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Bélyegtájékoztató
100 ÉVE SZÜLETETT SIMÁNDY JÓZSEF

A Magyar Posta alkalmi bélyeg kibocsátásával köszönti Simándy József
Kossuth-díjas operaénekes, főiskolai tanár, érdemes és kiváló művész
születésének 100. évfordulóját. Magyarország egyik leghíresebb
tenoristája volt, akinek hangja és alakja elválaszthatatlanul forrt össze
több magyar nemzedék tudatában Erkel Ferenc Bánk bán című
operájának címszerepével, a bélyegképen is így látható a portréja,
háttérben az Operaház épületével. A 150 Ft névértékű bélyeg Berta
Ágnes grafikusművész terve alapján a Pénzjegynyomda Zrt-ben készült
200.000 példányban. Az újdonság március 4-től vásárolható meg a
készlet függvényében az elsőnapi postákon valamint a Filapostán, de
megrendelhető a Magyar Posta internetes áruházából is.

SIMÁNDY 2016:

Simándy József 1916. szeptember 18-án született Kistarcsán. Négy elemit,
majd négy polgárit végzett, utána a Szürketaxi vállalatnál autószerelést tanult,
ott is dolgozott 1939 őszéig. Posszert Emília magániskolájában, majd 1943 és
1945 között a Zeneakadémián tanulta az éneklést. A háború éveiben az
Operaház kórusának volt tagja. Szólótenorként a Szegedi Nemzeti
Színházban, Bizet Carmen című operájában, Don José szerepében
mutatkozott be a nagyközönség előtt.
Az Operaháznak 1990-ben lett örökös tagja, de már 1947-től társulaton kívüli
magánénekese volt. 1956–1960 között a müncheni Staatsoperben is fellépett.
1978–1986 közt a Zeneakadémián tanított. Megjelenése, habitusa, gazdag
hangja, belső ereje hőstenor szerepek eljátszására tette különösen
alkalmassá. Számos lemeze készült, nagy sikerrel lépett fel Európa nagy
operaházaiban és hangversenytermeiben, és itthon is a közönség kedvence
volt. Nevét és emlékét országszerte őrzik és ápolják tisztelői. Érdekesség,
hogy míg a neves művész vezetéknevét eredetileg –i-vel írta, addig a
rajongók és a szakma az iránta érzett tisztelet jeleként –y-nal tűntette fel.
Forrás: hegyvidekujsag.eu; mediaklikk.hu
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