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Gregor Joseph Werner
(1693-1766)

Der Gute Hirt

  CD2 [31:24]

  ACTUS SECUNDUS
 1 Recitativo  Nun bin ich mied und matt [PB, AK] 2:24
 2 Aria Sexta  Auf, auf, mit hurtig schnellem Lauf [PB] 3:07
 3 Recitativo e Arietta  O, du geheiligter Ort [ÁK, LN] 2:46
 4 Aria Settima. Duetto  Deine froh‘ Wort‘ ich verachte [ÁK, LN] 5:42
 5 Recitativo  Endlich bin ich so weit gekommen [ZM, LN] 4:34
 6 Accompagnato  O ihr alle, die ihr vorbei nun gehet [ZM] 2:00
 7 Aria Ottava  Steinhartes Felsenherz [ZM] 3:57
 8 Accompagnato  O du gebenedei, guter Hirt [ÁK] 2:16
 9 Chorus deren Hirten  So komme dann herbei [Choir] 1:40
 10 Accompagnato  So sei es dann gewagt [ÁK, LN] 1:17
 11 Chorus deren Schäflein  So lasst uns auch dann gehen [Choir] 1:39

  CD1 [53:25]

  ACTUS PRIMUS
 1 Introductio 4:24
 2 Recitativo  Wohlan lasst uns mit Rosen krönen [ÁK] 1:40
 3 Aria Prima  Nun ihr, Blumen auf den Feldern [ÁK] 6:01
 4 Recitativo  Wie? Was höre ich? [PB, LN] 7:40
 5 Aria Seconda Ach, schiegle dich, mein Geist [LN] 6:07
 6 Recitativo  Ach Schäflein, komme doch [PB] 1:13
 7 Aria Tertia Das Hirschlein nicht so schnell [PB] 7:55
 8 Recitativo  Du daurest nicht, mein Kind [PB, LN] 3:04
 9 Aria Quarta  Die Liebe hat kein Ziel [LN] 4:56
 10 Recitativo e accompagnato  Auf, auf, ihr wild‘ Syrenen [ÁK, LN] 7:17
 11 Aria Quinta  Hinweg mit der Melancholie [ÁK] 3:06



Esterházy Music Collection 
The music heritage of Hungary

Founded by King Saint Stephen I (975–1038), Hungary has a millennial cultural heritage with an  
outstanding musical legacy. The “Esterházy Music Collection” is a series dedicated to presenting musical 

treasures largely forgotten over the centuries. It pays tribute to one of the most important Hungarian noble 
families, the imperial princes of Esterházy. From the 17th to the 19th century, the Princes of Esterházy were  

as generous patrons of the arts as the most influential rulers of France, England and Austria.

Esterházy Music Collection 
Héritage musical de Hongrie

L‘empire millénaire du roi de Hongrie Saint Stéphane (975–1038), patrimoine culturel de la Hongrie his-
torique, est également remarquable du point de vue musical : la série d’enregistrements « Esterházy Music 
Collection » fait revivre des trésors musicaux dont beaucoup ont été oubliés au cours des derniers siècles.  

Par son nom, cette collection rend hommage à la famille princière impériale Esterházy, l‘une des plus  
importantes dynasties aristocratiques de Hongrie. Au cours des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, ses membres furent 

d’éminents mécènes artistiques, comparables aux souverains français, anglais ou autrichiens de l‘époque.

Esterházy Music Collection 
Musikalisches Erbe Ungarns

Das von König Stephan I. dem Heiligen (975–1038) gegründete Ungarn verfügt über ein tausendjähriges 
Kulturerbe mit einem herausragenden musikalischen Vermächtnis.  Die „Esterházy Music Collection“ ist eine 
Reihe, die sich der Präsentation musikalischer Schätze widmet, die im Laufe der Jahrhunderte weitgehend 

in Vergessenheit geraten sind. Sie ehrt eine der bedeutendsten ungarischen Adelsfamilien, die Reichsfürsten 
von Esterházy. Vom 17. bis zum 19. Jahrhundert sind die Fürsten von Esterházy als großzügige Kunstmäzene 

vergleichbar mit den einflussreichsten Herrscher von Frankreich, England und Österreichs.

Esterházy Music Collection 
Magyarország zenei öröksége 

Szent István magyar király (975–1038) ezeréves birodalma, a történelmi Magyarország kulturális öröksége 
zenei téren is kiemelkedő: az „Esterházy Music Collection” lemezsorozat olyan zenei kincseket kíván a világ 
elé tárni, melyek jelentős része az elmúlt évszázadok alatt feledésbe merült. Gyűjteményünk névválasztásá-

val az Esterházy birodalmi hercegi család – Magyarország egyik legfontosabb arisztokrata dinasztiája  
– előtt tisztelgünk: e család tagjai a 17-18-19. század folyamán a kor francia,  

angol vagy osztrák uralkodóival egyenértékű művészetpártolók voltak. 
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Gregor Joseph Werner
The Good shepherd

The Baroque masterpiece was discovered in Joseph 
Haydn’s music library, and, after its first perfor-
mance in Eisenstadt on Good Friday 1739, waited 
almost three hundred years for a chance to be 
placed by music connoisseurs at the forefront of 
European music history.

The composer, Gregorius Joseph Werner, served the 
Esterházy princes for 38 years (1728-1766), contrib-
uting to the musical life of Vienna-influenced Eisen-
stadt (Kismarton) in Western Hungary by performing 
his own high-quality late Baroque works and also 
works by his contemporaries. Born in Ybbs, a town 
on the upper part of the Danube, the Austrian com-
poser was presumably the disciple of Johann Joseph 
Fux and was the organist of Melk Abbey when he 
entered the service of the Esterházy princes, one 
of the most affluent aristocratic families of Europe 
which had held the title of imperial prince since 
1687, ruling over an estate the size of a small coun-
try that was acquired after driving out the Ottomans 
in 1686 and with a generations-long history of sup-
porting the arts.
The oeuvre which is attributable to Werner as a 
composer – which at its time was a significant rep-
resentative of the secular, vernacular South German 
musical tradition of the European Baroque – fell 

victim to the great change in musical taste that 
occurred in the middle of the 18th century and, al-
most inevitably, was for a long time off the radar of 
impartial scrutiny. This is all the more regrettable 
because Werner left us many far-from-mediocre 
pieces of European residential music in the many 
hundreds of manuscripts that were preserved in the 
private collection of the Esterházy princes through 
the twists and turns of history and which since 1949 
has constituted one of the most precious parts of 
the Music Collection of the National Széchényi Li-
brary. 
In a rather one-sided way, Werner is known in mu-
sical literature mainly because, towards the end 
of his career – after 33 years of faithful service – 
Prince Paul Anton came up with the idea of hiring a 
young assistant Kapellmeister to assist him who, as 
it turned out, was no other than the young Joseph 
Haydn. The Prince naturally instructed the experi-
enced elderly maestro to officially check that his 
new colleague (hired in 1761) was performing all his 
duties. Haydn himself seems to have held his pre-
decessor-in-office in high esteem. This is indicated 
by the fact that – presumably with the permission 
of the Prince himself – he borrowed the scores of 
21 works by Werner (9 Latin lamentations and 12 
oratorios for Good Friday) and kept the copies in 

his own music library; moreover, he even picked 6 
themes from Werner’s brilliantly executed fugues 
as the primary themes of his string quartets. (These 
works, commemorating Werner - “VI Fugen in Quar-
tetten … von G. J. Werner … neu herausgegeben 
von … Joseph Haydn” - were published in 1804 and 
1805 by the publisher Artaria.)
The Kapellmeister’s contract between Werner and 
the Esterházy family is dated 10 May 1728. His first 
employer was the widow of Prince Joseph Esterházy, 
Baroness and Regentess Maria Octavia zu Theras 
und Sonnenberg von Gilleis (1688-1762), who had 
been widowed since 1721 and was the administra-
tor of the entailed estate until her son Paul Anton 
reached the age of majority in 1734. She must have 
been an extraordinary personality. Although she 
managed the Eisenstadt estate from Vienna, she 
was able to provide a strong education for her five 
children fathered by prince Joseph Esterházy and, 
with the help of her advisers, manage the economic 
and artistic affairs of the entailed estate of the Es-
terházy princes.
Werner, who had already been married when he ar-
rived at the court, was hired by the regentess on an 
annual salary of 400 florins and service accommo-
dation in Eisenstadt. Werner’s four children - three 
sons and a daughter - were born in rapid succession 
between 1731 and 1736. He was aided and sup-
ported by his wife, who also was also well-versed 
in music.
In addition to performing the many duties of a court 
composer and Kapellmeister – composing music for 
musical festivities celebrating the birthdays and 

anniversaries of the members of the Prince’s fam-
ily and for special church occasions, and of course 
rehearsing and directing performances – Werner’s 
duties also included the administrative and man-
agement tasks related to the music library and the 
musical instruments owned by the court, tutoring 
new pupils, acquiring and copying music, and print-
ing librettos. His masters – first the regentess, then 
from 1734 her first-born son, Prince Paul Anton 
(1711-1762), who would inherit the estate and who 
was succeeded by Prince Nikolaus “the Magnificent” 
(1714-1790) in 1762 – expected him to do nothing 
less than import the musical opulence of the Vien-
nese imperial court into their home.

During the last third of the 17th century, thanks to 
commissions by Holy Roman Emperor and King of 
Hungary Leopold I (1655-1705), himself an accom-
plished composer, a special musical genre became 
fashionable throughout the empire: a particular 
musical-dramatic form of the Holy Week oratorio 
performed around the holy sepulchre of Catholic 
churches, the so-called “sepolcro” oratorio (the 
Latin word “sepulcrum” means sepulchre or tomb). 
This genre, a staged musical performance presenting 
the burial of Jesus Christ, can be traced back to me-
dieval mystery plays and was a part of church music 
practice in Central Europe as late as the 1730s.
The oratorio Der Gute Hirt / The Good Shepherd is 
such a “sepolcro” oratorio originating from the Vi-
ennese court tradition. On 28 March 1739, the Good 
Friday service held in the Palace Chapel in Eisen-
stadt was centred around a musical drama setting 
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of Gregor Werner’s own text based on the Parable of 
the Good Shepherd in the Gospel of Luke, thereby 
commemorating Jesus Christ’s death on the cross at 
Golgotha. The single lost sheep is the symbol of man 
who, having revolted and lost his secure place in 
Paradise, can be guided back to the path of salva-
tion – according to Werner’s musical testimony – 
only through the sacrifice of the all-forgiving Good 
Shepherd/Jesus, the Father’s only son, who will 
never leave him.

The Palace Chapel in Eisenstadt was built during the 
time of Palatine Paul Esterházy (1635-1713), when 
between 1663 and 1672 the old medieval castle of 
Eisenstadt was developed into an opulent Baroque 
residence by the Palatine, one of the most signifi-
cant Hungarian statesmen of the Esterházy family. 
Starting in 1674, professional musicians were hired 
to play in the Palace Chapel, which had been con-
secrated in 1660, and an organ was also built by 
Georg Winkler, an organ builder from Wiener Neu-
stadt. In 1685, the relics of Saint Constantine were 
sent to the Prince by Pope Innocent IX himself and 
were placed in a glass coffin on the eastern altar. At 
the time of Paul’s grandson, Prince Paul Anton, the 
chapel – an intimate yet luxurious venue – received 
a baptismal font and three paintings depicting, re-
spectively, the Holy Trinity, the figure of a monk, and 
Saint Peter. Werner’s oratorio was to be devised for 
a performance in this setting. The painting of the 
monk was presumably completed by 1739, because 
one of the protagonists of the German-language 
two-act tragedy is a Pilgrim (sung by a bass) who 

is on his way to Jerusalem when he meets the Lost 
Sheep (soprano) and the Good Shepherd (alto, in 
later life, tenor) who is in search of the Sheep. The 
oratorio also features the character of Echo (sopra-
no), familiar from pastoral plays, and in addition to 
the continuo and strings, the scoring also includes a 
wonderful pairing of two unusual wind instruments: 
the chalumeau and the Baroque trombone.
One of a trilogy of parables in Luke 15 that also 
includes the Parable of the Lost Coin and the Par-
able of the Prodigal Son, Jesus’s Parable of the Lost 
Sheep may have been well known by the congre-
gation filling the chapel on Good Friday, while the 
other meditations included in the piece, such as the 
air on the power of love based on 1 Cor. 13 (4. Air, 
“Love is not cunning”) and paraphrases of the text 
of Psalm 42 (3. Air, “As a deer longs for a flowing 
streamlet”), were also common knowledge to the 
18th-century educated public.
The oratorio consists of 21 numbered movements, 
starting with an orchestral Introductio with a slow-
fast tempo scheme, dramatic chord-blocks and omi-
nous “knocking” rhythms. The progression of a series 
of recitatives and da capo arias – the latter even oc-
casionally in an Italianate opera buffa mood – stops 
for the Sermon at the dramatic climax of the story, 
after the exultant aria of the Lost Sheep praising 
unbounded life (“Away, now, with sadness”). Then, in 
the duet with the Pilgrim and the Lost Sheep, comes 
an inevitable clash of views between the little 
Sheep, who praises the worldly joys of life and unre-
strained freedom, and the Jerusalem-bound Pilgrim, 
who gently and protectively reprimands the Sheep 

and argues in favour of life lived with an eye on 
Heaven. The recitatives occasionally contain thor-
oughly surprising, harsh turns of speech depicting 
hellish scenes of the Last Judgment. In stark con-
trast to the moderate adages of the biblical parable, 
here we can hear the bitter, reproachful dialogues 
between parent and child so familiar in all ages. 
(“Oh you arrogant child [...] Have you forgotten God 
who can push you in bitter fear and need at a blink 
of an eye, or can shorten the time of your life by giv-
ing you a swift death?” [Scena 5]) The child-sheep 
sets the unrestrained joys of life in contrast to relin-
quished desires and the strict rules fixed by the par-
ents. The little stray sheep is reminded by the world 
of adults of the “four last things”: death, judgment, 
heaven, and hell. The pious sermons of the Pilgrim – 
who delivers them as an intermediary between the 
Father and the Good Shepherd – are swept aside by 
the Sheep in the casual and self-confident tone of 
the Serpinas and Rosinas of Neapolitan opera buf-
fa, portrayed vigorously by the music in a manner 
reminiscent of the Italian models. However, behind 
the intentionally elevated discourse of the festive 
Baroque oratorio, the familiar and yet unfamiliar 
terror felt by many in the 18th century can suddenly 
be sensed.
Between 1738 and 1742 a severe plague raged in 
the eastern half of Hungary and in Transylvania. In 
the course of four years as many as 250 thousand 
people perished. Werner structures Der Gute Hirt 
with an iron fist, with recurring knocking motifs 
repeating a single note that permeate the whole 
oratorio and a rhythmical framework that is some-

times dramatic, sometimes ominous, and sometimes 
suggests an unruly beating heart. At the time the 
piece was composed, the sole guarantee of survival 
was protecting one’s children by keeping them in 
the safe haven of family life. 
At the end of the journey – after the Good Shep-
herd’s sacrifice at Golgotha depicted by one of the 
most beautiful confessions in the work, a cantilena 
in siciliano rhythm (8. Air) – the little Sheep, now 
found and returned to her Father after repenting 
and being forgiven, is greeted first by the four-part 
choir of the shepherds and then, in the last move-
ment, by a beautiful four-part choral fugue sung 
by the sheep. The repetitive, knocking, single-note 
“reminder” motifs can be found here again, in both 
rhythm and melody, but now with a different mean-
ing: first as a symbol of grace coming from the Good 
Shepherd, and then as the musical symbol of rejoic-
ing over salvation of the congregation, which has 
accepted back the little sheep who “was lost, and 
now is found”.

