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Laudáció Simándy Józsefről
„Hazám, hazám, te mindenem…”

Kortársaink emlékezetében Erkel Ferenc: Bánk 
bán-jának áriája Simándy József felejthetetlen 
hangján szólalt meg, gyakran szinte vele énekel-
te a közönség.

Ugyancsak bennünk él kitörölhetetlenül a  
„zsoltáros” hangja Kodály Zoltán: Psalmus  
Hungaricusában, mely mű nem egyszer a szerző 
jelenlétében hangzott fel:

„Istenem Uram, kérlek tégedet,
Fordítsad reám szent szemeidet,
Nagy szükségemben ne hagyj engemet:
Mert megemészti nagy bánat szívemet .

E két szöveg-részlet elegendő arra, hogy visszaidézzük az ötvenes-
hatvanas évek közönségének hangulatát, megérezvén itt és ma, hogy mit 
jelentett Simándy József hangján megszólalni a magyar történelemnek, 
a XX. század baljós hangulatában. Ez a hang ott és akkor jóval több volt, 
mint egy tenor szóló. A nép lelkéből hangzott fel.

Simándy József végigélte az elmúlt századot. 1916-ban született, jövő-
re lenne 100 éves, 1997-ben távozott az örökkévalóságba. Operaénekesi 
pályafutását Szegeden kezdte, majd a budapesti Sugárúti Palotában foly-
tatta. Emellett Európa jelentős operaházaiban és hangversenytermeiben 
aratott sikereket. Fia, Simándi Péter által közreadott riportok, írások 
között édesapja hitvallásaként a következőket olvashatjuk:

„Kirándulásaim voltak idegen színpadokon. Münchenben marasztal-
tak, és szerződést kínáltak a bécsi operába is. De én olyan emberfa va-
gyok amely ide gyökeredzett, számomra az igazi öröm magyar közön-
ségnek énekelni. /… Meggyőződésem, hogy a művész nemcsak szóra-
koztat, hanem művel is.”

A Magyar Operaházat a múlt század derekán fénykorában olyan sze-
mélyek irányították, mint Tóth Aladár, Nádasdi Kálmán, Oláh Gusztáv, 
Ferencsik János, egy-egy időszakában Sergio Failoni, Otto Klemperer. 
Ilyen közegben volt csillag  Simándy József. Szerepei felölelték az opera-
irodalom leghíresebb tenor-szólóinak sorát Mozart Taminojától, Verdi 
Otellójáig. Volt díjnyertes mesterdalnok Wagnernél és Rodolfo a költő 
Puccini Bohéméletében. Egész életében a csúcson volt.

Személyes kapcsolatom az ünnepelttel igen sokágú. Egyfelől ugyanak-
kor, a negyvenes évek derekán jártunk a Zeneakadémiára, ő 1940-től 45-ig, 
én 1942-től 47-ig. Akkor növendékként tagja voltam az Ádám Jenő vezette 
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hallgatói nagy kórusnak. Koncert előadás formájában megszólaltattuk 
Kodály Zoltán Székelyfonóját, a tenor szólót Simándy József énekelte. 

Másfelől tanúja lehettem valamennyi operai szerepformálásának,  
s végül nem egyszer találkozhattunk a Liszt Társaság és a Magyar Kodály 
Társaság rendezvényein, kirándulásain. E szoros szakmai és baráti kap-
csolat révén családilag is közelebb kerültünk egymáshoz. Segített ebben 
az a körülmény, hogy a hegyvidéki kerület lakosai voltunk. 

A XII. kerület vezetősége büszke lehet arra, hogy döntése nyomán 
Simándy Józsefnek a díszpolgári címet adományozza. Személye a XX. 
századi magyar kultúrtörténet ikonikus alakja, aki egy adott korban 
csodálatos hangjával hallgatók ezreinek érzelmeit fejezte ki.

Befejezésként összefoglalásul hangozzék fel Vörösmarty Mihály meg-
szívlelendő sora, melyet a mai meghívón, Simándy József fényképe alatt 
olvashatunk:

„Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék .”
Szőnyi Erzsébet

A köszöntő beszéd 2015. szeptember 23-án hangzott el a MOM Kulturális Központ 
kupolatermében, A HEGYVIDÉK DÍSZPOLGÁRA kitüntető cím átadásának ün-
nepi rendezvényén. A posztumusz kitüntetést Pokorni Zoltán polgármester adta át 
az elhunyt özvegyének Simándy Józsefnénak. Az ünnepség közreműködői voltak: 
A Felsőkrisztinai Templom Skolája, vezényelt: Tőkés Tünde, a Pannonia Sacra Ál-
talános Iskola Kórusa, vezényelt: Blazsek Andrea.

Bárdos Lajos születésnapi köszöntése
2015

A Bárdos Társaság megalakulása óta, immáron évtizedes hagyománnyá 
vált, hogy október 1-jén Bárdos Lajos Kossuth-díjas zeneszerző születé-
sének napjára emlékezve megemlékezést tartanak, egykori lakóhelyén, 
Budapest II. kerületében, a Margit körút 64/b épületében. 

A sok zöld növénnyel díszített udvar meghitt hangulatú ünnepség 
színhelye volt. A megjelent kedves vendégek, barátok és tisztelők köszön-

tése során kiemelt tisztelet-
tel és örömmel köszöntöt-
ték a Bárdos Társaság meg-
alakulása óta vezető társel-
nökeit – Szőnyi Erzsébet 
professzort a Nemzet mű-
vészét – és Daróci Bárdos 
Tamás zeneszerzőt. Egyút-
tal megköszönve a társin-
tézmények, A Kórusok és 


