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Az Operaházban az ünnepi bemutatón a Bánk bán hangjaira, Simándy József játékára gördül 
fel a függöny. Érdeklıdésbıl, örömmel vettem kézbe Bánk bán elmondja címő könyvét, 
amelyben életútját összegzi. Örülök annak, hogy a sors megadta neki az ajándékot; jelen lehet 
az Opera ünnepén, amely mindannyiunk ünnepe, de az övé mindenekelıtt. Bár én is jelen 
lehetnék az új Nemzeti Színház megnyitóján, akár csak nézıként. De azt hiszem, én már csak 
bérlet lehetek a Nemzetiben, ha akkor lesz még bérlet.  

Pályánknak van bizonyos párhuzamossága. Sorsunk mintha rímelne egymásra. 
Szerepek is összekapcsolnak bennünket. Harminc év küzdelem Bánk bán megformálásáért 
közös szenvedélyünk, örömünk. 

Az én sorsom valamivel nehezebb, kegyetlenebb. A harminc év alatt ötszázszor 
buktam meg, mint mindannyian, akiket Bánkkal ajándékozott meg az élet. Neki harminc éven 
át sikerült egy olyan magatartást, szerepformálást kialakítani, olyan egyértelmő Nagyurat 
formálni, hogy amíg színész van, meg fogja könnyíteni a következı Bánkok számára is a 
színpadra állítás ezer és ezer kínját. A zene átsegíti azokon a megoldhatatlannak látszó 
dramaturgiai katasztrófákon, amelyekkel a prózai színésznek mondatról mondatra, 
szituációról szituációra meg kell küzdeni. De összekapcsolt bennünket a nagy Shakespeare-
szerep, Othello is. A világirodalom e legcsodálatosabb szerepét szinte egyidıben játszhattuk. 
Egymásra gyakorolt hatásunk az elıadásban mindig érezhetı volt. Nehéz lenne utólag 
kimutatni, hogy egy-egy árnyalat megfogalmazásában mennyire hatottunk egymásra. 

Könyvét olvasva azt látom, hogy minden diadala, öröme, megérdemelt nagy sikere 
ellenére az ı kínlódása, mővészi gyötrelme sem volt sokkal kevesebb, kisebb, mint 
bármelyikünkké, akiket ilyen nagy szerepekkel, feladatokkal vert és ajándékozott meg a 
színészi sors. Végül is ilyen nagy szerepekben megbukni is jó. Belehalni is jó.  

Simándy Józsefnek ezt a tudatos, életmőépítı tehetségét, küzdelmét Szeged óta nem 
kívülállóként, hanem lelki testvérként figyelem, átélem és irigylem. Olyan személyiség ı, aki 
minden személyes, társadalmi, mővészi kataklizma leküzdésével meg tudta ırizni mindmáig 
bánki méltóságát. Az élet minden helyzetében igazi emberi tartással jelenik meg. Györöki 
pincéjében is olyan házigazda, mint a Nagyúr. Megrendült pillanataiban sem a bánki sértıdés, 
hanem a bánki szenvedély, méltóság, fájdalom lobog benne. 

Szeged mindkettınk számára Szeged. Olyan volt, mint egy szellemi bölcsı, ahonnan 
kilépve megtanultunk járni, gondolkodni, cselekedni, felelısséget vállalni. Rengeteg 
szélsıség között éltünk a városban. Fiatalok voltunk, a fiatalság összes szamárságait 
elkövettük. De boldogok voltunk, tele reményekkel. Azt éreztük, hogy az élet vár bennünket, 
igényt tart ránk, ezt a bánásmódból is le lehetett szőrni, mert a színház szellemi vezetése ilyen 
értelemben támasztott igényeket velünk szemben. A féktelen, mohó teremtése és életvágy 
sokszor sodort bennünket szélsıségekbe. Minden fegyelmezett azonban a színházzal szemben 
táplált tisztelet és az alkotó munka. Ez kényszerített minket tiszteletre egymás iránt s arra, 
hogy mindig hozzátörjük magunkat a feladatokhoz. 

A könyvet olvasva az az érzésem – a végsı megfogalmazás Dalos László szép 
munkája –, hogy sokkal visszafogottabb, mint az az ember, aki ezt az életmővet 
megteremtette. Ám így is érzem a sorokból az átgyötrıdött éjszakákat, éveket, 
szenvedélyeket. Azt a szép, nagyívő pályaképet, amely végül is egy olyan színészi példát 
reprezentál, amire minıségi jelzıként tudjuk mondani: magyar színész. Az élet kiválasztotta 
ıt erre a feladatara. Bánk szerepét sokan éneklik ma és a közeljövıben is. De azt hiszem, az ı 
alakítása mővészi mérce: ı lesz a Nagyúr számunkra.  