Katalin Szőnyiné Szerző
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Ce chef-d’œuvre baroque, découvert dans la biblio-
thèque musicale de Joseph Haydn, a attendu, après 
sa première exécution à Eisenstadt le Vendredi Saint 
de 1739, quelques trois cents ans pour occuper, 
grâce aux connaisseurs en la matière, une place de 
choix dans l’histoire de la musique européenne.

Le compositeur, Gregorius Joseph Werner, au service 
des princes Esterházy pendant 38 ans (1728-1766), 
a contribué à la vie musicale — sous influence vien-
noise — de la cour d‘Eisenstadt (Kismarton, en hon-
grois) en Hongrie occidentale en faisant jouer non 
seulement ses œuvres, toutes de haute qualité et 
appartenant au Baroque tardif, mais encore celles 
de ses contemporains. Né à Ybbs, cité sur la rive 
droite du Danube, le compositeur autrichien qui 
fut probablement disciple de Johann Joseph Fux, 
était l’organiste de l’abbaye de Melk quand il entra 
au service des Esterházy, princes impériaux depuis 
1687  ; cette famille aristocratique, l‘une des plus 
riches d’Europe, régnait sur un domaine de la taille 
d’un petit pays, acquis après avoir chassé les Otto-
mans en 1686, soutenait les arts depuis plusieurs 
générations. 
L’œuvre, dont la musique est attribuable à Werner 
— qui était à l’époque un représentant important 
de la tradition musicale laïque baroque du Sud de 

l‘Allemagne — fut victime du grand changement 
du goût musical qui s’est produit au milieu du 
XVIIIe siècle et lui causa, presque inévitablement, 
un préjudice en la soustrayant pendant longtemps 
à un examen impartial. C’est d’autant plus regret-
table que Werner nous a laissé une grande quantité 
d’œuvres remarquables de musique de cour parmi 
les centaines de manuscrits conservés à travers 
les rebondissements de l’histoire dans les archives 
privées des princes Esterházy qui, depuis 1949, 
constituent l’une des parties les plus précieuses de 
la Collection de Musique de la Bibliothèque natio-
nale Széchényi. 
Werner est surtout connu dans la littérature musi-
cale d’une manière plutôt partiale, comme le pré-
décesseur d’un jeune assistant au poste de maître 
de chapelle que prince Paul Anton eut l’idée de 
lui adjoindre — à la fin de sa carrière, après 33 
ans de loyaux services — et qui s’est avéré n’être 
autre que le jeune Joseph Haydn ! Le prince char-
gea naturellement le vieux maître expérimenté de 
s’assurer officiellement que son nouveau collègue 
(engagé en 1761) était capable d’exercer toutes ses 
fonctions. Pour sa part, Haydn semble avoir tenu 
son prédécesseur en haute estime : il emprunta en 
effet — probablement avec la permission du prince 
lui-même — les partitions de 21 œuvres de Werner 

Gregor Joseph Werner
le Bon Pasteur
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(9 lamentations latines et 12 oratorios pour le Ven-
dredi saint) et en conserva les copies dans sa propre 
bibliothèque musicale. En outre, il choisit même 6 
thèmes de fugues brillamment réalisées par Wer-
ner pour les convertir en thèmes principaux de ses 
quatuors à cordes. (Ces œuvres commémorant Wer-
ner — VI Fugen in Quartetten … von G. J. Werner … 
neu herausgegeben von … Joseph Haydn — ont été 
publiées en 1804 et 1805 par l’éditeur Artaria.)
Le contrat de maître de chapelle signé par Werner et 
la famille Esterházy est daté du 10 mai 1728. Le pre-
mier employeur fut la veuve du prince Joseph Este-
rházy, la baronne et régente Maria Octavia zu Theras 
und Sonnenberg von Gilleis (1688-1762) qui devint, 
à la mort de son époux en 1721, l’administratrice de 
la succession jusqu’à la majorité de son fils Paul An-
ton en 1734. Elle devait posséder une personnalité 
extraordinaire : elle dirigeait en effet non seulement 
le domaine d’Eisenstadt depuis Vienne mais encore 
fut en mesure de fournir une solide éducation aux 
cinq enfants qu’elle eut avec le prince Joseph Este-
rházy ; en outre, aidée par ses conseillers, elle gérait 
les affaires économiques et artistiques qu’impliquait 
la succession des princes Esterházy.
Werner, qui était déjà marié à son arrivée à la cour, 
fut engagé par la régente avec un salaire annuel de 
400 florins et un logement de service à Eisenstadt. 
Les quatre enfants de Werner — trois fils et une fille 
— sont nés à intervalles rapprochés entre 1731 et 
1736. Le compositeur fut aidé et soutenu par son 
épouse, qui était très versée en musique.
Werner devait s’acquitter de ses nombreuses fonc-
tions de compositeur de la cour et de maître de cha-

pelle — composer de la musique pour les festivités 
musicales célébrant les anniversaires des membres 
de la famille du prince et pour les occasions spé-
ciales de l’église et, bien sûr, diriger les répétitions et 
les interprétations — mais aussi des tâches adminis-
tratives et de gestion liées à la bibliothèque musi-
cale et aux instruments de musique appartenant à la 
cour, sans compter l’éducation des nouveaux élèves, 
l’acquisition et la copie de partitions et l’impression 
des livrets ! Ses patrons —la régente, puis, à partir 
de 1734, son fils aîné, le prince Paul Anton (1711-
1762), qui hérita de la succession et fut remplacé 
par le prince Nikolaus « le Magnifique » (1714-1790) 
en 1762 — s’attendaient à ce qu’il ne fasse rien de 
moins que d’importer l’opulence musicale de la cour 
impériale viennoise dans leur palais.

Au cours du dernier tiers du XVIIe siècle, grâce à 
des commandes du saint empereur romain et roi de 
Hongrie Léopold Ier (1655-1705), qui était un com-
positeur accompli, un genre musical caractéristique 
devint à la mode dans tout l’empire  : une forme 
dramatique particulière de l’oratorio de la Semaine 
Sainte interprété autour des saints-sépulcres des 
églises catholiques, l’oratorio «  al sepolcro.  » Ce 
genre d’œuvre musicale représentant scéniquement 
l’enterrement de Jésus-Christ, qui peut remonter 
aux mystères médiévaux, fit partie de la pratique 
musicale religieuse en Europe centrale jusqu’en 
1730.
Der Gute Hirt (Le Bon Pasteur) est précisément 
un oratorio «  al sepolcro  » issu de la tradition de 
la cour viennoise. Le 28 mars 1739, le service du 

Vendredi Saint dans la chapelle du Palais à Eisens-
tadt, était centré sur un drame mis en musique par 
Gregor Werner qui écrivit aussi le texte inspiré de la 
parabole du Bon Pasteur dans l’Evangile selon Luc, 
commémorant ainsi la mort de Jésus-Christ sur la 
croix du Golgotha. La brebis égarée est le symbole 
de l’homme qui, après s’être révolté et avoir perdu 
sa place réservée au paradis, peut être ramené sur 
le chemin du salut — selon le témoignage musical 
de Werner — uniquement grâce au sacrifice du Bon 
Pasteur / Jésus, le fils unique du Père, qui ne l’aban-
donnera jamais.

La chapelle du Palais à Eisenstadt a été construite 
à l’époque du prince Paul Esterházy (1635-1713), 
quand l’ancien château médiéval d’Eisenstadt fut 
transformé, entre 1663 et 1672, en une résidence 
baroque opulente par le prince, l’un des hommes 
d’état hongrois les plus importants de la famille Es-
terházy. À partir de 1674, des musiciens profession-
nels furent embauchés pour jouer dans la chapelle 
du palais, consacrée en 1660 et qui abritait un orgue 
construit par Georg Winkler, un facteur de Wiener 
Neustadt. En 1685, les reliques de saint Constantin 
furent envoyées au prince par le pape Innocent IX et 
placées dans un cercueil en verre sur l’autel orien-
tal. À l’époque du petit-fils de Paul, le prince Paul 
Anton, la chapelle — intime mais luxueuse — reçut 
des fonts baptismaux et trois tableaux représentant 
respectivement la sainte Trinité, un moine et saint 
Pierre. Werner a dû concevoir son oratorio pour être 
interprété dans ce cadre. Le tableau du moine a 
probablement été achevé en 1739, car l’un des pro-

tagonistes de la tragédie en deux actes (écrite en 
allemand) est un Pèlerin (une basse) en route vers 
Jérusalem qui rencontre la Brebis Égarée (soprano) 
et le Bon Pasteur (alto, et dans l’autre vie, ténor) à la 
recherche de la brebis ; Écho (soprano), personnage 
coutumier des pièces pastorales y est aussi présent. 
L’orchestre se compose du continuo et des cordes 
ainsi que d’une merveilleuse combinaison de deux 
instruments à vent inhabituels : le chalumeau et le 
trombone baroque.
L’une des paraboles de l’Évangile de Luc (15) — for-
mant une trilogie avec la parabole de la drachme 
perdue et celle du fils prodigue —, la parabole de 
Jésus et de la brebis égarée devait probablement 
être familière à la congrégation emplissant la cha-
pelle ce Vendredi Saint, tandis que d’autres médita-
tions incluses dans l’œuvre étaient, au XVIIIe siècle, 
également connues du public cultivé  : l’aria sur le 
pouvoir de l’amour tiré de 1 Corinthiens 13 (4. Aria 
«  L’amour n’est pas envieux  ») ou les paraphrases 
du Psaume 42 (3. Aria « Comme la biche assoiffée 
cherche l’eau vive »). 
L’oratorio, qui comprend 21 mouvements numé-
rotés, commence par une Introductio orchestrale 
dont le tempo répond au schéma lent-rapide, 
contenant des accords dramatiques et des rythmes 
inquiétants évoquant des « coups. » La progression 
d’une série de récitatifs et arias avec da capo — ces 
dernières occasionnellement dans le caractère de 
l’opera buffa — cesse pour laisser place au sermon 
à l’apogée dramatique de l’histoire, après l’aria 
débordant de joie de la brebis égarée et louant la 
vie sans limites (« Libre, maintenant, de tristesse »). 
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Puis le duo du pèlerin et de la brebis égarée révèle 
l’opposition inévitable de points de vue entre la 
petite brebis, louant les joies mondaines de la vie 
et la liberté effrénée, et le pèlerin lié à Jérusalem, 
qui réprimande doucement et d’une façon protec-
trice la brebis et plaide en faveur de la vie vécue en 
pensant au paradis. Le texte des récitatifs contient 
parfois des tournures extrêmement surprenantes, 
dures, illustrant les scènes infernales du Jugement 
Dernier et qui contrastent fortement avec les adages 
pondérés de la parabole biblique  : nous pouvons y 
entendre les dialogues amers, lourds de reproche 
et entre parents et enfants, si familiers à tout âge : 
« Ô toi, enfant arrogant [...] As-tu oublié Dieu, qui 
peut te faire tomber dans la peur amère et dans le 
besoin en un clin d’œil, ou peut raccourcir le temps 
de ta vie en te donnant une mort rapide ? » [Scène 
5]) Pour l’enfant-brebis, les joies effrénées de la vie 
contrastent avec les désirs qu’il faut abandonner et 
les règles strictes fixées par les parents. Le monde 
des adultes rappelle à la petite brebis égarée les 
«  quatre choses dernières  »: la mort, le jugement, 
le ciel et l’enfer. Les pieux sermons prononcés par le 
pèlerin — en tant qu’intermédiaire entre le Père et le 
Bon Pasteur — sont balayés par la brebis dans le ton 
désinvolte et confiant des Serpina et des Rosina de 
l’opera buffa napolitain, soutenu avec vigueur par la 
musique dont le style rappelle les modèles italiens. 
Mais nous pouvons soudainement déceler, sous le 
discours intentionnellement élevé de l’oratorio 
baroque festif, la terreur familière et tout à la fois 
inhabituelle ressentie au XVIIIe siècle par un grand 
nombre de personnes.

