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BEVEZETÉS. 

Hazánk németlakta vidékei közül mind történeti, mind 
pedig néprajzi és nyelvészeti szempontból a legkevésbbé is-
mert terület Moson megye, az úgynevezett „Heideboden." 
Ezen a tényen szeretnénk munkánkkal valamit változtatni. 

Célunk: Sztachovics Rémig bencés tanárnak, a magyar-
országi német néprajz egyik legnagyobb úttörőjének, az első 
Heideboden-kutatónak, a Pannonhalmi Főkönyvtárban őrzött 
hagyatéka és a régi mosonmegyei német kéziratok alapján a 
Heideboden egykori népköltési emlékeinek, főleg vallásos 
énekeinek összegyűjtése és a legszorosabban hozzájuk fű-
ződő kérdések ismertetése. Tehát egy eddig ismeretlen anya-
got akarunk regisztrálni, egy veszni induló kincset megmen-
teni. Ez annál is fontosabb és sürgősebb, mivel a nép a még 
létező néhány kéziratot csak nehezen adja ki a kezéből, nála 
pedig a kéziratok előbb-utóbb elkallódnak. így tehát csak az 
a célunk, hogy a veszni induló emlékeket rögzítsük, jegy-
zékbe foglaljuk. Ezen természetesen egy gyűjteményes kiadás 
segítene legjobban. Az emlékek feldolgozására csak ezután 
kerülhetne sor. De mert erről egyelőre nem lehet szó, azért 
arra törekedtünk, hogy a kettőt — szövegkiadást és feldol-
gozást — munkánkban egyesítsük. A mellékleteken kívül a 
sok irodalmi utalás, a versszakok számának és az énekek tar-
talmának a megadása, az eltérő, illetőleg azoknak a vers-
szakoknak az idézése, amelyek csak kéziratainkban fordul-
nak elő, mind csak a szövegkiadást akarja pótolni. így — re-
méljük — elértük azt, hogy szövegkiadás nélkül is, az idézett 
énekgyűjtemények és munkánk segítségével az érdeklődő ké-
pet alkothat magának a régi mosonmegyei emlékekről. 



I. A „Heideboden" a történelem, az irodalomtörténet és 
a néprajz tükrében. 

„Heideboden'-en, „Nyulasok lapályán" általában Mo-
son megyének németlakta területét értjük. A falvak, amelyek 
alkotják, hazánk legszebb községeihez tartoznak. A néprajz 
számára valóságos kincsesbánya. Ennek ellenére mind törté-
neti, mind pedig néprajzi szempontból viszonylag keveset fog-
lalkozott vele a tudomány. Az első pillanatban ugyan azt 
hinnők, hogy e területnek gazdag irodalma van, de sajnálattal 
kell megállapítanunk, hogy a nyugatmagyarországi németek-
ről szóló művek majdnem kivétel nélkül csak az ú. n. „hien-
cekkel" foglalkoznak és csak a legritkább esetben érintik a 
mosonmegyei németeket. Annak a kevés számú munkának 
pedig, amely a „Heidebauer"-ek letelepülésével, történetével 
és törzsi-hovátartozásával foglalkozik, alig sikerült ezeket a 
kérdéseket tisztázni. 

Különösen szegény a „Nyulasok lapálya" történeti fel-
dolgozásokban. Majornak1 műve — annak ellenére, hogy a 
megye történetét a rómaiaktól kezdve tárgyalja — németje-
ink történetét teljesen figyelmen kívül hagyja. — Ivánfi1 

archeológiai leletek alapján csupán a megye ókorának képét 
tárja elénk és így a megyének minket érdeklő történetét szin-
tén nem érinti. — Winkler3 a ciszterciták mosonmegyei tele-

1 Major Pál, Mosonmegye monographiája. I. II. Magyar-Óvár, 1878 
— 1886. —> U. a., Mosonmegye államrajza. Magyar-Óvárott, 1868. U. a. 
németül: Statistik des Wieselburger Komitates und Beiträge zur Ge-
schichte dieses Komitates und seiner Umgebung. Ungarisch-Altenburg, 
1868. 

2 Ivánfi Ede, Vázlatok Moson vármegye múltjából. Magyar-Óvár, 
1882. 

3 Winkler, Adalbert, Die Zisterzienser am Neusiedlersee und Ge-
schichte dieses Sees, St. Gabriel, Mödling bei. Wien, 1923. 



pítésével foglalkozik. Ez azonban területünk csak kis hánya-
dát jelenti. — Nyugatmagyarország kimerítő történetét 
nyúj t ja Polány4 értékes műve. — A nagyobb összefoglaló 
történeti és földrajzi művekben is találunk egyet-mást 
vidékünkről. — Hunfaloy5 Nyugatmagyarország történeté-
nek részletes tárgyalása után a mosonmegyei németekről 
csak ennyit ír: „A moson-megyei németek „heidebauern" ; a 
magyarok nyulasoknak nevezik." — Csánki6 csak a megye 
földesurairól szól. Értékes oklevéltári adatokat nyújt továbbá 
a megye várairól, városairól és falvairól. — A mosonmegyei 
németség gondos kutatójának Vályi,7 Lipszky,8 Fényes,9 

Balogh,10 illetőleg Bergner,11 Czoernig,12 Kaindl,13 Schüne-
mann14 stb. általános művein kívül figyelemmel kell lennie 
a Burgenlandról szóló számos cikkre is. Mi azonban itt csak 
az utóbbi idők nagy magyar földrajzi és történelmi műveire 
akarunk rámutatni. 

4 Polány István, Nyugatmagyarország néprajzi története. L-II. kü-
lönlenyomat a „Vasi Szemle" 1935—58. évfolyamaiból. Szombathely, 
1936-38. 

5 Hunfaloy Pál, Magyarország ethnographiája. Budapest, 1876. 
428. 1. 

6 Csánki Dezső, Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak 
korában. III. k. Budapest, 1897. Ehhez v. ö. Stessel József, Sopron és 
Mosony vármegye történelmi földrajzához. (Századok, 1900. 10—37 11. — 
Kiegészíti Csánki adatait.) 

' Vályi András, Magyarország leírása. 3 k. Buda, 1796—99. 
8 Lipszky, Joannes de Szedlicsna, Repertórium locorum Objecto-

rumque in XII. tabulis Mappae Regnorum Hungáriáé. Slavoniae, Croa-
tiae etc. Buda, 1808. 

9 Fényes Elek, Magyarország leírása. Pesten, 1847. és Magyar-
ország geographiai szótára. Pesten, 1851. 

10 Balogh Pál, A népfajok Magyarországon. Budapest, 1902. és 
Magyarország helységeinek 1773-ban készült leírása. Budapest, 1920. 

11 Bergner, Rudolf, Die deutschen Kolonien in Ungarn. Weimar, 
1893. 

12 Czoernig, Freiherr K. von. Ethnographie der Oesterreichischen 
Monarchie, II. k. Wien, 1852. 

13 Kaindl, R., Geschichte der deutschen in den Karpathenländern 
II. k. Gotha, 1907. 

14 Scliiinemann, K., Die Deutschen in Ungarn bis zum 12. Jahr-
hundert. Berlin, 1923. 



Kogutoroicz15 külföldi szerzőkkel való vita keretében 
foglalkozik Nyugatmagyarország telepítésének történetével. 
— Ugyanezt a kérdést Prinz16 is bőven tárgyalja. — Egész rö-
viden Hóman17 is érinti a mosonmegyei németség telepítését. 
— Végül megemlítjük, hogy Mosonszentpéter18 és Mosonszol-
nok10 rövid, népszerű történetén kívül egyetlenegy helytörté-
neti munkával sem rendelkezünk. 

A felsorolt munkákon kívül van még több, amely csak le-
írást ad. A Heideboden legelső leírását Bélnek,20 a legszebbet 
pedig Nitschnek köszönhetjük.21 A Heideboden hű fiának, 
Nitschnek, nagy hálával tartozunk, mert különösen a nép-
hitről és népszokásokról szóló fejezeteivel értékes kincset men-
tett meg. — Rodiczky22 a megye általános képét adja, Zwickl23 

pedig röviden a megye németjeivel foglalkozik. — Magyar-
ország összes németjeiről szóló művek közül elsőnek „Das 
Deutschtum in Rumpfungarn"24 című munkát említjük. Rö-

13 Kogutoroicz Károly, Dunántúl és Kisalföld. II. k., 222—241. 1. 
Szeged, 1936. 

16 Prinz Gyula, Magyar földrajz. III. rész, 171—208. 1. Budapest, 
é. n. (Magyar föld, magyar faj c. sorozat III. k.) 

17 Hóman B.—Szekfű Gy., Magyar történet. Budapest, 1936.3 II. k. 
292. 1. 

18 Heintz, Matthias, St. Peter — Mosonszentpéter. (Kirchenblatt, 
I. évf. 3. sz.) 

19 pregler> Matthias, Mosonszolnok—Zanegg. (Kath. Kirchenblatt, II. 
évf. 4. sz.) 

20 Compendium Hungáriáé Geographicum ad exemplar Notitiae 
Hungáriáé Novae Historico-Geographicae Matthiae Bél, in partes IV. 
Posinii et Cassoviae 1777.3 (Moson megye: 127—132. 1. V. ö. Major idézett 
monográfiájának II. k. 140—151. 1., ahol a Bél-féle leírásnak a kivonatát 
adja.) 

21 Nitsch Mátyás, A dunántúli németség. (Nemzetiségi ismertető 
könyvtár II. 1.) Budapest, 1913. és Die deutschen Heidebauern in Ungarn. 
(Ein ethnographischer Versuch) : Die Karpathen VI. 

22 Die österreichisch-ungarische Monarchie in Wort und Bild. Wien, 
1896. Abteilung Ungarn IV. k., 435—460. 1. — U. a. Az osztrák-magyar 
monarchia írásban és képben. Magyarország IV. k. 439—464. 1. — Ehhez 
v. ö. Síessel József, Néhány történeti adat Sopron- és Moson-vármegyék-
ről. (Századok, 1897. 26—38. 1.) 

23 Zwickl Pál, A mi németjeink. (Ruff A., Mosonvármegye emlék-
könyve. Magyaróvár, 1929. 100—112. 1.) 

24 Bleyer—Schmidt—Schilling—Schnitzer, Das Deutschtum in 
Rumpfungarn. Budapest, 1928. 18—20. és 120—124. 1. 



viden leírja a vidékünk földrajzi fekvését, annak történetét 
és nyelvjárását, kiemeli németjeink közösségi érzését és ön-
érzetét. Leírását ezekkel a szavakkal zárja: „Doch mögen 
diese Bemerkungen genügen, zu beweisen, wie wichtig es 
w^äre, die sprachlichen und ethnographischen Eigentümlich-
keiten des Heidebodens je eher auf das gründlichste zu unter-
suchen." — Feltűnő, hogy Göítling25 munkájában, amely a 
magyarországi németek „Heimatbuch"-jának számít, német-
jeinkről egy szót sem ír. 

Az eddig idézett művek történeti, illetőleg földrajzi 
szempontból foglalkoznak vidékünkkel. Mindez azonban ko-
rántsem elég ahhoz, hogy a Heideboden teljes képe álljon előt-
tünk. Szükséges még, hogy irodalomtörténeti és néprajzi szem-
szögből is vizsgáljuk. 

Irodalomtörténetileg eddig még senki sem foglalkozott vi-
dékünkkel. Pedig nagyon kívánatos volna a Moson megyében 
működött Ebner Gusztáv evangélikus papköltő vallásos és 
hazafias lírájának tanulmányozása és Nitsch Mátyásnak, a 
Heideboden nagynevű elbeszélőjének méltatása. Mindkettő-
ről egyedül Pukánszky26 emlékezik meg rövid, de meleg sza-
vakkal. — Mellettük Thullner Berta is helyet kap a magyar-
országi németek irodalomtörténetében. Sok költeménye jelent 
meg, főleg a „Sonntagsblatt" és a „Deutscher Yolksbote"-ban. 
Ugyanezekben a lapokban gyakran parasztköltőink verseivel 
is találkozunk. Ezek összegyűjtése szintén a jövő feladata. — 
A Heideboden publicisztikájának a vizsgálata is szép tanul-
mányra adna anyagot.27 

Bár az eddigieknél jóval gazdagabb, de Magyarország 
többi német vidékével összehasonlítva, viszonylag szegény a 
Heideboden néprajzi irodalma is. 

Sztachooics Rémig28 gyűjteménye révén széles körben 
25 Dr. Göítling, Hans, Aus Vergangenheit und Gegenwart des 

deutsch-ungarischen Volkes. Budapest, 1930. — V. ö. még Hartmann, Ru-
dolf—Riedl, Franz, Deutsches Bauernleben in Ungarn. Berlin, 1938. 

26 Nagl—Zeidler—Castle, Deutsch—österreichische Literaturge-
schichte. 4. k. Wien, 1937. 1432 11. és 1452 11. 

27 V. ö. a „Neusiedler Wochenschrift", a „Wieselburger Zeitung", a 
„Wieselburger Volksfreund" és a „Heideboden" c. újságokat. 

28 Sztachooics, Remigius, Braut-Sprüche und Braut-Lieder auf dem 
Heideboden in Ungarn. Wien, 1867. 



jsmerik a mosonmegyei német lakodalmas énekeket és szo-
kásokat. Sztachovicsot valószínűleg Schröer29 hasonló mun-
kássága és példája serkentette a gyűjtésre. — Sztachovics 
gyűjteménye Vosáhlo30 művének is alapul szolgált. Vosáhlo 
azonban nemcsak a szokások puszta leírására szorítkozik, 
hanem összehasonlítja azokat más németországi lakodalmas 
szokásokkal is és ennek alapján következtet a heidebauerek 
származására. — Nagy jelentőségűek a mosonmegyei németek 
lakodalmas szokásaira vonatkozólag Zimmermann Jánosnak,®1 

a neves Heideboden-kutatónak gyűjteménye is. — A Hei-
deboden népszokásairól egyedül Nitsch Mátyás32 ad össze-
foglaló képet. — Sztachovics, értékes lakodalmas ének-gyűj-
teményével a néprajz kutatóinak figyelmét a mosonmegyéi 
német népi játékokra is irányította. A Heideboden nagy ba-
rátja — sajnos — nem tudott eleget tenni ígéretének33 és így 
még ma is nélkülözzük a fontos játékszövegek kiadását és fel-
dolgozását. — Sztachovics buzdítására, először Heinzelai fog-
lalkozott a mosonmegyei német népi színjátékokkal, de mun-
kája csak szegény kezdetet jelent. Ugyancsak csekély jelentő-
ségű Borosnak Sztachovics hagyatékán alapuló szakdolgozata38 

is. — Viszont fel vannak már dolgozva a főrévi (Oberufer) népi 
színjátékok. Ezt azért említjük, mert a főréviek tágabb érte-
lemben szintén heidebauerek és játékaik valószínűleg a Hei-

29 Schröer, K. J., Hochzeitslieder nach Pressburger Handschriften. 
Pester Zeitung, 1856—67. évf. 

30 Vosáhlo F. Lipót, Mosonmegyei német lakodalmas szokások. 
Dombóvár, 1931. 

31 Zimmermann, Johann, Hochzeitssprüche der Wieselburger Heide-
bauern. (Das deutsche Volkslied 31. évf. 126 11. u. a.: Deutscher Volks-
kalender Budapest, 1928. 58 11.) — Zimmermann, J., Sprichwörter der 
Wieselburger Heidebauern vom Heiraten, Eheleben und von der Kinder-
erziehung. (Deutscher Volkskalender 1925. 83 11. Ugyancsak tőle van: 
Sprichwörter der Wieselbiurger Heidebauern. Deutscher Volkskalender 
1934. 81 11. 

32 I. m., 54—93. 1. 
53 I. m., III. 1. 
34 Heinzel, Marcus, Deutsche Weihnachtsspiele in Ungarn. H. és é. n. 
35 Boros, W. A., Deutsche, Weihnachtsspiele aus dem Komitat Wie-

selburg. (Kéziratos szakdolgozat. Budapest, 1925/26.) 



deboden központjából, Mosonszentjánosról származnak.30 — 
Schröer37 alapvető munkáin kívül csak a legfontosabbakra, 
így Klein,38 Benyovszky,39 Schmidt40 és Solymossy41 dolgoza-
taira utalunk még. Ha a mosonmegyei német népi színjáté-
kok alapjait Sztachovics — szándékának megfelelően — a 
maga idejében lerakhatta volna, akkor azok ma bizonyára 
a főréviek előtt állnának jelentőség szempontjából. Kiadá-
suk azonban már folyamatban van.42 

Vidékünk sok szép népdalát ismét csak Nitsch43 közli. — 
A nyugatmagyarországi német egyházi énekekel Sztachovics 
hagyatéka alapján Gabriel Pál44 foglalkozott. — Itt kell meg-
említenünk Szachovics Rémig nagy egyházi énekeskönyvét 
is,45 amelyet az akkori győri püspök kérésére, a régi moson-
megyei német kéziratok és más régi nyomtatott források alap-
ján, külön a heidebauerek számára állított össze. — A moson-
megyei német helységnevek feldolgozását Schwartz Elemér-

í 6 "V. ö. Heinzel i. m., 7 11. és Schmidt, Leopold, Der Oberuferer 
Spielkreis. 147 11. és 152. 1. (különnyomat a Sud. Z. f. Yk. 6.) 

37 Schröer, K. J. Deutsche Weihnachtsspiele aus Ungern. Neue 
Ausgabe. Wien, 1862. — Nachtrag zu den deutschen Weihnachtsspielen 
aus Ungarn. Pressburg, 1858. — Alte Weihnachtsspiele und letzte Meister-
singer in Oesterreich. Wien, 1880. — Das Weihnachtsspiel in Oberufer, 
Pressburger Zeitung, 5. und 8. Jänner 1880. 

38 Klein, Hans, Das Oberuferer Paradeisspiel in ursprünglicher 
Gestalt. Kassel, 1928. 

39 Benyovszky, Karl, Die Oberuferer Weihnachtsspiele. Pozsony, 
1934. 

40 I. m. 
41 Solymossy Sándor, A főrévi népszínjátékok. Ethnographia. 1911. 

257—77. és 321—41. 1. 
42 V. ö. Ernyei J. és Karsai (Kurzweil) G., Német népi színjátékok, 

II. 189. 1. Budapest, 1938., ahol Karsai feldolgozásukat ígéri. — Közvet-
lenül munkánk megjelenése előtt került ki sajtó alól: Eorak, Kari, Bur-
genländische Volksschauspiele c. műve. 

43 Nitsch, Mathes, Deutsche Volkslieder auf dem ungarischen Hei-
deboden. Jungungarn, 1911. 400 11. 

44 Gabriel Pál, A katolikus német egyházi ének története Nyugat-
magyarországon. (Kéziratos doktori értekezés.) Budapest, 1919. 

45 Sztachovics, Remigius, Katholisches Gebet- und Gesangbuch für 
Kirche und Haus. Wien, é. n. 



nek46 köszönhetjük. Megállapításai egykor majd nagy szol-
gálatot tesznek a Heideboden telepítéstörténetének megírásá-
nál. — Magának a Heideboden névmagyarázata ugyancsak 
Schwartz Elemér47 érdeme. 

A régi gyermekverseket KurziS gyűjtötte össze. 
A Heideboden általános, de rövid képét Nagl-Zeidler iro-

dalomtörténete49 alapján is összeállíthatja magának az ér-
deklődő. 

46 Schwartz Elemér, A nyugatmagyarországi német helységnevek. 
Budapest, 1933.2 — U. a., A templomi védőszentek és a helységnevek. (E. 
Phil. K. 48. évf. 12—20. 1., 49. évf. 31—37. 1. — U. a., Die Kirchenpatrozi-
nien und unsere deutschen Ortsnamen in Westungarn. Neue Post, 20. 
April 1920. — U. a., Levél — Kaltenstein. M. Ny. XXV. 218 11. és Pais D., 
Lövél és Lőd.) M. Ny. XXIII. 53 11. 

47 Schwartz, E., Der Gauname „Heideboden". Sonntagsblatt. 26. 
Juni 1932. 

48 Kurz, S., Kinderreime aus Mosony. (Ethn. Mitt. aus Ungarn VI. 
32 11.) 

49 I. m., I. k. 36 11., II. k. 245 11., IV. k. 1440. 1. és 1452 11. 



II. A mosonmegyei német népköltési emlékek forrásai. 

1. Kéziratos források. 
Az eddigiekből is látjuk, hogy tanulmányunkhoz min-

den előmunkálat hiányzik, sőt a kutatások eddigi eredmé-
nyei még támaszpontul sem szolgálhatnak. Tanulmányunk 
alapja és főforrása a Heidebodenen található számos népi kéz-
irat. Amióta ezeket Sztachooics Rémig felfedezte, azóta gyak-
ran utalnak reájuk a néprajzkutatók. Mivel azonban mind-
máig nem dolgozták őket fel, létezésükön kívül — a „Szent-
jánosi Kódex" kivételével — a szaktudósok sem tudnak bő-
vebbet róluk. Arra a kérdésre, hogy tulajdonképen milyen 
kéziratokról van szó, tartalmuk ismertetésével felelünk. 

Kézirataink főként a XYI. és XVII. század protestáns 
egyházi költészet termékeit tartalmazzák. Mindaz, amit ben-
nük találunk, a barokk-kor templomi énekeinek műfajához 
tartozik. E kor majdnem minden protestáns énekköltőjét fel-
lelhetjük kéziratainkban. Az első helyet Herman Miklós1 

bibliai epikája foglalja el. Nagy számban találjuk a „Cseh 
Testvérek" („Böhmische Brüder") legnagyobb költőjének, 
Weisse Mihálynak énekeit is. Mellettük kisebb helyet fog-
lalnak el Herman Miklós barátja és földije, Matthesius Já-
nos, a nagy protestáns költő, Gerhardt Pál, továbbá Angelus 
Silesius, Ringwaldt Bertalan, Neumark György, Gramann 
János, Mühlmann János, Horn János, Rist János és mások 
énekei. 

Az énekek mellett kézirataink legbecsesebb részét a népi 
színjátékok alkotják. Ezek énekeinkkel szorosan összetartoz-
nak. Különösen a karácsonyi énekek és az ú. n. „Fragelieder" 
elválaszthatatlanok tőlük. 

1 Herman, Nikolaus, Evangelia auf alle Sonn- und Fest-Tage im 
gantzen Jar . . . , Wittenberg, 1560. és: Die Historien von der Sindfluth, 
Joseph, Mose, H e l i a . . L e i p z i g , 1563. 



Érdekes, hogy kéziratainkban a protestáns költők mellett 
a katolikus Bohr Jakab2 is képviselve van „Glückshafen"-já-
val. Amint alább látni fogjuk, egyes kéziratok teljes egészé-
ben tartalmazzák ezt a művet, mások viszont csak részleteket 
közölnek belőle. 

A fentieken kívül még több ismeretlen költő különféle 
tartalmú énekeivel és költeményeivel találkozunk. Ezek közül 
néhány valószínűleg vidékünkön keletkezett. 

Majdnem minden kézirat tartalmaz ezenfelül helytörté-
neti adatokat, családtörténeti jegyzeteket, népgyógyászati re-
cepteket és ehhez hasonló bejegyzéseket. — A kéziratok alakja 
különböző. Legnagyobbrészt negyedrét űek, de van közöttük 
két ívrétű és több nyolcadrétű is. — írásuk nagyon változa-
tos. A legegyszerűbbtől a legszebbig az összes létező írásfaj-
tákat megtaláljuk bennük. Épolyan változatosak az iniciálék 
és a képek is. Egészen kezdetleges és művészi kivitelű képek, 
díszítések és rajzok váltakoznak egymással. 

Az írásmódból a másoló foglalkozására következtethe-
tünk. Legtöbb esetben valószínűleg egyszerű földmívesek le-
hettek az illetők. Egyiket-másikat talán valamely falusi pap 
vagy tanító másolhatta.3 A másolók neve legtöbbször adva 
van, foglalkozásukat azonban elhallgatják. Lang Antal János, 
több kéziratunk szerzője, neve mellé ismételten „K. K. Alte 
Salliterey"-t ír. Kéziratainak kiállítása alapján nem egyszerű 
munkásra, hanem munkavezetőre, illetőleg hivatalnokra kell 
gondolnunk. A mosonszolnoki anyakönyvekben hiába kutat-
tunk utána. Valószínű, hogy Lang későbbi telepes. 

A kéziratok célja is nagyon kérdéses. Maguk a kéziratok 
nem világosítanak fel bennünket és époly keveset tudunk meg 
róluk a népi szájhagyományból. Biztos azonban, hogy nem 

2 Bohr, Jakob, Der Geistliche Glückshafen. . . Passau, 1634. 
9 Jakovich Antal, bánfalúi (Apetlon) plébános 1866. nov. 29-én 

a következőket írja Sztachovicsnak a „régi szép énekekről": „Diese stam-
men von einem gewissen Mainrad; vielleicht vor 150 Jahren kam er von 
S. Stephan aus Wien, dort soll er Sänger oder Lehrer gewesen sein; sein 
Sohn war zuerst Schullehrer in S. Margarethen, von da kam er nach 
Apetlon, weil er kinderlos war, adoptierte er den Vater des Rosner, 
(Rosner Stachovics idejében tanító volt Apetlonban!) dieser wurde nach 
ihm Lehrer und erbte den Liedernachlaß seines resp. Groß Vater." 



csupán időtöltésből készültek. Az is bizonyos, hogy nem temp-
lomi célra másolták őket. így azt gondoljuk, hogy elsősorban 
a családi kör épülésére írták.4 A biblia és katekizmus mellett 
lelki népkönyvek voltak. 

