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Gárdonyi Géza és a zene**  
– ajánlás zeneterapeutáknak  

 
Gárdonyi Géza ének-zenei kapcsolódásai sajnos kevéssé ismertek. Szerény a 

vonatkozó irodalom is.  
Az 1894. április 6.-án kelt önéletrajzból (5) idézünk: 
„A paradicsom, operett 1 felv. elıször adták Szegeden 1893. febr. 29. …”  
A mőbarátok 1890.-ik évi operaszöveg pályázatán Argyélus címő szövege díjat 

nyert... 
Négy dal is jelent meg tıle: Jaj de fehér a liliom és Feljöttek már a csillagok 

Nádor Kálmán kiadásában 1892-ben Annuska lelkem és Aszondom jónapot dalai 
1894-ben a Zenelap zenemelléklete gyanánt. … 

Írt … egyházi énekeket (a Tanítóbarát zenemellékletei) –  
„Gárdonyi Géza, *1863. VIII. 3. Agárd, �1922. október 30. Eger: író, költı. 

Pályája elején kántor volt; zongorázott s néhány dalt is szerzett. Megjelent nótái: 
Feljöttek már a csillagok, Ez a világ mi vóna (A bor címő népszínmővében, 1901) és 
Ázsiában ciprusfából nagyerdı (Főzfalevél, nyárfalevél ... címő verseskötete élén, 
1904). Zenei vonatkozású cikkei: Régi zenénk kincsei, Zeneirodalmi Szemle, 1895.V. 
4., Káldy Gy. győjteményérıl; A czimbalom meg a magyar nóta (Magyar Hírlap 
1895, 166. és Nemzet 168. számú). Árgyrus-librettója 1891-ben elnyerte a 
Mőbarátok Köre pályadíját; Freistadt Dezsı Bécsben élt magyar zeneszerzı 
zenésítette meg (1895; elıadásáról nincs adatunk). Gárdonyi Géza írta a szövegét 
Barna Izsó A paradicsom operettjének is (1893). Verseit többen megzenésítették, 
köztük Dankó Pista, Lányi Géza, Szabados Béla és Radó Aladár."  

A két közlésbıl kiderül Gárdonyi Géza több irányú ének-zenei kreativitása: 
énekelt, zongorázott, dalokat szerzett, zenetörténeti cikkeket írt, operett 
szövegkönyvet alkotott. 

Az operettet illetıen jelentıs, népszerő komponistánk Barna Izsó. A Zenei 
lexikonból (1): „Barna Izsó, 1859. IX. 4. Pest, �1940. Zeneszerzı, karmester … 
Mővei: számos operett köztük: A paradicsom (Gárdonyi Géza, 1892.)” (A halálozás 
pontos ideje és helye hiányzik.) Sajnos, nem vették figyelembe az író önéletrajzát (5), 
amely szerint 1893-ban volt a bemutató. 

                                              
* fıorvos, zeneterapeuta, egyetemi oktató, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság tagja 
**  Gárdonyi Géza és Dankó Pista hosszú és kitőnı zenei együttmőkodését, barátságát másik tanulmányban 

összegezük 
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Az operett történetét vázoló kötet (2) méltatja a kitőnı komponistát, Barna 
Izsót. „1859. szeptemberében született” – hiányos ez is, más születési, halálozási adat 
nincs. A „fontosabb operettjei és daljátékai” sorában „A paradicsom” – a szövegíró, 
Gárdonyi Géza neve nélkül. 

A legújabb lexikon (3) születési hónapjaként nem szeptembert adja meg, 
hanem: XI.4.-ét. Lehet, nyomdai felcserélés, IX. helyett fordítottja, XI. Az 
elhalálozás helye Budapest, 1940., a hónap és a nap nem található. A fı mővek 
között operettek, ezek egyike: „A paradicsom (1892).” 

Átvették a korábbi zenei lexikon (1) évszámát – 1892., Gárdonyi Géza 
önéletrajzában (5) 1893. 

Szomorú, hogy hibák, hiányosságok éppen lexikonokban fordulnak elı. 
Gárdonyi Géza értékes munkát végzett az ének-zenemővészet szép területén is. 

Közelgı évfordulói alkalmából kérjük kottái kiadását, alkotásai mősorra tőzését és 
CD, DVD kiadását a televízió és rádió csatornák mősorával, zenés színházaink 
elıadásainak felvételeivel. Köszönjük. 
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————————   � �   ——————— 
 

„Amiként Jókai Mór a történeteivel, Lehár Ferenc a dallamaival szerzett 
örömet az emberek millióinak!” 

Kodály Zoltán 
„Legjobb orvosság a zavart idegre,  
Lassú zene gyógyítsa bús velıd....”  
„Ének édes hatalom: tıle minden fájdalom mély álom, vagy síri csend.”  
„Muzsika, vers üdítse lelkedet.” 

William Shakespeare 
„Nemcsak esztétikai gyönyörőség számomra, hanem megtartó szellemi erı is. A 

zene az anyanyelv leánytestvére. Amíg az emberek énekelnek, az emberség 
kiapadhatatlan.” 



 114 

Sütı András 
„….felsóhajtok: gyógyíts meg, Zene...”  

Szabó Lırinc  