Entre 1738 et 1742, une grave épidémie de peste 
sévit dans la moitié orientale de la Hongrie et en 
Transylvanie  ; 250 mille personnes moururent du-
rant ces quatre ans. Werner structure Der Gute Hirt 
d’une façon implacable, avec des motifs récurrents 
évoquant des coups en répétant une même note qui 
imprègne tout l’oratorio et un schéma rythmique 
pouvant être dramatique, menaçant ou suggé-
rant un cœur battant la chamade. À l’époque de la 
composition de l’œuvre, la seule garantie de survie 
consistait à protéger ses enfants en les gardant dans 
le refuge de la vie familiale. 
 A la fin du voyage — après le sacrifice du Bon Pas-
teur au Golgotha illustré par l’une des plus belles 
révélations de l’œuvre, une cantilène sur un rythme 
de sicilienne (8. Aria) —, la petite brebis, à présent 
retrouvée et revenue chez son père après s’être 
repentie et avoir été pardonnée, est d’abord saluée 
par le chœur à quatre voix des pasteurs puis, dans 
le dernier mouvement, par une belle fugue cho-
rale à quatre voix chantée par les «  brebis.  » Les 
motifs répétitifs, évoquant des coups, formés par 
une même note servant de rappel, se retrouvent ici 
dans le rythme et dans la mélodie, mais cette fois 
avec une signification différente  : d’abord comme 
un symbole de grâce venant du Bon Pasteur, puis 
comme un symbole musical de réjouissance pour le 
salut de la congrégation, qui a accepté le retour de 
la petite brebis « égarée, et désormais retrouvée. »

Katalin Szőnyiné Szerző

Ágnes Kovács

Adriána Kalafszky

Zoltán Megyesi

Lóránt Najbauer  Péter Bárány
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Das hier eingespielte barocke Meisterwerk wurde 
in der Musikbibliothek Joseph Haydns entdeckt und 
wird hier erstmals wieder nach seiner Uraufführung 
in Eisenstadt am Karfreitag 1739 einem größeren 
Publikum präsentiert.

Der Komponist, Gregorius Joseph Werner, diente den 
Esterházy-Fürsten 38 Jahre lang (1728-1766) und 
trug wesentlich zum musikalischen Leben des von 
Wien beeinflussten Eisenstadt (Kismarton) in Wes-
tungarn bei, indem er seine eigenen hochwertigen 
spätbarocken Werke und auch Werke seiner Zeitge-
nossen aufführte. Der in Ybbs, einer Stadt am oberen 
Teil der Donau, geborene österreichische Komponist 
war vermutlich Schüler von Johann Joseph Fux und 
Organist des Klosters Melk, bevor er in den Dienst ei-
ner der wohlhabendsten Adelsfamilien Europas, der 
Esterházy-Fürsten, trat. Diese trug seit 1687 den Titel 
der kaiserlichen Fürsten und herrschte über ein Ge-
biet von der Größe eines kleinen Landes, das sie nach 
der Vertreibung der Osmanen im Jahr 1686 erworben 
hatte und das über eine über Generationen andau-
ernde Geschichte der Kunstförderung verfügte.
Das Œuvre, das Werner – seiner Zeit ein bedeuten-
der Vertreter der weltlichen, süddeutsch geprägten 
Musiktradition des europäischen Barock – als Kom-
ponist zugeschrieben wird, fiel dem großen Wandel 

des Musikgeschmacks Mitte des 18. Jahrhunderts 
zum Opfer und geriet fast zwangsläufig für lange 
Zeit aus dem Blickfeld einer unvoreingenommenen 
Betrachtung. Das ist umso bedauerlicher, als Werner 
in den vielen hundert Manuskripten, die sich in der 
Privatsammlung der Esterházy-Fürsten durch die 
wechselvolle Geschichte hindurch erhalten haben 
und die seit 1949 einen der wertvollsten Teile der 
Musiksammlung der Széchényi-Nationalbibliothek 
bilden, viele weit über das Mittelmaß hinausgehen-
de Werke europäischer Hofmusik hinterlassen hat. 
In der Musikwissenschaft ist Werner vor allem we-
gen eines biographische Details bekannt geblieben: 
gegen Ende seiner Karriere – nach 33 Jahren treuer 
Dienste – kam Fürst Paul Anton im Jahr 1761 auf die 
Idee, dem Kapellmeister einen jungen Assistenten 
zur Seite zu stellen, der ihm assistieren sollte und, 
wie sich herausstellte, kein Geringerer als der junge 
Joseph Haydn war. Der Fürst wies den erfahrenen 
älteren Maestro natürlich an, offiziell zu überprü-
fen, ob sein neuer Kollege alle seine Pflichten er-
füllte. Haydn selbst scheint seinen Amtsvorgänger 
übrigens sehr geschätzt zu haben. Darauf deutet 
die Tatsache hin, dass er – vermutlich mit Erlaubnis 
des Fürsten – die Partituren von 21 Werken Wer-
ners (9 lateinische Lamentationen und 12 Oratorien 
zum Karfreitag) ausgeliehen und die Abschriften 

Gregor Joseph Werner
Der Gute hirt

in seiner eigenen Musikbibliothek aufbewahrt hat; 
darüber hinaus hat er sogar sechs Themen aus Wer-
ners brillant ausgeführten Fugen als Hauptthemen 
für seine Streichquartette ausgewählt. (Diese Werke 
zum Gedenken an Werner – „VI Fugen in Quartetten 
... von G. J. Werner ... neu herausgegeben von ... Jo-
seph Haydn“ – wurden in den Jahren 1804 und 1805 
vom Verleger Artaria herausgegeben).
Der Kapellmeister-Vertrag zwischen Werner und 
der Familie Esterházy ist auf den 10. Mai 1728 da-
tiert. Seine erste Dienstherrin war die Witwe des 
Fürsten Joseph Esterházy, Baronin und Regentin 
Maria Octavia zu Theras und Sonnenberg von Gil-
leis (1688-1762), die seit 1721 verwitwet war und 
bis zur Volljährigkeit ihres Sohnes Paul Anton 1734 
die Nachlassverwaltung innehatte. Sie muss eine 
außergewöhnliche Persönlichkeit gewesen sein. 
Obwohl sie die Eisenstädter Besitzungen von Wien 
aus verwaltete, konnte sie ihren fünf Kindern aus 
der Ehe mit Fürst Joseph Esterházy, eine fundierte 
Ausbildung bieten und mit Hilfe ihrer Berater die 
wirtschaftlichen und künstlerischen Angelegenhei-
ten des Erbes der Esterházy-Fürsten verwalten.
Werner, der bei seiner Ankunft am Hof bereits ver-
heiratet war, wurde von der Regentin mit einem 
Jahresgehalt von 400 Gulden und einer Dienstwoh-
nung in Eisenstadt angestellt. Werners vier Kinder 
– drei Söhne und eine Tochter – wurden in rascher 
Folge zwischen 1731 und 1736 geboren. Er wurde 
von seiner Frau unterstützt und gefördert, die eben-
falls musikbegeistert war.
Neben den vielfältigen Aufgaben eines Hofkom-
ponisten und Kapellmeisters – Kompositionen für 

musikalische Feste zu den Geburts- und Jahrestagen 
der Mitglieder der Fürstenfamilie und zu besonderen 
kirchlichen Anlässen, und natürlich deren Einstudie-
rung und Leitung – gehörten zu Werners Aufgaben 
auch die Verwaltungs- und Leitungsaufgaben der 
Musikbibliothek und der höfischen Musikinstrumen-
te, die Betreuung neuer Schüler, der Erwerb und das 
Kopieren von Musik sowie der Druck von Librettos. 
Seine Dienstherren – zunächst die Regentin, dann 
ab 1734 ihr erstgeborener Sohn, Fürst Paul Anton 
(1711-1762), der das Anwesen erben sollte und 
1762 von Fürst Nikolaus „dem Prächtigen“ (1714-
1790) abgelöst wurde – erwarteten von ihm nicht 
weniger, als die musikalische Opulenz des Wiener 
Kaiserhofes in ihr Haus zu bringen.

Im letzten Drittel des 17. Jahrhunderts kam im gan-
zen Reich dank der Aufträge des römisch-katholi-
schen Kaisers und ungarischen Königs Leopold  I. 
(1655-1705), der selbst ein versierter Komponist 
war, eine neue musikalische Gattung in Mode: das 
so genannte „Sepolcro“-Oratorium (das lateinische 
Wort „sepulcrum“ bedeutet Grab), eine besonde-
re musikalisch-dramatische Form des Oratoriums 
für die Karwoche, die um das heilige Grab katho-
lischer Kirchen aufgeführt wurde. Diese Gattung, 
eine musikalische Inszenierung, die das Begräbnis 
Jesu Christi darstellt, lässt sich auf mittelalterliche 
Mysterienspiele zurückführen und war noch in den 
1730er Jahren Teil der kirchenmusikalischen Praxis 
in Mitteleuropa.
Werners Oratorium Der Gute Hirt ist ein aus der 
Wiener Hoftradition stammendes „Sepolcro“-Ora-



22 23

DEu T s Ch DEu T s Ch

torium. Im Mittelpunkt des Karfreitagsgottesdiens-
tes in der Schlosskapelle in Eisenstadt am 28. März 
1739 stand eine musikalisch-dramatische Verto-
nung von Gregor Werners eigenem Text nach dem 
Gleichnis vom Guten Hirten im Lukas-Evangelium, 
der an den Tod Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha 
erinnerte. Das einzelne verlorene Schaf ist das Sym-
bol des Menschen, der, nachdem er sich aufgelehnt 
und damit seinen sicheren Platz im Paradies verlo-
ren hat, nur durch das Opfer des allverzeihenden 
Guten Hirten/Jesus, des einzigen Sohnes des Vaters, 
der ihn nie verlassen wird, auf den Weg der Erlösung 
zurückgeführt werden kann – so Werners musikali-
sches Zeugnis.

Die Schlosskapelle in Eisenstadt wurde in der Zeit 
des Pfalzgrafen Paul Esterházy (1635-1713) erbaut, 
als zwischen 1663 und 1672 die alte mittelalter-
liche Burg Eisenstadt von dem Pfalzgrafen, einem 
der bedeutendsten ungarischen Staatsmänner der 
Esterházy-Familie, zu einer opulenten Barockre-
sidenz ausgebaut wurde. Ab 1674 wurden für die 
1660 geweihte Schlosskapelle Berufsmusiker en-
gagiert, und auch von Georg Winkler, einem Orgel-
bauer aus Wiener Neustadt, eine Orgel gebaut. 1685 
wurden von Papst Innozenz IX. selbst die Reliquien 
des heiligen Konstantin an den Fürsten gesandt und 
in einem gläsernen Sarg auf den Ostaltar gelegt. Zur 
Zeit von Pauls Enkel, Prinz Paul Anton, erhielt die 
Kapelle – ein intimer und zugleich luxuriöser Ort 
– ein Taufbecken und drei Gemälde, die die Heili-
ge Dreifaltigkeit, die Figur eines Mönchs bzw. den 
heiligen Petrus darstellen. 

Werners Oratorium sollte für eine Aufführung in 
diesem Rahmen konzipiert werden. Das Gemälde mit 
dem Mönchs wurde vermutlich 1739 fertiggestellt, 
denn einer der Protagonisten der deutschsprachigen 
zweiaktigen Tragödie ist ein Pilger (gesungen von 
einem Bass) auf dem Weg nach Jerusalem, als er auf 
das Verlorene Schaf (Sopran) und den Guten Hirten 
(Alt, später Tenor) trifft, der auf der Suche nach 
dem Schaf ist. Das Oratorium hat auch die Figur des 
Echos (Sopran), wie man sie aus pastoralen Stücken 
kennt, und neben dem Continuo und den Streichern 
enthält die Besetzung auch eine wunderbare Paa-
rung zweier ungewöhnlicher Blasinstrumente: das 
Chalumeau und die Barockposaune.
Das Gleichnis Jesu vom verlorenen Schaf, das Gleich-
nissen von der verlorenen Münze und vom verlorenen 
Sohn zu einer Trilogie von Gleichnissen in Lukas 15 
gehört, dürfte der Gemeinde, die am Karfreitag die 
Kapelle füllte, gut bekannt gewesen sein. Auch die 
anderen zum Stück gehörenden Betrachtungen, wie 
die Arie über die Macht der Liebe nach 1. 13 (4. Arie, 
Die Liebe hat kein Ziel) und Paraphrasen des Textes 
von Psalm 42 (3. Arie, Das Hirschlein nicht so schnell  
zum kühlen Bächlein eilet) gehörten zum Allgemein-
wissen des gebildeten Publikums des 18. Jahrhun-
derts.
Das Oratorium besteht aus 21 nummerierten Sät-
zen, die mit einer orchestralen Introductio mit 
langsam-schneller Tempoabfolge, dramatischen 
Akkordblöcken und ominösen „klopfenden“ Rhyth-
men beginnen. Die Folge einer Reihe von Rezitativen 
und Da-Capo-Arien – letztere sogar gelegentlich in 
italienischer Opera-Buffa-Manier – bricht nach 

der jubelnden Arie des Verlorenen Schafes, das das 
grenzenlose Leben preist („Hinfort, jetzt, mit Trau-
rigkeit“) am dramatischen Höhepunkt der Geschich-
te für die Predigt ab. Dann, im Duett von Pilger und 
dem Verlorenen Schaf, kommt es zum unvermeid-
lichen Konflikt zwischen der Ansichten des kleinen 
Schafs, das die weltlichen Freuden des Lebens und 
die uneingeschränkte Freiheit lobt, und denen des 
Jerusalem verpflichteten Pilgers, der das Schaf sanft 
und schützend zurechtweist und für ein auf dem 
Himmel gerichtetes Leben plädiert. Die Rezitative 
enthalten gelegentlich völlig überraschende, har-
te Wendungen, die höllische Szenen des Jüngsten 
Gerichts darstellen. Im krassen Gegensatz zu den 
gemäßigten Sprüchen des biblischen Gleichnisses 
hören wir hier die bitteren, vorwurfsvollen Dialoge 
zwischen Eltern und Kind, die in allen Altersstufen 
so vertraut sind. („O freches Menschenkind, [...] 
Hast dann auf Gott vergessen, der dich kann eilends 
stürzen in bittre Angst und Not, dein’ Lebenszeit ab-
kürzen mit einem schnellen Tod?“ [Akt I, Szene 5]) 
Das Kind-Schaf stellt die unbändige Lebensfreude 
den entsagten Wünschen und den von den Eltern 
festgelegten strengen Regeln gegenüber. Das kleine 
verirrte Schäflein wird von der Welt der Erwachse-
nen an die „vier letzten Dinge“ erinnert: Tod, Ge-
richt, Himmel und Hölle. Die frommen Predigten des 
Pilgers – der sie als Mittler zwischen dem Vater und 
dem Guten Hirten hält – werden von den Schafen im 
lässigen und selbstbewussten Ton der Serpinas und 
Rosinas der neapolitanischen Opera buffa beiseite 
gefegt, von der Musik in an italienische Vorbilder 
erinnernde Weise kraftvoll dargestellt. Doch hinter 