Az énekek elterjedését, életét és a velük kapcsolatos szo-
kásokat illetőleg egyelőre feltevésekkel kell beérnünk. Tiszta 
képet erről talán csak a népi játékok gyökeres tanulmányo-
zása után nyerhetünk. 

Ami a kéziratok elterjedését illeti, a Heideboden összes 
falvaiban találunk ilyeneket, belefoglalva Burgenlandot és 
Pozsony környékét, elsősorban Főrévet (Oberufer) is. 

Munkánkhoz Sztachovics kéziratos hagyatékán kívül, tíz 
eredeti kéziratot használtunk fel. Ez korántsem jelenti vidé-
künk teljes kéziratállományát. Mi magunk is jó néhányat 
gyűjtöttünk még falvainkban. Ezek feldolgozását azonban, 
tekintettel arra, hogy tartalmuk úgyis legnagyobbrészt azo-
nos a többiekével, későbbi időkre halasztjuk. Burgenlandban 
is kutattunk ily kéziratok után. Sajnos eredmény nélkül, mert 
azokat már a bécsi Horák Károly összegyűjtötte.6 Négy to-
vábbi kézirat Solymossy Sándor birtokában van.6 Az említet-
teken kívül valószínűleg még számos kézirat hever a Heide-
boden padlásain, hisz maga Sztachovics több mint százat hasz-
nált.7 Erre gazdáink feleletei is utalnak. Gyűjtőútjainkon 
nem egyszer emlegették, hogy valamikor hevertek ilyen régi 
könyvek padlásaikon. Azt is feltehetjük, hogy Sztachooics 
óta nem egy kézirat a lángok martaléka lett, hiszen az öre-
gek sokat mesélnek azokról a tűzvészekről, amelyek a vidé-

4 V. ö. Herman, Nicolaus, Evangelia-jának előszavát, ahol azt írja: 
„Darumb ich auch diese vnd andere meine Gesenge nur für Kinder ond 
Hausslieder aussgebe vnd gehalten haben will." — Wackernagel, K. E. P., 
Das Deutsche Kirchenlied.. . Stuttgart, 1881. 816. 1. 

5 Y. ö. Aus bäuerlichen Handschriften. Bgld, IV. 166—69 és 206— 
208. 1. 

6 Solymossy Sándor, A főrévi népszínjátékok. Ethnographia. 1911. 
258 11. — Amint Lang József mosonszetpéteri templomi előénekestől hal-
lottuk, még évekkel ezelőtt az U. D. V. titkárai is gyűjtöttek ilyeneket 
a Heidebodenen. 

T I. m„ Vorrede, III. 1. 

Kögl J. SzeTeriii: Mosonmegyei német kéziratos énekesköuyTek. 2 



ket pusztították.8 így érthető, hogy munkánkhoz a 17. szá-
zadból egy kézirat sem, a 18. századból pedig csak egyetlen 
egy állott rendelkezésünkre. 

Végül még meg kell említenünk, hogy a protestáns jel-
legű kéziratok a katolikus Mosonszentjánoson, Mosonszentpé-
teren és Mosonszolnokon épúgy, sot még jobban el vannak 
terjedve, mint a Heideboden más, inkább protestáns lakos-
ságú falvaiban. Erre a rejtélyre Moson megye egyháztörté-
neti vizsgálata fog világosságot deríteni. 

2. Szájhagyomány. 

Téves az a feltevés, hogy a mosonmegyei németek ének-
kultuszánál a kéziratokon kívül a szájhagyomány is fontos 
szerepet játszott volna. Ezen a téren szájhagyományról egy-
általán nem beszélhetünk. A számos kézirat ugyanis felesle-
gessé tette a szájhagyományt. Minden, ami különben száj-
hagyomány gyanánt élt volna tovább, a kéziratokba került. 
Ezt az énekek nagy száma igazolja, valamint az, hogy ezek 
az énekek csak a családban éltek. Lehetetlen lett volna min-
den éneket könyv nélkül megtanulni. Könyv nélkül csak a 
legismertebbeket — főként a karácsonyi és a lakodalmas éne-
keket — énekelték, de ezeket is csak a gyakorlott énekesek. 
A családban pedig az tette feleslegessé a szájhagyományt, 
hogy majdnem minden házban megvolt a családi kézirat, 
amely apáról fiúra szállt. így az énekek gyors kihalá-
sát is jobban megértjük. A kultúra haladásával, jobban 
mondva a népiségtől való eltávolodásával, a kéziratokat ki-
szorították az újabb nyomtatványok. Vasárnap délután a csa-
lád feje már nem intonálta többé a régi énekeket, hanem az 
lijságból olvasott fel, amint az még ma is szokásban van. 

8 JakoDich Antal, Sztachovicshoz intézett egyik levelében ezt olvas-
suk: „Von dem Lieder Schatz ging vieler durch die Zeit, das meiste aber 
durch das Brand Unglück welches uns anno 1860 traf verloren." — 
Mosonszolnokot 1828, 1840 és 1858-ban pusztította el a tűz. (Y, ö. Pregler, 
Matthias, i. h.) — Mosonszentpéteren 1848-ban a falú legnagyobb részével 
együtt a templom és az iskola is leégett. (Y. ö. Heintz, Matthias, i. h.) 
— A szájhagyomány szerint 1872-ben Mosonszentpéter és Mosonszent-
jános ismételten a lángok martaléka lett. 



Mivel pedig énekeinket a családon kívül ritkán énekelték, 
azért viszonylag gyorsan és nyomtalanul kivesztek. Csak így 
érthető, hogy bár a hatvanas évekből még vannak kézirataink, 
a Hcideboden legöregebbjei mégsem tudnak felvilágosítást 
^dni azok használatáról. Ezek alapján biztosan állíthatjuk, 
hogy a lakodalmas énekek, amelyeket még elvétve ma is hall-
hatunk, nem Sztachovics gyűjteményének, hanem annak kö-
szönik hosszabb létüket, hogy inkább a nép száján éltek. 
Hosszabb életüket természetesen sok tekintetben a Heidebo-
denen dívott lakodalmas szokásoknak is köszönhetik. Ezek 
kihalásával azonban, a szájhagyomány ellenére, énekeink is 
kivesztek.9 — Néphagyomány a Heidebodenen ma már alig 
van. Napjainkban jóformán csak gyermekmesék és gyermek-
dalok élnek a nép ajkán. 

9 Sztachooics „Brautsprüche" c. gyűjteményének nem volt nagy 
keletje. Jakovich Antal bánfalui plébános, aki Sztachovics könyveinek 
egyik főterjesztője volt, egyik levelében (1869. nov.) azt olvassuk, hogy 
Illmicben 10, Vállán 2, Nezsiderben pedig egyetlenegy példány sem fo-
gyott el. Hogy Sztachovics melyik könyvéről van szó, azt ugyan nem 
említi a levél, de a körülmények a legnagyobb biztonsággal arra enged-
nek következtetni, hogy a „Brautsprüchekről". Egy másik levelében 
ugyanis Jakovich arra kéri Sztachovicsot, hogy a „Brautsprüche"-k árát 
80 krajcárról 50-re szállítsa le, mert csak így remélhető, hogy majd job-
ban fogy. Ugyanabban a levélben még ezt írja: „Die Gebetbücher wer-
den sehr gesucht und sind schon viele angekauft worden, und würden 
einen großen Absatz haben wenn es nicht so umständlich wäre diese 
beliebten Bücher von Wien holen zu müssen." — Egy levélvázlatban 
Sztachovics, Breinfolk Mihály Baja melletti vaskúti plébánoshoz ezt írja: 
„Das deutsche Diözesan Gesangbuch hoffe ich im Laufe des Sommers 
dem Druck übergeben zu können; und dieses wird hoffentlich mehr 
überraschen und zur Andacht stimmen, als die Brautsprüche. Die Weih-
nacht- Jesu- und Marien-Lieder sind großen Theil einzig in ihrer Art." 
A legfőbb bizonyíték azonban, hogy Sztachovics Brautsprüche c. könyve 
nem fogyott az, hogy példányai még ma is százával hevernek a pannon-
halmi könyvtárban. Énekeskönyve viszont az utolsó példányig elfogyott. 
— Amilyen kevéssé becsülte Sztachovics gyűjteményét a nép, olyan el-
ismeréssel fogadták a szakkörök. Schröer K. Gy., a legilletékesebb bíráló, 
1867. június 24-én kelt levelében ezt írja Sztachovicsnak: „Es ist mit fei-
Jiem Takte der Text so behandelt wie er nur behandelt werden kann." 



3. Nyomtatott források. 

Ha már énekkultuszunkkal kapcsolatban szájhagyo-
mányról nem beszélhetünk, akkor fel kell vetnünk azt a kér-
dést is, vájjon szóba jöhetnek-e a kéziratok mellett köny-
vek és egyéb nyomtatványok, mint az énekhagyomány fenn-
tartó tényezői? Erre a kérdésre csak azzal válaszolhatunk» 
hogy valószínűleg nem. Állításunkat az a tény igazolja, hogy 
néhány 19. századbeli egylapos nyomtatványon kívül vidé-
künkön semmiféle nyomtatott forrást sem találtunk. Nagyon 
kérdéses az is, hogy vájjon régente ismerték-e kézirataink fő-
forrásait, Herman Miklós és Bohr Jakab nyomtatott műveit? 
Nézetünk szerint ezekből a művekből néhányat a telepesek 
hoztak magukkal az óhazából és belőlük másolták az iij lakó-
helyükön a kéziratokat. Később azután, amikor a nyomtatott 
források már elkallódtak, kéziratot kéziratból másoltak. Erre 
a hibás helyesírásból következtethetünk. Nagyon valószínű, 
hogy e könyvek nem később kerültek (hozatták) a Heide-
bodenre. Ebben az esetben ugyanis énekeink ily nagymérvű 
elterjedése lehetetlen lett volna. Az énekkultuszt tehát ma-
gukkal hozták az óhazából, úgyhogy az nem Moson megyében 
keletkezett. Későbbi átvételről már csak azért sem beszélhe-
tünk, mert kizárólag 16. és 17. századbeli forrásokról van szó. 
Ha pedig utóbb kerültek volna a vidékünkre, akkor a későbbi 
századokból is volnának ilyen nyomtatott forrásaink. Fontos 
az is, hogy nyomtatott forrásainkat (Herman, Bohr) csak a 
17. század közepéig kedvelték és terjesztették; később már el-
vesztették vonzóerejüket. Ilyenformán nyomtatott forrásaink 
átvétele közvetlenül a megjelenésük utáni időkre, azaz a 16. 
század második és a 17. század első felére esik.10 Ugyanerre 
az időre esik azonban a nagy osztrák protestáns kivándorlás 
is. így elfogadhatjuk Schröer állítását, hogy a mosonmegyei 
németek 1620—30 között telepedtek le.11 Ez azonban nem zárja 
ki a korábbi, illetőleg a későbbi kisebb telepítéseket. 

10 Herman „Evangelia"-ja 1560-ban jelent meg. 
11 Y. ö. Schrörer, K. J., Meistersinger in Österreich. (Bartsch, K. 

Germanische Studien, Supplement zur Germania. Bd., II. 237 11. és 
Deutsche Weihnachtsspiele in Ungarn. Wien, 1862. 4. 1. — Alte Weih-
nachtsspiele und letzte Meistersinger in Österreich. 4. 1. 



III. Népköltészeti emlékeink hordozói. 

Schröer a főrévi népi színjátszó társaságokat szívesen 
hasonlítja a mesterdalnokokhoz.1 Schröer feltevése ama kér-
dés elé állít bennünket, hogy vájjon énekeink kapcsán szóba 
jölietnek-e hasonló társaságok, jámbor társulatok vagy le-
gényegyletek? Nem! Amint már említettük, énekeink előadási 
helye csaknem kizárólag a családi otthon volt és így a társas 
előadás jórészt ki van zárva. De a népi színjátékokban elő-
forduló éneknél is, (hisz a karácsonyi énekeket majdnem mind 
megtaláljuk a karácsonyi játékokban is) kizártnak tartjuk a 
mesterdalnokokhoz hasonló céhszerű, áthagyományozó közös-
ségeket. Ha ilyen társaságok valóban léteztek volna, akkor 
énekeink és játékaink nem veszhettek volna ki olyan gyorsan 
és nyomtalanul. Ha énekeinknek hordozói lettek volna, akkor 
bizonyos szokásokkal és előadási alkalmakkal is kapcsolatban 
lettek volna. Ez azonban okvetlenül életük meghosszabítását 
és nem nyomnélküli kiveszésüket jelentette volna. Ezt az 
esküvőhöz kötött lakodalmas énekek és a halottvirrasztáshoz 
fűződő halálról szóló énekek is bizonyítják.2 Olyan társasá-
gokról pedig amelyeknél az anyagi haszon a lényeg, egyál-
talán nem beszélhetünk. A Heideboden játéktársaságai olyan 

1 Y. ö. Weihnachtsspiele 8. 1. és Alte Weihnachtsspiele. 5. és 10. 1. 
2 Amint ma a gyermekek, úgy azelőtt a legények is mentek kará-

csony este énekelni. Illetőleg összegyűltek valahol és éjféli miséig kará-
csonyi énekek éneklésével töltötték el az időt. De ezt sem tarthatjuk cél-
szerű egyesülésnek. Részben ennek az ősrégi szokásnak, amely ellen a 
városi tanácsok már a 14. században panaszkodtak, (V. ö. Weinhold, 
Karl, Weihnachtsspiele und Lieder aus Süddeutschland und Schlesien. 
Graz, 1855. és Pailler, Wilhelm, Weihnachtlieder und Krippenspiele aus 
Oberösterreich und Tirol. I—II. Innsbruck, 1881—ÍSS^.) — tulajdonítható 
karácsonyi énekeink nagy száma. 



egyesületek voltak, amelyek az anyagi haszon kizárásával, 
csupán az épületes célt szolgálták. így a mesterdalnokokkal 
nem hozhatjuk őket kapcsolatba. 

Meg kell jegyeznünnk, hogy ha énekkultuszunk hordozói 
céhszerű társaságok lettek volna, akkor erről magukban a 
kéziratokban is kellene feljegyzéseknek lenniök, amint azt a 
mesterdalnok-kéziratokban is látjuk.3 Nézetünk szerint az 
úgynevezett „Kompanie"-nak, amely a jétékokat előadta, ille-
tőleg az énekeket énekelte, semmiféle egyesületi jellege sem 
volt. Nagy szerepet játszott azonban a „Spielleiter," aki év-
százados hagyományok alapján rendezte a játékokat. Nem 
lehetetlen azonban, hogy a „Kompanie" a mesterdalnokság 
mintájára keletkezett. A legjobb esetben tehát a „Kompanie" 
és vidékünk régi énekkultusza a mesterdalnokság töredékes 
maradványa. Tudjuk ugyanis hogy a mesterdalnokok a 17. 
században a „Hochzeitlader"4 és a „Leidbitter" tásaságaihoz 
csatlakoztak.5 Ugyancsak bizonyos, hogy a mesterdalnokok 
a vallásos népi színjátékokra nagy hatással voltak.6 

A kérdés végleges tisztázását azonban a Heideboden népi 
színjátékainak feldolgozójára bízzuk. 

9 Y. ö. Hartmann, August, Deutsche Meisterlieder-Handschriften in 
Ungarn. München, 1894. és Streinz, Franz, Der Meistergesang in Mähren. 
(P. B. B. XIX. Bd. I. H. 131—273.) 

4 Feladatuk az volt, hogy a vőlegény által megnevezett vendégeket 
a lakodalomra választékos szavakkal meghívják. — V. ö. a Heideboden 
lakodalmas szokásait. 

6 V. ö. Hampe, Th., Spruchsprecher, Meistersinger und Hochzeitla-
der, vornehmlich in Nürnberg. (Mitteilungen aus dem germ. National-
museum.) Nürnberg, 1894. 40. és 66 11. 

6 Scliröer, K. J., Alte Weihnachtsspiele und letzte Meistersinger in 
Oesterreich. (Separatdruck aus „Die Heimat". Nr. 14, 16, 18.) Wien, 1880. 



IV. Tá j és idegen hatások. 

A nyelv mellett az énekek és színjátékok is azt bizonyít-
ják, hogy a Heideboden teljesen egységes és különálló terület. 
Annak ellenére, hogy nincsenek természetes határai, mégis 
zárt egységet alkot. Nemcsak a magyarországi németségtől, 
hanem a szomszédos nyugatitól is különáll oly annyira, hogy 
népi hagyományaiban későbbi hatásnak nyomát sem találjuk. 
Schmidt Lipót erre vonatkozóan azt írja: „Die Deutschen um 
Wieselburg führten die gleichen Spiele wie die im österreichi-
schen Teile des Heidebodens auf. Charakteristisch ist dabei, 
daß diese Spiele keine Verbindung nach dem Westen be-
sitzen."1 Ez a megállapítás nemcsak a népszínjátékokra, ha-
nem az énekekre is vonatkozik. így a Heideboden játékait 
és énekeit egyedülálló jelenségnek tekinthetjük. Ennek kap-
csán Schröer így ír: „Die protestantischen Exulanten nah-
men wohl auch überall ihren Schulmeister mit und der Schul-
unterricht der Zurückbleibenden verfiel."2 Az óhazában a 
protestáns énekeket üldözték, azért kihaltak, nálunk azon-
ban megmaradtak. így nem szabad csodálkoznunk, ha éne-
keink egész Alsó-Ausztriában ismeretlenek.3 Németország 
egyéb vidékein is csak szórványosan találkozunk velük, fő-
ként a karácsonyi énekekkel. Ugyanúgy egyedülállók Ma-
gyarország egyéb német területeihez viszonyítva is.4 Ilyen 

1 Schmidt, L., Das Volksschauspiel des Burgenlandes. (W. Z. f. Vk. 
1936. V—VI. f. 85. 1.) 

2 Schröer, Alte Weihnachtsspeile 4. 1. 
3 V. ö. Schmidt, L., Volksliedlandschaft Niederösterreich. (Südost-

deutsche Forschungen II. (1937.), 258—307.) 
4 V. ö. Dr. Pukánszky, Béla, v. Geschichte des deutschen Schrift-

tums in Ungarn I. (Deutschtum und Ausland. Heft. 34—36.) 150—176. 1., 
és 245—341. 1. Csak a „Danket dem Herrn heut und allezeit", és „Ich 
weiß mir ein Blümlein, hübsch und fein" kezdetű énekeket találjuk meg 
az erdélyi szászoknál. 



tömegben is ilyen szerves egységben sehol sem találjuk. Az 
egyedülállóság egyben azt is bizonyítja, hogy énekeink év-
századokon át mentesek voltak minden idegen hatástól. Ezt 
egyes énekeink változatai is igazolják, amennyiben majdnem 
mindig az eredetivel azonosak. — A hatás módját különben 
is nehezen tudnók elképzelni, mert Nyugattal egyedül a fu-
varosok tartották fenn a kapcsolatot5 és merészség volna 
ezeket ily nagymérvű kulturális hatások hordozóinak 
tekinteni. Továbbá nem tudnók összeegyeztetni a heide-
bauerek e téren tapasztalható konzervativizmusával. Év-
tizedek óta zarándokolnak Máriacellbe, de még nem 
fordult elő, hogy egy ú j éneket hoztak volna magukkal. 
Templomi énekeiket régi énekeskönyvekből éneklik és 
az újabb kiadásokat mellőzik. Ezzel magyarázható, hogy 
Sztachovics egyházi énekgyűjteménye gyors és nagy elter-
jedése ellenére sem nyerte meg a nép állandó tetszését; Szta-
chovics ugyanis nem tett különbséget a templomi énekek és 
a templomon kívül énekelt vallásos népénekek között. Ezért 
az utóbbi csoportból is igen sokat felvett könyvébe. Vi-
szont több templomi ének hiányzik gyűjteményéből, ame-
lyet pedig még ma is szívesen énekelnek. így pl.: „Milde 
K ö n i g i n . . . , " (1841), „Maria zu lieben ist allzeit mein 
Sinn . . . " (1770), „Glorwürdige Königin . . . " (1826), „Wir be-

5 A fuvarozással kapcsolatban, a sok személyes értesülés helyett, 
Hasslinger Pál mosonszentjánosi gazdának Sztachovicshoz intézett levelét 
idézzük: „Ich grüsse Sie höflich und mache ihnen zu wissen, wie viel 
for früheren Jahren nach Steiermark gefahren sind. Ein gewisser Kögl 
Matthias, auch Kögl Georg, Wolf Joseph, Ponenstingl Math, und noch 
mehrere, auch Ihre Vätter sind schon vor Sie diese Strassen gefahren, 
mit Früchten Waitz Korn Kukurutz, mit Brein und Knobern, mit Wein 
auch mit Rohrdecken auch mit Kaufmannsgüter, von Wien bis Triest, 
mit die Früchten durch Steiermarkt, wo sie verkaufen nur konten, in 
Kühnberg Bruck an der Mur, in Leoben, Judenburg Morau Glagenfurt, 
auch auf der Salzstrass Rothenmau, Linzen, Rastand, Ausse waren Ihre 
verkauf Plätze. Rohrdecken, Wein bis Salzburg geführt, auch noch wei-
der, bis Heilah wo der Wunderberg liegt. — Von singen könten Sie mir 
nicht viel sagen, der Obgemelde Wolf Joseph sagt, im Bruck an der Mur 
habens gesungen, Kirchen Lieder Hier liegt vor deiner Majästet, und 
auch andere, der Math. Kögl sagt sein Vater hat auch gern gesungen 
in Steiermark . . ." 



ten an dich wahres Engelbrot . . ." (1777), „O Du liebes Jesu-
kind . . . " (1859) stb.6 

Sztachovics önfeláldozó munkájával különben sem ara-
tott nagy sikert. A „Brautsprüche"-k jelentéktelen hatásáról 
már szólottunk. Lelkes munkájának köszönhető, hogy a mo-
sonmegyei német népi színjátszás a 60-as években újból fel-
virágzott. Buzdítására több kéziratot újból lemásoltak7 és 
heidebauerjainak értékes hagyományai iránti állandó érdek-
lődésének kell tulajdonítanunk, hogy Győrött 1866. decem-
ber 27-én Simor akkori győri püspök s későbbi esztergomi 
érsek jelenlétében karácsonyi játékot adtak elő.8 Sztachovics 
minden szorgoskodása — sajnos — hiábavaló volt. A liberá-
lis szellem irgalmatlanul elseperte a régi népi értékeket. 
Hogy a mosonmegyei német népi hagyományok nem tűntek 
el egészen, azt a régi kéziratoknak és Sztachovics nagy fárad-
sággal összegyűjtött, nagy értékű hagyatékának köszönhet-
jük. 

6 Az évszám az ének megjelenési évét jelenti, tehát Sztachovics már 
felvehette volna gyűjteményébe. 

7 V. ö. a C. 1. jelzésű kézirat leírását. 
8 V. ö. A Pannonhalmi Szent Benedek Rend Története. VI. B. k. 



V. A mosonmegyei németek mai énekkultusza. 

A Heideboden népének az ének életszükséglet. Figyel-
men kívül hagyva a népdalok nagy számát, amelyeket ma 
már csak a korcsmákban hallhatunk, régente azonban a 
házi és mezei munka közben egyformán felhangzottak, 
csak röviden utalunk a még élő vallásos szokásokkal kap-
csolatos énekekre. így a „Heiligendreikönig"-1 és a „Joseph-
spiel"2 énekeire, amelyeket advent első vasárnapjától víz-
keresztig mindenki nagy figyelemmel hallgat. — Karácsony 
szentestéjének csendjét az iskolásgyermekek éneke bontja 
meg, akik közül a szegényebbek házról-házra, a gazdagab-
bak pedig csak rokontól-rokonhoz mennek és az ajtó vagy 
az ablak előtt — ritkábban a szobában — recitáló énekeik-
kel kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak és karácsonyi 
ajándékot kérnek.3 

A szilveszteresti hálaadás után a kisbíró és az éjjeli őr 
végigjárják a falut és érdekes énekükkel,4 amelyben egy-
úttal bejelentik, hogy hányan születtek és haltak el az 
elmúlt esztendőben, midenkinek boldog újévet kívánnak. 
A régi szép szokásnak azonban ma már pénzszerzési íze 
van. 

