
ge, vakáció, amely visszatarthatná őket. Még az
örömünnepeket is csak nagy erőfeszítés árán,
szigorú vezényszavaktól szabályozva ülik meg.

A hétköznapi életben ez taszítónak, barbár-



▼ SZABADPOLC ▼

nak, sőt, végzetesnek tűnhet. Csakhogy a művé-
szet kívül esik a hétköznapi életen. Művészi alko-
tást csak odaadó, pihenést nem ismerő munká-
val lehet létrehozni, olyan munkával, amely már
eleve magában foglalja az örömet is. Ezért a mű-
vészi munkában aligha vihetők keresztül azok az
új és lényegüknél fogva értelmetlen szakszerve-
zeti rendelkezések, amelyek úgy szorítják korlá-
tok közé a munkanapokat és a munkaidőt, mint
az üzemekben. Ezek az előírások azért
értelmet-lenek, mert gyengítik a teljesítményt,
holott a résztvevők egzisztenciája éppen e
teljesítmény sikerétől függ, a szóban forgó
testületek pedig éppen a létbiztonság
védelmére alakultak. Világos, hogy a színész
nem próbálhat (mint régebben) hosszú hetekig,
amikor az esetleges bukás már egy héttel a
bemutató után munkanélkülivé teheti. Mindez
azonban kiküszöbölhető lenne, ha a színészeket
és a műszaki személyzetet nem egyetlen
darabra, hanem a teljes évadra (azaz negyven
hétre) szerződtetnék. A legtöbb szak-ember az
üzemelés jelen bizonytalanságát tartja a
hanyatlás fő okának; nos, ezt egy állandó szín-
ház keretein belül meg lehetne szüntetni, s
ugyanakkor megfelelő idő állna rendelkezésre
az alapos művészi munkához. A viharos társa-
dalmi változások a berlini, bécsi, párizsi szak-
szervezeteket is hasonló törvények meghozata-
lára késztették - ezeket azonban az állandó
színházakban soha nem alkalmazták.

Ezért meggyőződésem: a színház színvona-
lának emelésére és megőrzésére mind művészi,
mind gazdasági és adminisztratív szempontból
egyetlen lehetőség van: az állandó társulattal
rendelkező állandó színház.

Ám a győzelemhez mindezen felül még vala-
mire szükség van, arra a valamire, ami eddig
mindig mindenhová, ide is elkísért, s csak újab-
ban, New Yorkban kell szenvednem hiányától:
az örömre, a játék örömére.

A rendező a legkomolyabb, a legfáradhatatla-
nabb munkát is megkövetelheti színészeitől, ha
sikerül a munkát örömtelivé tennie, ha olyan at-
moszférát teremt, amelyben a játék játék marad.
A színház öröm nélkül perverzitás, még a legko-
morabb tragédiában is. Az öröm a kulcs az iga-
zán erős és teljes értékű színházi hatáshoz. Az
első próbától az utolsó előadásig soha, egyetlen
percre sem hiányozhat. És meg is jelenik mindig,
valahányszor sikerül felébreszteni az emberben
a gyermeket. Hiszen az emberekben sokkal több
van a gyermekből, mint azt elismernék, és ez
különösen igaz az amerikaiakra.

Ezért van az, hogy ha a színészekben felizzik
az öröm (beethoveni) égi szikrája, úgy az estén-
ként rögtön átszökik a rivaldán a sötét nézőtérre,
lángra gyújtja a közönséget, és megteremti a já-
téknak, ünnepélyességnek és magasrendű él-
vezetnek azt az elegyét, amelynek a színház a
maga halhatatlan varázsát köszönheti.

Jarmila Novotna és Ernst Truex a Szép Heléná-
ban (New York, 1944)

Ha röviden jellemezni akarnók az egyes szín-
házi központok atmoszféráját, azt mondhat-
nánk, hogy Berlinben a domináns elem a színé-
szek és kritikus szellemű nézők példátlan mun-
kával előkészített csatája volt (amelyben az
előbbiek többnyire meghódították az utóbbia-
kat); Párizsban a játék artisztikus, Bécsben az
érzéki örömén volt a hangsúly; Moszkvában a
színészek és a közönség már-már vallásos jelle-
gű odaadásán a színház iránt - New Yorkban
pedig a szórakoztatáson mint üzleten. (Ezért is
számítják a színházat hivatalosan is az „enter-
tainment industry"-hoz.) Mindezen tényezőknek

kétségkívül megvan a maguk jogosultsága, noha
végletes egyoldalúságuk éppily természetes
módon vezet jelentékeny hátrányokhoz is. Az
eszményi állapot mindezen elemek jól kiegyen-
súlyozott egyesítése lenne, és ehhez semmilyen
városban sem kedvezőbb a talaj, mint New
Yorkban, ahol minden nemzet egybevegyül.

Azt hiszem, e feltételek birtokában akár ma is
létre tudnék hozni egy olyan amerikai együttest,
amely a leghíresebb európai színházakat is túl-
szárnyalná fiatalsága magával ragadó erejével,
a zárt szekták alapítására irányuló jellegzetes
amerikai hajlammal, a nagyrészt még felfede-
zésre váró színészek sokrétű gazdagságával és
az együttes játék velük született örömével.

1940. július
Fordította: Szántó Judit