dem bewusst gehobenen Diskurs des festlichen Ba-
rockoratoriums ist plötzlich der vertraute und doch 
ungewohnte Schrecken zu spüren, den viele im 18. 
Jahrhundert empfunden haben. Zwischen 1738 und 
1742 wütete in der östlichen Hälfte Ungarns und in 
Transsylvanien eine schwere Pest. Im Laufe von vier 
Jahren kamen bis zu 250.000 Menschen ums Leben. 
Werner strukturiert Der Gute Hirt mit einer eiserner 
Hand, mit wiederkehrenden Klopfmotiven, die einen 
einzigen Ton wiederholen und das ganze Oratorium 
durchziehen, und einem rhythmischen Rahmen, der 
mal dramatisch, mal bedrohlich ist und manchmal 
ein unbändig schlagendes Herz suggeriert. 
Am Ende der Reise – nach dem Opfer des Guten 
Hirten auf Golgatha, dargestellt durch eine der 
schönsten Bekenntnisse des Werkes, eine Kantilene 
im Siciliano-Rhythmus (8. Arie) – wird das Schäf-
lein, das nun gefunden und nach Buße und Verge-
bung zu seinem Vater zurückgekehrt ist, zuerst vom 
vierstimmigen Chor der Hirten und dann im letzten 
Satz mit einer von den Schafen gesungenen schö-
nen vierstimmigen Chorfuge begrüßt. Die sich wie-
derholenden, klopfenden „Erinnerungs“-Motive  auf 
einem Ton finden sich hier wieder, sowohl im Rhyth-
mus als auch in der Melodie, aber jetzt in anderer 
Bedeutung: zunächst als Symbol der vom Guten Hir-
ten ausgehenden Gnade und dann als musikalisches 
Symbol der Freude über die Erlösung der Gemeinde, 
die das Schäflein, das „verloren war und jetzt gefun-
den ist“, wieder bei sich aufgenommen hat.

Katalin Szőnyiné Szerző
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A lemezünkön hallható barokk remekmű Joseph 
Haydn kottatárából került elő, és csaknem három év-
század óta várja, hogy az 1739. évi első nagypénteki 
kismartoni ősbemutatója után a zeneértő közönség 
újból az európai zenetörténet élvonalába sorolja.

A zeneszerző Gregorius Joseph Werner 38 éven át 
állt az Esterházy hercegek szolgálatában (1728-
1766), színvonalas késő barokk saját és kortárs mű-
vek bemutatásával ellátva a Bécs vonzáskörzetében 
élő nyugat-magyarországi Kismarton (Eisenstadt) 
zenei életét. A Duna északi folyása mellől, Ybbs 
városából származó osztrák zeneszerző a melki 
apátság orgonistájaként, majd a feltevések szerint 
Johann Joseph Fux tanítványaként, bécsi tanu-
ló évek után került az akkori művelt Európa egyik 
leggazdagabb, 1687 óta birodalmi hercegi címmel 
felruházott magyar főnemesi családjához, mely a 
török 1686-os kiűzése után országnyi birodalommal, 
a művészetek pártolásában pedig több nemzedékre 
visszamenő jelentős múltra tekinthetett vissza.
Wernerről meglehetősen sematikusan az vált a 
zenetudományi irodalomban közismertté, hogy pá-
lyája végén, 33 év hűséges szolgálata után - segít-
ségképpen – Pál Antal herceg egy fiatal másodkar-
mester után nézett, aki nem volt más, mint az ifjú 
Joseph Haydn. A Herceg természetesen a tapasztalt 
idős mestert bízta meg az 1761-ben frissen szerződ-

tetett kolléga teendőinek hivatali ellenőrzésével. Ez 
az életrajzi tény nem vált később Werner zenetörté-
neti megítélésének előnyére. Az európai és magyar 
zenetörténet nagy mulasztásaként a zenetudomány 
nem a kismartoni egyházzene Haydn érkezése előtt 
is már egyedülállóan magas színvonalát értékelte 
és tulajdonította Werner érdeméül, hanem szinte 
kizárólag azt elemezték, Haydn főnökeként milyen 
levéltári nyomokat hagyott maga után: volt-e olyan 
megnyilatkozása, mellyel kritikusan, vagy esetleg 
igazságtalanul nyilatkozott volna a bécsi klasz-
szicizmus élvonalába kerülő utóda munkásságáról. 
Rendkívül szűk volt ez a spektrum. Hiszen maga a 
Wernernek tulajdonítható zeneszerzői életmű, mely 
keletkezése idején az európai barokk népiesen világi 
délnémet zenei hagyományainak jelentős közvetítő-
je volt, a 18. század közepén hatalmas európai zenei 
ízlésváltás áldozata lett, és sokáig szinte törvény-
szerűen esett ki a tárgyilagos felfedezés hatósuga-
rából. 
Pedig Werner az európai rezidenciális zenélés nem 
középszerű alkotásait hagyta ránk abban a sok száz 
kéziratban, mely halála után az Esterházy hercegek 
magángyűjteményében, majd a történelem sors-
fordulói mentén 1949 óta az Országos Széchényi 
Könyvtár Zeneműtárának egyik legértékesebb állo-
mányrészeként maradt az utókorra. Hivatali elődjét 
maga Haydn is nagyra becsülhette, melyet jól jelez 

Gregorius Joseph Werner
Der Gute Hirt, szomorújáték két felvonásban
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az a tény, hogy – feltehetően hercegi gazdája enge-
délyével – 21 Werner-mű, 9 latin nyelvű lamentáció 
és 12 nagypénteki oratórium partitúráját kölcsön-
képpen maga mellett tartotta házi kottatárában, 
sőt: Werner remekmívű fúgáiból 6 témát fel is hasz-
nált vonósnégyesei főtémájaként. (Ezek a Wernerre 
emlékező művek – „VI Fugen in Quartetten … von 
G. J. Werner … neu herausgegeben von … Joseph 
Haydn” - az Artaria Kiadónál 1804-ben, 1805-ben 
rendre meg is jelentek.)
Wernernek az Esterházy-családdal kötött karmesteri 
szerződése 1728. május 10-én kelt.  Első megbízója 
az 1721 óta özvegyi státuszban élő hercegné, Her-
ceg Esterházy József özvegye, báró Maria Octavia 
zu Theras und Sonnenberg von Gilleis (1688-1762) 
régensnő volt, aki Pál Antal fia 1734-es nagykorúvá 
válásáig a hitbizomány gondnoka volt. Rendkívü-
li személyiség lehetett, hiszen anyósa Thököly Éva 
grófnő, a Magyarország szuverenitásáért Béccsel is 
szembeszálló Thököly Imre (1657-1705) fejedelem, 
kuruc vezér húga volt, jómaga pedig anyai ágon a 
hatalmas tekintéllyel rendelkező osztrák törökverő 
hadvezér, Guido von Starhemberg gróf (1657-1737) 
császári tábornagy unokájaként látta meg a nap-
világot. Egymással a harctereken is szembenálló 
politikai ellenfelek között kellett tehát már a saját 
családjában is széleskörű kapcsolataival, kifinomult 
diplomáciai érzékével a hatalmát megszilárdítania. 
Bár Bécsből irányította a kismartoni uradalmat, 
erős kézzel nevelte az Esterházy Józseftől származó 
öt főhercegi gyermekét, és tanácsadóival sikeresen 
intézte az Esterházy-hercegi hitbizomány gazdasági 
és művészeti ügyeit. 

Wernert, aki házas emberként érkezett már az ud-
varba, a régensnő 400 forintos éves jövedelemmel és 
kismartoni szolgálati lakás biztosításával vette fel. 
Hamarosan egymás után születtek Werner gyerme-
kei, 1731 és 1736 között 3 fiú és egy lány. Zeneileg 
is művelt feleségének köszönhetően Werner kismar-
toni otthonában meleg, családias légkör, őt zenei 
munkájában is támogató, értő feleség vette körül. 
Az udvari szolgálat rengeteg karnagyi és zeneszerzői 
feladata, a hercegi család egyes tagjainak születés- 
és névnapját köszöntő zenei ünnepségek, nevezetes 
vendégek érkezése, egyházi és világi ünnepségek 
zenei rendezvényei mellett Werner dolga volt a her-
cegi kotta- és hangszertár kezelése, az új növendé-
kek betanítása, a kották mindenkori beszerzésének, 
másoltatásának, de a librettók nyomtatásának ügy-
viteli feladata is. Az özvegy régensnő, majd 1734-
től a hitbizományt öröklő elsőszülött fiú, Pál Antal 
herceg (1711-1762), őt követően 1762-től „Fényes” 
Miklós herceg (1714-1790), nem kevesebbet vártak 
el tőle, mint hogy magas színvonalon, Bécs min-
tájára, a császári udvar zenei pompáját importálja 
udvarukba.

Még a 17. század utolsó harmadában, a zeneszer-
zői babérokkal is dicsekedő I. Lipót császár és ma-
gyar király (1655-1705) megrendelései nyomán egy 
különleges zenei műfaj vált divatossá birodalom 
szerte: ez volt a nagyheti oratórium speciális zene-
drámai formája, a katolikus templomok Szent Sírja 
körül bemutatott úgynevezett „sepolcro” oratórium. 
(Latinul a sepulcrum szó sírhelyet, síremléket jelent.) 
A középkori misztériumjátékokra visszavezethető, 

Jézus Krisztus temetését bemutató zenés szcenikus 
előadás még a 18. század harmincas éveiben is élő 
volt a közép-európai országok egyházzenei gyakor-
latában.
A lemezen hallható Der Gute Hirt / Jó Pásztor orató-
rium is egy ilyen bécsi udvari mintára visszavezet-
hető „sepolcro” oratórium. A kismartoni Kastélyká-
polna nagypénteki szertartása 1739. március 28-án 
Gregor Werner saját szövegére a Lukács Evangélium 
Jó Pásztor példázatát foglalta zenedrámába, így 
emlékezvén Jézus Krisztus golgotai kereszthalálára. 
A nyájból elveszett egyetlen bárány, a paradicsomi 
biztonságát elhagyó fellázadt ember szimbóluma, 
akinek megtalálása és az üdvösség ösvényére való 
visszavezetése csak az őt szüntelenül kereső, őt soha 
el nem hagyó, neki mindent megbocsájtó Jó Pásztor/
Jézus, az Atya egyetlen fia áldozatával lehetséges, - 
így szól Werner zenei bizonyságtétele.

A kismartoni kastélykápolna, mint a rendezvény 
színhelye, még herceg Esterházy Pál (1635-1713) 
nádor idejében épült, akkor, amikor az Esterházy-
család egyik legjelentősebb magyar államférfija 
1663 és 1672 között a régi kismartoni várat fényűző 
rezidenciává alakíttatta. Az 1660-ban felszentelt 
kastélykápolnában 1674-től már egyházi zenekart 
is szerződtettek, orgona is épült, mely a bécsújhe-
lyi Georg Winkler alkotása volt. 1685-ben maga a 
pápa, XI. Ince küldte el a hercegnek Szent Konstan-
tin relikviáit, melyeket üvegkoporsóban, a keleti ol-
táron helyeztek el. A bensőséges és egyben fényűző 
helyszín az unoka Pál Antal herceg idejében többek 
között keresztelő medencével és három festménnyel 

bővült, melyek a Szentháromságot, egy szerzetes 
alakját és Szent Pétert ábrázolták. Ebbe a környezet-
be kellett Wernernek a maga oratóriumát belekép-
zelnie. Feltehetően a szerzetes alakja festményként 
már készen lehetett 1739-re, mert a két felvonásos, 
német nyelvű szomorújáték egyik főszereplője egy 
szerzetest formázó Zarándok (basszus), aki Jeruzsá-
lem felé vezető vándorútján találkozik az Elveszett 
Báránnyal (szoprán) és az őt kereső Jó Pásztorral 
(alt, majd idősebb korában tenor). Szerepel még a 
darabban egy pásztorjátékokból ismert Visszhang/
Echo (szoprán) és a hangszerelésben a continuo és 
a vonóskar mellett két jellegzetes fúvós hangszer is, 
a pásztorfuvola (chalumeau) és a barokk trombone 
csodálatos párosa.
Az elveszett bárányról és a Jó Pásztorról szóló evan-
géliumi példázat, az elveszett drahma és a tékozló 
fiú (Lukács evangéliuma 15. részéből való) Jézus-
történetei közelségében az egész nagypénteki gyü-
lekezet számára ismert lehetett: a darabba szőtt 
egyéb elmélkedések, a szeretet hatalmáról szóló ária 
az I. Kor. 13-ból (4. ária: „A szeretet nem számító”) 
és a 42. zsoltárból származó szövegparafrázisok (3. 
ária: „A szarvas nem siet annyira a hűsítő patakocs-
kához”) szintén a 18. századi művelt ember bibliai 
közkincsét jelenthették.
A 21 számból álló oratórium lassú-gyors tempójú 
zenekari bevezetéssel, drámai akkordtömböktől, 
kopogó ritmusoktól vészterhes Introductio-val kez-
dődik. A recitatívókból és helyenként olasz vígope-
rai hangvételt is megcsillogtató, Da Capo áriákból 
építkező oratórium, a történet drámai pontján, az 
Elveszett Bárány diadalittas, a korlátok nélküli éle-