1 Lásd az 1. számú mellékletet. 
2 Lásd a 2. számú mellékletet. 
3 Ez ősrégi szokás. Már a 16. században jelentek meg ú. n. „Flug-

blatt"-ok és egyéb nyomtatványok, amelyek ilyen célra szolgáló éneke-
ket tartalmaznak. így pl. „Ansing Lieder. So von alters her, von der 
Jugent, zu vnderschiedlichen Zeiten vnd Fest Taegen im Jar, vor den 
Heusern gesungen worden, vnd noch zu singen pflegen. Gedruckt zu 
Straubing, bey Andre Sommer 1590," (A 20 lapos kis füzet 13 éneket tar-
talmaz. V. ö. Baumker, I. 73. 1. V. ö. még III. fejezet 2. sz. jegyzetet.) 

4 Lásd a 3. számú mellékletet. 



VI. A Heideboden kiveszett énekei. 

Hogy milyen nagy volt régebben az éneklési kedv, 
erről öregjeink sokat tudnak mesélni. Ezt bizonyítja az a 
számos kézirat is, amelyről az irodalom eddig csak keve-
set hallott. 

Mielőtt a Heideboden kihalt dalkincsének a tárgyalá-
sába fognánk, előbb a kéziratokat kell ismertetnünk. 

A) A kéziratok leírása. 

1. „Sankt Johanner Codex." („B.") 

A negyedrétű — 23X19 cm nagyságú — kézirat, bőrrel 
bevont fatáblákba van kötve.1 Két rézcsattal volt ellátva, 
de ezek közül az egyik már elveszett. A kötet 455 levelet 
tartalmaz, amelyből 569 lap számozva van.2 Az első 404 
lapnak vöröstinta-kerete, a következő 32 lapnak pedig 
ceruza-kerete van. Jórészt „Andony Jokanes Lang" keze-
írása. A „Singen will ich aus Herzens Grund" kezdetű, az 
568—69. lapon levő ének két ismeretlen ember írása. Hasonló-
kép ismeretlen a kézirat végén található énekek és különféle 
feljegyzések szerzője is. Az utolsó 14 éneket Ponholzer 
József másolta le 1853-ban. 

Az írás végig világos és könnyen olvasható. Lang az 
egészet gyönyörű gót betűkkel írta, mégpedig az egyes vers-
szakok kezdő sorait és a népszínjátékok szereplőit piros 
tintával. Ponholzer szépen rajzolt latin betűkkel írt. A kéz-
iratban számos szép iniciálét találunk; a szöveg között pe-

1 Lásd az 1. számú fényképmellékletet. 
2 Gyakorlati okokból valamennyi kéziratot ceruzával utánaszá-

moztuk. 



dig 51 egyszerű képet. Ezeket részben Bohr „Glückshafen"-
jából3 másolták, részben pedig eredeti alkotások. A Szent-
írásból vett jeleneteket, illetőleg szenteket ábrázolnak és 
a szöveg szemléltetésére szolgálnak. A képek mellett, illető-
leg alatt, gyakran megtaláljuk a rajzoló nevének kezdő-
betűit az évszámmal. (A. J. L. 1808.) 

A kézirat első tulajdonosa Lang Antal János volt, aki 
azt az 1808—10-es években írta. A kéziratnak nem Lángtól 
származó része későbbi időből való. A kéziratnak későbbi 
sorsáról, az utolsóelőtti lapon található egyik bejegyzés tudó-
sít bennünket: „Diesem Glikshafen habe Ich gekauft ano 
827 Markt St. Johann. Franz Paar." Az eddig ismert neveken 
kívül még a következő neveket találjuk a kéziratban: „Payr 
Ferencz, Franz Payr (1848), Johann Payr, Payr János (1836)," 
stb. A kéziratot Sztachooics Mosonszentjánosról Pannonhal-
mára vitte, ahol ma BK. 248/3 jelzés alatt a Főkönyvtárban 
megtalálható. — Az első fedőlap belső lapjára „B" betűvel 
ellátott cédulát ragasztottak (ezentúl evvel jelöljük a kéz-
iratot), amely valószínűleg Sztachooicstól származik, aki 
elsőnek használta e kéziratot.4 Sztachooicson kívül az egyik 
tanítványa, Heinzel Márk is használta a kéziratot.5 

Érdekesek még a kézirat 220., ill. 292. lapján olvasható 
bejegyzések: „Geschrieben Andony Johanes Lang in Zan-
negg in der Kayserlich: König Alten Salliterey No. 1. ANNO 
1808." és „Geschrieben Andony Johannes Lang in Zannegg 
den 13-ten Jänner. Anno 1809 in der K: K: Alten Salliterey."8 

A kézirat tartalma: 
1. „Der Geistliche Glückshafen". Bohr idézett könyvé-

s Y. ö. Bohr, ]., i. m., 28. 1. és kézirat 6. 1. Bohr 139. 1. és kézirat 
128. 1. 

4 V. ö. Brautsprüche, 22. 1. 
5 Heinzel, M„ Deutsche Weichnachtsspiele in Ungarn. H. és é. 

nélkül. 
6 A Heideboden majdnem minden falvában volt ú. n. „Sallitrey" 

(„Solitrei"), ahol az állam rendszeresen, szakképzett munkásokkal („Sa-
lither-Maister" v. ö. a régi anyakönyveket,) bányásztatta a salétromot. 
Helyüket ma mindenhol a falu libaúsztatója és a mellette lévő még ma is 
„Solitrei"-nak nevezett utca jelzi. (Pl. Mosonszentpéter, Mosonszentjános, 
Mosonszolnok, Hegyeshalom stb. községekben.) 



nek majdnem teljes másolata. Közben azonbân nem Bohr-
tól származó énekeket is találunk.7 (2—567. 1.) 

2. „Ein Anders Lieth. Singen will ich aus Hertzens 
Grund." (568 IL) 

3. „Ein schene Comedia, von Adam und Eva." 
4. Két ének Szent Borbáláról és Szent Katalinról. Előt-

tük Szent Katalinról szóló legendatöredék. 
5. „Nützliche Büblische sprich, da ein Jeter Christ So 

offt die Uhr schlegt, Etwas Merk würtiges daraus Verneh-
men kan." 

6. „Zwey Gultene Kälber". (Bohrtól.) 
7. „Das Christi-Geburtspiel." 
8. „Das Kribel gespiel." 
9. „Das Schuster und Schneider gespiell." 

10. ..Das Stern Gesang." 
11. Tizenhat ének (bibliai epikumok). 
12. Receptek különböző állati betegségek gyógyítására. 

{8 lap.) 
13. Tizennégy vallásos ének. (bibliai epikumok). 
14. Húsz üres lap és három lap különféle firkálmányok-

kal.8 

2. „D"-jelzésű kézirat. 

A „Szentjánosi-kódex"-hez hasonlóan negyedrétű (19/23 
cm) egészbőrbe kötött kézirat, lapszámra nézve azonban 
jóval kisebb ennél. 351 számozott és 53 számozatlan lapból 
áll.1 A 82. lapig piros-, attól kezdve végig fekete-tintás lap-
széle van. Gótbetűs folyóírása könnyen olvasható, kivéve a 
már erősebben elsárgult lapokat. A versszakok kezdősorai 
piros tintával íródtak. A kéziratban több, hol szebb, hol pe-
dig kezdetlegesebb iniciálét találunk. A szöveg között nyolc 

7 V. ö. „Dess allen Hechsten Gottes Macht". . . Moyses zog in Egib-
ten Land" „Alss das Volk Israel Auss ziegt aus der Egibter Land"  
221—231. 1. és 247. 1., 253. 1. és 274. 1. 

8 A kéziratra vonatkozólag 1. még Kurzweil, Geiza, P. Remigius 
Sztachovics O. S. B. und die Anfänge der deutsch-ungarischen Volks-
kundeforschung. D. U. H. Bl. III. 325 11. — Heinzel i. m., 15 11. és Vosáhlo 
i. m., 78 11. 

1 A számozás többször hibás. 



egészen egyszerű, minden művészetet nélkülöző kép, több 
arabeszk és kisebb figura van. 

A kézirat másolója és első tulajdonosa Zwickl Pál volt, 
akinek nevét majdnem minden ének után olvashatjuk. Az 
eredeti kézirat elé még tíz lapot ragasztottak, amelyen a 
Zwickl család több anyakönyvi adata és néhány karácsonyi 
ének van feljegyezve. Az eredeti kézirat első lapján, egy 
tojásalakú koszorúban a következő szöveget olvassuk: „Dises 
ist mir Lieb diesen Büchlein stet Geschriben allerley gesen-
ger In Mitten Zwey Stet geschrieben die Komöti und der 
Keiserliche Atler Mitt der Kronn. Geschrieben In Zanneg A 
1817 den Jahr. In Zanneg. Paul Zwickel Mein A'atter Hans 
Zwickel 1819." 

A második lapra kis „D" jelzésű cédula van ragasztva, 
valószínűleg Sztachovics munkája. Érdekes azonban, hogy 
Sztachovics gyűjteményében2 a „D" jelzésű kéziratot Zwickl 
Mátyásnak tulajdonítja és 1811-ből keltezi, holott kéziratunk-
ban sem ezt a nevet, sem pedig az 181 l-es évszámot nem 
találjuk. Sztachovics a nevektől valószínűleg félrevezetve, 
tévesen ragasztotta bele a cédulát. A kézirat 277. lapján egy 
viaszpecsét van, amelynek feliratából azonban, sajnos, csak 
„Zanneg" olvasható. A kézirat ma a Pannonhalmi Főkönyv-
tár tulajdona. Könyvtári száma: BK. 248 d l. 

A kézirat tartalma: 
1. Részletek Bohr idézett „Glückshafen"-jából.3 

2. Tizenöt különféle ének; 3 Bohrtól. (83—126. 1.) 
3. Christigeburtspiel; Hl. Dreikönigspiel. (127—239. 1.) 
4. Több különféle ének. (240—321. 1.) 
5. „Das Praut Aufedern." (325. 11.) 
6. Tizenöt ének (lapszámozás elhibázva!) 
7. „Wirkliche begeben-heit im Jahr. Anno 1848." 
8. „Eigentlicher Bericht Von der H. Messe, so für 

Lebentige und abgestorbene Kannen aufgeopfert werden 
und was für grossen Nutzen Man sich Dadurch Schaft." 
{3 lap.) 

2 I. m., 22. 1. 
a 1—21 1. = Bohr, I. 330—416. sz.; 21—31. 1. = Bohr, I. 496—545. 

sz,; (32—60. 1. 7 különféle ének); 60—68. 1. = Bohr, IV. 1—26. sz.; 69—71. 
1.: „Ich will singen ein Litelein . . ."; 71—82. 1. = Bohr, IV. 27—72. sz. 



9. Két ének. 
10. „Das Brautauffordern samt Liedern." 
11. Egy röplap-ének. 
12. „Der Fraggesang." (Hét lap.) 
13. Különféle jegyzetek. (Négy lap.) 

3. „G."-jelzésű kézirat. 

Negyedrétű (19,23 cm) kötet, 121 lappal, amelyből az 
utolsó 32 rózsaszínű. A kézirat jó állapotban van. Csak a 39. 
lapig számozták. A kéziratainkban legtöbbször megtalálható 
vonalazás és lapszegély ennél hiányzik. A tiszta, gótbetűs 
folyóírás erősen halványodik és a lapok tisztátalansága miatt 
részben nehezen olvasható. A karácsonyi játék szereplőinek 
neve és a jelenetek kezdő sorai piros tintával vannak írva. 
Érdekes, hogy a kéziratban sem képet, sem pedig iniciálét 
nem találunk. A kézirat másolója és tulajdonosa, több be-
jegyzése után ítélve, Schopf Mátyás volt. 

A kézirat legnagyobb részét 1826-ban másolták le Moson-
szentjánoson, ahonnan Sztachovics a Pannonhalmi Főkönyv 
tár számára szerezte meg. Könyvtári jelzése: BK. 248. a 2. 
A bekötési táblán, a „B." és „D." kézirathoz hasonlóan, „G." 
jelzésű cédulát találunk. Ez az egyetlen kéziratunk, amely-
ben több nyelvjárásban írt verset és éneket találunk; úgy-
szintén egyedül ebben találunk sikamlós, szerelmi dalokat. 
Érdekes továbbá, hogy két énekben (Höret an die Mordge-
schichte . . . és Es war einmal so höis . . .) konkrét neveket 
találunk, (Reszler Joseph; Leuter Matz), amire más kéziratok-
ban nem akadtunk. 

A kézirat tartalma: 
1. Énekek. (1—15. 1.) 
2. „Das Ein Latén." (Brautauffordern. 15—26. 1.) 
3. Hat ének. (27—38. 1.) 
4. „Der Fraggesang." (Tizennégy 1.) 
5. Christigeburtspiel ; Hl. Dreikönigspiel. (Harmincöt 1.) 
6. Tizennyolc ének. 
7. „Der Sterngesang" ; „Fraggesang." 
8. Énekek. 



4. „N."-jelzésű kézirat. 

Ez a kézirat kis negyedrétű, egészbőrkötésű kötet. Szá-
mozatlan, vonalozatlan és a szokásos lapszegély is hiányzik. 
Több lap hiányzik belőle. írása részben folyóírás, részben 
pedig rajzolt fraktur. Az eleje a használat következtében már 
olvashatatlan. Az írás több ismeretlen kéztől ered. Valószínű-
leg a mosonszentjánosi Paar család ősei voltak a másolók, 
mert évtizedek óta a mai napig a Paar család tulajdona. 
A kézirat egyik lapján „Paar Ferencz 1817." bejegyzést talál-
juk. Az évszám azonban valószínűleg hibás, mert mellette 
„Paar Ferenc 1918" olvasható. A kézirat jelenlegi tulajdonosa 
Paar Mária Mosonszentjánosan. — A kézirat 23 éneket tar-
talmaz. 

5. „C. l."-jelzésű kézirat. 

A kézirat félbőrbe kötött ívrétű kötet. Keménypapír-
kötése már erősen megrongálódott. Az elejére szívalakú 
címke van ragasztva „Michael Husz 1866" felírással. 73 szá-
mozott és 16 számozatlan lapból áll. Egy későbbi tulajdonos 
az egész kéziratot újból számozta és így 89 lapja van. írása 
tiszta és könnyen olvasható. A címlap szépen díszített.1 

A kezdő sorok legnagyobbrészt szép latin betűkkel vannak 
írva, a többi fraktúr írás. A kézirat a 46. lapig tinta-lap-
szegéllyel, a 76. lapig ceruza-szegéllyel, utána pedig ismét 
tinta-szegéllyel van ellátva. A kézirat legnagyobb részét 
Nagy József írta Mosonszentjánoson. Utána Husz Mihály 
kezébe került, aki néhány éneket hozzáírt és a „ Josef Nagy"-
ot mindenhol „Michael Husz"-ra javította át. A kézirat való-
színűleg Sztachovicsnak köszöni létét, akinek a mosonmegyei 
német népszínjátékok felélesztése érdekében kifejtett tevé-
kenysége közismert. A 2. lapon, a karácsonyi játék előtt, 
ugyanis azt olvassuk: „Namen der Komedianten welche im 
Jahre 1858 beim Geburtsgespiel Jesu Christi verneuert und 
beigewohnt haben" . . . . A kézirat eddig a szakkörök előtt 
ismeretlen volt. Pfemeter Adolf mosonszentjánosi gazda tu-
lajdona. 

1 Lásd a 3. számú fényképet. 



í. A „Mosonszentjánosi-kódex". 
— Der „Sankt Johanner-Kodex". 

2. M oson megyei német kéziratok. 
— Alte Hss. vom Heideboden. 



4. A „C. 2."-jelzésű kézirat első két lapja. — Die zwei ersten Seiten 
der „Hs. C. 2." 

5. A „C. 1."-jelzésű kézirat első két lapja. — Die zwei ersten Seiten 
der „Hs. C. 1." 



A kézirat tartalma: 
I. „Das Christigeburtsspiel." (1—62. 1.) Közben érdekes 

adalékokat találunk a község történetére vonatkozólag. 
(„Hauptbückte welche ich meinen nachfolgen hinterlasse, 
die sich in der Zeit der vergängliche Jahren eingefallen ver-
gangen sind.") 

2. „Das Adam und Evaspiel." (63—71. 1.) 
3. Családi feljegyzések. 
4. „Das goldene ABC." (75. 1.) 
5. Huszonöt rímes mondás.1 (75—76. 1.) 
6. Családi feljegyzések. (77. 1.) 
7. „Der Fraggesang." (78—81. 1.) 
8. Kilenc karácsonyi ének. (82—84. 1.) 
9. Nagyböjti énekek. 

10. Jegyzetek. 
II. Üjévi ének. 
12. Különféle feljegyzések, „Das Brautauffordern", 

újabb jegyzetek. 

6. „C. 2."-jelzésű kézirat.1 

Nagyságra és kötésre nézve a megtévesztésig hasonlít a 
„B."-jelzésű kézirathoz. Lapjainak a száma is kb. ugyan-
annyi. A 678. lapig számozva van, utána végig számozatlan.2 

A kéziratot a 637. lapig piros tinta-szegély, utána a 666. la-
pig fekete, majd ismét piros lapszegély díszíti. A gótbetűs 
folyóírás könnyen olvasható. Az egyes énekek kezdetei na-
gyobb és színes, a versszakok kezdősorai pedig piros betűk-
kel íródtak. A kézirat 25 képet is tartalmaz. Ezeket azonban 
valószínűleg különböző egyének festették. 

A kétféle írás és a bejegyzett nevek bizonysága szerint 
a kéziratot a 108. lapig Lang Antal, a 109. laptól pedig 
Zwickl József másolta. Mégpedig, ahogy a címlapon látjuk,® 
Lang az első részt 1816-ban írta, Zwickl pedig 1817—1820. 
Dr. Altdorf er Károly (Moson) szerint — aki jelenleg a kézirat 
tulajdonosa — Zwickl Langnak a veje volt. 

1 V. ö. a 14. számú mellékletet. 
1 Lásd a 4. számú fényképet. 
* A lapszámozás a 641. laptól hibás. 
3 Lásd a 4. számú fényképet. 

Kögl J. Szeverin: Mosonmegyei német kéziratos énekeskönyyek. 3 



A kézirat tartalma: 
1. Bohr „Der Geistliche Glückshafen" c. művének má-

solata. (1—668. I.)4 Közben több lap üres, illetőleg az eredeti-
leg üresen hagyott lapokon több német és újabbkeletű ma-
gyar ének található. 

2. Bibliai épikumok. (669—671.) 
3. „Nützliche Büblische sprich . . . " (655—65.)5 

4. Énekek, közben különféle feljegyzések, a végén ma-
gyar népdalok és népi receptek. 

?. „C. 3."-jelzésű kézirat. 

A negyedrétű kötet már rossz állapotban van. A be-
kötési táblák hiányoznak, a lapokat egyszerűen összevarr-
ták. Lapszámozás, vonalazás és lapszegély hiányzik. A kü-
lönben tiszta, gótbetűs folyóírás már erősen megsárgult és 
épen ezért nehezen olvasható. Képeket és iniciálékat a kéz-
iratban nem találunk. A kéziratot többen írták, de sajnos, 
nevüket nem örökítették meg. Valószínű azonban, hogy a 
kézirat első részét a kézirat jelenlegi tulajdonosának, a mo-
sonszentjánosi Wacthler Jánosnak egyik őse írta, mert a 
kézirat elején található üzleti levelek (mintalevelek, másola-
tok?) Wachtler Mátyástól származnak. Az ő aláírásain kívül 
más neveket a kéziratban nem találunk. Sztachovics is hasz-
nált egy mosonszentjánosi, Wachtler Mátyástól származó 
kéziratot,1 ez azonban nem lehet azonos a mienkkel, mert 
a mienk, amint az üzleti levelek keltezéséből látjuk, 1819 
—20-ból való, Sztachovicsé pedig 1750-ből. Azonkívül kéz-
iratunkban több lakodalmas éneket is találunk, amelyeket 
Sztachovics gyűjteményében hiába keresünk. 

Kéziratunk tartalma a már említett leveleken és a 
„Brautauffordern"-en kívül csak énekekből áll. 

* A lapszámozás közben hibás. 
5 A lapszámozás ismét hibás. — V. ö. a „B" kézirat tartalmának 5. 

pontját. 
1 V. ö. i. m., 25. 1. az „nnn" jelzésű kéziratot. 



8. „C. 4."-jelzésű kézirat. 

A „C. 3.'" kézirathoz hasonlóan szegényes külsőt mutat. 
A negyedrétű kötet kötése, eleje és vége hiányzik. A lap-
számozás a 31. lappal kezdődik és a 249. lapig követhető; 
utána még 79 lap számozatlan. Lapszegélye nincsen. Az egy-
szerű gót folyóírás a sok használattól erősen elhalványodott 
és egyes lapok teljesen olvashatatlanok. Az egész kéziratot 
egy másoló írta; neve sajnos, ismeretlen. Ez annál is inkább 
sajnálatraméltó, mert „C. 4." az egyetlen kéziratunk, amely 
a 18. századból származik. Ezt bizonyítja a 133. lapon ol-
vasható bejegyzés: ,.Anno 1788 den 1 April." Csak az ere-
detileg a Péter-Pál-napi evangélium számára üresen hagyott. 
146—48. lapra került „Gesang und Beschreibung der Welt" 
c. ének későbbi eredetű; ezt Thülly Mátyás másolta bele 
Mosonszolnokon. Ezen kívül még több „Thülly" nevet talá-
lunk, valamennyit 1843-ból. Amint a bejegyzés „Peter Thull-
ner St. Peter 1875'" bizonyítja, a kézirat később Moson-
szentpéterre került, ahol ma is — Zechmeister Mihálynál 
(Vasút-u.) — található. A kézirat eddig ismeretlen volt és Szta-
chovics sem használta. Sztachovics „ss" és „tt"-jelzésű kéz-
iratai,1 amelyek szintén Thullner Péter tulajdonai voltak, 
nem azonosak a mienkkel, mert azokat az énekeket, amelye-
ket Sztachovics az említett kéziratokból vett, nem találjuk 
meg benne. 

A kézirat főtartalmát Herman Miklósnak bibliai épiku-
mai alkotják. Azonkívül még több más egyházi éneket, a 
.,Brautauffordern"-t és Bohr „Der Geistlich Glückshafen" 
c. művéből való töredékeket találunk benne. 

9. „C. 5."-jelzésű kézirat. 

A negyedrétű kötet csaknem ugyanakkora, mint „C. 4." 
Lapjai is ugyanúgy vannak összevarrva. A kötés hiányának 
tulajdonítható, hogy az első és az utolsó lapok elkallódtak. 
A kézirat végig számozatlan, de az egyes énekek számozot-
tak, mégpedig az 53.-ig tintával, utána a 61.-ig ceruzával. 
Az első 12 éneket ismeretlen kéz írta 1828—29-ben. 

1 I. m., 47. és 52. 1. 



A 13.-tól a 41. énekig Lang János írta 1838 és 1841 között. 
Mindkét írás könnyen olvasható. Az egyes énekek kezdő-
szavai vastag rajzolt gótbetűkkel íródtak. A másoló gyakran 
színezte, vagy pedig tintával árnyékolta őket. Az utóbbi 
vonatkozik a 42—55. számú énekekre is, de ezeknek az írója 
— Lang Mihály — már nem írt olyan szépen. Az 56., 57. 
és 58. számú éneket ismét Lang János másolta, de nem való-
színű, hogy ez a Lang azonos a 13.—41. számú énekek máso-
lójával. Ezt bizonyítja: 1. A kétféle írás. 2. Az előbbi min-
dig „Johan"-t ír, ez azonban „Johann"-t. 3. Az utóbbiak 
csak I860—62-ből származnak. Az utolsó három ének (59., 
60. és 61.) másolója megint ismeretlen. Hogy hol másolták a 
kéziratot nem tudjuk, mert a szöveg között sehol sem sze-
repel helységnév. Az első lapon olvasható bejegyzés szerint: 
„Andreas Halwax Im Jahre 1849 ist die Kolera so stark in 
Mörbisch gewesen von unser Christlichen Gemeinde sind 24 
Gebohren und 99 Gestorben", a kézirat Fertőmeggyesről 
való. Ez tehát az egyetlen kéziratunk, amely nem Moson 
megyéből való, de tartalma oda utal. Ma Scholtz János sop-
roni zeneszerző tulajdona, aki szíves volt a kéziratot ren-
delkezésünkre bocsátani. 

A kézirat tartalma, a már említett 61 éneken kívül, a 
„Brautauffordern" és két temetési beszéd, amelynek az eleje 
próza, többi része pedig vers.1 

10. „C. 6."-jelzésű kézirat. 

