
A remény hirdetője!

„Lélektől lélekig” címmel jelent meg Császár Angéla verses lemeze, amelyben a magyar költészet 

remekeiből válogat és ad elő, varázslatosan.

Nem lehet véletlen a cím és az indító Tóth Árpád vers kiválasztása, hiszen Császár Angéla lélektől 

lélekig  szól,  amióta  csak  ismerjük.  Lelkeket  kapcsol  össze  egymással;  nemzetünk  múltjával. 

Megismertet örömeinkkel és bánatainkkal, diadalainkkal és vereségeinkkel. 

Művészetével az egész nemzetet szolgálja, és nem csupán a színházi esték csillogó rivaldafényében, 

hanem a nemzetükért  igazán elhivatott  színészekkel egy sorban, fáradtságot nem ismerve járja az 

országot, elfogadva a meghívásokat a legkisebb közösségektől is. Templomokban, könyvtárakban, 

kisebb-nagyobb körökben tolmácsolja költőink üzenetét, nemzeti felemelkedésünk, megmaradásunk 

érdekében. Tartotta bennünk a lelket a közelmúlt legnehezebb éveiben is. Hitet és reményt sugározva 

gyönyörű  versválogatásaival,  az  ismeretlenségből  előbányászott  írói  üzenetekkel,  vagy  saját 

gondolatainak közreadásával. 

A Nemzeti Színház hűséges tagja volt színészi pályája kezdetétől egészen a Nemzeti Színház és 

társulata megszűnéséig. Az egész társulattal együtt lett a szűklátókörű politika áldozata. 

Küzdött,  harcolt  a Nemzetiért,  perbe szállva a miniszterrel  is, de a nagypolitika félresöpörte az 

észérveket, súlyos, életáldozatot is okozva. 

Színházi  pályája  csúcsán számos  nagy szerepben  aratott  sikert.  Változatos  darabokban alkotott 

maradandót, hiszen Molière és Shakespeare előadásoktól az István a király Saroltjáig vagy Németh 

László Villámfénynél - című drámájának főszerepéig sok ezer színházi este sikerének volt részese. A 

gazdasági megfontolást előtérbe helyező rövidlátó vezetés mára a Pesti Magyar Színházi tagságától is 

megfosztotta, de nem tudta elvenni tőle hivatását, küldetéstudatát. Még nagyobb odaadással végzi azt 

a magára vállalt feladatot, amelyet az igazi magyar színész végez, mert végeznie kell, évszázadok óta. 

A Nemzeti Színiakadémia tanáraként a szép magyar beszédre oktatja azokat a fiatalokat, akik majd 

színészként,  előadóművészként,  vagy  TV-rádió  bemondóként  továbbvivői  a  magyar  nyelv 

szépségeinek. 

Ízes,  értő  versmondásaival,  dalaival  összeköti  a  külországban  élő  testvéreinket  az  itthoniakkal, 

Európát a tengerentúllal, megérint minden magyart, bárhová is vetette sorsa. És a tőle kapott esték 

elkísérnek bennünket a hétköznapokba, erőt adnak, és olyan lelki feltöltődést, amire nagy szükségünk 

van a mai, elembertelenedett, önző világban. 

Császár Angéla a mi szellemi nagykövetünk, szép magyar nyelvünk vigyázója és ápolója.

Adja Isten, hogy sokáig legyen még a magyar igék hirdetője, nemzeti és sorskérdéseink hiteles és 

önzetlen terjesztője.
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