28

M aGya r

tet dicsőítő áriájánál („Félre hát a szomorkodással”) 
helyet ad a Szentbeszédnek. Ezután a Zarándok 
és az Elveszett Bárány duettjében összeütközik az 
életörömöt, fékezhetetlen szabadságot követelő 
bárányka és a Jeruzsálembe tartó Zarándok ég felé 
tekintő, a bárányt féltő, őt megrovó érvelése. A re-
citativókba néha egészen meglepő, érdes beszédfor-
dulatok, az utolsó ítélet pokoli képei is beszürem-
kednek. A bibliai példázat visszafogott fordulataihoz 
képest egy Szülő-Gyermek páros minden korból 
ismerős, keserű szemrehányásokkal teli dialógusait 
halljuk. („Ó, szemtelen gyermek / … / Tán elfelejtet-
ted Istent, ki téged egy szempillantás alatt keserű 
félelembe és szükségbe taszíthat, vagy életed idejét 
gyors halállal lerövidítheti?” - [Scena 5]) A gyermek-
bárány az élet határtalan örömeit szegezi szembe a 
lemondásokkal kikövezett, szigorú korlátokat állító 
szülői akarattal. A felnőttek világa a „négy utolsó 
dolog”, a halál, az utolsó ítélet, az igaz bíró szigo-
rú, majdani számonkérésére figyelmezteti a feleselő 
jószágot. A Bárány nápolyi olasz operai mintákat 
idéző életteli zenei portréja a mindenkori Serpinák, 
Rosinák vidám, magabiztos hanghordozásával sepri 
félre az útjába kerülő - az Atya és a Jó Pásztor köz-
vetítőjeként tanító - Zarándok kegyes prédikációit. 
Az emelkedettnek szánt ünnepi barokk oratórium 
hátterében egyszerre csak felsejlik a 18. századi em-

ber ismeretlen és mégis ismerős rettegése. 
1738 és 1742 között hatalmas pestisjárvány pusz-
tított Magyarország keleti felében és Erdélyben. 
Négy év alatt mintegy 250 ezer ember pusztult el: 
tízszer annyi áldozattal, mint a magyar történelem 
1526-os legnagyobb török-magyar csataveszté-
sénél, Mohácsnál. Werner – az egész oratóriumot 
átszövő – egy hangon repetáló kopogó motívuma-
ival, hol drámai, hol fenyegető, hol szívdobogást, 
aggodalmat kifejező ritmus-hálójával vasmarokkal 
fogja össze a Der Gute Hirt oratórium szerkezetét. A 
mű komponálása idején a családi élet biztonságában 
megmaradó gyermek jelentette a túlélés egyetlen 
biztosítékát. 
Az út végén – a Jó Pásztor golgotai áldozatával, 
a mű egyik legszebb, siciliano ritmusban éneklő 
vallomása után (8. ária) - a megtalált és Atyjához 
visszatérő, bűnbánatot tartó, megbocsátást elnyerő 
Báránykát a pásztorok négyszólamú kórusa, utolsó 
számként pedig a bárányok gyönyörű 4 szólamú 
kórusfúgája köszönti. A ritmus és a dallam most is 
visszahozza a kopogó, egy hangon repetáló emlé-
keztető motívumokat, de immár megváltozott jelen-
téssel: először, mint a jó pásztortól érkező kegyelem, 
majd egy üdvözült, szinte felszabadultan „hahotázó” 
gyülekezet - a megtért báránykát visszafogadó – ör-
vendezésének zenei szimbólumát.

Szőnyiné Szerző Katalin
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Oratorium

DER

so eifrig in sein Schäflein verliebte 
zugleich wegen dessen Verlust 

höhst betrübte  
anbei mit größter Sorg und Fleiß 

allwegeherum suchende

GUTE HIRT

Dargestellt in einer musikalischen Trauer

Scen und abgesungen 
bei dem heiligen Grab 

In Hoch-Fürstl. Esterhasyscher  
Schlosskapellen in Eisenstadt 

den 28 März Anno 1739

In die Musique versetzet 
durch Gregorium Josephum Werner  
de Zeit Hoch-Fürstl: Kapell-Maister 

alda 
Ex Partibus 

Joannis Georgy Thonner

Synopsis

The oratorio tells the story of the lost Lamb, who pursues 
worldly delights and fleeting joys, and the Good Shepherd 
(Jesus Christ), who sets out to find him. During the course 
of their journey, they both meet the third protagonist of 
the story, the old Pilgrim, who is on his way to Jerusalem. 
The Good Shepherd tells him that his Father had a hundred 
lambs, one of whom went astray and whom He would like to 
see again more than anything. He asks the Pilgrim, were he 
to meet the Lamb during his journey, to pass on a message 
about how he suffered immensely over the loss of his Lamb 
and how, together with his Father, they awaited the Lamb’s 
return. The Pilgrim meets the Lamb on his way, and tries to 
change his mind. However, the Lamb remains intransigent, 
refusing to acknowledge the price of his straying – death 
and the Last Judgement – because he believes himself to be 
too young. The first part of the oratorio therefore closes on 
a note of avowal of worldly life.

In the first half of the second part, the Good Shepherd 
seeks the help of Echo, who keeps repeating his own words. 
Although he is aware now that his Lamb is not lost, but has 
gone astray and is avoiding him of his own will, he asks guid-
ance for one last attempt at finding the Lamb and turning him 
back to his Father. In the next scene, the Pilgrim has arrived in 
Jerusalem, where he meets the Lamb once again. Recognising 
the Pilgrim, the Lamb declares he still has no wish to live a life 
that is pleasing to God. In a duet – a dramatic and a spirited 
argument – they bear witness to fleeting worldly life and 
eternal divine bliss. In the next scene, the Good Shepherd 
sings in a mature, tenor voice – ‘in inänlichen Alter’ – about 
how, while the Lamb has been pursuing delights in vain, his 
Shepherd has suffered and has been crucified, and eventu-
ally resurrected. Seeing the suffering and pain that He has 
voluntarily taken upon himself, the Lamb eventually returns to 
his Good Shepherd and his Father. At the end of the oratorio 
the ‘choir of Shepherds’ and the ‘choir of Lambs’ greet each 
other in two choral movements. 
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 CD 1 

 ACTUS PRIMUS 

1   Introductio 

 Scena Prima

2   Recitativo 
Das Verlorne Schäflein 
Wohlan lasst uns mit Rosen krönen 
solang sie in der Flur noch stehn, 
und auch die goldne Zeit will gönnen, 
soll als nach unsren Glüsten gehn. 
Weil Gott ja selbst den Menschenkindern 
die Erd zum Eigentum gegebn, 
so soll uns an vergnügtem Lebn 
kein‘ Traurigkeit noch Leid verhindern, 
ja allerwünschte Lust und Freud  
muss dienen zur Ergötzlichkeit!  
Der Gschmack soll süße Frücht genießen,  
der Gruch auch voll vom Balsam sein, 
und was der Füllung könnt verdrießen  
mit Schmerzen, Angst, Qual oder Pein, 
dies alles muss von uns abweichen, 
nur das wir gwünschte Lust erreichen. 
Das Ohr soll sein Vergnügen haben 
an Schmeichelwort und Saitenton,  
die Augen müssten sich auch laben 
an dem, was sie vergnügen kann.

 

ELSŐ FELVONÁS 

Introductio 

1. jelenet

Recitativo 
Az Elveszett Bárány 
Fel hát, koronázzuk fejünket rózsával,  
míg azok még a mezőn virulnak! 
És amíg az aranykor megadja, 
történjék minden a mi élvezetünkért! 
Hisz Isten az emberek fiainak 
a Földet tulajdonul adta, 
így hát a gondtalan élet folyását 
ne gátolja se szomorúság, se szenvedés! 
A hőn áhított élv és öröm  
szolgálják mind a gyönyört! 
A nyelv élvezze az édes gyümölcs ízét, 
töltsön el mindent balzsamos illat, 
és mi ezek teljességét megronthatná: 
bánat, félelem, szenvedés vagy kín, 
kerüljön el mind minket, 
hogy az annyira vágyott élvezetet kiélhessük. 
A fület kényeztesse 
hízelgő szó és a húrok hangja, 
a szemet üdítse fel  
mindaz, miben csak gyönyörködhetik az ember.

3 Aria Prima 
Das Verlorne Schäflein 
Nun ihr Blumen auf den Feldern  
reichet euren G’ruch nach Gust.  
Auch ihr Lämmer in den Wäldern  
machet neue Augenlust,  
dass die Sinnen nach beginnen,  
jeder Zeit vergnüget sein,  
zeigt euch allen zu Gefallen,  
ob es schon nur auf den Schein. (Fine)

 Nachtigall, die du vor allen 
in der Singkunst Meister bist, 
lasse deine Stimm erschallen,  
die dem Ohr annehmlich ist! 
Süße Trauben tu’ erlauben, 
du geliebter Rebenstock  
und mit Scherzen alle Herzen  
in dein falsches Netze lock. (Da Capo)

 

 Scena Secunda

4 Recitativo 
Der Gute Hirt 
Wie? Was höre ich? 
Soll dies mein Schäflein sein,  
so mir sahen so viel Pein 
in seiner Kindheit machet, 
und doch zu allen lachet?  
Ja, ja, wie ich vernimm, 
so kenn ich seine Stimm, 
ich will auch nicht nachlassen,  
dasselbig auszuführn, 

Aria Prima  
Az Elveszett Bárány 
Ti virágok a mezőkön, 
árasszatok aromás illatokat! 
Ti is, bárányok az erdőn, 
adjatok új gyönyört a szemnek, 
hogy az érzékek újra és újra, 
minden időben elteljenek élvezettel. 
Mutassátok magatok mindenki tetszésére, 
még ha mindez csak illékony szépség.

Csalogány, ki mindenkit túlszárnyalva 
az énekművészet mestere vagy, 
hallasd hangod, 
mely a fülnek oly kellemes! 
Édes szőlőt adj, 
te kedves szőlővessző, 
és tréfával minden szívet 
hamis csapdádba csalj.  

2. jelenet

Recitativo 
A Jó Pásztor 
Hogy mit hallok? 
Tán a báránykám lenne ez, 
kit láttam, ahogy fiatalkorában 
nekem oly sok kínt okozott, 
és most mindenen csak nevet? 
Igen, igen, ahogy ezt hallom, 
megismerem az ő hangját. 
Nem teszek le arról,  
hogy őt terelgessem, 
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ganz mildiglich umfassen, 
und zu mein’ Vater führn.  
Schäflein, Schäflein,  
ach kehre doch zu mir! 

 Scena Tertia

  Der Pilger  
O, schönster Jüngling mein,  
was machest du allhier? 
Wie kommst du in den wüsten Wald,  
und weinest also schmerzlich, 
dass es durch Berg und Tal erschallt,  
du dauerst mich recht herzlich? 
Wie sind doch deine Füßlein zart 
sogar bluttriefend worden? 
Ich merk, du seist von edler Art,  
ei, tu mir doch antworten!

 Der Gute Hirt  
So höre dann mein Wandersmann, 
und nehme es wohl zu Herzen! 

 Der Pilger  
Erzähl mein Kind, dann ich empfind  
bereits schon große Schmerzen. 

 Der Gute Hirt 
Mein Vater hatte hundert Schaf, 
woran er sich ergötzte,  
nur eins hievon, dies ging verlorn, 
so er am höchsten schätzte:  
die übrige sind wohl verwart, 
die finden sicher Weide, 
nur dieses Schäflein Ungeart  

egészen gyengéden átkaroljam, 
és végül Atyámhoz vezessem. 
Bárányom, báránykám,  
ah, térj hát vissza hozzám!

3. jelenet

A Zarándok 
Ó, szépséges ifjú, 
mi járatban vagy épp errefelé? 
Hogyhogy a vad erdőben jársz, 
és oly fájdalmasan zokogsz, 
hogy az hegyen-völgyön át hallatszik, 
s ez szívemet igaz fájdalommal tölti el? 
Hogyan lett még a gyengéd  
lábacskád is véres? 
Látom, nemes házból való vagy, 
válaszolj hát nékem!

A Jó Pásztor 
Halld hát ezt, én vándorom, 
és érezd át a bánatom!

A Zarándok 
Mesélj, gyermekem, mert már  
most nagy fájdalom tölt el!

A Jó Pásztor 
Atyámnak száz báránya volt, 
melyekben gyönyörködött, 
de egy közülük elveszett, épp az, 
amelyiket a legnagyobbra tartotta: 
a többi mind megvan, 
azok biztos legelőt értek, 
ez a bárány azonban csúnya dolgokat 

macht, dass ich so viel leide.  
Drum hab ich mich ganz williglich  
zum Bürgen auserkoren, 
und selbst verpflicht, auf dass nur nicht 
sein Schäflein würd verloren. 

 Der Pilger 
Mein, sag doch an,  
wer bist du dann, 
und wer ist deines Vater?

 Der Gute Hirt 
Mein Vater ist so reich,  
dass ihm sonst keiner gleicht, 
er hat die Diener an der Zahl  
bei tausend, und mehr tausendmal  
zu seinen Dienst bereit. 

 Der Pilger 
Wohl groß und übergroß ist  
diese Herrlichkeit. 

 Der Gute Hirt 
Er hat ein solche Stadt, 
die auch kein’ Kaiser hat, 
die Tor‘ aus schönsten Perlein‘ sein,  
die Maur’ von purem Eolgstein,  
die Gassen sind mit Gold besetzt, 
dass sich das Aug und Gmüt ergetzt, 
und was dergleichen mehr. 

 Der Pilger 
Ei, wohl ein großer Herr. 

 Der Gute Hirt 
Bei allen diesen Überfluss‘  
ist doch sein‘ Freud gestöret,  

művel, amitől én sokat szenvedek. 
Ezért teljesen önszántamból 
magam kezesnek választottam, 
és ígéretet tettem, hogy nem hagyom,  
hogy a báránykája elvesszen.  

A Zarándok 
Kedvesem, mondd hát, 
ki vagy te, 
és ki a te Atyád?

A Jó Pásztor 
Az én Atyám oly’ gazdag, 
hogy hozzá hasonló nincs, 
szolgáinak száma ezer, 
és még ezerszer ennyi kész, 
hogy őt szolgálja.

A Zarándok 
Valóban nagy, sőt mindenek feletti  
az ő dicsősége! 