A kézirat nagysága 20X26 cm. Bekötési táblája és az 
elején több lapja hiányzik. 195 számozott, azonkívül az ele-
jén 10 és a végén 9 számozatlan lapból áll, A kötet gondos, 

1 A kéziratnak két melléklete van. Az elsőnek címe: „Eine Beschrei-
bung auf das Jahr 1822." Az egész négy lap. Az első 16 és az utolsó 12 
sort szerzője versben, a közbeeső három lapot pedig prózában írta. A leí-
rás szerzője Amtmann Christian. Az egyszerű tartalom után ítélve — 
naivan leírja az 1822-es évnek termését — Amtmann parasztember lehe-
tett, de a szép írás, a vallásos utóhang, a szentírásból vett idézetek, falusi 
papra vagy kántorra utalnak. — A második melléklet hat lapból áll. 
Címe: „Trost Sprüche bei Leichen je nach dem die Todesfalle sind." 
Rövid bevezetés után két temetési beszéd vagy ének (kiéneklés!), követ-
kezik. A határozott, hibanélküli írás valószínűleg egy kántor szerze-
ménye. 



kettős lapszegéllyel van ellátva. A szép gótbetűs írás már 
erősen megsárgult, de még mindig olvasható. Az egyes éne-
kek címei és kezdősorai szép nyomtatott betűkkel íródtak, 
az utóbbiak piros tintával. Az egész tartalom — kivéve az 
elején (10 1.) és a végén (9 1.) található későbbi hozzátoldá-
sokat — a 153. lap tanúsága szerint, Pojonofer János kezét 
dicséri. A kézirat elején egy háziáldás után ezt olvassuk: 
„Den viel Ehrn geachten Herrn Johann Lang zu Sanct Jo-
hann 1810.", Pojonofer tehát a kéziratot valószínűleg Lang-
nak egyik kéziratáról másolta le. A kéziratot kisebb díszí-
tések ékesítik. Jelenlegi tulajdonosa Wieger Péter (Moson-
szentjános). 

Tartalma kb. 100 ének, (bibliai épika) és a „Brautauf-
fordern." 

B) A kéziratok énekei. 

Amint már említettük, jelen munkánkban kézirataink 
tartalmából csak az énekeket akarjuk vizsgálat tárgyává 
tenni. Ezeket azonban sem mind, hanem csak azokat, ame-
lyeket a rendelkezésünkre álló irodalom lehetővé tett. Ügy-
szintén kivesszük azokat az énekeket, amelyeket Sztachovics 
gyűjteményében már nyilvánosságra hozott; ezekből csak az 
érdekesebbeket tárgyaljuk. Meg kell itt még említenünk, 
hogy sok éneknek azonos a kezdősora, tartalma és szerzője 
azonban más és más. így pl. „Als Christ der Herr in Garten 
ging..." kezdetű énekünk nem azonos, az ugyancsak „Als 
Christ der Herr in Garten ging..." kezdetű énekkel, amelyet 
Erk—Böhme közöl.1 „Christus der uns selig macht..." nem 
azonos Weisse-nek ugyanolyan kezdetű énekével.2 „Das sind 
die heiligen Zehn-Gebot..." nem Luther szerzeménye. Ép-
így nem azonosak a „Die helle Sonn leucht jetzt herfür.. 
„Erstanden ist der Herre Christ...", „Jesus du liebster Hei-
land mein ..." stb. kezdetű énekek, az idézett énekgyűjtemé-
nyekben található ugyanolyan kezdetű énekeivel. 

1 Erk, Ludwig—Böhme, Franz M., Deutscher Liederhort. Leipzig, 
1925. Nr. 1959. 

2 Y. ö. Knapp, M. Albert, Evangelischer Liederschatz für Kirche 
Schule und Haus. Stuttgart, 1865. Nr. 271. 



Arra a kérdésre, hogy tulajdonképpen milyen énekek-
ről van itt szó, a következőkben akarunk válaszolni, még-
pedig úgy, hogy tartalom szerint csoportosítva, egyenként 
szemügyre vesszük énekeinket. 

1. Verses bibliai históriák. 

(Bibliai epika.) 

A protestantizmus egyik célja az volt, hogy a Szentírást 
a nép között erősebben terjessze. Hogy ezt a célt elérjék a 
protestáns pásztorok, Luther példája nyomán a Bibliát nem-
csak prózában, hanem versben is lefordították. Ugyanúgy 
mint egykor Otfried, a vasárnapi evangéliumi szakaszokat, 
illetőleg az új- és ószövetségi Szentírásnak egyéb részeit ver-
ses formába öltöztették. 

Énekeink nagy része ilyen rímes bibliai szakaszokból, 
verses bibliai elbeszélésekből áll. így „C. 4.'-ben majdnem 
az összes vasárnapi evangéliumokat megtaláljuk,1 más kéz-
iratokban pedig — főleg „C. 6."-ban — sok részletet az Ó-
szövetségből.2 Elsősorban a Szentírás elbeszélő részeit szed-
ték versbe. Az első ember teremtése,3 a paradicsom,* a bűnbe-
esés,5 Sodorna pusztulása,6 Ábrahám engedelmessége,7 egyip-
tomi József története,8 továbbá Mózes születése és meghívása* 
azok a tárgyak, amelyeket költőink Mózes első könyvéből 
vettek. Sámson hősiessége, fogsága és halála, a Bírák könyvé-
ből való.10 Legelterjedtebbek talán a Királyok könyveiből 
vett, Saulról, Dávidról11 és Elizeusról12 szóló történetek. Nagy 
szeretetnek örvendett Tóbiás könyve is, úgyhogy az összes 

1 Y. ö. a 4. számú mellékletet. 
2 V. ö. az 5. számú mellékletet. 
s V. ö. Gen. 1. 
4 Gen. 2. 
8 Gen. 3. 
6 Gen. 19. 
7 Gen. 22. 
8 Gen. 37—39. 
9 Exod. 1—5. 

10 Bírák 16. 
11 I. Kir. 17—22. 
12 II. Kir. 1—6. és 15. 



fejezeteit versbe foglalták. Judit könyvéből a 7., 8., 10. és 15. 
fejezetet találjuk. Jób megpróbáltatása — ahogy Jób köny-
vében olvassuk — szintén kedvenc tárgya versfaragóinknak. 
Zsuzsánna történetét,13 valamint Putifár feleségéről és József-
ről szóló érzéki jelenetet is szívesen megénekelték költőink, 
hogy olvasóik és hallgatóik okuljanak rajtuk. 

Látjuk tehát, hogy költőink voltaképen csak a Szentírás-
nak elbeszélő részeit dolgozták fel. Ahogyan kerülték az 
apostoli leveleket metafizikai tartalmuk miatt, éppúgy nem 
kedvelték a próféták elvont jóslatait sem. De ez könnyen 
érthető, hiszen a Bibliának verses fordításai elsősorban az 
egyszerű nép és a gyermekek számára készültek. Állításun-
kat bizonyítja bibliai epikánk főforrása, Herman Miklós 
könyve, amelynek címében ezt olvassuk: „Für die lieben 
Kinder im Jochimsthal."14 

Evangeliumos énekeinknek szerzőjét — mint láttuk — 
Herman Miklós személyében találtuk meg.15 Az Ószövetség-
ből vett énekeink szerzőjét illetőleg azonban kétségeink van-
nak. Ezek legnagyobb részének valószínűleg Herman másik 
nagy munkája16 a főforrása. Feltevésünket ugyan kétségessé 

13 Dániel 13. 
14 Herman, N., i. m., és v. ö. II. fej. 1. §. 4. jegyzet. 
55 Y. ö. Die Sonntags-Evangelia von Nicolaus Herman, (1561) 

Herausgegeben von Dr. Rudolf Wolkan, Prag—Wien—Leipzig, 1895. — 
Herman Nicolausra vonatkozóan v. ö. Koch, E. E., Geschichte des Kir-
chenlieds und Kirchengesangs, Stuttgart, 1866. I. k. 390 11. 

10 Die Historien von der Sindfludt, Mose Joseph, Helia, Elisa, vnd 
Susanna, sampt etlichen Historien aus den Euangelisten, Auch etliche 
Psalmen vnd Geistliche Lieder, zu lesen und zu singen in Reyme gefas-
set, Für Christliche Hausvetten vnd ire Kinder, Durch Nicolaum Her-
man, lm Jochimsthal. Leipzig, 1563. — Wackernagel, i. m., 405. 1. — 
Herman ezen művének sajnos, nincsen újabb kiadása, az eredeti kiadást 
pedig a legjobb akarattal sem sikerült megszereznünk. Már Sztachooics 
is ebben a helyzetben volt. Egy 1867. július 31-én, Corvey kastélyban 
kel olvashatatlan aláírású (Hof . . . ) , Sztachovicshez intézett levélben a 
következőket olvassuk: „Es freut mich gar sehr, daß Sie dem alten Nico-
laus Herman so viel Theilname widmen. Leider kann ich Ihnen nichts, 
gar nichts von seinen Schriften verschaffen. So oft dieselben auch ge-
druckt sind, so sind sie doch heutiges Tages sehr selten, sie wurden im 
eigentlichsten Sinne zerlesen und zersungen." Hogy mennyire kereste 
Sztachovics a szóban forgó munkákat, azt Liesching Tivadar stuttgarti 
könyvkereskedő hozzája intézett leveleiből is látjuk. 



teszi az énekeknek a Szentírás szövegével való összehasonlí-
tása. Evangéliumos énekeink ugyanis majdnem szórói-szóra 
követik az Újszövetség szövegét. Az Ószövetség átdolgozója 
azonban nem ragaszkodott annyira az eredeti szöveghez.17 

Énekeinkről már az első pillantásra is megállapíthatjuk, 
hogy semmi különösebb költői, esztétikai értékük sincsen. 
Messze elmaradnak Gryphius „Sonn-und Feiertags-Sonette"-
itől; a Szentírás gondolatainak egyszerű, népies tolmácsolói 
csupán. Szerzőik nem is törekedtek költői dicsőségre. Céljuk 
más volt. A Szentírás terjesztése mellett szórakoztatni és ne-
velni akarták a népet énekeikkel. Szórakoztató céljukat az 
bizonyítja, hogy szerzeményeiket éneklésre szánták. A leg-
többhöz maguk szerezték a dallamot, illetőleg más ének dal-
lamához alkalmazták. Ugyanakkor ki akarták szorítani 
ezeknek a verses bibliai elbeszéléseknek az énekeltetésével 
az úgynevezett „Buhllied"-eket. Továbbá a „Berner"-ről, 
Herzog Ernst"-ről, „Ecke '-ről és a „hürnen Seifried"-ről szóló 
hősi költészet utolsó maradványait.18 Ez mintegy átvezet ben-
nünket énekeink második: nevelő és erkölcsi céljához. 

Az erkölcsi cél az énekeinkhez fűzött „imádság"-ból, 
illetőleg az énekek utolsó versszakaiból tűnik ki legjobban. 
Ezek az imádságok mindig hálát, vagy köszönetet tartalmaz-
nak. Gyakran előfordul azonban, hogy az utolsó versszak 
egyenesen figyelmeztet valamilyen erény követésére, illető-
leg hiba kerülésére. így a „Wo est der Philister Herre ..." 

17 Erre a kérdésre vonatkozólag Sztachovics azt írja: „Die Lieder 
von Samson und die folg. von Tobias sind wahrscheinlich von Magda-
lena Heymair verfasst. Die Lieder Tobiä haben in den Hscht. eine Dop-
pelgestalt: die bündigere von der Verfasserin, und die vermehrte von 
Sunderreuter, welche beide in Matth. Wachtiers mm. Hscht. vereinigt 
sind; sonst aber geben die Hscht. den bündigeren, weil bei Gesang ge-
bräuchlichen Text. Die Lieder über Job, Ruth, Judith, Esther sind 
ebenso gehalten, Sonderbar klingt es, dass am Ende des bündigeren 
Textes bei dem Buch Tobiä es heisst: „Ende des Buchs Tobiä. Volget das 
Büchlein Ruth, auch gesangweiss, alss ein Zugab durch, obgenannten 
Authoren. . . Vitus theodorus oder Diettrich. Der letztere Namen ist of-
fenbar ein Fehler oder Pseudonym." (Sztachovics i, m., 302 11.) 

18 V. ö. Nagl—Zeidler, i m., I. 498. 1. — Vogt und Koch, Geschichte 
der deutschen Literatur von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart, 
Leipzig, 1934. I. 292. I. 



kezdetű énekben, amely Sámson és Delila ismeretes történe-
tét mondja el,1* a szerző a következő szavakat adja a szerel-
mes Sámson szájába: 

„Schaut ihr Verliebten dieses ist, 
So ich mit Lieb gewonnen, 
Untreu, Falschheit und Hinterlist, 
Hat mich falsch überkommen. 
Nehmt euch in Acht, öfters betracht, 
Tut euch allzeit vorsehen. 
Liebt vorsichtig, nicht gleich wie ich. 
Sonst werdet 's euch auch so gehen. Amen. 

A „Von wunderlichen Dingen, die sich zu Babylon zu-
trugen" kezdetű ének tanulságát, a költő nemcsak a két 
utolsó versszakban mondja el, hanem már közben (a 17. vers-
szakban) is utal reája: 

Drum wollt euch wohl bedenken, 
Denn Gott niemand betrügt, 
Er wird 's auch keinem schenken, 
Der sein' Nächsten betrügt. 
Und bringt er ihn ums Leben, 
Mit einem falschen Schwur, 
Lieb und Seel' muß er geben. 
Beide dem Teufel darfur . 

A két utolsó versszak pedig így szól: 

Susanna gibt ihm Lehre, 
Dem weiblichen Geschlecht, 
Daß sie ihr' Zucht und Ehre. 
Sollen bewahren recht. 
Ob man sie falsch bezeuget, 
Der Lügner wird wohl rot, 
Der Wahrheit alles schlichtet, 
Hüt man sich vor dem Tod. 

Bírák könyre lé. 



In rechter Lieb und Treue, 
Gehorch ein Weib dem Mann, 
Und hat vor ihm ein Scheue, 
Das will Gott von ihr hab'n. 
Kein Schmuck besser kann zieren 
Ein Weib denn Zucht und Ehr, 
Wird sie 's einmal verlieren, 
So kriegt sie 's nimmer mehr. 

A hazafias érzés teljesen hiányzik énekeinkből, úgy-
szintén a vallásos polémia is. Ha evangéliumos énekeinknek 
szerzőjét nem sikerült volna Herman személyében megtalál-
nunk, magukból az énekekből sohsem tudnók meg, hogy váj-
jon katolikus, vagy pedig protestáns termékek. Az evangé-
liumokat abban a sorrendben találjuk a kéziratokban, aho-
gyan vasárnapról-vasárnapra következnek a katolikus Egy-
ház liturgiájában. Az egyes vasárnapokat pedig a szentmise 
introitusának kezdőszavával jelzik, amint ez még ma is szo-
kásos a katolikus liturgiában. Pedig Herman protestáns kán-
tor volt. 

Külön említésre méltók a következők: „O starker Gott 
Herr Sabaoth .. amely 35 versszakban röviden elmondja 
az Ó- és Újszövetség minden nevezetesebb eseményét. Címe: 
„Ein geistliches Gesang aus dem Alten und Neuen Testa-
ment zusammengesetzt worden." 

Az „Elias der prophetische Mann" kezdetű éneket a népi 
színjátszók, mint „Auszugsgesang"-ot ismerték, és előadás 
előtt vezetőjük („Lehrmeister") házától — ahol a játékokat 
betanulták — a játék színhelyéig terjedő felvonulási útszaka-
szon énekelték. Énekünknek a „D."-jelzésű kéziratban 15 
versszaka van, viszont Schröer20 és Benyovszky21 csak tízet, 
Solymossy22 pedig tizenegyet ismer. 

A „Singen will ich aus Herzens Grund"... kezdetű 
énekünk 1. és 4. versszaka nem más, mint a főrévi „Paradeis-
spiel" bevezetése.23 „B."-kéziratunk paradicsomjátékában 

20 I. m., 10. 1. 
21 I. m., 36. 1. 
22 I. m., 264. 1. 
2S V. ö. Schröer i. m., 123 11. 



azonban nem találjuk. Solymossy szerint24 ú. n. „Bänkelsän-
gerlied"-ről van szó. Tartalma: Éva bűnbeesése és a bűntől 
való szabadulás Szűz Mária által. Pailler25 ugyanezt az éne-
ket egy salzkammerguti kéziratban találta. 

Ugyancsak a bűnbeesést tárgyalja az „Als Adam in 
Paradies verführt durch die Schlange..." kezdetű töredé-
künk. Ezt szerzője, Weisse Mihály, a ..Cseh-Testvérek'" 
(..Böhmische Brüder' ) vezető alakja miatt emeljük ki.28 

Utolsónak említjük az Apostoli Levelekből vett egyetlen 
énekünket: „Sankt Paulus die Corinther hat unterweist in 
rechter Lehr . . S z e r z ő j e Herman Miklós.27 

2. Zsoltárfordítások. 

A bibliai epikától elkülönítve kell tárgyalnunk néhány 
zsoltárunkat, jóllehet, ezek is a Szentírásból vett fordítások. 

A zsoltárok a protestáns egyházi költészetnek igen alkal-
mas anyagot nyújtottak, hiszen bennük megtalálták az ösz-
szes vallásos érzelmeket. Minden dogmatikus tartalom nél-
kül, egyenesen Isten felé irányulnak. A zsoltároknak ezt az 
alkalmas vonását a protestáns költészet hamar felfedezte, 
így Luther kevésszámú zsoltárfordítása után, Schede Pál 
(Melissus) már 1572-ben kiadta az első 50 zsoltár német for-
dítását.1 Egy évvel később, megjelent Burcard Waldis híres 
zsoltároskönyve,2 amelyet átdolgozva még ma is használnak. 
A zsoltárok verses fordítását sürgette továbbá az is, hogy 
a protestánsoknak templomi énekekre volt szükségük. Kéz-
iratainkban összesen csak 14 zsoltárt találtunk, ennek a felét 
is a hét bűnbánati zsoltár teszi. A kis szám magyarázatául 
talán azt hozhatjuk fel, hogy ismeretlen versfaragóink sem 
a zsoltárok formájával, sem pedig tartalmával nem tudtak 

24 I. m., 272. 1. 
28 Pailler, Wilh., Weihnachtlieder und Krippenspiele aus Ober-

Österreich und Tirol. I. II. Innsbruck, 1881—1885. 8. sz. 
28 V. ö. Wolkan, R., Das deutsche Kirchenlied der Böhmischen Brü-

der im 16. Jahrhundert. Prag, 1891. 107. 1. 
27 Wolkan, R.,Die Sonntags-Evangelia von Nikolaus Herman, Prag-

Wien-Leipzig, 1895. 81 11. 
1 V. ö. Vogt und Koch, i. m., I. 340. 1. 
2 Wackernagel, i. m„ 492. 1. és Koch, i. m., I. 294 11. 



megbirkózni. Ezt még akkor is állíthatjuk, ha szerzőjük 
Herman Miklós és Mathesius János, ami nagyon valószínű, 
mert a 103. zs. („Nun lob' mein Seel, den Herrn und Gott . . .") 
fordítóját az előbbi, a 91. zs. („Wer bei Gott Schutz und 
Hilfe sucht . . .") fordítóját pedig az utóbbi személyében 
sikerült megtalálnunk.3 

Hét bűnbánati zsoltárunkat (6., 31., 37., 50., 101., 129., 
142. zs.) majdnem szórói-szóra megtaláljuk Kehr ein gyűjte-
ményének 3. kötetében.4 Szerinte hét zsoltárunk forrása 
Vlenberg Káspár 1582-ben megjelent énekeskönyve. 

A még felderítetlen szerzőjű öt zsoltárunk számai a kö-
vetkezők: 1., 2.. 3., 110., 129. 

Ami a zsoltárok értékét illeti, itt is csak a latin zsoltá-
Bok egyszerű fordítását kapjuk. Költőink igyekezete dicsé-
retreméltó, de sajnos, a mesterdalnokok döcögő ritmusain 
Bem jutottak túl. Munkájuknak így semmi különösebb köl-
tői értékük sincsen.® 

3. Karácsonyi énekek. 

A karácsonyi játékoknak és a karácsonyi ünnepkör 
«gyéb szokásainak, amelyeknek töredékes maradványait még 
*ia is megtaláljuk a mosonmegyei német falvakban, köszön-
hető az a sok karácsonyi ének, amelyet régi kézirataink és 
Sztachovics hagyatéka őriztek meg. Énekeink, a régi latin 
himnuszok és szekvenciák fordításait leszámítva, leg-
nagyobbrészt a 17. századi protestáns egyházi költészet ter-
mékei. Tartalmuk főleg Krisztus születésén érzett öröm és 
hála kifejezése. 

Énekeinket egyenként, tartalmuk szerint csoportosítva 
akarjuk ismertetni: 1. Szoros értelemben vett karácsonyi éne-
kek, 2. Pásztor-énekek, 3. Karácsonyi ünnepkör énekei, (ad-
vent, újév, vízkereszt). 

3 Wackernagel, i. m., 405. 1. és Koch, i, m., I. 388. 1. 
* Kehrein, Joseph, Katholische Kirchenlieder, Hymnen, Psalmen, 

aus den ältesten deutschen gedruckten Gesang- und Gebetbüchern zu-
sammengestellt. III. Würzbuirg, 1863. és W. Baumker, Das katholische 
Kirchenlied. II. Freiburg in Brg., 1886. 

s V. ö. a 6. sz. mellékletet. 



Karácsonyi énekeink sorát az „Als der gütige Gott vol-
lenden TDollt sein Wort" ... kezdetű, 12 versszakos énekkel 
nyitjuk meg. Első versszakát a főrévi „Christigeburtspiel" 
előtt az összes szereplő (Kompanie) nyitányként énekelte.1 

A bánfalui (Apetlon) játék nyitánya a „Mit Freud' so wollen 
wir heben an . . . " kezdetű ének volt. Ezután az „Ernholt" 
elmondta a prologust és csak utána következett énekünk 5., 
4. és 5. versszaka.2 Énekünk versszakait a másoló helytelenül 
taglalta. A 12 versszak ugyanis az eredeti 7 versszakos ének 
első 6 versszakával azonos. Szerzője Weisse Mihály, aki elő-
ször a Cseh-morva Testvérek 1531-ben megjelent énekes-
könyvében közli. Tartalmát Luk. 1, 26—38-ból veszi.* 

Ugyancsak Weisse a szerzője az „Als Jesus geboren war 
zu Heródes Zeiten..." kezdetű 11-versszakos énekünknek 
is. Az énekgyűjtemények tanúsága szerint az előbbivel 
együtt széles körben el volt terjedve.4 

Hasonlóan kezdődik: „Als Jesus Christ geboren war, da 
war es kalt..." Az énekgyűjteményekben számos azonos 
kezdetű és tartalmú éneket találunk, de mindegyik más vál-
tozat. A mienké a Wackernagel gyűjteményében találhatóhoz 
áll legközelebb.® Egyes versszakait viszont szószerint olvas-
hatjuk Pailler gyűjteményében.9 Pailler az éneket Linz kör-
nyékén jegyezte fel. Meg kell említenünk még, hogy éne-
künkben a többi változattól eltérően, „Datteln" és „Dattel-

1 V. ö- Schröer, i. m., 61. 1. 
2 V. ö. Sztachooics hagyaték: Das Christi Geburtspiel aus Apet-

lon, 1798. 
3 Miitzell, J„ Geistliche Lieder der Evangelischen Kirche aus dem 

sechszehnten Jahrhundert. Berlin, 1855. I. 104 11. — Wölkau, i. m., 108. 1. 
— Wackernagel, i. m., 301. 1. — Bäumker, i. m., I. 263. 1. — Meister, K. S., 
Das katholische deutsche Kirchenlied.. . Freiburg i. Brg. 1862. 163. 1. — 
Kehrein, i. m., I. 18. 1. és 173. 1. — Sztachovics, Gesangbuch Nr. 95. és 167.. 
— Dallamát 1. Horák, i. m.-ben és Karl M. Klier, Burgenländische Volks-
schauspiele. (Das dt. Volkslied, XLII. (1940.) 9/10. Heft. 86 11. (Horák 
könyvének ismertetése.) 

* R. Wolkan, i. m., 109. 1. — W. Bäumker, i. m.? I. 114., 115. sz. és 
I. 70. és 142. 1. — J. Kehrein, i. m., I. 22. és 299. 1. 

6 Ph. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied von der ältesten Zeit 
bis zu Anfang des 17. Jahrhunderts. Leipzig, 1867. II. 1113. sz. 

9 W. Pailler, i. m„ 310. sz. 



baum" helyett mindenhol „Apfel", ill. „Apfelbaum" áll. Az 
ének a változatai után ítélve a 16. századból való.7 

Nagyon elterjedt karácsonyi ének volt: „Als Maria die 
Jungsfrau schon, wollt gebären Gottes Sohn..Énekünket 
minden nagy énekesgyűjteményben megtaláljuk. Valamennyi 
az 1608-ban megjelent andernachi énekeskönyvből veszi.8 

„Am Weihnachtsabend in der Still..kezdetű éneket 
kézirataink és a legtöbb énekeskönyv csak töredékesen 
hozza. A teljes szöveget Sztachovics hagyatékában találtuk 
meg (37 vsz.), úgy, ahogy Kehrein is közli. Lexer töredékét 
az 1623-ból való „Leisinger-Liederbuch"-ból veszi.9 

A következő énekünk első versszakait a főrévi kará-
csonyi játékban is megtaláljuk.10 Az éneknek 9 versszaka 
van és az egész német nyelvterület közkincse. Első versszaka 
így szól: 

Ein Kind geborn zu Bethlehem, 
In diesem Jahr. 
Es freuet sich Jerusalem 
In diesem Jahr. 
Frohlocken wir die Mutter des Herrn, 
Preisen wir mit ihrem Kindelein zart. 
Christum den Herrn ehren wir, 
Mit einem Lobgesang, 
Mit einem Lobgesang. 

