
(Fáncsy), akinek jelen kellett volna lennie,
az egyik páholyban vagy épp „lóháton"
mulatott ezalatt.

Mindenki tudta, hogy Czakó igazat
mondott. Ezt bizonyítja, hogy a nyilat-
kozat közzétételével egyidőben, Kossuth
és Teleki vezetésével megindultak a tár-
gyalások, s a Czakó által javasolt aligaz-
gató, Bajza József személyében alig négy
hónap múlva már el is foglalta helyét a
színházban. De Czakón ez már nem sokat
segített: a kínai fal körülkerítette.

János lovag
Még a nyáron, pár hónap alatt, valahol a
Magas-Tátrában megírja és lehozza az
emberek közé a János lovagot, e hasonlít-
hatatlanul egyéni és költői hangú törté-
nelmi drámát Kis Károly, Erzsébet és
Mária királynő véres korából. János
lovagban az egyéni szenvedésein túllépő
Aquil támad fel újra, hogy a személyiségé-
ből áradó magnetikus erővel és hallatlan
intelligenciájával akár a „rontani a rosszat"

árán is, de úgy irányítsa az eseményeket,
hogy a férgese hulltán megvalósuljon az
országban az „Igaz", melyre életét feltette.
Egyéni dicsőségre nem tart számot, dolga
végeztével újra eltűnik.

Megszűkült baráti körében felolvasta a
darabot, de nem tetszett. Valószínűleg nem
értették János lovag egyszerre pozitív és
negatív, szinte modern „antihős" figuráját,
és szokatlan lehetett addigi történelmi
drámáinktól elütő, epikai szerkezetű
drámaisága. A darabot már be sem mutatta
előadásra.

1847 telén lőtte főbe magát a Pesti
Hírlap szerkesztőségében.

A történet magáért beszél. De azért ér-
demes eltöprengeni, hogy mi lett volna, ha
élni hagyják ? Nehéz ember volt, annyi
szent! De hogy igazi tehetség, azt min-
denki tudta. Még a cenzor is - főként a
cenzor, aki kapott is utólagos fejmosást,
amiért a Leonát, ha változtatásokkal is, de
egyáltalában engedélyezte. Azt is tudta
mindenki, hogy magányos ember,
sebezhető, és hajlamos a melankóliára. Ha
bugyolálni nem is, kíméletesebben azért
lehetett volna bánni vele. Mert nincs
utólagos jóvátétel: a dramaturg gyógyító
kése nem képes leoperálni zseniális
darabjainak divatkinövéseit anélkül, hogy
organikus részeket meg ne sértene.
Elvégezte volna ezt ő maga, mint ahogy a
Leonában és a János lovagban az első
lépéseket meg is tette, ha élni hagyják, és -
ha hinni lehet Erdélyi Jánosnak - nem
szállt volna sírba vele drámáink
előhaladása.. .

MÁNDI TERÉZ

A színész halhatatlansága

Száz éve született Odry Árpád

Minden nagy színész fájdalmasan gondol
arra, hogy teremtményei, a színpadi
plasztikában életre keltett alakok vele
együtt eltűnnek. Odry egyik legnagyobb
jellemszínészünk volt. Körülbelül két-száz
alakot formált meg kereső, a lényeg-re
tapintó művészettel. Az alkotói kíván-
csiság késztette alakjai újszerű megfor-
málására. A maga útján járt, szakított
minden színpadi konvencióval. Egyik
visszaemlékezésében írja le, hogy mi-
csoda ködös nyugtalanság felnyitni egy
régi darab födelét, ahol az igazgató kéz-
írásával vannak bejegyezve az egykori
szereplők nevei, és a komor könyvekből
felszabadítani a pihenő múlt eredetijét. A
jellem magját kutató művészettel formálta
alakjait. Egész Shakespeare-galériát
teremtett. Ibsennél nem a miszticizmust
ábrázolta, mint elődei, hanem azt, aho-
gyan a lélek mélyén rejtőző szenvedélyek
a felszínre törnek. Madách Ádámja a
tudásvágyó ember őse, Goethe Egmont-ja
az élni tudó ember diadala a halál felett.
„A Faustra készülve - írja egyik
visszaemlékezésében - felmentem éjszaka a
Vár-bástya sétányára. A fantasztikus
magányban vérfagyasztó hűséggel meg-
jelent bennem az a hátborzongató jelenet,
amikor Faust a szellemeket idézi. Alig
hiszem, hogy írtak volna színpadra ennél
izgalmasabb jelenetet. Szédületes iramban
ragadják itt a színészt a szerep szavai. A
szorongás és a rémület ember-feletti
hangokat szorított torkomba. Ezzel
szemben Goethe nagyon hidegen és
fölényesen fogadja az ördögöt, és neki van
igaza. De a hang torkomban maradt, egy
részét sikerült átadnom Hamletnek,
amikor meglátja a szellemet."