A Jó Pásztor 
Oly városa van, 
amelyben nem ül császár, 
kapui a legszebb gyöngyökből, 
falai színtiszta drágakőből valók, 
utcái arannyal bevonva úgy, 
hogy az gyönyörködteti a szemet  
és minden más érzéket véget nem érő módon.

A Zarándok 
Na, ez valóban nagy úr!

A Jó Pásztor 
Mindezen nagy bőség ellenére 
öröme nem lehet teljes 
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solang er annoch sehen muss,  
das Wort mit Recht ihm ghöret, 
sich anderwärts hin drehet,  
mithin sein‘ allzu große‘ Lieb  
aus Bosheit nur verschmäht. 

 Der Pilger 
Ich kann mich fast die Tränen  
unmöglich mehr enthalten, 
es möchte sich mein Herz  
aus allzu bittrem Schmerz 
in tausend Stück zerfalten.  
Doch muss ich dich noch eins - 
o schönster Jüngling - fragen, 
du wollest mir auch sagen,  
dass weil dein liebster Vater 
sogar ein reicher Herr, 
wie könnt es doch, dass er 
dich als sein einzigs Kind, 
sogar zu streng verbind? 
Er hätte ja die Wahl 
aus der so großer Zahl,  
ein’ Diener zu befehlen, 
dass er ihm nur aufs weglichst sollt’,  
sein Schaf bald widerstellen.  
Zu dem dünkt mich hier oben, 
es sei nichts dran gelegen,  
dann weil dies räudig‘ Schaf 
sein’ eignen Herrn nicht ehrt, 
so wärs der mich nicht wert, 
dass ein so edler Knab 
verlasst des Vaters Schoß, 
begibt sich auch halb bloß  

amíg azt kell látnia, 
hogy az igaz szavát, 
melyre máshol hajlanak, 
az ő nagy szeretetével egyetemben 
mások csupán gonoszságból elutasítják. 

A Zarándok 
Könnyeimet immár  
lehetetlenség visszatartanom, 
szívem e mindennél 
keserűbb fájdalomtól 
ezer darabra szakad. 
De még egyetlen egyet 
- ó, szépséges ifjú - hadd kérdezzek! 
Mondd meg hát nékem, 
ha a szeretett Atyád 
ennyire gazdag úr, 
hogyan lehetséges, hogy ő 
téged, az egyszülött fiát 
ily komoly zálogba adta? 
Választhatott volna 
a számtalan szolgái közül egyet, 
kinek azt parancsolja, 
hogy az amilyen gyorsan csak lehet, 
a nyáját egybeterelje. 
Még az jár a fejemben, 
hogy tán nem kellett volna veled ezt tennie, 
mert ha egy ily semmirekellő bárány 
a saját urát sem tiszteli, 
akkor hogyan lenne érdemes arra, 
hogy őérte egy nemes fiú 
elhagyja apja kebelét, 
és minden nélkül 

ganz fremd und unbekannt  
in ein entferntes Land. 
Dies ist ja unerhört,  
was da dein liebster Vater,  
von dir, mein schönstes Kind, begehrt! 

 Der Gute Hirt  
Die allzu große Lieb  
so mich und ihn bewogen,  
die machte solchen Trieb,  
hat mich hierhergezogen.  
Das Schäflein möcht vielleicht  
des Dieners Stimm nicht hören,  
noch an sein‘ Ruf sich kehren,  
darum wollt ich allein,  
der beste Mittler sein,  
dasselbig persuadieren,  
um dass ich’s nur bald könnt  
zu meinem Vater führen.

5 Aria Seconda 
Der Pilger 
Ach, schiegle dich, mein Geist  
betracht’, wer dieser ist,  
so dir nacheilt ganz unverweilt,  
nur dich mit Lieb zu fangen. 
Es ist der gute Hirt,  
er suchet mit Begierd’,  
dass du von Leid  
mögst in die Freud 
zur Seligkeit gelangen. (Fine)

 Verlasse doch die schnede Welt,  
so dir mit List und Trick nachstellt, 
sie heuchelt nur und schmeichlet zu   

egy teljesen idegen, ismeretlen  
és messzi országba készül. 
Teljességgel hallatlan, 
mit tőled a te szeretett Atyád kíván, 
én szépséges gyermekem!

A Jó Pásztor 
A mindenek feletti szeretet az, 
mi engem és őt is mozgat, 
ez az, mi arra késztetett, 
hogy egészen idáig eljöjjek. 
A bárány talán  
nem hallaná meg egy szolga hangját, 
nem térne meg a hívására, 
ezért akartam én magam 
a legjobb közvetítő lenni, 
és rá akarom őt beszélni arra, 
hogy engedje, hogy végre 
Atyámhoz vezessem.

Aria Seconda  
A Zarándok 
Ah, lásd hát, én lelkem, 
tekints arra,  
ki minden késlekedés nélkül utánad siet, 
hogy aztán szeretetével rabul ejtsen. 
Ő a Jó Pásztor, 
kinek minden vágya az, 
hogy téged a szenvedésből 
a Mennyország 
örömébe vezessen.

Hagyd el a hitvány világot, 
mely téged csalással és ámítással becserkész, 
megtéveszt csak és hízeleg, 



38 39

dich dermal eins zu stürzen. 
So mache dich dann auf,  
mit hurtig schnellem Lauf, 
verlass, die sind gleich jetzt gestern, 
die Zeit möcht sich verkürzen. (Da capo)

6 Recitativo 
Der Gute Hirt  
Ach Schäflein, komme doch, 
hör einmal meine Stimm, 
und nehm auf dich mein süßes Joch,  
es ist ja leicht und ring. 
Ich will dich auf den Armen 
mit kindlichem Erbarmen 
zu meinem Vater tragen.  
So neige doch dein Ohr zu mir,  
dann ich verschmach nur Lieb’sbegehr,  
ach, höre doch mein Klagen!

7 Aria Tertia 
Der Gute Hirt  
Das Hirschlein nicht so schnell  
zum kühlen Bächlein eilet, 
als mein verliebte Seel  
dies flüchtig Schäflein sucht. 
Darummen auch mein Herz  
kein‘ Augenblick verweilt,  
bis dass sie es mit Schmerz  
ergreift in ihrer Flucht. (Fine)

 Ach, dass doch diese Frei  
mein Schäflein möcht erkennen, 
auf dass sie nicht die Reu  
zu spät ergreifen muss. 
An jetzt wär’ noch die Zeit  

hogy aztán egyszer csak romokba döntsön. 
Így hát kelj fel, 
és sietve gyors léptekkel 
hagyd ott, ki már a múlté, 
egyre kevesebb az időd!

Recitativo 
A Jó Pásztor 
Ah, báránykám, jöjj hát, 
halld meg végre hangomat, 
és vedd magadra édes igám, 
hisz az igazán könnyű, súlya is alig. 
Saját kezemen szeretnélek téged 
gyermeki könyörületességemmel 
az Atyámhoz vinni. 
Fordítsd hát füledet hozzám, 
mert csak szeretetedre szomjazom, 
ó, hallgasd meg az én panaszom!

Aria Tertia  
A Jó Pásztor 
A szarvas nem siet annyira 
a hűsítő patakocskához, 
mint ahogy szerelmetes lelkem 
ezt az elszökött bárányt keresi. 
Ezért hát szívem 
egy szempillantást sem késlekedik, 
míg fájdalmak közepette 
utol nem éri a szökevényt. 

Ah, bárcsak e szabadságot 
felismerné a báránykám, 
és így nem túl későn tanúsítana  
megbánást. 
Most lenne itt az ideje, 

ihr Unglück zu betränen,  
dann alsdann hilft kein Leid,  
noch auch die strengste Buß. (Da Capo)

8 Recitativo 
Der Pilger 
Du daurest nicht, mein Kind,  
wie länger man dich höret,  
je größer sich vermehret  
ein’ hitzige Begierd, 
um dir nur deinen Willen 
mit Rat und Tat zu stillen, 
damit du nach Verlangen  
auch ehest könnt’st umfangen 
dein süße Liebesbürd. 

 Der Gute Hirt   
Leb’ wohl, mein lieber Fremdling! 

 Der Pilger 
Gefall dich wohl, mein Kind. 

 Der Gute Hirt  
Nur eines bitte dich,  
gedenke doch auf mich,  
dass wenn du sollst mein Schäflein sehen, 
ihm hurtig wollst entgegen gehen,  
anbei auch dieses melden, 
dass ich vor Leid vergehe.  
Wann ich’s mit Ehzeit sehe, 
vergesse ja nur nicht  
auf diese meine Bitt:  
ich will dies gwiss vergelten.  
Schäflein, Schäflein,  
ach, lass dein’ Stimm doch hören! 

hogy gonosz cselekedeteit megsirassa, 
mert aztán nem segít semmi fogadkozás, 
sem pedig a legerősebb bűnbánat.

Recitativo 
A Zarándok 
Nem untatsz, gyermekem, 
sőt, minél hosszabban hallgat téged az ember, 
annál inkább felébred benne 
a heves vágyakozás, 
hogy szándékodat  
jótanáccsal és tettekkel segítse, 
hogy aztán kívánalmad szerint 
mielőbb átölelhesd 
az édes-szeretett zálogod.

A Jó Pásztor 
Ég veled, kedves idegen!

A Zarándok 
Minden jót neked, gyermekem!

A Jó Pásztor 
Még csak egyet hadd kérjek tőled: 
gondolj majd rám, 
ha véletlen látnád a bárányomat, 
kérlek, siess elébe, 
és add tudtára, 
hogy a szenvedéstől lankadok, 
és ha rövidesen láthatom, 
ne feledkezzen el 
a kérésemről: 
meg fogom ezt bizonyosan hálálni. 
Bárányom, báránykám, 
ah, hallasd hát hangodat!
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 Der Pilger 
Ich kann mich nicht entwehren, 
der allzu bittre Schmerz  
dringt mir schon durch das Herz. 
Ich möcht ein‘ ganzen zähen Fluss  
aus purem Leid vergießen,  
und auch vor großem Kühner,  
und wie pures Wachs zerfließen.  
Dort lauft es ganz beherzt  
das höchstbetrübte Kind,  
durch ungebahnte Straßen,  
ganz elend und verlassen,  
ob es vielleicht noch find,  
was ihm so heftig schmerzt.

9 Aria Quarta 
Der Pilger 
Die Liebe hat kein Ziel,  
sie achtet weder Hitz noch Kält, 
und bleibet allzeit unverstellt,  
ist ruhig und ganz still. (Fine)  
Sie ist stark, wie der Tod, 
verachtet alle Bitterkeit, 
bleibt auch von Angst und Furcht befreit, 
sie weiß von keiner Not. (Da Capo)

 Scena Quarta

10 Recitativo e accompagnato 
Das Verlorene Schäflein 
Auf auf, ihr wild‘ Syrenen,  
die ihr so schmeichelnd singet,  
lasst eure Stimm ertönen,  

A Zarándok 
Képtelen vagyok ennek ellenállni, 
a túlontúl keserű fájdalom 
áthatol még a szívemen is.  
Soha ki nem apadó folyamot 
öntök színtiszta szenvedésből, 
mellyel még a legnagyobb hősök sem bírnak,  
s mint a tiszta viasz, szétolvadnak.  
Ott siet tettre készen 
a szomorúsággal koronázott gyermek, 
járatlan utakon, 
teljesen nyomorultan és elhagyatottan, 
remélve, hogy egyszer tán megtalálja, 
ki neki oly heves fájdalmat okoz.  

Aria Quarta  
A Zarándok 
A szeretet nem számító, 
és nem törődik se hőséggel, se hideggel, 
és mindig őszinte, 
csendes és egészen visszahúzódó. 
A szeretet erős, mint a halál, 
nem gondol a keserűségre, 
szabad minden szorongástól és félelemtől, 
semmilyen szükséget nem ismer. 

4. jelenet

Recitativo e accompagnato 
Az Elveszett Bárány 
Fel hát, ti vad szirének, 
kik oly hízelgő hangon énekeltek, 
zendítsétek meg hangotok, 

dass ‚s Herz vor Freud aufspringet! 
Hinweg mit voller Traurigkeit,  
so nur verkürzt das Leben!  
Es soll hinführen nichts als Freud  
in meinen Gmüte schweben:  
Ich will die Welt genießen,  
mit inn‘resten Vergnügen,  
und mich zum höchsten Ehrenthron  
des blinden Glück‘s verfügen,  
da soll mir als nach Wünsche gehn,  
und was nur lebt, zu Dienste stehn.  
Mit Mammons reichen Schätzen  
will ich die Welt verblenden,  
und alles nur ergötzen, 
was sich zu mir wird wenden. 

 Scena Quinta

 Der Pilger 
O freches Menschenkind,  
wie redest so vor Messen?  
Hast dann auf Gott vergessen,  
der dich kann eilends stürzen  
in bittre Angst und Not,  
dein’ Lebenszeit abkürzen 
mit einem schnellen Tod? 

 Das Schäflein  
Ich bin noch jung an Jahren,  
drum fürcht ich keinen Tod,  
hab auch noch nie erfahren,  
was Jammer sei und Not:  
Nach langen Jahrn und Zeiten  

hogy a szív az örömtől ugrándozzék! 
El a mindent betöltő szomorúsággal, 
hisz az csak megrövidíti az életet! 
Semmi más nem vezethet  
az élvezetek ringatásába, mint az életöröm: 
élvezni akarom, mit a világ ád, 
legbelsőbb kéjjel, 
hogy aztán a vak szerencse  
legmagasabb trónjához siessek, 
ahol úgy lesz minden, mint ahogy én kívánom, 
és minden, mi él, parancsomat lesi. 
Mammon gazdag kincseivel 
vakítom el a világot, 
és így folyvást gyönyört találok mindenben, 
mi csak velem szembekerül.

5. jelenet

A Zarándok 
Ó, szemtelen gyermek, 
hogy szólhatsz ennyire elbizakodottan? 
Tán elfelejtetted Istent, 
ki téged egy szempillantás alatt 
keserű félelembe és szükségbe taszíthat, 
vagy életed idejét  
gyors halállal lerövidítheti?