Minden versszak első és harmadik sora szószerint egye-
zik a Mützell gyűjteményében található, azonos kezdetű 
énekkel. Hiányzik viszont Mützell-nél a második sor („In 

7 V. ö. még: W. Baumker, i. m., I. 147. sz. — Erk—Böhme, i. m„ 
III. 1950. sz. — Pailler, i. m., 311. sz. — Ph. Wackernagel, i. m., II. 1112. 
sz. — K. Weinhold, Weihnachtsspiele und Lieder aus Süddeutschland und 
Schlesien. Graz, 1855. 385. 1. — M. Lexer, Kärntisches Wörterbuch. Mit 
einem Anhange: Weihnacht-Spiele und Lieder aus Kärnten. Leipzig, 1862. 
Col. 310. sk. 

8 V. ö. W, Bäumker, i. m., I. 335. 1., 357. 1. és 135. sz. — Erk— 
Böhme, i. m., III. 656. sk. — J. Kehrein, i. m., 135. sz. — Wackernagel, 
i. m., II. 1448. sz. 

9 Lexer, i. m., 304. sk. — Kehrein, i. m., I. 107. sz. — Pailler, i. m., 
137. sz. — Meister, i. m„ 248.1. — Bäumker, i. m., 1. 76., 367. 1. és IV. 106:1. 

10 Schröer, i. m„ 74. és 108 11. — Hartmann, i. m., 474. és 494 11 



diesem Jahr . . . " ) , a negyedik sor pedig Miitzell, Baumker, 
Pailler és Wackernagel-nél így szól: „Alle-, Alleluja". Refré-
nünk („Frohlocken . . .") egyedülálló. Más visszatérő sorok-
kal énekünket már 1436-ban megtaláljuk Heinrich von Lau-
fenberg énekei között.11 Az ének egy 16. századbeli kloster-
neuburgi kéziratban is megvan.12 Solymáron még a múlt szá-
zad második felében is, a plébános a tanítóval és hat mini-
stránssal végigjárta vízkereszt ünnepén a falut és meg-
áldotta a lakásokat és az istállókat. Ez alkalommal („Aus-
rauka") énekünk első versszakát énekelték.13 Énekünk a 
latin „Puer natus est in Bethlehem . . . "-nek a fordítása.14 

Gyönyörű az: „Es ist ein Reis entsprungen, aus einer 
Wurzel zart..kezdetű ének. Szószerint olvashatjuk Erk-
Böhme-né\A 2. versszak utolsó sora a mienkben is így 
szól: „Wohl zu der halben Nacht," e helyett: „Bleibend 
eine reine Magd". Ezt a változást Erk-Böhme a következő-
kép magyarázza: „Der protestantische Cantor Mich. Prä-
torius gibt in Musae Sioniae VI. 1609. Nr. 53. zu seinem 
vierstimmigen Tonsatze blos 1. und 2. Strophe, ändert aber, 
damit kein Mariendienst erwähnt werde, die letzte Zeile 
dahin ab: „Wohl zu der halben Nacht." Az ének szépsé-
géről lelkes szavakat olvashatunk Meisternél.16 

Egy 16. századbeli ismeretlen költőtől való az egyszerű 
ének: „Freuet euch ihr lieben Christen ...". Azonos kezdetű 
és tartalmú mesterdalokat találunk Schröer és Hartmann 
munkáiban.17 

11 Schröer, L m., 74. 1. 
12 Weinhold, i m., 384. 1. 
13 Hartmann, i. m., 15. 1. 
14 Bäumker, i. m., I. 51. sz. sk. — Kehrein, i. m., I. 19. I., 82a. sz. és 

83—89. sz. — Miitzell, i. m., I. 47. sz. — Pailler, L m., 56. sz. — Wscker-
nagel, (1841) 62. sz. és 641. sz. — Weinhold, i. m„ 384. 1. és A. Jung-
bauer, Das Weihnachtspiel des Böhmerwaldes. Prag, 1911. 170 11. 

15 I. m., 1920. sz. 
18 Meister, i. m., 63. sz. és Anhang II. 11. és 29. sz. — Bäumker, 

i. m., I. 99. 1. és 78. sz., III. 26. 1. 64. 1. és 6. sz., IY. 63. 1. — Kehrein, 
i. m., I. 118. sz. II. 717. sz. — Pailler, i. m., 16. sz. — Weinhold, L m., 
388. 1. 

17 Schröer, K. J., Meistersinger in Österreich. (Bartsch, Germani-
stische Studien. Supplement zu Germania. II.) Wien, 1875. 214. 1. — 



„Freuet euch, freuet euch zu dieser Zeit..." Alberue 
Erazmus szerzeménye.18 

Egyik töredékes énekünk kezdő sora: „Fröhlich soll mein 
Herze springen...". Első olvasásra megállapítható, hogy tö-
redékünk egy tehetségesebb költőtől való. Valóban úgy is 
van, mert eredetijét Gerhardt Pál énekei között sikerült 
megtalálnunk.19 

„Gehörn ist uns der heilige Christ..." a latin „Nobia 
natus est hodie, de pura Yirgine. . ." kezdetű ének fordí-
tása. Szerzője Wackernagel szerint Mathesius János, Miitzell 
szerint pedig Herman Miklós.20 

„Ich lag in einer Nacht und schlief..kezdetű ének 
három változatát találjuk Sztachovics hagyatéka között. 
Ezek az énekgyüjteményekben található számos változathoz 
mérten többletet jelentenek. Énekünk 14. versszakát: 

Maria sah sie freundlich an 
Und nahm von ihn' das Opfer an, 
Legt ihn' ihr Kind in die Arme, 
Maria bitt für uns dein Kind, 
Daß es sich unser erbarme. 

ugyanis másutt sehol sem találjuk. Az ének egy részét 
Weinhold mint „Tölggersinger-Lied"-et közli.*1 Kehrein is 
csak egy töredéket ismer belőle.2* 

Gerhardt Pál tehetségét dicséri az „Ich steh an deiner 
Krippe hier..." kezdetű ének nemes formája és megragadó 

Bartmann, Aug., Deutsche Meisterlieder-Handschriften in Ungarn. Mün-
chen, 1894. 27. 1. — Baumker, i. m., I. 105. 1., 114. 1. és III. 28. I. — 
Wackernagel, i. m, 533. 1. 

18 Wackernagel, i. m., 295. sz. 
19 Nelle, W., Paul Gerhardts Lieder und Gedichte. Hamburg, 1907. 

9 11. — Knapp, i. m., 360. sz. 
î0 Wackernagel, i, m., 482. sz. — Mützell, i. m., II. 234. sz. 
11 Weinhold, i. m., 128. 1. 
" Kehr ein, i. m., 718. sz. — Bäumker, i. m., I. 66. 1. 73. 1. és 107 a. 

sz., IV. 495. 1. — Erk—Böhme, i. m., III. 661. 1. — Wackernagel, i nL, 
II. 914—17. sz. 



mélysége." Knapp csak 8 versszakot ismer,24 amely a mi 1., 
3., 4., 5., 7., 13., 14., és 15. versszakunknak felel meg. 
Sztachovics hagyatékában ezt írja az énekről: „Die übrigen 
Strophen sind allein dem Heideboden eigen und zeugen fü r 
ältere Fassung, aus welcher augenscheinlich Gerhardt das 
Lied entnahm." 

A Heidebodenen még ma is él a német vidékeken álta-
lánosan ismert szép ének: „Ihr Kindolein kommet, o kommet 
doch all..." Ernyei-Kurzmeil kiadásának XXIV. játékában 
némi eltéréssel szintén megtaláljuk.25 Énekünk egy másikkal 
egyetemben („Hirten steht auf, nach Bethlehem zu lauf . . .") 
a karácsonyestén szokásos „Singengehen"-nél az iskolás 
gyermekek legkedveltebb éneke.26 Feltűnő, hogy az utóbbit 
sem a kéziratokban, sem pedig Sztachovics hagyatéka között 
nem találtuk meg. Énekünk szerzője Schmid Kristóf.27 

A mosonmegyei németek között általánosan ismert ének 
még: „Laßt uns das Kindolein wiegen..Az éneket egy-
házi férfiú írta. Legelőször 1604-ben nyomtatták ki München-
ben és azóta minden énekeskönyvben megtalálható. Legtöbb 
azonban csak néhány versszakot közöl belőle, egyik kézira-
tunk viszont az egész éneket megőrizte az utókor számára 
úgy, ahogy egyedül Kehreinnél olvashatjuk.28 Az éneket a 
legtöbb karácsonyijátékban is megtaláljuk. így a mosonme-
gyei és a főrévi29 játékokon kívül, a felsőmagyarországi30, 
budai,31 schlaupitzi és habelschwerti32 játékokban. Hartmann 
szerint az éneket karácsonykor a templomban a jászol előtt 

23 Nelle, i. m., 13 11. 
'* I. m., 381. sz. 
25 Ernyei—Karsai (Kurzweil), Német népi színjátékok. (Deutsche 

Volksschauspiele aus den oberungarischen Bergstädten.) Budapest, 1932. I. 
417. és II. 2. 584. 1. 

28 V. ö. V. fejezetet. 
27 V. ö. Pailler, i. m., 87. sz. jegyzetét. 
28 Bäumker, L m., I. 144. sz., II. 400. 1. — Erk—Böhme, 1940. sz. 

— Kehrein, i. m., 144. sz. — Meister, i. m., 84. sz. — Pailler, L m., 355. 
sz. — 

29 Schröer, i. m., 89 1. 
s0 Ernyei — Karsai (Kurzweil), i. m., II. 2. 557. és 586. 1. 
31 Hartmann, i. m., 3. 1. 
" Weinhold, i. m., 107. és 114. 1. — Jungbauer, i. m., 44. sz. 

I Kögl J. Szeverin: Mosonmegyei német kéziratos énekeskönyvek. k 



(Kindel-wiegen) énekelték.33 Dallamai közül egyik sem 
egyezik a Heidebodenen hallható dallammal. 

„Lob sei dem allmächtigen Gott..." kezdetű énekünk 
címe: „Von der Menschwerdung Christi". Szerzője Weisse 
Mihály. Knappnál az éneket 11 versszakká átalakítva ta-
láljuk. A 4., 5. és 10. versszak hiányzik nála.34 Mützell35 és 
Wackernagel36 teljes egészében közli. 

Csak töredékesen őrizte meg Sztachovics hagyatéka 
Gerhardt harmadik karácsonyi énekét: „O Jesu Christ, dein 
Kripplein ist, mein Paradies .. ."3T 

„Reich und arm solln fröhlich sein..." Az énekgyüjte-
mények tanúsága szerint, a 17. század eleje óta nagyon el-
terjedt karácsonyi ének.38 A 6 versszakos éneket egyik kéz-
iratunk eredeti alakjában őrizte meg. A karácsonyi játékok-
ban is megtaláljuk. Mégpedig az első és harmadik versszakot 
a főréviben,39 az 1. és 2. versszakot a „D", az első három 
versszakot pedig a „B"-kézirat karácsonyi játékában. 

Ide kell sorolnunk Herman karácsonyi evangéliumait 
is, amelyek szintén a karácsonyi énekek közé kerültek. 

„B"-kéziratunk teljes egészében őrizte meg a karácsony-
napi evangéliumot: „Kaiser Augustus leget an.. ."40 Az 
ének elejét majdnem minden karácsonyi játékban megta-
láljuk.41 Heinzel, akinek önteltségét többen elitélték,42 téve-

33 Hartmann, i. in., 12. A „Kindel-wiegen"-re vonatkozóan v. ö. : 
Weinhold, i. m., 48., Hoffmann von Fallersleben, Geschichte des deut-
schen Kirchenliedes bis auf Luthers Zeit. Hannover 1861. 416 11. és 
Schröer, Ein Weihnachtsspiel aus Ungarn. (Weimarisches Jahrbuch 
III.) 394. 1. 

34 I. m., 306. sz. 
35 I. m., 98. 1. 
36 I. m., 336. sz. és Bäumker, L m., 159. és 666. 1. 
37 Nelle, i. m., 16 IL, Bäumker, i. m., IV. 216. 1., Knapp, i. m., 393. sz. 
38 Bäumker, i. m.. I. 79., 91., 99. 1., 90. 91. sz. IV. 36. 1. — Kehrein, 

i. m., 146. sz. — Meister, i. m., 95. sz. — Pailler, i. m., 84. sz. — Jung-
bauer, i. m., 4. sz. 

39 Schröer, i. m., 92. 1. 
40 Wölkau, i. m., 23 11. 
41 Schröer, i. m., 64 11. „D" és „B" kézirat. 
42 Schröer, K. J., Germania XII. 104. skk. (Heinzel i. m.-nak bírá-

lata.) — Moser, H., Volksschauspiel im Auslanddeutschtum. (Dichtung 
und Volkstuto 36.) 92. 1. — Schmidt, L., Zur Paradeisspielverbreitung 
im Osten. D. U. H. Bl. VI. k. 150. 1. 



dett, mikor az énekre Weinholdnak más énekre vonatkozó 
szavait alkalmazza: „Eines der ältesten Lieder, es gehört 
wohl dem 15. Jahrhundert an",43 mert amint említettük 
Herman szerzeménye. Dallamát Horák illetőleg Klier közli. 

Karácsony nyolcadának evangéliuma: „Marias Zeit vor-
handen war, daß sie sollt nach jüdischer Art..és apró-
szentek ünnepének evangéliuma: „Als nun Heródes wurd 
gewahr..ugyancsak kedvelt karácsonyi ének volt. Az 
utóbbinak első két versszakát kézirataink karácsonyi játé-
kaiban is olvashatjuk, Schröer játékaiban azonban nem talál-
juk. 

A felsoroltakon kívül még számos karácsonyi éneket tar-
talmaznak kézirataink és Sztachovics hagyatéka. Ezeket 
azonban a rendelkezésünkre álló énekgyűjtemények alapján 
nem sikerült közelebbről meghatároznunk. 

* * * 

A karácsonyi énekek csoportján belül külön tárgyaljuk 
a pásztor-énekeket. (Hirtenlieder.) 

Nagyon érdekes közöttük az „A, a, a, was seh' ich jetzt 
und da . . A z egyes versszakok első sorát folytatólagosan 
az abc 3-3 betűje alkotja. Az ének ilyenformán 24 versszak-
ból áll. Hasonló kezdetek és sorismétlések nagyon kedveltek 
voltak.44 Pailler egy 1752-ből származó traunkreisi kézirat 
alapján közli énekünket.45 

Luttenberg Mihály mosonszentjánosi tanító mondotta 
tollba Sztachovicsnak „nach dem Gesänge der Kinder unter 
den Fenstern" a következő éneket: „Auf, auf ihr Hirten nicht 
schlaft mir so lang..Énekünk, amelyet már 1700 körül 
röplapokon terjesztettek,46 azonos Erk-Böhmeés Pailler 
megfelelő énekével.48 A négy versszak egyes részei és a 2. 
versszak teljesen egyeznek a budai karácsonyi játék 7. dalla-

43 Weinhold, i. m., 435. 1. — Heinzel, i. m., 12. 1. 
44 V. ö. Pailler, i. m., 393. sz. és „Das goldene ABC." a C. 1.-jelzésű 

kéziratban. 
45 Pailler, i. m., 267. sz. 
46 Bäumker, i. m., III. 38. 1. 
47 I. m., III. 1944. sz. 
48 I. m., 347. sz. 



mával.49 Ugyancsak azonos részben a késmárki karácsonyi 
játék angyalának énekével50 és a Moson megyében még nap-
jainkban is hallható „Heiligendreikönig-Spiel" egyik részle-
tével.81 

Hasonlóan kezdődik: „Auf ihr Hirten von dent 
Schlaf...". öt versszakos énekünknek első versszakát a 
„Laufener-Hirtenspiel"52 és a „Wolfsberger-Weihnachts-
spiel"-ban6S is megtaláljuk. 

„Losts auf Buemä, könnst den schlafen..." egy drama-
tizált pásztor-ének töredéke. (7 vsz.) A teljes szöveget Pailler 
egy Felsőausztriából származó röpirat alapján közli.54 

A népszínjáték-kutatók számára nagyon érdekes emlék: 
„Lustige Hirten und fröhliche Knaben ..Énekünk majd-
nem minden karácsonyi játékba belekerült. Az első verssza-
kot Weinhold egyik 17. századbeli karácsonyi játékában is 
megtaláljuk.55 A főrévi karácsonyi játékban56 az 1., 2. és 7. 
versszakot, a pozsonyiban57 és a „B"-kézirat játékában pe-
dig mind a hetet énekelték. Két versszakot a mecenzéfi ka-
rácsonyi játékban is megtalálunk.58 Az éneket Hartmann, 
Werlin János seeoni bencés kéziratában fedezte fel. A kéz-
irat 1646/47-ből való és a müncheni állami könyvtárban őr-
zik. Hartmann szerint az ének egyenesen játék számára ké-
szült.59 — Pailler az éneket egy röplap alapján közli.60 

A naiv és népies hang a pásztor-énekek sorába iktatja 
a következő énekeket is. 

„Herr und Gott ist das ä Sach... kezdetű énekünket 
Weinhold egy Grácból származó röplapról jegyezte fel.91 Ax 

48 Hartmann, i. m., 7. sk. 
50 Schröer, i. m., 159. 1. 
61 Lásd az 1. számú mellékletet. 
62 Hartmann, i. m., 67. 1. 
83 Lexer, i. m., 293. sk. 
84 I. m., 434. sz. (dallamát is közli). 
88 Weinhold, i. m., 183. 1. 
88 Schröer, i. m., 85 11. 
07 Schröer, i. m., 196. 1. 
88 Ernyei—Kurzweil, i. m., II. 540. és 697. 
89 Hartmann, i. m., 99 11. 
80 Pailler, i. m., 99. sz. 
81 I. m., 406. 1. 



első versszakot egy felsőstájerországi játékban is megtalál-
juk. amelyet Weinhold 15-16. századinak mond.82 

„Nun wiegen wir das Kindolein..." a „St. Georger 
Christi-Geburtspiel" befejezését alkotta.88 

„O Freuden über Freuden..." a szász „O Freda über 
F reda . . ."-nak a fordítása. Ha énekünket az Erk-Böhme 
által közölttel84 összehasonlítjuk, akkor azt látjuk, hogy csak 
az utolsó versszakban térnek el egymástól. A mienk így szól: 

„O werter Gottes Sohne, 
O schönstes Jungfrau Kind, 
Ach unser doch verschone 
Verzeih' uns unsere Sünd. 
Die Gnad uns wollest geben, 
Zu dienen dir allzeit, 
Führ uns nach diesem Leben, 
Zu dir in d' Himmels Freud. Amen. 

Amint látjuk, énekeinkre jellemző tipikus befejezés. Valószí-
nűleg későbbi hozzátoldás. 

„Schauts, schauís liebe Buama . . . " kezdetű énekünket 
Pailler85 Salzkammergutban jegyezte fel. 

„Seht ich verkündige euch tausendmal Freuden..." kez-
detű, 4 versszakos énekünknek dallamát és bevezető vers-
szakát Jungbauer közli.86 

* i- * 

A csoporton belül ismét külön tárgyaljuk a tágabb ér-
telemben vett karácsonyi énekeket, az ádvent, újév és víz-
kereszt énekeit. 

Kéziratainkban igen gyakran fellelhető adventi ének: 
..Da kommen sollt der Weltheiland..." Legtöbbször csak tö-
redékesen őrizték meg, teljes egészében egyedül a „C. 4."-bea 
olvashatjuk. Az első két versszak a „B" és „D" kézirat ka-

*2 I. m., 162. 1. és Pailler, i. m., 226. sz. 
s s Sztachovics hagyaték. 
64 I. m., 1945. sz. 
«6 I. m.. 247. sz. 

I. m., 14. sz. 



rácsonyi játékát vezetik be. A főrévi karácsonyi játékban 
nem találjuk. Szerzője Herman Miklós.67 

A „Singen will ich aus Herzens Grund.. ."-ra vonat-
kozó megjegyzéseinket Sztachovicstől vesszük. Hagyatéká-
ban erre vonatkozólag ezt írja: „Ein auf dem Heideboden 
allgemein bekanntes Adventlied, welches unsere älteren Leute 
beim katholischen Gottesdienst einst mitsangen, das aber 
durch die häufig neuauftauchenden lauen Meßlieder ver-
drängt wurde. In Alb. Knapp Liederschatz; Jos. Kehreins 
kathol. Lieder; Wackernagel das deutsche Kirchenlied ist es 
nicht aufgenommen. Herr C. Schröer fand das Lied in einem 
Fragment eines Gesangbuches S. 579. in 14 Strophen, ohne 
des Verfassers Namen. Es befindet sich auch bei J. M. Dil-
herr, Vollst. Ges. Buch der ältern und neuen evangel. Lieder. 
Nürnberg 1657. auf Seite 617. fg. Auch hier ist der Verfasser 
nicht benannt, was doch Dilherr sonst fleißig vormerkt. Aus-
serdem, daß das Lied als Einladung zum Spiel ganz abge-
sungen wird, kommt im Spiele selbst Strophe 10. und 14. 
nochmal vor. Außer den Spielbüchern habe ichs noch in 15 
älteren Liederhandschriften gefunden, was auf eine große 
Beliebtheit dieses Liedes hinweist. Es ist eben eines jener 
Lieder, welche beiläufig siebzig an Zahl, beiden Kirchen 
gemeinschaftlich waren." 

Az adventi énekek között olvassuk a „C. 4." kéziratban: 
„Weil Maria schwanger ging, zu Augustus Zeiten..." A kéz-
irat az eredeti 10 versszakos éneket őrizte meg számunkra. 
Az első versszakot a főrévi karácsonyi játékba is felvették.94 

Az éneket Luk. 2, 1-21. alapján Weisse Mihály irta.69 

„Ich hör' eine klägliche Stimm . . . " a Szent-Család 
Egyiptomba való menekülésével foglalkozik. Az első és a 
harmadik versszak keverékét a pozsonyi játékban Szent Jó-
zsef szájából halljuk.70 Az éneket Traunkreisben és Salzkam-
mergutban is ismerik.71 

®7 Wolkan, i. m., 85. sz., Kehrein, i. m., II. 416. sz., Bäumker, i. m... 
I. 6. sz. 

68 Schröer, i. m„ 62 1L 
«• Wolkan, i. m., 174., Wackernagel, i. m.. 259 H. 
70 Schröer, i. m., 198. 1. 
71 Pailler, i. m„ 312. sz. 



Üjévi éneKemk közül elsőnek említjük Herman evan-
géliumát: „Da Jesus nach jüdischer Art.. ,"72 A főrévi ka-
rácsonyi játéktól eltérően, az első két versszakot a „B" és 
,,D'" kézirat játékaiban is megtaláljuk. 

„Hilf Herr lass gelingen..Rist János egyik újévi éne-
kének átdolgozása, illetőleg plagizálása. A két ének első vers-
szaka majdnem szóról szóra egyezik, hasonlókép a többi vers-
szak kezdete is. De Rist énekének csak 10, a mienknek pedig 
16 versszaka van.73 

Kézirataink még néhány újévi éneket is tartalmaznak. 
Ezek eredetét azonban nem sikerült kiderítenünk. Ezek: „Das 
alte Jahr vergangen ist...", „Laßt uns alle fröhlich sein ...", 
Nun ist mehr ein Jahr verschwunden ...", Wohl auf, wohl 
auf mit Freuden tuet singen .. 

Vízkereszt ünnepére csak egyetlenegy énekünk van, az is 
Herman evangéliuma: „Die Weisen zu Heródes Zeiten...". 
Első két versszaka a Heideboden karácsonyi játékaiban is 
megtalálható.74 

Az utalásokból láthattuk már, de külön is megemlítjük, 
hogy a sok hasonló kezdet, azonos kifejezés, szófűzés, egy-
szóval énekeink stílusa azt bizonyítja, hogy szoros kapcso-
latban állanak, a stájerországi és a felsőausztriai karácsonyi 
énekekkel.75 

4. Húsvéti énekek. 

Húsvéti énekeink száma lényegesen kisebb karácsonyi 
énekeinknél. Ennek az az oka, hogy míg karácsonyi éne-
keink nagy számát a gazdag és tarka karácsonyi szokások-
nak, elsősorban a karácsonyi játékoknak köszönhetjük, addig 
a passió- és a húsvéti-játékok ismeretlenek vidékünkön. 

73 Wolkan, i. m„ 37 11. 
73 Knapp, i. m., 2164. sz., Bäumker, i. m., IV. 272. 1. 
74 Schröer, i. m., 99. 1. 
75 Az énekek dallamát főleg Klier gyűjteményei alapján figyel-

hetjük meg: Wir lemen Weihnachtslieder. Klosterneuburg 1936. — Weih-
nachtslieder und Hirtenspiele aus Oberösterreich. Klnb. 1936. — Weih-
nachtslieder und Hirtenspiele aus Steiermark. Klnb. 1937 — Weih-
nachtslieder und Hirtenspiele aus Niederösterreich. Klnb. 1938. 