Sok kiváló alakítása közül is kiemel-
kedett Szomory II. Józsefének címsze-
repében. A zenei hangulatokban szét-hulló
szavakból, az üres játék káprázatából
valódi alakot formált. Az Odry teremtette
ábrázolások nem szálltak vele sírba;
iskolát teremtett velük, módszerét
továbbadta tanítványainak, mikor az
Országos Színművészeti Akadémia igaz-
gatója és tanára lett. Hangját viaszlemezek
őrzik, alakítását egy 1916-ban készült
film: A méltóságos rabasszony, de

ezek az akkori technika tökéletlensége
miatt nem sokat árulnak cl róla.

A Bajor Gizi Színháztörténeti Múzeum
egyik szobája Odry emlékét őrzi, és képet
ad egész életpályájáról. 1876. szeptember
25-én született. A családfa elárulja, hogy
az Odryak Temesvár környékére települt
franciák voltak. A XVIII. század második
felében a párizsiaknak is volt egy Odry
nevű nép-szerű színészük. Odry Árpád
édesapja operaénekes volt. A múzeumban
őrzött íróasztalon ott látjuk operai
jelmezterveit, Hevesi Sándor Az apja fia
című könyvét és gondosan, dróttal össze-
kötve Odry utolsó olvasmányait:
Jellemrajok a angol színivilágból, egy német
könyv: A XIX. század divatja, Szomory II.
Józsefe és Thaly Kálmánnak az
ezredfordulóra kiadott Árpád és az

Árpádok című könyve, amelyre nyilván
azért volt szüksége, mert készült a Nem-
zeti Színház jubileumi előadására, Vörös-
marty Árpád ébredésében a címszerepet
alakította. Egy Toussant Langenscheit
angol szótár is van a könyvek között,
hiszen Odry fordított is. Lefordította
például Lenormand Don Juan estéje című,
tizenöt képből álló művét, amely
folytatásokban jelent meg, és Arthur
Pinero Ne vájunk el című darabját. Az
íróasztalon van egy kis tőr, a Rostand
család ajándéka a Cyrano bemutatása
alkalmából. Ott látjuk a Greguss-díj
plakettjét, amellyel a Kisfaludy Társaság
Shakespeare Bizottsága tüntette ki a 111.
Richárd előadása alkalmából.

Az íróasztal felett képek vannak sze-
repeiről, rendezéseiről, és sok arckép,
köztük talán a legmegkapóbb: ahogyan
pihen a Nemzeti Színház lépcsőjén.
Keveset pihent, egyik szerepet játszotta a
másik után. Az íróasztal sarkában Odry-
szobor van, és az arcképek között Szigethy
István rajza, amely képet igyekezett adni
Odry művészetéről. Sokkal többet mond
erről a szerepképei felett levő festmény,
Karlovszky Bertalan műve, amely a
Szépművészeti Múzeumból került ide
Odry művészetének szintézise ez a kép.
Arca ezer meg ezer ránc és redő, amelyek
nem az öregséget jelentik, ha-nem az ész-
színész lelki térképét. Maga a festmény III.
Richárdként ábrázolja, de benne van a lét
örök titkát kereső Hamlet, és a nagy
művész, aki minden szerepében más és
más. Végül látjuk a sírkövét, amely mint
Hamletet örökíti meg.

Az emlékszoba azonban keveset mond-
hat virtuóz színpadi beszédéről, arcjáté-



kának árnyalatairól, a hangsúlyról, a
taglejtésről, amivel sohasem a hatást
kereste, hanem a belső fejlődést érzékel-
tette. Ezeket a képességeket vette észre
Bernard Shaw, amikor néhány napot töltött
nála. Élénk beszélgetés közben hirtelen így
szólt: Mr. Odry, önnek Tanner Johnt
kellene játszania... Meg-kapta Tanner John
eredeti személyleírását: - van az alakján
valami fiatalos nyúlánkság, kissé felhúzott,
kifeszített váll, gőgös fejtartás. Csodálatos
folyékonysággal beszél, nyugtalan,
ingerlékeny. Csak meg kell nézni táguló
orrcimpáit, nyugtalan szemét, amely
mindig tágabb-ra nyílik a kelleténél.
Érzékeny, hevülő, nagyon komoly ember,
aki eltúloz mindent, de van érzéke a humor
iránt is. Testhez szabott szerep volt. Odry
három órán keresztül csodálatos
folyékonysággal beszélt, tüzelt,
sziporkázott. Még a házasságtól
menekülést és iszonyt is személyes
ügyének érezte. Tanner Johnnak
Magyarországon volt a legnagyobb sikere.