A Bárány 
Még fiatal éveimben járok, 
így hát nem félem a halált, 
és még soha nem kellett megtapasztalnom, 
mit jelent a bánat és a nélkülözés. 
Hosszú évek és sok idő után 
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werd ich mich schon bereiten  
zu einem bessern Lebn.  
Mich gänzlich Gott ergebn  
jetzt ist es noch zu früh,  
der Welt den Korb zu geben,  
mir gfällt die süße Ruh  
und ein vergnügtes Leben.

 Der Pilger 
Dies stehet nicht in deiner Macht,  
die so kostbare Zeit hinaus  
so lang und weit nach 
eignem B‘liebn zu setzen.  
Es denn könnt sich Angst fügn  
du möchtst dich selbst betrügn,  
und deine Seel verletzen.  
Erwäg, dass nach dem Tod  
erfolgt das strenge Gricht,  
des Richters Angesicht  
wird dich damal erschrecken,  
wo du wirst rufen ängstiglich,  
die Berg’ solln dich bedecken. 
Was Elend, Angst und Plag  
gleich einem Donnerschlag  
wird dich da überfallen,  
wann endlich wird erschallen  
die grichtliche Sentenz:  
Pack dich von mir nun fort  
an jenes Jammerort,  
du bist von mir vermaledeit  
von nun an bis in Ewigkeit.  
Ach, schreckensvolles Wort! 
Ei, lass dir doch jetzt raten,  

majd felkészülök 
egy jobb életre. 
Magamat Istennek teljesen átadni 
most még nagyon korai volna, 
a világot kikosarazni végképp: 
kedvemre való az édes nyugalom 
és a megelégedett élet.

A Zarándok 
Nem áll hatalmadban 
az oly értékes időt  
saját kedved szerint 
meghosszabbítani. 
Hirtelen félelem foghat el, 
saját magad csalod meg, 
és veszejted el lelked. 
Gondold csak el, hogy halálod után 
kőkemény ítélet vár rád, 
a bíró tekintete 
borzaszt majd el, 
s rémülettől telve kiáltozol, 
a sírhant takar csak be. 
Nyomorúság, szorongattatás és kín 
mint villámcsapás 
támad majd terád, 
mikor végre felharsan 
az igaz ítélet: 
„Távozz tőlem 
a siralom helyére, 
átkozott vagy 
mostantól fogva minörökké.”  
Ah, félelemet ébresztő szó! 
Jaj, fogadd hát meg a tanácsot, 

dass dein’ kostbare Seel  
nicht einstens in der Höll  
muss ewig schmerzhaft braten.

 Das Schäflein  
Wer hat dir Gwalt gegeben,  
dass du mein frohes Leben  
so eifrig darfst bestrafen?  
Ich merke gar zu wohl,  
dass du der Armut voll,  
darum pack dich von hinnen,  
und tue dich nicht erkühnen  
mir ferner was zu schaffen.

 Der Pilger 
O, höchst beglückte Armut,  
du bist wohl hoch zu preisen,  
weil dich, wann du nur mit Geduld  
erträgst den Last ganz unverschuld,  
die Engel werden speisen.

 Das Schäflein  
So sage doch, wer bist du dann,  
wohin geht deine Straße? 

 Der Pilger 
Ich bin ein armer Pilgersmann  
von alter Welt verlassen,  
mein Weg ist nach Jerusalem  
ein‘ Wohlfahrt anzustellen,  
dadurch zugleich im Himmelreich  
ein Wohngbiet zu erwählen:  
dann eine so beschwerte Reis’  
wird auch von Gott mit größtem Fleiß  
aufs allerbest’ belohnet. 

nehogy értékes lelkednek 
a pokol mélyén 
kelljen örökké tartó fájdalomban égnie.

A Bárány 
Ki adta neked a hatalmat, 
hogy a boldog életem 
ily buzgón korhold? 
Látom ám jól, 
hogy csupa nyomorúság vagy, 
így hát távozz innen, 
és álmodni se merj arról, 
hogy valaha is közöd lesz hozzám!

A Zarándok 
Ó, legboldogságosabb szegénység, 
valóban dicsérni való vagy mindenek felett, 
mert ha türelemmel 
elviseled a terhet, jóllehet vétlen vagy, 
az angyalok fognak majd táplálni.

A Bárány 
Na, mondd csak, ki vagy te, 
merre vezet utad?

A Zarándok 
Szegény zarándok vagyok, 
kivel már nem törődik a világ, 
utam Jeruzsálembe visz, 
hogy üdvösségre találjak, 
és ezáltal a Mennyországban 
lakóhelyet választhassak: 
mert egy ily nehéz utazást 
maga Isten is a legnagyobb sietséggel  
bőkezűen megjutalmaz.
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 Das Schäflein  
Du redst nur von Beschwerlichkeit,  
von Armut, Not und Bitterheit:  
dies’ bin ich nicht gewohnet. 

 Der Pilger 
Betracht nur die vier letzte Ding,  
sie machen alles leicht und ring,  
wann dich nur willst bequemen. 

 Das Schäflein  
Was denkte wohl die schlaue Welt,  
wann ich verließ mein Gut und Geld,  
müsst mich ja herzlich schämen. 

 Der Pilger 
Leg alle Scham von dir hin dann,  
verlass die schnöde Erd,  
das Himmelreich ist ohn Vergleich  
viel tausendmal mehr wert. 

 Das Schäflein  
Begib dich hin nach deinem Sinn,  
ich halt es mit der Welt.  
Dein bähres Wort find’ hier kein Ort, 
ich tue, was mir gefällt.

11 Aria Quinta 
Das Verlorene Schäflein  
Hinweg mit der Melancholie,  
und was dergleichen Fantasie  
so nur den Menschen kränket. 
Mein Gustus ist nur dies allein:  
vergnügt und aufrecht fröhlich sein,  
ich lass mich nicht einschränken. (Fine)

A Bárány 
Csak nehézségekről beszélsz, 
szegénységről, nélkülözésről és keserűségről: 
mindezekhez nem vagyok hozzászokva. 

A Zarándok 
Csak a négy végső dolgot tartsd szemed előtt, 
ezek mindent könnyűvé és súlytalanná tesznek, 
ha végre megpihenni szeretnél.

A Bárány 
De mit gondolna rólam a csalárd világ? 
Ha elvesztem javamat és pénzemet, 
bizony igencsak szégyenkeznem kellene!

A Zarándok 
Engedd el minden szégyenérzeted, 
és hagyd hátra ez az álnok földet, 
mert a Mennyország ehhez nem fogható, 
és ezerszer többet ér.

A Bárány 
Te csak tarts arra, merre gondolatod vezet, 
én a világgal tartok. 
Az üres szavaid itt nem találnak meghallgatásra, 
úgy teszek, ahogy az nekem tetszik.

Aria Quinta 
Az Elveszett Bárány 
Félre hát a szomorkodással, 
és a hasonló képzetekkel, 
melyek csak megbetegítik az embert! 
Ínyemre csak ez van: 
elégedetten és igazán boldogan élni. 
Nem hagyom, hogy korlátok közé szorítsanak.

 Die Flora ihre Blumenrund‘  
mir ganz freigebig präsentiert,  
die Ceres Frucht bescheret. 
Der Bacchus kommet selbst daher,  
spendieret süße Traubenbeer‘, 
der Götter Schar mich ehret. (Da Capo)

 CD 2

 ACTUS SECUNDUS 

 Scena Prima

1 Recitativo 
Der Gute Hirt 
Nun bin ich mied und matt  
bergauf und -ab gelaufen,  
hab dennoch nichts zu hoffen,  
das Schäflein weichet aus,  
wo es mich nur verspüret,  
drum merk ich schon voraus,  
dass es freiwillig irret:  
jedoch nur nicht verzagt,  
es sei noch einmal gwagt  
ich b‘schwöre euch, ihr Berg und Tal,  
antwortet durch den Widerhall,  
wo ich dasselb erfrage? 

 Echo  
Frage!

Flora az ő virágfolyamát 
elém gazdagon tárja, 
Ceres gyümölcsökkel ajándékoz meg. 
Bacchus maga társul melléjük 
és édes szőlőszemeket ád,  
és engem az istenek serege dicsér.

MÁSODIK FELVONÁS 

1. jelenet

Recitativo 
A Jó Pásztor 
Így hát fáradtságot nem kímélve 
hegyre fel és hegyről le vándoroltam, 
de nem reménykedhetem semmiben, 
mert a báránykám kitér előlem 
amikor észrevesz engem, 
jól tudom már, 
hogy saját akaratából tévelyeg. 
De nem csüggedve 
egyetlen egyszer még megpróbálom, 
esküszöm erre, ti hegy és völgy, 
válaszoljatok most a visszhanggal, 
ha titeket kérdezlek!

Visszhang 
Kérdezz!
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 Der Gute Hirt 
So zeige mir mit einem Wort:  
wo ist dann der gewünschte Ort,  
dass ich mich nicht verweile? 

 Echo  
Eile!

 Der Gute Hirt 
Mit dem bin ich noch nicht vergwisst,  
wo doch der liebe Flüchtling ist,  
weil du mich nur verirrest. 

 Echo  
Irrest. 

 Der Gute Hirt 
Ich hab dies Schäflein also gern,  
dass wenn auch denen tausend wär‘n,  
so gienge ich zu Gfallen. 

 Echo  
Allen. 

 Der Gute Hirt 
Ja-ja, ein jedes b’sonders ich  
wollt ich ganz mild und sänftiglich  
auf meinen Schultern tragen.  
Jedoch was nuzt mein Fragen,  
der angenehme Echo  
kann mir kein Bscheid erteilen,  
weil in eine große Liebsbegürd,  
dadurch vielmehr wird angeführt,  
ich tue mich nur verweilen.

A Jó Pásztor 
Mondd meg egyetlen szóval, 
hogy el ne késsek: 
Hol van az az áhított hely?

Visszhang  
Siess!

A Jó Pásztor 
Ezzel még nem bizonyosodtam meg arról, 
hogy hol van a szeretett szökevényem, 
mivel te csak összezavarsz!

Visszhang  
Tévedsz.

A Jó Pásztor 
Annyira kedves számomra e bárány, 
hogy ha ezer ilyen is lenne, 
mindegyiket megkeresném.

Visszhang  
Mindet.

A Jó Pásztor 
Igen-igen, különösképp egyet szeretnék közülük  
óvatosan és finoman  
a vállamon hordozni. 
De mit ér a kérdezősködésem, 
ha a kellemes visszhang 
semmi bizonyosságot nem ád, 
de egy ily nagy szerelmi vágy 
sokkal inkább vezet jó felé engem, 
ezzel csak tovább késlekedem.

2 Aria Sexta 
Der Gute Hirt 
Auf, auf, mit hurtig schnellem Lauf,  
ihr, meine matten Glieder!  
Begebt euch hin und wieder,  
und suchet nur mit frischem Mut,  
das schon so lang verlorne Gut,  
ob schon mit eurem Blut. (Fine) 

 Nur fort an jenes gewünschte Ort,  
allwo mein Schäflein weidet!  
Ohn mich doch Mangel leidet,  
damit es nur bald werd begleitet,  
mit meinem süßen Trost erquickt,  
in Sünden nicht erstickt. (Da Capo)

 Scena Secunda

3 Recitativo e Arietta 
Der Pilger 
O, du geheiligter Ort,  
ich sehe dich schon von weiten  
annehmlich hervorblicken.  
Ach, tue mich nur b‘glicken,  
mit innerstem Verlangen 
wünsch’ ich bald zu gelangen  
an jene Freuden fort. 

 Scena Tertia

 Das Schäflein  
Was suchest du all dort?

Aria Sexta  
A Jó Pásztor 
Fel, fel, sietve, gyors futamban, 
én megfáradt tagjaim! 
Oda és vissza fussatok, 
és keressétek megújult kedvvel 
az oly rég elveszett kincset, 
még ha vért is hullajtotok érte!

Tova hát ama helyre,  
bárhol is legeljen a bárányom! 
Nélkülem ugyanis szükséget szenved,  
nemsokára magam kísérem,  
édes vigaszommal felüdítem,  
hogy a bűnbe bele ne fulladjon. 

2. jelenet

Recitativo e Arietta 
A Zarándok 
Ó, te megszentelt hely,  
már messziről látlak,  
ahogy előkelő pompával feltűnsz.  
Ah, tégy engem boldoggá,  
legbensőbb vágyam  
kívánja, hogy mihamarabb  
eljuthassak abba az örömbe. 

3. jelenet

A Bárány 
Mit keresel te arra? 
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 Der Pilger 
Nichts anders als die Sünden,  
die mich so schmerzlich quelln,  
um Wohlstand meiner Seeln  
reumütig all zu büßen. 

 Das Schäflein  
Ich denkte was vor Lustbarkeit  
du sollst allda genüßen.

 Der Pilger 
Du redst von lauten Freuden,  
da wär doch nur mit Leiden  
in jene Glorie kommen.  
Der Himmel sonst auch keinen acht,  
wer nicht die böse Welt veracht,  
er ist zur für die Frommen. 

 Das Schäflein  
Mein Himmel ist die Erd,  
die schätz ich hoch und wert,  
dann sie trifft mir in Willen ein,  
mit Lust, was kann erdenklich sein,  
nur als noch Wunsch beschert.

 Der Pilger 
Frevle nicht zu sehr,  
es könnte sich vielleicht  
das Schäflein gähling werden,  
wo du wegn deines Übermuts  
dein Lebn könntst kläglich enden. 

 Das Schäflein  
Ich merke schon, du seiest  
jener Wandersmann,  
so mir vor etlich Jahren  

A Zarándok 
Nem mást, mint a bűnöket,  
melyek fájdalmasan kínoznak,  
és melyeket lelkem üdvéért 
töredelmesen megbánok.

A Bárány 
Azt gondolnám, hogy a gyönyörökből  
valamennyit mégiscsak élvezned kellene. 

A Zarándok 
Te a harsogó örömről beszélsz,  
miközben csak a szenvedésen keresztül  
lehet ama dicsőségbe eljutnunk.  
A menny azzal nem is törődik,  
ki a gaz világot meg nem veti,  
az csak a jámbor számára nyitott. 