Húsvéti énekeink csoportján belül megkülönböztetünk: 
1. Szorosabb értelemben vett húsvéti énekeket, 2. Passió-, és 
3. Mennybemeneteli énekeket. 

Herman Miklós három énekét: „Da Christ seine Jünger 
hat gespeist..(„Vom Fuß-Waschen am Grünen-Donners-
tag".), továbbá „Da der Herr Christ zu Tische saß..." 
(„Die Passion unseres Herrn Jesu Christi".) és „Erschienen 
ist der herrliche Tag..." („Von der fröhlichen Auferste-
hung".) csak megemlítve,1 közelebbről kell szemügyre ven-
nünk a húsvétvasárnapi evangéliumot: „Am Sabbath früh 
Marien drei.. .".2 Az evangéliumot a 14. századbeli „Es 
giengen dri fröulin also fruo . . ."3 kezdetű húsvéti énekkel 
összehasonlítva azt vesszük észre, hogy minden versszak 
allelujával végződik, az első hat versszak tartalma és fel-
építése teljesen egyezik, sőt az 5. versszak két sora szinte 
szóról szóra azonos. Hoffmanné így hangzik: 

„Gén Galilea soit ir gân, 
da wil er sich üch schowen lan." 

A mienké pedig: 

„In Galilea heißt sie gähn, 
da wil der Herr sich sehen lan.'" 

Hoff mann az énekről ezt ír ja: „Solche volkstümliche geist-
liche Lieder wurden wohl selten aufgezeichnet, sie lebten 
im Munde des Volkes fort und wurden bei allerlei Anläs-
sen . . . gesungen."4 Az eredeti éneket Herman is valószínű-
leg a nép ajkáról jegyezte fel és azután átdolgozta.5 

Ősrégi húsvéti ének: „Christus ist erstanden, von seiner 
Marter aller...". Az ének legelső fogalmazványa a 12. szá-
zadból való. A századok folyamán azután sokszor átdolgoz-

1 Wolkan, i. m„ 66 11., 68 11. és 78 11. 
s Wolkan, i. m„ 76 1L 
* Hoffmann von Fallersleben, i. m., 84 11. 
4 I. m.„ 86. 1. 
* Y. ö. Wackernagel, j. m., 398 11., Kehrein, i. m., I. 225. sz., Baum-

ker, i. m., I. 243. sz. és II. 240.. 1., Meister, i. m.„ 169. sz., Erk—Böhme, 
i. na., III 1973. sz. 



rák. Katolikusok és protestánsok egyformán szerették. Ezt 
legjobban az bizonyítja, hogy majdnem minden énekgyűjte-
ményben megtaláljuk. A számos változatból a mienk 
Wackernagel 130. és Kehrein 219. énekével egyezik.4 

„Erstanden ist der lierre Christ..." a latin „Surrexit 
Christus hodie.. ." számos fordítása között7 eddig ismeretlen 
változatot jelent. Énekünknél nem minden sor, hanem min-
den versszak végén van alleluja. 

„Christus der uns selig macht..." kezdetű énekünket 
latin eredetiből Weisse Mihály dolgozta át 1531-ben. Szta-
chovics, aki az éneket a bánfalui „Choralbuch"-ból másolta 
ki. ezt írta az ének elejére: „Lied am heil. Char-Donnerstag 
zur heil. Communion."8 

„Christi Mutter stund voll Schmerzen . . . " a latin „Stabat 
mater dolorosa.. ."-nak a fordítása. A számos fordítás közül 
a mienk Kehrein 1%. számú énekével egyezik.9 Kehrein, 
Corner göttweigi bencés apát híres énekeskönyvére utal for-
rásként.10 

Egyedülállónak mondhatjuk „Ecce homo, o Mensch be-
tracht..." kezdetű 6 versszakos énekünket.11 

Az ismert nagypénteki latin himnusz, „Vexilla regis 
prodeunt . . . " német fordítása a „Des Königs Fahnen gehn 
herfür..." A középkor óta a himnuszt ismételten lefordítot-

« Bäumker, i. m., III. 152. 1., Erk—Böhme, i. m., III. 1970—71. sz. 
— Kehrein, i. m„ 216—22. sz., Mützell, i. m., I. 67. 1.. Wackernagel, (1841) 
127—30. sz., 792. és 819. sz. — Wackernagel, II. 935—50. sz. 

7 Bäumker, i. m., II. 430. sz., Hoffmann o. F., 201—4., — Kehrein, 
i. m., I. 211—15. sz. — Meister, i. m., 170—71. sz. — Wackernagel, i. m., 
IF. 952—57. sz. — Erk—Böhme, i. m., III. 1975. A—D. — Mützell, i. m., 
III. 1019. 

8 Bäumker, i. m., I. 134 1, 432 11. és III 39. 1. — Wackernagel, 
1. 

• Bäumker, i. m., I. 211 11., Meister, i. m., 142—43. sz., Kehrein, i. m., 
19.6—97. sz. Hoffmann o. Fallersleben, i. m., 199. sz. — Ernyei—Kurz-
weil, L m., IL 559 11. 

10 Corner, D. G., Gross catholisch Gesangbuch. 1625. és Geistliche 
Nachtigall. Wien, 1649. Sajnos, Corner híres gyűjteményét nem sikerült 
megszereznünk. 

11 Y. ö. Bäumker, i. m., III. 44. sz. és IV. 90. sz. 



iák, illetőleg a fordításokat átdolgozták. Az énekgyűjtemé-
nyek számos fordítása között a mienkre nem akadtunk.12 

Sztachovics hagyatékában találjuk az „O Herr mein 
Gott ich hab Begier..kezdetű éneket. A végén ezt olvas-
suk: „Jörg Graff macht das Gedicht Adam Dy(on)". Szta-
chovics az éneket egy 1516-ból való röplapról másolta le. 

A 18. századból való szép nagyböjti ének. „O mein Jesus 
wer kann sagen..." Szerzője valószínűleg jezsuita.13 

Még két húsvéti énekünk van: „Durchs Osterlamm 
bedeutet ist..." és „Ach treues Christen Herz hör' auf zu 
klagen...". Az utóbbi Krisztus Urunk szenvedéstörténetét 
énekli meg. Szerzőjük és forrásuk után, hiába kutattunk. 

Krisztus mennybemeneteléről két ének szól. Az első: 
„Ach wundergroßer Siegesheld..." Az ének a „wirtembergi" 
katolikus udvari kápolna 1784-ből származó énekeskönyvé-
ből ismeretes.14 

Ugyancsak régi mennybemeneteli ének:1 „Christ fuhr 
gen Himmel...". Négy versszakos énekünkből Erk-Böhme 
csak hármat közöl. Az ének a közismert „Christ ist erstan-
den . . ."-nek utánzata. Dallamuk is azonos.15 

5. Istent dicsőítő énekek. 

Kéziratainkban nagyon sok ének akad, amelyben a költő 
az Isten mindenhatóságát csodálja, jóságát magasztalja, ille-
tőleg irgalmáért esdekel. Könyörgő, illetőleg dicsőítő énekek 
ezek, amelyek közvetlenül Istenhez szólnak. Ilyen énekek a 
flagellánsok és főleg a protestantizmus virágkorában nagyon 
elterjedtek. Biztosat kevésről tudtunk megállapítani. Való-
színűleg protestáns pásztorok alkotásai és csak szűk körben 
terjedtek el. Több közöttük kéziratainkban a „Tisch-Gesang ' 
címet viseli. 

Az első ilyen énekünk: „Danket dem Herrn denn er ist 

12 Baumker, i. m., 175. 1., 195—96. sz., IV. 70. sz., 195. 1. — Kehrein> 
i. m., III. 57. sz. — Wackernagel, (1841.) 174. sz., 806. sz. és Wackernagel, 
II. 928. sz. 

13 V. ö. Bäumker, i. m., III. 47. se. 
14 Bäumker, i. m., IV. 774. 1. 
ls Erk—Böhme, i. ID., 1979. sz. 



sehr freundlich..Isten irgalmáról szól. Wackernagel az 
éneket a Cseh-morva Testvérek 1544-ben kiadott énekes-
könyvében találta meg.1 Kételkedve állítja, hogy szerzője 
Horn János. Vele szemben Knapp és Wolkan Weisse Mihályt 
mondja szerzőjének.2 

Egy másik asztali énekünk: „Herr Gott nun sei geprei-
set ...". Az éneket felvették mind a katolikus, mind pedig a 
protestáns énekeskönyvekbe. Szerzőjéről azonban mindegyik 
hallgat. Meg kell jegyeznünk, hogy énekünk mind a kézira-
tokban, mind az énekgyűjteményekben az előbbi ének utá* 
következik.8 

Szintén ebédutáni imának, illetőleg éneknek szánja a 
szerző a következőt: „Zwei Ding o Herr, ich hitt von dir ..." 
Ismét olyan ének, amelyet ekkora terjedelemben sehol sei* 
sikerült megtalálnunk. Sztachovics hagyatéka 8 versszakot 
őrzött meg belőle, ezzel szemben Wackernagel* és Miitzell* 
csak 6, illetőleg 7 versszakról tud. 
A 8. versszak így hangzik: 

O Gott Vater Sohn und Heiliger Geist, 
Von dem uns alle Gnad herfleußt, 
Wir loben dich, wir danken dir, 
Für deine Wohltat für und für. 

Wackernagel szerint az éneket Eher Pál írta, Miitzell szériát 
pedig Eher Pál vagy Oeler Lajos.6 

Az eddigi hálaadásokkal szemben következő énekünk ét-
kezés előttre Íródott: „Dich bitten wir deine Kinder . . Ä 
16. századból való. Miitzell' és Wáckernagel* is közli. 

A 17. század második feléből való: Schönster Immanuel, 

1 I. m., 310 IL és Miitzell, i. m., 184. 1. 
2 Knapp, i. m., 2415. sz., Wolkan, i. m., 117. 1., Bäumker, i. m. II. 

254. sz. — Kehrein, i. m., I. 36. sz. és Sztachooics, i. m., 25 11. (jegyzeM 
3 Sztachooics, L m., 26 11. (jegyzet). — Miitzell, i. m., III. 985. Î. 

és Kehrein, i. m., I. 37. sz. 
4 I. m., 466. sz. 
* I. m., 270. A. B. sz. 
* Bäumker, i. m., III. 62. 1. 
7 I. m., III. 540. sz. 
8 I. m., 684. sz. — V. ö. még Bäumker, i. m., I. 454. 1. 



Herzog der Frommen . . . " . Késői keletkezésének kell tulajdo-
nítani, hogy protestáns eredete ellenére a protestáns énekes-
könyvekben nem található meg. Szerzője Fritsch Ahasvérus.* 

„Wo ist Jesus mein Verlangen...", címe szerint „Ein 
Loblied einer Gottesliebenden Seele, nach Jesu." Az eredeti 
ének, amelyet Ludämilia Erzsébet schwarzburgi grófnő írt, 
5 versszakra terjed és egyezik a mi romlott szövegű énekünk 
első 5 versszakával.10 Ugyancsak egyezik Erk-Böhme11 10 
versszakos énekével, mégpedig úgy, hogy versszakainkat 
ketté osztja. A 6. versszakunk, amelyet másutt sehol sem 
találtunk, így szól: 

Liebster Jesus meine Freude, 
Meiner Seele schönste Zier, 
Du bist meines Herzens Weide, 
Mich verlanget stets nach dir; 
Mein Herz, Sinnen und Gedanken, 
Sollen dir ergeben sein, 
Laß mich nimmer von dir wanken, 
Ich will ewig bleiben dein. Amen. 

Az éneket a 18. század második felében röplapokon ter-
jesztették.12 Moson megyére vonatkozólag ez még a mult 
század közepére is áll. Erről egy röplap győzött meg ben-
nünket, amelyet Czéh Sándor adott ki Magyaróvárott, 1847-
ben. Mosonszentpéteren ezt az éneket halottvirrasztáskor 
még ma is éneklik. 

„Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut..kezdetű éne-
künk szövege a sok énekléstől nagyon megromlott. Szerzője 
Mühlmann János. Egyedül Knapp13 közli. 

Ebben a csoportban tárgyaljuk azokat az énekeket is, 
amelyek megvetik a világ hiúságát, szépségét és a másvilág 
örökkévalóságát és dicsőségét hangoztatják. 

A „Sag was hilft alle Welt..kezdetű énekünknek 
katolikus és protestáns változata is van. Erk-Böhme szerint 

9 Bäumker, i. m., III., 214. sz. 
10 Knapp, i. m., 1832. sz. 
11 I. m„ 2016. sz. 
12 Erk—Böhme, i. m., III, 721. 1. 
l â I. m., 2025. sz. 



a katolikus az eredeti, amely először az 1623-ban kiadott 
kölni énekeskönyvben jelent meg.14 Többek szerint Meyfart 
János Mátyás18 erfurti teológiai tanár és prédikátor az ének 
szerzője. Erk-Böhme ezt nem tartja valószínűnek, hanem csak 
az eredeti katolikus ének átalakítását tulajdonítja neki. A mi 
énekünk a protestáns változatot képviseli, amelynek első ki-
adását a „Gothaer Cantional" (1648.) tartalmazza.16 Kehrein. 
Corner nyomán, egy harmadik változatot közöl; ennek 
utolsó hat versszaka azonban későbbi hozzátoldás.17 

„Ach sagt mir nichts von Gold und Schätzen..arról 
szól, hogy a világi kincsek helyett Jézust kell választanunk. 
Az énekről csak annyit tudunk, hogy Angelus Silesius alko-
tása.18 

Következő énekünknek — „Wann wird doch mein Jesus 
kommen.. ." — címe: „Geistlicher Streit zwischen einer be-
trübten Seel' und Christo ihrem Bräutigam." Énekünk a 18. 
században az elterjedtebb énekek közé tartozott.19 

„Allein auf Gott setz dein Vertraun..." kezdetű éne-
künk kedveltségét számos másolata bizonyítja. Kézirataink 
„Gülden A. B. C." címen közlik. A cím arra utal, hogy 
mindenegyes versszak folytatólagosan az abc egyes betűivel 
kezdődik. Az éneket eredetileg alnémetül írták, de már a 
16. század közepén megtaláljuk a felnémet fordítását. 
Bäumker20 Ringwaldt Bertalant tart ja az ének fordítójának. 

Tartalmuk szerint ide soroljuk még a következőket: 
„Nun schlaf mein liebes Kindolein..."; vallásos bölcső-

dal. Mathesius saját és gyermeke vigasztalására írta.21 

Mathesius egy másik ilyen bölcsődala: „O Jesus, liebes 
Herrlein mein ..Bäumker22 szerint a „ Joseph lieber neve 

14 Erk—Böhme, i. m., III 2147. sz. 
15 Bäumker, i. m., II, 348a. 
« Erk— Böhme, i. m., III, 844. 1. 
17 Kehrein, i. m., 701. sz. 
18 Bäumker, L-m., IV. 205. és 671. 1. — Knapp, i. m., 1846. sz. 
18 Bäumker, i. m., III. 177. sz. 
26 I. m., II. 286. sz. 
21 Mützell, i. m., II. 259. sz., Wackernagel, i. m., 477. sz. és Wein-

hold, i. m„ 394. 1. 
» I. m., I. 505. I. 



m e i n . . k e z d e t ű , ismert katolikus karácsonyi ének átdolgo-
zása. Mathesius kifejezetten a családi körben való éneklésre 
írta.23 

Reggeli ima. illetőleg ének: „O Jesus süßes Licht..." 
Szerzője Lange Joakim. Egyedül Knapp24 közli, de a mi 5. 
versszakunk nála is hiányzik. 

Még körülbelül 20 e csoportba tartozó énekünk van. 
Ezeket azonban közelebbről nem sikerült meghatároznunk. 
Kezdetüket a jegyzékben közöljük. 

6. Szentekről szóló énekek. 

Kézirataink protestáns jellegét semmi sem mutatja job-
ban, mint a szentekről szóló énekek csekély száma. Ezek az 
énekek is mind a protestántizmus első idejéből valók, amikor 
még ők is ismerték a szentek tiszteletét. így a protestáns 
Herman-tói számos, szentek ünnepeire rendelt evangélium 
maradt fenn kéziratainkban. (Mária Magdolna, Szt. Jakab, 
Szt. Lőrinc, Szt. Máté, Szt. Mihály, stb.) Később a szentek-
től egyre jobban távolodtak és nem írtak többé énekeket a 
tiszteletükre. 

Herman evangéliumain kívül1 csak tíz ilynemű énekünk 
Tan. 

A Szent Borbála vértanúról szóló verses legenda kez-
dete: „Kaiser Maximianus der Wütterich und Tyrann ..." 
Kéziratunk a legendát úgy őrizte meg, amint azt Kehrein2 

is közli, kivéve az utolsó versszakot. Ezt a későbbi másoló 
valószínűleg azért hagyta el, mert a szerző a szent közben-
járását kéri benne: „Sankt Barbara heiliges Weib, deine 
Fürbitt uns mitteile . . . " 

Egy másik nagyon elterjedt verses legendánk Szent Ka-
talin vértanúról szól: „Von der Hl. Jungfrau und Martyrin 
Katharina." Szent Katalin élete századokon át kedvenc tárgya 
volt a költőknek. Már Muskatblüt is írt róla egy éneket: „Ein 

23 Pailler, i. m., 344. sz., Wackernagel, i. m., 478. sz. 
24 I. m., 2334. 
1 V. ö. Bäumker, i. m., II. 94. sz. és 295. sz. skk., Kehrein, i. m., II. 

452, sz. 
2 I. m., 507. sz. 



schönes leyd, von dem leben der heyligen Junckfrawen und 
martrerin Sant Katherina."3 1508-ban Straßburgban kiadtak 
egy röplapot, amelynek egyik éneke Szent Katalinról szól: 
„Von sant katarinen leben. In dem muscat blüyten don."4  

Sachs Hans is írt Szent Katalinról: „O Sancta katherina gut, 
ich pit, wollest mir leyen."5 A sok változat közül a mienké 
Kehreinével6 egyezik. 

„Es war ein gottfürchtiges und christliches Jungfräu-
lein . . S z t . Dorottya vértanú történetét tartalmazza. Az 
éneket Hermann Miklós írta és Dorottya nevű lányának 
ajánlotta. („Fecit Filiae suae Dorotheae.")7 

Csak töredék: „Gegrüßet seist Maria, jungfräuliche 
Zierd...". Eredeti alakjában a mecenzéfi karácsonyi játék-
ban olvashatjuk. Főleg a tiroliak és a szudétanémetek éne-
kelték.8 

A gyönyörű „Salve Regina'" fordítása: „Gegrüßt seist 
du edelste Königin . . V a l ó s z í n ű l e g katolikus eredetű.9 

Hiába kutatunk a következő, valószínűleg vallásos pony-
vákból másolt, énekek után: „Wer ist diese Fürstens 
Dirne..."; „O Maria hitt für mich..."; „Maria, Maria du 
übertrügst gar weit.. " ; „O du lichter Morgenstern ..." ; 
„Dich Sankt Joseph anzuflehen..." és „Aus dreien schönen 
Bliimelein ...". 

s K. Goedeke, Grundriß zur Geschichte der deutschen Dichtung. 
I. 312. 1. 

* Wackernagel, i. m., 719. 1. VIII. 
5 Wackernagel, i. m., II. 1410. sz. 
6 I. m., 506. sz. (Sajnos, kéziratunk e helyén több lap hiányzik és 

így legendánk csak töredékesen van meg.) V. ö. még: Bäumker, i. m., 
II. 161. sz. — Hoffmann, o. F., i. m„ 496. 1., 523 11. — Erk—Böhme, i. m„ 
2116—19. sz. 

7 Wolkan, i. m., Einleitung XIII. és 183. 1. — Wackernagel i. m., 
(1841.) 402. 1. — Wackernagel, i. m., (1864.) I. 195. 1. — Kehrein, i. m., 
511. sz. — Bäumker, i. m., I. 94. 1., 630. 1., II. 174. sz., IV, 34, L 

8 Ernyei-Karsai (Kurzweil), II. 560. és 70S. 1. 
9 Bäumker, i. m., II. 2. sz. és függelék 21. sz. Kehrein, i. m., II. 374. 

sz. 



?. Lakodalmas énekek. 

A lakodalmas ének („Brautlied") Sztachovics értelmezése 
ezerint nagyon tág fogalom. Gyűjteményében ezen cím alatt 
a legkülönbözőbb tartalmú énekeket találjuk. Ennek az az 
oka, hogy nála nem a tartalom a mérvadó, hanem a szokás. 
Lakodalmas ének e szerint mindaz — bármi legyen is a tar-
talma — amit lakodalomkor énekeltek. Lakodalmas éneke-
ink tehát nem mind lakodalomról szóló énekek — mint pL 
az alsóausztriai „Holchzeitlieder"1 — hanem legnagyobbrészt 
vallásos, bibliai énekek, amelyeket lakodalomkor énekeltek 
és nagy ritkán még ma is énekelnek. 

A mosonmegyei német lakodalmas szokások2 főeleme az 
ének. De nemcsak maga a szokás („Brautsprüche": háztűz-
néző, eljegyzés stb.) volt át- meg átszőve énekekkel, hanem 
lakoma alatt is ének éneket követett. Mivel azonban nem sok 
szoros értelemben vett lakodalmas énekük („Hochzeitslieder") 
volt,3 másokat, főleg vallásos énekeket szedtek elő. így kéz-
irataink és Sztachovics u. n. lakodalmas énekeit három cso-
portba oszthatjuk: 

a) Lakodalmas énekek, amelyek közvetlenül lakodalomra, 
készültek. („Hochzeitlieder"). A barokk korszak ismert köl-
tőihez (Weckherlin, Lohenstein, Gryphius, Iiofmann von 
Hofmannsrvaldau) hasonlóan a kéziratainkban legtöbbet sze-
replő Herman is írt meghatározott alkalmakra lakodalmas 
énekeket. Ilyen pl. „Ein Brautlied zu Ehren gemacht dem 
Wolgebornen Grauen und Herrn Andre Schlicken... 1560."4  

Ezért valószínűnek tarthatjuk, hogy a jochimsthaliak eskü-
vőire is írt ilyen énekeket. Feltevésünket az a tény is erősíti^ 
hogy Mathesius János jochimsthali prot. lelkész 15 esküvői 
beszéde nyomtatásban is megjelent.5 A kiadvány a 12. be-
szédet kétszer közli; prózában és versben. Az átdolgozás 
valószínűleg Herman műve — bár Mathesius is írt verseket 

1 V. ö. Schmidt, Volksliedlandschaft Niederösterreich. Südostdeut-
sche Forschungen, II. 272 11. 

2 V. ö. Sztachovics és Vosáhlo, i. m. 
* Sztachovics, i. m., 28—84. 1. 
* Erk—Böhme, i. m., II. 718. 1. 
5 Wackernagel, i. m., 388. I., Sztachovics, i. m., 45. I. 



— mert tudjuk róla, hogy papjának prédikációit versbe 
szokta szedni.® 

b) Lakodalmas énekek, amelyek tárgyukat a Szentírás 
házassági jeleneteiből veszik. 

Tóbiás könyve a házasulandóknak és a házasoknak a 
legszebb példát nyújt ja. Hasonlóképen szerették és lakodal-
makkor szívesen énekelték, Ádám és Éváról, az öt okos és 
öt balga szűzről és a kánai menyegzőről szóló, versbe szedett 
bibliai jeleneteket. 

c) Különböző tartalmú énekek. Ezeket lakodalmak al-
kalmával csak azért énekelték, hogy az a) és b) csoportba 
tartozókat ne kelljen sokszor ismételni. Később azután eze-
ket is lakodalmas énekeknek nevezték. A kéziratokban azok 
közé másolták őket; így kerültek Sztachovics gyűjtemé-
nyébe is. 

Kézirataink lakodalmas énekeiről nem kell sokat mon-
danunk, hiszen Sztachovicsnak korát megelőző gyűjteménye 
közismertté tette őket. Csak néhányat akarunk kiemelni, 
amelyeket Sztachovics gyűjteményében nem találunk. 

Sztachovics hagyatékában találtuk, tehát valószínűleg 
csak könyvének kiadása után akadt rá a Mosonszentpéterről 
származó ,,J'" jelzésű kéziratra, amely Gerhardt szép énekét 
tartalmazza: „Wie schön ist doch Herr Jesus Christ, Im 
Stande da dein Segen ist.. .".1 

Nagyon érdekes ének: „Betrübtes Herz, mein' edle 
Braut..Az isteni Jegyes vigasztalja az ismeretlen meny-
asszonyt, aki elhagyatottsága, egyedülléte miatt panaszko-
dik. Biztosítja, hogy Ő mindig nála van, ha mindjárt egye-
dül érzi is magát, és a földön való kitartásért az örök együtt-
létet igéri neki. Az éneket valószínűleg szerzetes vagy apáca 
írta, aki Krisztussal való eljegyzése után egyedülnek és csa-
lódottnak érezte magát és a kísértésben az énekkel vigaszta-
lódott. Az ének tartalma miatt került lakodalmas énekeink 
közé. Ezt az bizonyítja, hogy közvetlenül utána a „Braut-
auffordern" következik. 