A fiataloknak azonban ne vegye el fel-
készülési bátorságát Odry előadóművé-
szetének mércéje, ne gondolják, hogy a
tehetség valamilyen misztikus valami,

Odry Árpád mint Cyrano

ami van vagy nincs. Odry színinövendék
korában nehézkesen, akadozva beszélt,
erős akarat és nagy munka eredménye volt
későbbi művészete. A vizsgaelőadáson
feltűnt ugyan Bernardo Montilla: Gonzero
szerepében. Néhány lap megemlítette,
Beregi Oszkár névjegyet küldött neki,
hogy beszélni akar vele, hívta, hogy
legyen délután háromkor a Palace előtt.
Mégis vidékre került, amorózó-szerepekre
osztották, éles profilú, magas, jó
megjelenésű színész volt, de nem aratott
sikert. Nagyvárad, Kolozsvár, Temesvár,
Debrecen, Kassa voltak állomáshelyei,
azután a Vígszínházhoz került, de itt sem
szegődött mellé a siker. 19o5-ben
szerződött a Nemzeti Színház-hoz, ahol
Márkus Emíliával és az először
bemutatkozó Bajor Gizivel játszott. Hogy
kikerült az amorózó és romantikus
szerepekből, egyre jobban kiformálódott
művészete. Annyira meggyőző volt mint
jellemszínész, hogy amikor Beregi Rein-
hardthoz szerződött, az ő helyére került
örökös tagnak. Egyéni és érdekes volt
minden szerepében. Tragikus és komikus
alakokat egyformán kiválóan alakított a
legegyszerűbb eszközökkel, pátosz nélkül.

Színpadismerete kiváló rendezőt is
teremtett belőle. Körülbelül ötven dara-bot
rendezett a Nemzetiben, később a Magyar
Rádió főrendezője is volt. Nemzeti
színházi tagságának 25. év-fordulójára
nagy ünnepséget rendeztek. A Cyrano
előadása előtt nyílt színpadon adták át az
emlékgyűrűt és egy díszes ok-levelet az
összes tagok aláírásával. Állami kitüntetést
is kapott - és a kitüntetésnél többet
jelentett, hogy körülbelül egy hónap
múlva az Országos Színművészeti
Akadémia igazgatójává nevezték ki. Most,
hogy színésznevelési lehetőséget kapott, a
pátoszmentes előadásmódot igyekezett
elfogadtatni.

Kevésbé ismert talán szociális tevé-
kenysége, amelyről megmaradt levelei
adnak képet. Hóman Bálint vallás- és
közoktatásügyi miniszterhez intézett le-
velében elismerő hivatalos írást kér Walter
Róbert számára, aki díjtalanul ad
németórákat a Színművészeti Akadémián.
Ugyancsak köszönetet kér a Buda-pesti
Kávésok Ipartestülete és a Sándor utcai
vendéglő részére, mert ingyen feketét és
ebédet adnak a rászorulóknak. Másik
levelében segélyalap létesítését kéri, és
javasolja, hogy ezt Egressy Gábor volt
tanár emlékére Egressy Alapnak nevezzék.
A segélyalap összegét hadi-kölcsönbe
fektették, amint az későbbi

Odry Árpád Vörösmarty: Árpád ébredése című
drámájában, a Nemzeti Színház jubileumi
előadásán

leveleiből kiderül. 1936-ban ír Vass
István népjóléti miniszternek, hogy a
hadikölcsönbe fektetett ötezer korona
értékének megfelelő évi segélyt kér, hogy
segíthessék a rászorulókat. Hosszú bü-
rokratikus levelezés kezdődik, minden-
féle kimutatást, nosztrifikálási tételszá-
mokat igényelnek - és hogy mikor, ki
kapott az Egressy Alapból, s mennyire
szorultak rá. A mellékelt okmányok szá-
ma az újabb és újabb követeléseknek meg-
felelően ötvenkilencre emelkedett. Több
levél bizonyítja, hogy a végül megkapott
segélyből nemcsak az elemi szükség-
letekről gondoskodott, hanem utalt a
vizsgaelőadásokhoz szükséges ruhákra, és
még a fogorvosi kezelésre is gondolt.
Hóman Bálinthoz írt későbbi levelében
Gaál Gyula nyugdíjának emelését kéri, és
kétszáz koronát kér Bot Péter számára, aki
a nyolcezer kötetes könyvtárat rendezte.

Felismeri a tehetségeket. 1930 decem-
berében levelet írt a miniszterhez, ebben
kéri: engedélyezzék Horváth Árpádnak, a
Nemzeti Színház rendezőjének és első
korrepetitorának, hogy önkéntes kurzust
hirdethessen, mert heti két órában sze-
retné dr. Hevesi Sándor rendezéselméleti
előadásait gyakorlati módon, szeminári-
umszerűen kiegészíteni. Egyben azt is
kéri, hogy Horváth Árpád illetményét,
amelyet az nem óhajt felvenni, fordítsák a
legtehetségesebb végzős növendék év
végi kitüntetésére.

Odry sok örömöt szerzett életében és
életén túl is. Méltán nevezték el róla a
nyugdíjas színészek otthonát, amely sok
művésznek nyújt gondtalan, nyugodt
öregséget. Művészeti és rendezési törek-
vései szellemében létesült 1959-ben az
Odry Színpad, a Színművészeti Főiskolán.