A Bárány 
Az én mennyországom a Föld,  
azt tartom nagyra és azt értékelem,  
az való igazán a kedvemre. 
A gyönyör az, min az ember esze járhat, 
és csak azon, mi beteljesíthető vágy. 

A Zarándok 
Ne gyalázkodj ennyire,  
mert a bárányka akár 
esendő lehet,  
és a nagyképűséged miatt 
életed nyomorúságos véget érhet. 

A Bárány 
Látom én már, te vagy  
az a vándor,  
ki engem már évekkel ezelőtt is 

so heftig zu gestrafen.  
Begibe dich von dannen, 
tue mich darmit verschonen,  
wenn du nicht willst erfahren,  
dass alle diese Wort‘  
aufs Schäfe werden grochen.

4 Aria Settima. Duetto 
Der Pilger   
Deine froh‘ Wort‘ ich verachte, 
wenn ich nur bei mir betrachte, 
dass die Welt nicht schaden kann.

 Das Verlorene Schäflein  
Halte in mit dein Vertrauen 
nicht so keck darauf tue bauen,  
denn die Welt fürcht jedermann.

 Ich mein’ Hoffnung auf Gott setze,
Ich allein das Irdisch’ schätze

fort dem nach mit eitler Forcht,  
(die) weil mein Herz nur Gott gehorcht.

fort dem nach mit eitler Forcht, 
weil mein Herz der Welt gehorcht. (Fine)

 Schmeichlerei kann ich nicht vergnügen,
Heuchlerei tut nur betrügen,

fort hin dann mit falscher Freud, 
mich vergnügt die Ewigkeit.

fort hin dann mit falschem Leid, 
mich vergnügt die Zeitlichkeit. (Da Capo) 

hevesen ostorozott.  
Tágulj innét,  
kímélj meg engem attól, - ha te magad nem akarod 
megtapasztalni ugyanazt -  
hogy ezeket a szavakat 
a bárányra olvasod. 

Aria Settima. Duetto 
A Zarándok 
Nem törődöm a vidám szavaiddal, 
még ha magam jól látom is, 
hogy a világ nekem nem árthat.

Az Elveszett Bárány 
Hagyd hát abba a bizakodást, 
ne építs rá semmit, mi élettel teli, 
mert a világot bizony mindenki féli.

Reményemet Istenbe helyezem
Számomra csak az evilági értékes

felejtsd hát a hiábavaló félelmet, 
mert szívem csak Istennek engedelmeskedik.

felejtsd hát a hiábavaló félelmet, 
mert szívem csak e világnak engedelmeskedik.

A hízelgő szó ki nem elégít,
A tettetés csak átejt,

le a hamis örömmel, 
engem csak az örökkévaló gyönyörködtet.

le a hamis szenvedéssel, 
engem csak az evilági gyönyörködtet. 
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 Scena Quarta

5 Recitativo 
Der Gute Hirt in Inänlichen Alter 
Endlich bin ich so weit gekommen,  
dass ich von Kindheit auf  
mein‘ ganzen Lebenslauf  
elendich ausgebracht 
mit Hunger, Durst auch Hitz und Kält,  
durchstreichte ich Gott manches Feld,  
durch Berg und ungebahnte Straßen  
ging ich von aller Welt verlassen.  
Nun aber hat’ ich zugetragn,  
dass ich zur gwünschten Stunde  
mein Schäflein wieder funde. 
Allein was Angst, was Schmerz  
empfunde nicht mein Herz,  
da dieses mitten in der Schar 
mit Wölfen stark umgeben 
war ich kraftlos herumbisse.  
Was war nun da zu tun?  
Die Lieb erhielt die Oberhand,  
dass ich das werte Liebespfand  
aus ihren Klauen risse.  
Jedoch wie blutig und erschrecklich  
war dieser scharfe Streit,  
da ich mich sah umgeben  
mit grimmigvollen Löwen,  
die waren schon bereit  
mich gänzlich zu verschlingen, 
ja auch mit größter Freud  
in bittern Tod zu bringen.  
Dies ware nicht erklecklich,  

4. jelenet

Recitativo 
A Jó Pásztor Idősebb Korban 
Mostanra odáig jutottam, 
hogy gyermekkoromtól kezdve 
az egész életemet 
nyomorúságosan töltöttem 
éhezéssel, szomjazással, hidegben-melegben, 
keresztül-kasul jártam Isten háta mögött, 
hegyen át és járatlan utakon, 
a világtól teljesen egyhagyatottan. 
Most azonban el kell jönnie annak, 
hogy a hőn áhított órában 
báránykámat végre újra feltaláljam. 
Jóllehet félelmet vagy fájdalmat 
nem érzett szívem, 
pedig azt körbevette  
számtalan farkas serege, 
s az erőtlen állt harapásukkal szemben. 
Mit lehetett volna tenni? 
A szeretet győzedelmeskedni fog, 
és a számomra oly értékes és szeretett zálogot 
az ő karmaik közül kiragadom. 
De bármennyire véres és rettenetes  
volt eme éles harc, 
melyben láttam, ahogy  
haraggal eltelt oroszlánok körbevesznek, 
melyek készen álltak arra,  
hogy egyben elnyeljenek, 
és a legnagyobb örömmel 
vigyenek a keserű halálra. 
És ha ez még nem lett volna elegendő, 

sie suchten meinen Tod  
mit al’n erdenklign  
Spott aufs eifrig zu befördern,  
und hefteten mich an  
auf diesen Kreuzes Stamm, 
all wo ich auch gar willig  
von Grund des Herzens sterbe,  
nur dass mein liebstes Schäflein  
die Freiheit naher erbe. 

 Scena Quinta

 Der Pilger  
Wie ich von dir jetzt nehme ab,  
so bist du jener gweste Knab,  
wo ich vor wenig Jahren  
so vieles Leid und Traurigkeit  
aus deinem Mund erfahren.  
Ach kann dann eine größre Lieb 
auf dieser runden Erden  
in eines Menschen Herz  
mit ein’ dergleichen Schmerz  
wohl auch gefunden werden?  
Wer möchte wohl ihn denken,  
dass auch an ein’ so helign Ort  
geschehen könnt ein solcher Mord, 
und man die größte Unschuld selbst  
an Kreuzstamm sollte henken.  
Mein Mund erstummet schon,  
mein Herz in Leib erstarret,  
weil ich vor bittren Tränen  
kein Wort mehr sprechen kann.

halálomat  
az elképzelhető legmaróbb gúnnyal 
próbálták minél hamarabb előidézni, 
és felszegeztek 
eme kereszt fájára, 
ahol készen voltam 
szívem szerint akár meg is halni, 
csak hogy az én kis bárányom 
szabadságát később megörökölje.

5. jelenet

A Zarándok 
Ahogy téged felismerlek, 
te vagy az az egykori ifjú, 
ki néhány évvel ezelőtt 
oly sok szenvedésről  
és szomorúságról mesélt. 
Ah, hát lehetséges ennél nagyobb szeretetet kerek 
e világon 
bármelyik ember szívében találni, 
úgy, hogy amellett ugyanily nagy  
fájdalom is lakoznék? 
Ki gondolná, 
hogy egy ilyen szent helyen 
egy ehhez fogható gyilkosság történhet, 
és hogy magát a legtisztább ártatlanságot 
fogják a keresztre felfeszíteni? 
A szám elnémul most, 
szívem lüktetése testemben megáll, 
mert a keserű könnyektől 
egyetlen további szót sem szólhatok. 



52 53

6 Accompagnato 
Der Gute Hirt in Inänlichen Alter  
O ihr alle,  
die ihr vorbei nun gehet,  
betrachtet und auch sehet,  
ob wohl ein Schmerzen sei,  
der meinem Schmerz gleichet.  
Die Sonn und Mond erbleichet,  
die harten Felsen springen,  
die toten Körper selbst  
aus ihren Gräben dringen.  
Ja, alles, was nur lebt,  
erzeigt sich schmerz- und kläglich,  
das harte Sündersherz  
bleibt doch ganz unbeweglich.  
O, wann du es erreitest,  
und zwar an jetzo noch  
in diesen deinen Tägen,  
wie sollt dein Gmüte doch 
zur Buße ich bewegen.

7   Aria Ottava 
Der Gute Hirt in Inänlichen Alter 
Steinhartes Felsenherz,  
wie lang wirst noch verharren?  
Dein Reu und Buß vor Starren 
betracht’ den bittern Schmerz! 
Gott lässt mit sich nicht stillen,  
willst du sein Rach nicht füllen,  
so meid der Sünden Scherz! 
Dann sehe mich doch an,  
wie er mich nicht verschonet,  
sogar zum Tod verbannet,  

Accompagnato 
A Jó Pásztor Idősebb Korban 
Ó, ti mind, 
kik átmentek az úton, 
nézzétek és lássátok, 
hogy vajon van-e még ilyen fájdalom, 
mely az enyémhez hasonló! 
A Nap és a Hold elhomályosul, 
a kemény sziklák megnyílnak, 
a halottak teste is 
előjön a sírokból. 
Igen, minden, mi él 
fájdalommal és panasszal telve,  
csak a bűnösök megkeményített szíve 
nem indul meg ezen. 
Ó, ha ezt felismernéd, 
még most, 
ezekben az időkben, 
lelkedet   
bűnbánatra indíthatom.

Aria Ottava  
A Jó Pásztor Idősebb Korban 
Kőkemény sziklaszív, 
meddig ragaszkodsz még tévutadhoz? 
Bánattal és bűnbánással telve 
tekints a keserű fájdalomra! 
Isten csak úgy nem békél meg. 
Ha bosszúját el akarod kerülni, 
akkor ne incselkedj a bűnnel! 
Nézz hát énrám, 
lásd, hogy engem sem kímélt, 
sőt halálra adott engemet, 

als sein selbsteignen Sohn 
nur bloß wegn deiner Sünden,  
auf dass du solltest fünden  
Verzeihung und auch Pardon.

 Scena Sexta

8 Accompagnato 
Das Wider Gefundene Und Sehr Dankbare Schäflein 
O du geben‘dei, guter Hirt,  
der du mich hast herausgeführt  
aus Jammer, Angst und Nöten,  
du hättst ja meiner Wenigkeit  
am gringsten nicht vonnöten,  
was große Lieb nun damit sein 
in deiner Brust gewesen,  
dass du mit solcher schweren Pein  
dein Schäflein hast erlösen.  
Du hattest weder Ehr und Preis  
jemal von mir zu hoffen,  
und dennoch bist mit größtem Fleiß  
mir ständig zugeloffen:  
Ich werfe mich als Staub und Kot 
zu dein‘ verwundten Füßen,  
betrachte doch als Mensch und Gott,  
wie meine Tränen flüessn.  
Drum bitte dich herzinniglich,  
verzeih, was ich begangen,  
verleih auch mir, dass ich zu dir  
dorthin bald mög gelangen.

egyszülött fiát 
a te vétkeid miatt, 
azért, hogy megbocsátásban és 
bűnbocsánatban lehessen részed!

6. jelenet

Accompagnato 
A Megtalált és Hálás Bárány 
Ó, áldott Jó Pásztor, 
ki engem kivezettél 
nyomorúságból, félelemből és szükségből, 
az én kicsinységemre 
neked egy cseppet sem volt szükséged, 
mégis, a nagy szeretetedben, 
mely kebledben lakozik, 
ily szörnyű kínok által 
megváltottad a bárányodat. 
Nem remélhettél tőlem soha 
sem tiszteletet, sem dicséretet, 
és ennek ellenére a legnagyobb igyekezettel 
siettél fáradhatatlanul utánam. 
Mint porszem vagy sárdarab 
borulok le most megsebzett lábad elé, 
nézd – te, ki ember és Isten vagy – 
hogy folynak könnyeim. 
Ezért hát szívem minden rezdülésével kérlek, 
bocsásd meg, mit elkövettem, 
és add meg, hogy majd  
a túlvilágon én is hozzád tartozhassak.
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9 Chorus deren Hirten 
So komme dann herbei,  
du gliebte Schäferherd,  
weil dich der gute Hirt  
so sehnlich selbst begehrt,  
gib dich zu seinem Schäferstab,  
den dir das Kreuz vorstellet, 
bei da neuhafte Seufzer ab,  
so machst dich auserwählet.

10 Accompagnato 
Der Pilger 
So sei es dann gewagt,  
mit ganz beherztem Mut  
werf ich mich vor dir nieder,  
du allerhöchstes Gut. 

 Das Wider Gefundene Und Sehr Dankbare Schäflein  
Auch ich fall dir zu Füßen  
o du, vermächter Gott,  
sich meine Augen flüssen,  
weil ich hab dein Gebot  
so vielmals übertreten.  
Ach, tu’s mich doch erretten  
von jener Höllennot!

11 Chorus deren Schäflein 
So lasst uns auch dann gehen, 
und Gottes Huld anflehen,  
auf dass wir allzugleich  
die Sünde recht bereuen, 
und in des Vaters Reich  
uns ewig mögn erfreuen.

A pásztorok kórusa 
Gyűlj hát ide mind, 
te szeretett nyáj, 
mert a Jó Pásztor 
utánad oly nagy vágyakozással volt. 
Rendeld magad pásztorbotja alá, 
mely a keresztet készíti elő számodra, 
és bánatod tedd le,  
hisz te magad leszel a kiválasztott.

Accompagnato 
A Zarándok 
Így hát ezt merem cselekedni: 
szívem minden szándékával 
leborulok előtted, 
te mindenek feletti jóság.

A Megtalált és Hálás Bárány 
Én is lábad elé hullok, 
ó, te hatalmas Isten, 
szemembe könny szökik, 
mivel parancsodat 
annyiszor megszegtem. 
Ah, ments meg mégis engem 
a pokol ama kínjaitól!

A bárányok kórusa 
Induljunk hát mind, 
és könyörögjünk Isten irgalmáért, 
és mindezek mellett 
bánjuk meg szívből bűneinket, 
hogy aztán Atyjának birodalmában 
mindörökké örvendezzünk.   
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