„Merk auf du frommer Jüngling zart..„C. 3." kéz-

8 Koch, i. m., I. 390. 1. 
7 Y. ö. Knapp, i. m., 2653. sz. 

( Kögl J. Szeverin: Mosonmegyei német kéziratot énekeskönyvek. 5 



iratunk lakodalmas énekeit vezeti be. Önmagában érthetet-
len, hogy hogyan kerül énekünk azok közé, mivel udvarias-
sági szabályokat tartalmaz. Valószínűleg lakodalmakkor 
ezzel szólították fel a fiatalokat, hogy illedelmesen viselked-
jenek. (Lásd a 7. számú mellékletet.) 

„Ich hab' ein kleines Hüttchen nur..." kezdetű énekünk 
alapeszméje: nem a gazdagság, hanem a szeretet teszi a háza-
sokat boldoggá. Az éneket, amelyet egykor röplapokon ter-
jesztettek Alsóausztriában is ismerik mint lakodalmas éneket.8 

Ide tartozik még néhány Tóbiás-ének. Ezeket a Sztacho-
vics által nem használt kéziratokból másoltuk ki. 

Énekeink közül a lakodalmas énekek éltek legtovább. 
Életüket azonban Sztachovicsnak ezt a célt szolgáló szép 
gyűjteménye sem tudta sokkal meghosszabbítani. 

8. A halálról szóló énekek. 

A halottvirrasztás kegyeletes szokása még ma is dívik a 
mosonmegyei németeknél. Ha felnőtt ember hal meg, akkor 
este a halottas házban összegyűlnek a község asszonyai, hogy 
imádságukkal és énekükkel a halott leikének üdvéért esde-
keljenek. Ennek a szép szokásnak („Wachten") köszönhet-
jük a sok halálról szóló éneket, amelyek közül többet még 
ma is énekelnek. 

Énekeinket négy csoportba oszthatjuk 
a) A halálról szóló énekek. (Sterbelieder.) 
b) Haláltánc-énekek. 
c) Temetési énekek. 
d) Énekek az utolsó Ítéletről. 
Az a) csoportba tartozók a halál jelentőségéről szólnak; 

a halál által okozott természetfölötti örömből fakadnak. Ih-
letőjük az örök élet utáni vágy. A halál nem átok, hanem 
kiszabadítónk a siralom völgyéből: „Ich komm' aus dieser 
Welt, die voller Sünd und Laster ist." A halál nem okozhat 
aggodalmat, szomorúságot, hanem örömöt, hiszen a lélek a 
„gonosz világból" visszatér, „heim in mein Vaterland, ins 
himmlische Jerusalem." Mély vallásos érzés árad ezekből az 

« Schmidt, L., Volksliedlandschaft Nö. 280., 290. és 297. 1. 



énekekből. Akár a halálról való elmélkedéseknek is nevez-
hetnők. 

Elsőnek említjük az úgynevezett „Beurlaubungslied'-et: 
„Wo geht die Reise hin, o du mein lieber Wandersmann.1' 
Gyönyörű párbeszéd Ráfáel arkangyal és a világból távozó 
lélek között.1 Az éneket németjeink lakodalmakkor is éne-
kelték, mégpedig reggel, mikor a menyasszonyt hazakísérték. 
(„Brautheimweisen", „Beurlaubung.")2 Énekelték a karácso-
nyi játékok előadói is, amikor az egyik helységből a másikba 
vándoroltak.3 Valószínűleg csak az első versszaka miatt 
énekelték ezen alkalmakkor. Eredeti rendeltetéséről Schröer 
világosít fel bennünket, aki ezt í r ja : „Ein wunderbares Lied, 
das die in den Zeiten der Religions Verfolgung ausgewander-
ten Protestanten Oesterreichs gesungen haben sollen."4 Meg 
kell még említenünk az utolsó sor változatait. Sztachooics-
nál és a legtöbb kéziratban így szól: 

Nun tret ich ein zur Himmelspfort, 
O freudensvoller Lebensort, 
In dulci Jubilo. Amen. 

Ezzel szemben a „C. 5." kéziratunkban így hangzik az utolsó 
sor: „Mein Schatz heifit A und O." — Mindkét változat köz-
ismert és sok énekben olvashatjuk. így pl. már egy 15. szá-
zadi karácsonyi ének első versszakában is előfordul: 

In dulci iubilo 
nu singet und seit fro! 
aller unser wonne 
leit in praesepio; 
sie leuchtet vor die sonne, 
matris in gremio; 
qui est a et o, 
qui est a et o.® 

1 Sztachooics, i. m., 32 11. 
2 Sztachooics, i. m., 17. 1., Vasáhlo, i. m., 52 11. 
3 Schröer, i. m., 205. 1. és Benyooszky, i. m., 21. 1. 
* Schröer, Alte Weihnachtspiele und letzte Meistersinger in Öster-

reich. 5. 1. (Különnyomat a „Die Heimat" c. folyóirat 1880. évfolyamá-
ból.) — Benyooszky, i. m., 21 1. 

5 Kehrein, J., Kirchen- und religiöse Lieder aus dem 12. bis 15. 
Jahrhundert. Paderborn. 1855. 227. 1. 



Nagyon érdekes ének: „Wann mein Stündlein vorhanden 
ist...". Kéziratunk, a különféle katolikus és protestáns ének-
gyűjteményektől eltérően, 10 versszakot őrzött meg belőle. 
Kehrein8 csak 4, Knapp7 csak 5 versszakról tud. Bäumker 
két dallammal közli és megjegyzi, hogy az éneknek a Rhein-
felsi Énekeskönyvben 9 versszaka van.8 Énekünkből az első 
öt versszak önálló halottas ének. A 6-9. versszak Illés halá-
lát írja le a 10. pedig így szól: 

Wer ist der uns diesen Reim sang, 
Ist alt und wohl betaget, 
diesmal könnt er nicht von der Stadt, 
Das Podagra ihn plaget. 
Oft seufzet er, bat Gott in Sinn, 
Herr hol' den kranken H e r m a n hin, 
Da jetzt Elias wohnet. Amen. 

Mützell szerint9 az eredeti ének csak négy versszakból 
állott. Az 5. versszak szerinte későbbi hozzátoldás. Majd így 
folytatja: „Außerdem hat das Lied wenige Jahre nach 
seinem ersten Erscheinen das Schicksal gehabt, als Anhang 
ein Lied Hermans vom Helias angereiht zu erhalten, das sich 
in den Historien 1562 Bogen G. V. a. b. vorfindet. V e r m u t -
lich standen die Lieder zusammen in einem Einzeldruck, die 
innern Blätter waren ausgefallen und ein Nachdrucker fügte 
unbedacht das Ende der Lieder vom Helias an das unsrige. 
Dieses Versehen ist beinahe zwei Jahrhunderte lang in vie-
len Gesangbüchern fortgepflanzt. . ." 

Mützell állításaihoz a következőket kell hozzáfűznünk. 
Énekünk második fele nem lehet az Illésről szóló énekek 
befejezése, hanem önálló ének, amelyet ilyen formában kéz-
irataink négy helyén is megtalálunk. („Da nun Helias seinen 
Lauf . . . " ) Ez a tény azonban nem teszi valószínűvé a két 
ének egybeolvasztását. Annál kevésbbé, mert az éneknek 
címe is van: „Wie Helias im feurigen Wagen gen Himmel 

6 L m., II. 681. sz. 
7 I. m., 2825. sz. 
8 Bäumker, i. m., II. 532. sz. 
• I. m., II. 436. 1. és Wackernagel, i. m.. 499. sz. 



färet." Ezí azonban a másolónak okvetlenül észre kellett 
volna vennie. Azonkívül nagyon valószínű, hogy a verssza-
kok számozva voltak, ami teljesen Mützell merész állítása 
ellen szól. 

Nekünk az a véleményünk, hogy Herman, betegsége 
alatt saját és Illés próféta halálán elmélkedve, megírta a 
t í z versszakos éneket, amely aztán így is került a nép közé1* 
Mikor később aztán megjelent Herman munkája, (Die Histo-
rien von der Sindfluth, Joseph, Mose . . .) , az ének első fele 
a vallásos énekek közé, a második pedig a bibliai énekek 
közé került. Csak így lehetett énekünk második fele önálló 
énekké. Hogy nem önálló éneknek készült, bizonyítja az a 
tény, hogy Herman egyéb bibliai énekeitől eltérően, ame-
lyekben mindig csak az elbeszélésre szorítkozik, itten állan-
dóan a halálra — tehát az első részre — utal. Ebből a szem-
pontból különösen figyelemre méltó „D." kéziratunk 5. vers-
jszaka, amely csak itt olvasható: 

Ist nun die Stund' des Todes nicht weit. 
So tu dich zu mir kehren, 
Gib mir deines Geistes Freundlichkeit, 
Dein' Glauben in mir mehren. 
ßehiit" mich Herr vor Sünd' und Pot(?), 
Erret uns von dem ewigen Tod, 
Ich befehl mich in deine Hände. 

Az 5. („D"-ben a 6.) versszak pedig szerintünk nem 
későbbi hozzátoldás, hanem átmenetet alkot. így az ének 
kettéválasztásakor könnyen elmaradhatott. 

Egyelőre nem sikerült megfejtenünk a következő éneke-
ket: „Ach Gott mann kommt die liebe Zeit..."; Gute Nacht 
o eitles Leben..." E kettőben a haldokló a halál után vá-
gyódik. A következőkben pedig: „Soll ich denn sterben weiß 
nicht warum . . . " a beteg i f jú nem zúgolódik ugyan Isten 
akarata ellen, de mégsem kívánja a halált, mert igen f á j bú-

10 Herman énekei először egyenként jelentek meg. Y. ö. Goedeke, 
Grundriß. II. 167. 1. — Az ének vázlata: elmélkedés a halálról; <1—4. 
vsz.) Krisztus őt is úgy vezeti be a mennyországba, (5.) mint Illést, 
„uns zum Beispiel Trost und Figur" felvitte az örök hazába. (6—9.) 
Befejezés. (10.) 



csúznia kedvesétől. „Die Ernte-Zeit ist gegenwärtig..kez-
detű énekünket halottvirrasztáskor még ma is éneklik. 

b) Haláltánc-énekek. Haláltáncnak nevezték azokat a 
csontvázakat ábrázoló képeket, amelyek a mindent magával 
ragadó halál hatalmát jelképezték. Ezek az ábrázolások a 
haláltánc-énekek kiinduló pontjai.11 A mi énekeink közvet-
len forrásainak azonban a protestáns pásztorok prédikációit 
kell tekintenünk. Az elmúlás és a halál hatalmának gondo-
lata nagyon alkalmas volt a hallgatók megijesztésére és így 
megjavítására. A haláltánc-énekek alapeszméje: a halál nem 
ismer kivételt. Sem hatalom vagy gazdagság, sem hírnév és 
tekintély nem tud megvédeni ellene. A halál előtt nincsen 
különbség. Fiatalt és öreget, gazdagot és szegényt, minden-
kit magával visz. Az előbbi csoport énekeiben mint megváltó 
jelent meg, itt már félelmetes zsarnok, aki nem ismer irgal-
mat. Ott az öröm volt az alaphang, itt a félelem. 

Egyik legjellegzetesebb haláltánc-énekünk: „Ich stund 
an einem Morgen..." — A halál kiszemelt magának egy 
ifjút, akihez így szól: 

Du mußt mit mir an meinen Tanz, 
Da gehört an manch tausend 
Bis dèr Reihen wird ganz. 

Az i f jú könyörögve válaszol: 

Ich bin ein junger Mann 
Du find'st doch viel der Alten, 
Mich sollst du leben lan. 

De a halál nem ismer irgalmat: 

Ich ker (kümmere) mich nicht daran, 
Ich nimm Jung und auch Alte, 
Beide Frauen und Mann. 

Az éneket Wackernagel is közli.12 Utolsó versszaka 

11 Részletesen tárgyalja ezeket Kozáky István kitűnő monográfiája r 
A haláltáncok története. Budapest, 1936. Y. ö. még: Ernyei—Karsai 
(Kurzweil), i. m., II. k. 456 11. 

12 I. m., (1841) 675. sz. és i. m., (1867) II. 1295. sz. 



hiányziK nálunk, ami kéziratunk protestáns jellegére jel-
lemző. T. i. így szól: 

Ihr sollt Mariam reine 
Und sankt Sebastian, 
Sankt Martin ich auch meine, 
Sankt Rochus rufen an. 
Und daß sie Gott bitten für euch, 
Daß Er euch hie auf Erden, 
Ein seligs End verleihe.13  

Az ének egy világi búcsúztatónak az átalakítása. Az 
i f jú érzékeny búcsúját a kedvesétől a költő átformálta az 
i f jú és a halál közti párbeszéddé. Az ilyen átalakítások 
minden irodalomban ismeretesek. Ezekre vonatkozólag Vogt14  

a következőket írja: „Wie schon Otfried Don Weißenburg, 
so suchten auch fromme Poeten des 15. und 16. Jahrhunderts 
weltliche Gesänge der Laien durch geistliche zu ersetzen, 
oder sie machten sich doch bekannte Volksweisen zunutze, 
um ihren erbaulichen Liedern bequemen Eingang zu schaf-
fen. So dichteten sie häufig ihre Texte auf die Melodien 
verbreiteter Liebeslieder, behielten auch wohl deren popu-
lären Anfang so weit wie möglich bei und setzten nicht 
selten auch darüber hinaus die profanen Gedanken des Ori-
ginals in religiöse um." Ilyen gondolatok foglalkoztathatták 
költőnket, amikor a 15-17. században legelterjedtebb világi 
búcsúztató éneket átírta vallásos énekké.15 

Ide soroljuk még a következő énekeket, jóllehet nem 
kifejezetten haláltánc-énekek: 

„Es ist ein Schnitter der heißt Tod..Az arató előké-
szíti kaszáját és felkészül az aratásra. Minden, ami előtte 
„grün und frisch dasteht, wird Morgen hinweggemäht," 
legyen az bármilyen szép virág is. Azért figyelmezteti a költő 
a visszatérő sorokban az olvasót: „Hütte dich schöns Blüme-
lein." Az ének 1637 januárjában készült, amikor „zue 

13 Az ének nem tévesztendő össze Sztachovicsnál olvasható ugyan-
oly kezdetű énekkel. 

14 I. m., I. 276 11. 
is Erk—Böhme, II. 545. 1., II. 742. sz. — Wackernagel, (1841) 850. 1., 

675—77. sz. — Wackernagel, (1867) 1293—98. sz. és Hoffmann oon Fal-
lersleben, i. m., 371. 11. 



Regenspurg da ein hochadelige iunge Blumen ohnverseliea 
abgebrochen."16 Énekünket 1638-ban már röplapokon terjesz-
tették. A 16 versszakos éneket később rövidítették és 9, ille-
tőleg 6 versszakos formában lett közismertté. Az ú j és régi 
ének versszakainak viszonya: 1=1, 2=2, 3=3, 4=5, az 5. 
új, a 6. pedig azonos a régi ének 16. versszakával. A 18. szá-
zad elején a katolikus énekeskönyvekbe is belekerült, sőt 
latinra és magyarra17 is lefordították. 

Ugyancsak a halál hatalmát és irgalmatlan voltát festi: 
Flüchtige Zeit, verflossene Freud..." A halál mindenkit 

magával ragad, nem törődik a császár hatalmával, Sámson 
erejével és Delila szépségével. 

c) Temetési énekek. Valószínűleg a temetőben, a halott 
elhantolásakor énekelték őket. Az első ilyen énekünk: „Wach 
auf mein' Seel' weilst du hast Zeit..." A test és a lélek 
párbeszéde a temetőben, a sír előtt. A lélek vádolja társát, 
a testet, hogy nem engedte imádkozni és most emiatt nagy 
kínokat szenved. Hasonló, test és lélek közti vetélykedő köl-
teményeket, (Streitgedichte) már a középkorban (pl. Hart-
mann von Aue I. könyvecskéjében) is találunk.18 Az éneket 
egy röplapon is megtaláltuk, amelyet Bagó Márton adott ki 
Budán, 1866-ban. 

Ide tartozik a „C. 5" kézirat függelékének két éneke is: 
„Wie wohl ist seinem Leib, nach ausgestandenen Leiden..." 
és „Was Gott tut das ist gut...". Az előbbi általános jellegű 
temetési ének, az utóbbi pedig csak elhunyt apák temetése-
kor énekelhető. — „Ich war ein kleines Kindlein..." egy 
„kedves fiú" temetésére íródott. 

d) Az utolsó ítéletről szól: „Es ist gewißlich an der 
Zeit...". Az éneket Knapp és Bäwnker szerint Ringwaldt 
Bertalan írta, Mützell szerint csak átcsiszolta.19 

16 Erk—Böhme, i. m., III. 850. 1. 
it Erk—Böhme, i. m., III. 2152. sz. — Bäumker, i. m., III. 232. sz. 

és 37. 1. — Dankó, I., Vêtus hymnarium ecclesiasticum Hungáriáé, Buda-
pest, 1893. 415. 1. 

18 Ehrismann, G., Geschichte der deutschen Literatur bis zum Aus-
gange des Mittelalters. München, 1927. II. 2. 153 11. és Jantzen, H., Ge-
schichte des deutschen Streitgedichtes im Mittelalter, Breslau, 1896. 

10 Bäumker, i. m., II. 282. 1. IV. 281. 1. — Knapp, i. m.. 3034 sz. — 
Mützell, II. 680. 1. 



Eddig megfejtetlen énekeink: „Hieronymus schreibt mii 
Klag... és „Kommt her ihr Menschen Kinder..." Az utóbbi 
bizonyos mértékben a Muspilli tárgyát érinti. Leírja, bogy 
az utolsó napon hogyan jelenik majd meg az Ür és ítél min-
denki felett. A világ tűz martaléka lesz. Azért figyelmeztet 
bennünket az ismeretlen költő, hogy kerüljük a világ hiú-
ságait és csak az örök boldogságot keressük. 

9. Jeremiádok. 

Panaszos énekeinknél a zsoltárok hatása nagyon érez-
hető. Kiemelik az Isten iránti bizalmat és az örök élet utáni 
vágyat. Viseljük szenvedéseinket és bajainkat türelemmel, 
mert Isten mindenért bőségesen megjutabnaz bennünket. Ide 
tartoznak: „Kläglich aus Herzen Grund...", ..Zu dir aus 
Herzen Grunde ... „Zu Gott in dem Himmel droben ..." 
..Frisch auf mein SeeV in Not...", „Mein Herz sei zufrie-
den . . .". Az utóbbiban a költő kifejti, hogy szomorúság és sí-
rás mit sem használ. Megelégedettnek kell lennünk és az Isten 
akaratába bele kell nyugodnunk. Az éneket protestáns 
szerző írta a 17. században, de katolikus énekeskönyvekben 
is gyakran fellelhető.1 

„Wer nur den lieben Gott läßt malten..."; alapesz-
méje: nem kell panaszkodni, hanem az Istenben kell bízni. 
Szerzője Neumark György. Harmadik versszakunk a sok 
énekléstől teljesen megromlott, a 8. pedig későbbi hozzá-
toldás.2 

„Ich bin vergnügt und halte still..." kezdetű éneken a 
megelégedettség csendül ki, jóllehet a költőt sok ba j sújtja. 

A bűnös panaszát halljuk a következő két énekből: 
„Wach auf meine Seele vom Schlaf..." és „Frage nicht wa-
rum ich klag .. .". A bűnöst elhagyta az Isten és most bántja 
a lelkiismeret. De bízik Isten irgalmában és reménykedve 
tekint a keresztre feszített Krisztusra. 

Nagyon figyelemreméltóak az üldözött protestánsok 
énekei: „Trauer nicht so sehr, o frommer Christ..."; „Selig 

Bäumker, i. m., HI. 121. sz. 
2 Y. ö. Knapp, i. m., 2025. sz. — Bäumker, i. m., III. 79., 95. és 102, 1, 



der Tag an dem ich muß scheiden..." Az utóbbi egy üldö-
zött protestáns pásztor panasza, akinek hite miatt el kellett 
hagynia hazáját. De azért nem esik kétségbe, hanem bízik 
Isten segítségében. Azzal vigasztalódik, hogy már sok igaz. 
mint pl. Jakab, Dávid, Illés, Szűz Mária a kisded Jézussal, 
kényszerült menekülni, az igazságtalan Ézsau, Absalom, Je-
zabel, illetőleg Heródes elől. 

Ugyanilyen jellegű ének az „Exulanten Lied": „Ich bin 
ein armer Exulant...". Az ének szerzője Schnaitberger 
József dürnbergi bányász. Ugyancsak tőle való egy pro-
testáns hitvallás és egy „Evangelischer Sendbrief" is, ame-
lyet a salzburgi hittestvéreihez írt. Schnaitberger az 1732. 
évi nagy salzburgi emigráció vezetője volt.3 

„Volksgenosse auf schlag Feuer .. ."-ben a költő a tár-
sadalmi viszonyok miatt panaszkodik. Nincsen már német 
becsület, a szeretetet gyűlölet váltotta fel: „Wer schmieren 
kann, den hört man a n . . . " . A jogot meg lehet venni pén-
zen. A költő ezekkel szemben kitart a régi becsület mellett. 

„Wie ist der arme Mensch geacht" ... kezdetű énekben 
a szegény földmíves panaszkodik sorsa miatt. Télen-nyáron 
kora reggeltől, mikor a gazdagok még gondtalanul pihen-
nek, késő estéig mindig igában van. 

Sopron rossz gazdasági viszonyai miatt panaszkodik: 
„Man hört jetzt nichts als klagen..Az utóbbi két ének 
valószínűleg Nyugatmagyarországon keletkezett. 

A francia katonák pusztításain siránkozik: „Bei uns 
ist's völli aus . . ." . Nem tesznek mást egész nap, mint esz-
nek és isznak. A panaszkodónak pedig gondoskodnia kell 
mindenről. Nem elégszenek meg akármivel, hanem sültet 
és bort követelnek. Bevitetik magukat Linzbe, ott tetszésük 
szerint bevásárolnak és a parasztnak kell mindent kifizetnie. 
— Az ének valószínűleg a napoleoni háborúk idején, Linz 
környékén keletkezett. 

„Mit Jammer vollem Blicke.. ."-ben egy hadirokkant 
a siralmas helyzetét panaszolja el. Ő, aki a hazáért harcolt, 

3 Schmidt, L., Die geistliche Yolkskultur der Österreicher in Donau-
raum. Jena, é. n. 398. 1. — Nagl—Zeidler, i. m., I. 504. 1. (L. 8. számú 
mellékletet.) 



most mint utcai koldus embertársainak könyöradománya-
ira szorul: 

Ich eile nun verlassen 
Und klage meine Not, 
Den Brüdern auf den Straßen 
Und bettle mir mein Brot. 

Utolsó énekünk: „Ach Gott wie gehts im Krieg jetzt 
zu ...". A „Türke und Husar" c. népijáték lényeges alkotó-
eleme. A be nem vonult versfaragó elpanaszolja a nagy kárt 
és fájdalmat, amelyet a háború okoz. Figyelmezteti az otthon-
levőket, hogy vessék ki szívükből a büszkeséget és a gonosz-
ságot, mert őket is utolérheti a csapás. Dallamát Horak és az 
ő nyomán Klier is közli.4 

10. Hivatásrendi énekek. 

Énekeink e csoportja főleg a földműves osztályt képvi-
seli. A paraszti öntudat csendül ki belőlük. A földműves 
munkája tart el mindenkit: 

Ein Bauer ist der erste Mann, 
Der uns den Hunger stillen kann. 
Wenn auf der Welt kein Bauer war" 
So ging es uns ja ziemlich schwer. 

Büszkén említi, hogy Isten az első embert földművesnek 
teremtette. De bánatát sem tudja elfojtani a költő. Panasz-
kodik, hogy az „urak" nem becsülik a parasztot, holott hálá-
val tartoznak neki. Énekeinknek ez az általános gondolat-
menete. Több Sztachovics gyűjteményébe is belekerült.1 Szta-
chovics gyűjteményének idevonatkozó énekein kívül csak 
hármat találtunk kéziratainkban. 

A fennemlített paraszti büszkeség, öntudat és bánat vo-
nul végig első énekünkön: „Komm doch her mein Bauers 
Mann.. 

„Lied zum Heutragen" a címe következő énekünknek: 
„O Gott tu dich erbarmen..Szerzője kétségtelenül egv-

4 I. m., 511 11. ill. 91 H. 
1 I. m., 143 11. 



szerű parasztember lehetett. Panaszkodik a szénahordás ne-
héz munkája miatt. Ha nem fagy, akkor térdig vízben gázolva 
kell dolgozniok. Gyalog mennek „be'" 2593 lépést és két köte-
genkint, amelyek mindegyike 50 font, hordják ki a szénát a 
kocsira. Isten irgalmáért könyörög és kéri, hogy küldjön min-
den télen fagyot. 

Az ének valószínűleg Moson megyében keletkezett. Nyo-
mós bizonyíték erre. hogy németjeink messze földön híres 
szénatermelők. Az ének teljes egészében a Hanságra utal, 
amelynek szénakitermelője Mosonszentpéter és Mosonszent-
jános.2 

„Ich bitte dich Herr Jesu Christ.. ." egy egyszerű iparos 
legény kedves éneke. Ez is Nyugatmagyarországon, valószí-
nűleg Sopronban keletkezett. Ezt az bizonyítja, hogy a „C. 5." 
kéziratunkban több Sopronban írt éneket olvashatunk és 
hogy Sopronban a múlt század második felében még nagyban 
virágzott a német iparosélet. (L. a 9. számú mellékletet). 

11. Katona énekek. 

Áz alább következő énekeket akár az előbbi csoportba 
is sorolhattuk volna. Ott a földmíves és az iparos, itt az egy-
szerű katona mondja el örömét, búját-baját. Külön meg kell 
jegyeznünk, hogy ezek nem katona-dalok! Forrásuk után 
hiába kutattunk. Lehetséges, hogy ezek is Nyugatmagyar-
országon íródtak. Csak rövid tartalmuk ismertetésére szorít-
kozunk. 

A „Lieblich ist anzuschauen..." kezdetű énekben, az 
újonc lelkesedik a szép katonaéletért. Gyönyörködik az egyes 
katonai alakulatok egyenruhájában. Bár nehéz elválnia a 
kedvesétől, mégis kész életét is feláldozni a hazájáért. 

2 Emberemlékezet óta Bécs, Pozsony és részben Budapest piacát is 
a Heideboden látja el szénával. Sőt a magyar honvédségnek is szállít. 
Mosonszentjános, Mosonszolnok, de főleg Mosonszentpéter ez irányú 
kereskedelme egyedülálló. „Heupres", „Heulegen", „Heudepots", ,,Heu-
stadl", „Heuballen" stb. csiupa olyan fogalmak, amelyek máshol nem 
igen ismertek. Jellemző még, hogy a nép a nagy szénaszállítóknak, 
bogy a hasonló nevű gazdáktól megkülönböztesse őket, a „Heu" elő-
revet adja: Heu-Hautzinger, Heu-Rath, Heu-Reiter stb. 



Az „Ist dann kein bessers Leben ..kezdetűben a katona 
a hősi halál után vágyódik. 

Ennek ellentétje: „Kamerad ich bin geschossen...". Eb-
ben az éneklő a harctérről hazakívánkozik kedveséhez. 

Ide soroljuk két históriás énekünket: „Ach roeh du arme 
Pracht..." és „Kaiser der Napoleon ...". 

Az első egy ismeretlen helység elfoglalását, elpusztítá-
sát és szenvedéseit írja le. A költő szülőhelyének szörnyű 
pusztítását „General von Dänemark" hajtotta végre július 
26-án hajnalban. (Év?) Valószínűleg a harmincéves háború-
ról van szó. 

A második ének Napoleon büszkeségéről, oroszországi 
kudarcáról és bukásáról szól. — Mindkét éneket valószínűleg 
röplapokról másolták át kéziratainkba. 

12. Énekek az évszakokról. 

Az itt felsorolásra kerülő énekeket a szerelmes-versek 
közé is sorolhatnók. Mivel azonban az évszakok leírása a 
legfőbb bennük, azért azoktól elkülönítve tárgyaljuk őket. 

„Der trübe Winter ist vorbei.. ." kezdetű énekünknek 
címe Sztachovics hagyatékában: „Liebesgesang zu Anfang 
des Sommers". A 2 versszakos ének a nyárelőnek a szépsé-
géről zeng. Szerzője Sztachovics szerint Friedrich von S pee. 
Koch gyűjteményében1 találtunk is Speetől ugyanilyen kez-
detű éneket, de címe „Lobgesang der Gesponfi Jesu, im An-
fang der Sommerzeit;" Spee teljes éneke sajnos nem állott 
rendelkezésünkre összehasonlítás céljából. Az a véleményünk, 
hogy kéziratunk 2 versszaka Spee énekének csak a kezdete 
és ezért tartotta Sztachovics szerelmes dalnak. 

„Wenn 's immer, wenn 's immer, wenn 's immer so 
mär..." kezdetű énekben a költő állandó tavasz, béke és 
egyetértés, pénz, telt pince, lakmározás, szép és jó feleség után 
sóvárog. 

A május szépségének hosszadalmas leírását adja: tr Auf. 
auf, auf alle Creaturen ...". 

1 Lásd i. m., IV. 189. 1. 



Tavasz, szerelem és panasz a tárgya következő énekünk-
nek: „Jetzt fangt sich schon das Frühjahr an ...". Tavasszal 
mindenki vidám, csak az énekes szomorú, mert elhagyta 
kedvese. 

„Geh' aus mein Herz und suche Freude ..." kezdetű éne-
künket Gerhardtnah „Sommerlieder"-jei között találtuk meg.2 

Î5. Szerelmi énekek. 

Kézirataink vallásos jellegét tekintve nem volna meglepő, 
ha énekeink között szerelmi énekek, illetőleg szerelmi dalok 
egyáltalán nem volnának. Annál kevésbbé mivel énekeink — 
amint már említettük — éppen azt a célt ^olgálták, hogy a 
15. és 16. században a nép között nagyon elterjedt virágéne-
keket elnyomják. Éppen ezért feltűnő, hogy „G"-kéziratunk-
ban nem egyszerű szerelmi dalokat, hanem az érzéki szerel-
met dicsőítő énekeket találunk. Nem is tekintjük őket kéz-
iratunk szerves részének. Ez ellen kézirataink minden egyes 
betűje tiltakozik. Csak avatatlan kéznek tulajdoníthatjuk, 
hogy kéziratainkba belekerültek. Bár tudjuk, hogy egyes 
vidékeken a vallásos játékok szereplői, (főleg a Zsuzsanna-, 
József- és Genovéva-játékok érzékies jeleneteibe) becsem-
pésztek ilyen énekeket. Sokszor olyan trágárságokra vetemed-
tek: „daß die Frauen laut aufschreiend und ihre Augen 
verhüllend dem Zuschauerraum entflohen."1 A Heideboden 
játékaira azonban ez nem vonatkozik. 

A rendelkezésünkre állott énekgyűjteményekben — ért-
hető módon — egyetlen énekünket sem találtuk meg. 

Énekeink kezdetei: „Es war einmal ein Bauersmann..." 
„Wön der Singer hat wönig Triumphe, Dralitrum..." ; „O 
Hebe mein Seele..."; „Nun hab ich erwart die Zeit..."; 
„Mädchen mit den blauen Augen. 

2 Nelle, i. m., 32? 11. és Knapp, i. m., 2228. sz. 
1 Ernyei—Karsai (Kurzweil), i. m., II. k. 168. 1. 



14. Tréfás és gúnyolódó énekek. 

Ebbe a csoportba sorolt énekeink nem olyan gúnydalok, 
amilyeneket a német és magyar irodalomból egyaránt isme-
rünk, nem irodalmi alkotások, hanem falusi emberek naiv 
énekei. Szintén kézirataink anorganikus részéhez tartoznak. 
Keletkezési helyük nem a külföld. Moson megyében írták 
őket, a bibliai históriák és egyéb vallásos énekeink hatása 
alatt. 

„Es war einmal so heiß...", értelmetlen ének, amelyben 
egy parasztlegény — névszerint Leuter Matz — a háziasz-
szonyát gúnyolja. 

„Zuhaus da hab ich ein Weib ..." egy papucshős pana-
szát tartalmazza. Szidja és gúnyolja feleségét, mert minden 
pénzét elpazarolja. 

„Recht vom Herzen muß ich lachen ..." kezdetű énekben 
a költő mérgelődik, hogy nem tud semmit az emberek tetszé-
sére tenni. Akár beszél, akár hallgat, csinosan öltözködik, 
vagy hanyagul, bort iszik, avagy vizet, mindent kifogásolnak 
az emberek. Elhatározza, hogy ezentúl nem törődik velük 
akármit is mondanak. 

„Das Kanapee ist mein Vergnügen..." kezdetű versünk 
szerzőjét egy megelégedett falusi nyárspolgárban kell keres-
nünk. Kávé, tea, pipa és bor csak a kanapén ízlik neki. 

Az úgynevezett „Lerchenfelder Lied"-ben: „Als ich neu-
lich spät wie mehr ...", elmeséli a költő, hogyan leste meg az 
egyik éjjel a részeg szabó és felesége veszekedését és másnap 
a hizelgő férj és a keményszívű asszony kibékülését. — A 
költő elhatározza, hogyha megnősül, nem iszik többé. De meg-
változtatja igéretét és kijelenti, hogy inkább nem nősül meg, 
mert a bort mégis csak jobban szereti, mint az asszonyt. — Az 
ének nem Moson megyében keletkezett. 

15. Balladák és rokonneműek. 
Itt ismét nem az irodalmi értelemben vett tiszta műfajjal 

van dolgunk. Az irodalom szerint népballadának nevezzük 
azokat a nép ajkán élő vagy onnan feljegyzett elbeszélő lírai 
költeményeket, amelyek valamely többnyire szomorú, néha 
víg, vagy költött, vagy pedig valódi történetet adnak elő, 



mégpedig kivétel nélkül dallammal kísérve.1 Ez a meghatá-
rozás a mi esetünkben szűkítésre szorul. Balladának neve-
zett énekeink szomorú, valódi történetet adnak elő, kivétel 
nélkül dallammal kísérve,2 de sohasem éltek a nép ajkán, 
nemis a nép ajkáról jegyezték fel őket, hanem az elmondott 
eseményt azonnal annak megtörténte után, egy-egy falusi 
poéta szedte rimbe és részben énekével, részben pedig röpla-
pok útján terjesztette. Az sem lehetetlen, hogy énekeinket 
hivatott énekmondók írták, akik énekeiket egyenként, a ma-
guk költségén nyomtatták ki és eléneklésük után a hallga-
tóknak megvételre kínálták. Több ilyen röplapot vidékünkön 
is találtunk, de legtöbbje vallásos éneket tartalmaz.3 A leg-
különbözőbb tárgyú énekeket találjuk azonban Schmidt Lipót 
(Bécs) gazdag röplap-gyűjteményében.4 

1 Vikár Béla meghatározása. 
2 V. ö. az énekek kezdő sorait: „Merket auf ihr Christenieut; Was 

ich s i n g zu dieser Ze i t . . . „Von wunderlichen Dingen . . . Wollen wir 
s i n g e n." — „ . . . Was ich dir s i n g seltsame Ding . . . " . . . „Weis ich jetzt 
s i n g die Wahrheit i s t . . . " — „ H ö r e t an die Mordgeschichte..." stb. 

s Kiadta Czéh Sándor Magyaróvárott. 
4 Röplapokon (Flugblätter, Flugschriften) néhány lapos nyomtat-

ványokat értünk, amelyek könnyed, az egyszerű nép számára érthető 
ayelven, főleg politikai és egyházi kérdéseket, mindenféle híreket, rém-
tetteket, szerencsétlenségeket, csodálatos természeti jelenségeket stb. tar-
talmaznak. Hangjuk száraz, rímeik mesterkéltek. Gyakran képekkel 
•annak illusztrálva, címlapjukat pedig legtöbbször művészi, nem ritkán 
Dürertől származó rézmetszetek díszítik. A kiállításukra általában 
nagy gondot fordítottak. A cím — amint látni fogjuk — hosszú és el-
mondja az egész tartalmat. A röplapok az újságok és folyóiratok elő-
futárjai és mint ilyenek, a történelem és az irodalomtörténet értékes for-
rásai. Hamarosan a könyvnyomtatás feltalálása után tűnnek fel és 
azóta minden században megvan a saját fontos szerepük. A XVI. szá-
zadban a protestantizmus harci eszközei voltak. A XVII. sz.-ban főleg 
politikai események alkották tartalmukat. (Harmincéves háború stb.) 
A XVIII. sz.-ban — az akkor feltűnő újságok és folyóiratok ellenére — 
a felvilágosodás gondolatát terjesztették. A XIX. sz.-ban ismét a poli-
tika szolgálatában állottak. (Napoleon, szabadságharcok, forradalmak.) 
Mindezeken felül azonban nagy szolgálatot teljesítettek a vallásos éne-
kek terjesztése terén. Meg kell még jegyeznünk, hogy a röplapoknak 
kettős jellegük van. Részben helyi, új énekeket tartalmaznak, ilyenkor 
tehát elsődleges terjesztők, részben pedig a népajkáról veszik át a ter-
jesztés szerepét. Röplap-énekeinket nem szabad tehát mindig kiinduló-



Első balladánk: „O Christen-Mensch geh' nicht vorbei..." 
egy mattenburgi leány szomorú történetét írja le. Annak elle-
nére, hogy eljegyezte magát egy ifjúval, atyja akaratának en-
gedve, mással kötött házasságot. Esküvője napján azonban, 
lakoma közben két ördög elrabolta. — A népi epika termékei 
között — a magyarban is — az erőszakkal férjhez adott le-
ány szomorú története*nem ismeretlen.5 

„Hört an ihr lieben Christen-Leut..." kezdetű „balla-
dánk", mint „Das Schlangenlied" ismeretes.8 Az éneket kéz-
irataink két helyén is olvashatjuk. Mindkét helyen hosszú cím 
vezeti be: „Eine ganz neue Wundergeschichte, welche sich 
begeben hat in Polen unweit Czenstachau im Dorfe Luco, mit 
einer reichen und gottlosen Bauernfrau, welche am Fron-
leichnamstage 1820 in das Feld gegangen, um einen Klee zu 
holen, und wie sich ihr eine Schlange um den Leib geschlun-
gen hat." Az első versszakban pedig azt olvassuk: „In Po-
len unweit Czenstochau, Wohnt eine reiche Bauernfrau. . ." . 
Ezzel szemben Davy ősi burgenlandi népdalnak tartja. Azt 
hiszem, hogy az ének címe és idézett versszaka eléggé bizo-
nyítja állításának helytelenségét. Szinte kétségtelennek tart-
juk, hogy az ének lengyel-német eredetű. Érdekes tárgyánál 
fogva nem csodálkozunk azon, hogy röplapok útján eljött 
egészen hozzánk, illetőleg Sopronszentmártonig (St. Martin), 
ahol Davy feljegyezte. Mivel pedig Czenstochau és talán 
Polen is furcsának és ismeretlennek hangzott, azért így alakí-
tották át: „Unweit in Ungarn geg'n Stadt aus". Ez a sor tény-
leg értelmetlen, amint Davy a jegyzetben mondja, de több 
értelmet nyer, ha tudjuk, hogy itt egy értelmes sornak az 
egyszerű nép ajkán történt módosulásáról van szó. „Stadt"-on 
talán Sopront kell értenünk, hiszen gyakori eset, hogy a fa-

pontnak és első bizonyítéknak tekinteni. (V. ö. Merker—Stammler, Real-
lexicon der deutschen Literaturgeschichte. I. k. Berlin, 1925—26. „Flug-
schrift" címszó alatt. Továbbá Leopold Schmidt, Flugblatt und Volks-
gesang. (Das deutsche Volkslied. 40. (1938); 1. és 2. füzet, 10 11.) — 
Schottenloher, Karl, Flugblatt und Zeitung. Berlin, 1922. 

5 V. ö. Magyar Népköltési gyűjtemény. Új folyam. VIII. k. 
6 V. ö. Daoy, Robert, Das Schlangenlied. (25 echte Volkslieder aus 

dem österreichischen Burgenlande. Wien, 1927. 8. skk. és Das deutsche 
Volkslied c. folyóirat 29. évf.-ban (1927.) 4 11. 

Kögl J. Szeverin: Mosonmegyei német kéziratos énekeskönyYek. 6 



lusi nép a közelében fekvő várost csak „a város'" néven em-
legeti. („Bemegyek a városba"). 

Ami pedig a sopronszentmártoni uradalmi kertben lát-
ható, „Die steinerne Frau" néven ismeretes szobrot illeti és 
amellyel Burgenlandban kapcsolatba hozzák az éneket, azt 
hiszem, hogy a kettőnek semmi köze sincsen egymáshoz. 
Hiszen barokk szoborról van szó, az esemény pedig, amit állí-
tólag megörökít, az ének címe szerint 1820-ban történt. („Fi-
lius ante patrem.") Továbbá, ha a szobor tényleg a csodálatos 
történet emléke volna, akkor a művész bizonyára jobban ra-
gaszkodott volna a megörökítendő tárgyhoz és nem alkotott 
volna kígyó helyett delfint; különösen akkor nem, amikor 
ez még jobban megfelelt volna a célnak. De maga Davy is 
érdekesnek tartja a szobrot és azt mondja: „Der Kopf dieser 
Schlange, der ursprünglich als Brunnenauslauf gedient hatr 
ähnelt zwar eher dem eines Delphins, doch es soll eben eine 
Schlange sein." így Davy megállapítására Klier szavaival 
csak azt feleljük: „Diese Verbindung hält sich vielmehr an 
das rein Äusserliche, etwa wie die Volksetymologie Dinge 
zusammenbringt, die ursprünglich mit einander nichts zu tun 
hatten." 

Meg kell még jegyeznünk, hogy énekünk a sopronszent-
mártonival szemben 3, illetőleg Davy beosztása szerint 6 
versszakkal hosszabb, tehát 11, illetőleg 22 versszakos. Még-
pedig Davy 12. versszaka után 4 (2), a 14. versszaka után 
pedig 2 (1) versszak hiányzik. 

„Menschen hört die Trauerkunde, die zu Purhach ist ge-
schehen . . . " a Fertőn történt, szomorú eseményt mond el.T 

Az éneket, valószínűleg idegen röplapok hatására, Moson 
megyében írták. 

Nagyon elterjedt és kedvelt ének volt: „In Ungarnland 
zu Großrvardein...". Az ének több változatát röplapokon 
terjesztették.8 Egy ilyen 1770-ből való röplap Schmidt Lipót 
(Bécs) birtokában is van. Címe: „Lied auf die Begebenheit, 
welche sich zugetragen in der weit berühmten Stadt und 
Vestung Großwardein in Hungerland, mit einer Comman-

7 Lásd a 10. számú mellékletet. 
8 V. ö. Erk—Böhme, i. m., 2129. sz. 



dantens-Tochter, welche ihr Herr Vater hat verheirathen 
wollen: Was sich aber weiters mit ihr begeben, wird solches 
in dem Gesang zu vernehmen seyn." Schmidt szerint az ének, 
amely Magyarországon keletkezett, Ausztriában is nagyon 
elterjedt. 

Ugyancsak erdélyi eredetű: „Ihr lieben Christen stehet 
still...". Egy csodálatos természeti jelenségről számol be. 

„Was pocht so graßlich an der Tür..." kezdetű énekünk 
tartalmát a címe így foglalja össze: „Ein Lied von der 
Beschreibung eines schrecklichen Raubmordes, der sich in der 
Nähe von Corbeil befindlichen Meierhofe 4 Stunden von Paris 
zutrug." 

„Höret an die Mordgeschichte . . l e í r j a , hogyan gyilkolta 
meg a féltékeny Ressler József a feleségét, gyermekét és 
anyósát. Érdekes, hogy az énekben határozott név fordul elő. 

Ugyancsak borzalmas gyilkosságról szól: „Es tat ein ed-
ler Herr ausreiten . . E g y „lovag" meggyilkolja ellenfelét, 
magához veszi annak feleségét, de mivel az az első ura után 
epekedik, őt is meggyilkolja. 

A „Meister Müllner tut nachsehen..." kezdetű ének tar-
talma a következő: A malom magától megáll. A molnár azon-
nal sejti, hogy szerencsétlenség történt. Utána néz és látja, 
hogy egyetlen leánya a malomkerekek közé került és meg-
halt. 

„Gerettet durch die Vorsichts Güte..Arról szól, hogy 
Oroszországban egy gyermek folyóba esett és a „Butel" nevű 
kutya kimentette. 

„Merket auf ihr Christen groß und klein..." elmondja 
hogy milyen csodálatos módon menekült meg egy szegény 
ember gyermekeivel együtt az éhhaláltól. 

16. Különféle tartalmú énekek. 

Még számos énekünk van, amely az eddig tárgyalt cso-
portok közül egyikbe sem sorolható. Ezekből néhányat rö-
viden ismertetünk. 

„Ich preis den werten Jochimsthal..." Joachimsthal cseh-
országi bányavárosról szóló dicsőítő ének. Ez a műfa j a 16-17. 



században nagyon el volt terjedve.1 Az ének vagy Herman 
Miklós, vagy pedig Matthesius János szerzeménye, akik 
mindketten, Joachimsthalban működtek, mint tanító, illető-
leg mint lelkész. 

„Ich weiß mir ein Liedlein hübsch und fein..."; a víz 
és a bor párbeszédes vetélkedése. Azon vitatkoznak, hogy 
melyikük hasznosabb.2 Az ilyen vetélkedő költemények a 
középkorban fontos segédeszközei voltak a tanításnak. Éne-
künk valószínűleg a „Conflictus Aquae et Vini" című vá-
gánsdalok („Vagantenlieder") egyik leszármazottja. Befeje-
jezését azonban a költő egészen megváltoztatta. Azokban 
ugyanis mindig a bor a győztes, a mienkben azonban a víz.s 

Énekünk első sora, és az Erdélyben is elterjedt: „Ich weiß 
ein Blümlein hübsch und fe in . . ."4 kezdetű ének között vala-
milyen irányú kapcsolat kétségtelenül feltételezhető. 

Ugyancsak a bor a tárgya következő két énekünknek: 
„Lasset die Politik nur sprechen..." és „Was hat die Welt 
für Freuden-Spiel..A költőt nem érdekli más, csak a bor. 
Fiatal és öreg, férfi és nő, szegény és gazdag, mindenki sze-
reti a bort. A bor mindenkit jókedvre derít. 

„Die helle Sonne leucht jetzt hervür..." reggeli ének és 
hálaadás az elmúlt éjtszakáért. Meg kell jegyeznünk, hogy 
nem azonos Herman Miklós „Morgen Segen"-jével. Csak az 
első versszak egyezik.6 

„Die Nacht ist vor der Tür..esti dal. Németjeink az 
éneket még ma is ismerik. Főleg zarándoklatok alkalmával 
éneklik, amikor éjjeli szállásukra mennek.6 A 18. századból 
való katolikus eredetű ének.7 

„Ein jeder betracht was gewissenhaf t ist...", Genovéva 
történetét mondja el, ahogyan azt a népi ponyvákból (Volks-
bücher) és az irodalmi feldolgozásokból ismerjük. 

1 Y. ö. Nagl—Zeidler, i. m., I. 548. 1. 
2 V. ö. Sztachovics, i. m., 140 skk. 
3 Y. ö. Ehrismann, G., Geschichte der deutschen Literatur bis zum 

Ausgang des Mittelalters. München, 1927. II. 2. 152. 1. 
4 Erk. Böhme, i. m„ III. 716. skk. — Pukánszky, i. m., 161. 1. 
8 Wackernagel, i. m., 496. sz. 
0 Lang József mosonszentpéteri előénekes közlése. 
7 Bäumker, i. m., III. 159. sz. és 49., 107. 11. 



A paradicsomi bűnbeesés szomorú következményeit 
énekli meg: „Ich ging einmal spazieren..Az ének egy is-
meretlen 16. századi költő szerzeménye, aki egy ismert va-
dászdal alapján írta.8 

Hasonló illemszabályokat, mint amilyeneket már a lako-
dalmas énekeknél láttunk, tartalmaz: „Zweimal mein liebes 
Kind laß dich fragen . . . " Tartalmát a cím így jelöli meg: 
„Wie sich junge Knaben gegen alte Leute mit Reden und 
Schweigen halten sollen." 

Utolsónak említjük: „Man sagt und singt viel von der 
Welt...". Énekünket érdekessége miatt mellékleteink között 
hozzuk. (11. sz.) Nagyon emlékeztet a mesterdalnoki hangra 
és talán mesterdalnak is tarthatjuk. 

17. „Sterngesang" és „Fragelieder". 

A „Sterngesang" és a „Fragelieder" a mosonmegyei német 
népi színjátékoknak szerves részei. Az elsőt a játék elején, 
illetőleg a „Fragelieder" egy bizonyos számával (általában 
5) együtt idegen játékosok fogadásánál énekelték. Ezeket 
ugyanis csak a kérdések megfejtése után engedték a faluban 
játszani. Ha a kérdésekre nem tudtak helyesen megfeleln 
akkor kénytelenek voltak játék nélkül elhagyni a falut. 

A „Sterngesang" és a „Fragelieder" a lakodalmas énekek 
mellett az egyetlen énekcsoportunk, amely már több ízben 
foglalkoztatta a szakembereket.1 Mivel erről az ősi szokásról, 
amely Schröer szerint: „ähnlich im nord. Alterthum, bei den 
Angelsachsen, bei den Liederdichtern des deutschen Mittel-
alters und fortwährend in den Schulen der Meistersänger, 
aber auch im deutschen Volksgesange vorkommt",2 egyenlőre 

8 Wackernagel, i. m., 583. és 853. 1. — Erk—Böhme, i. m., III. 
1909. sz. — Bäumker, i. m., II. 275. 1. 

1 Benyovszky, i. m., 38 11. — G. Kurzweil, i. m., 325 11. — Schröer, 
Weihnachtspiele. 10., 59., 188., 204 11. és 207 11. — Vosáhlo, i. m., 80 11. 
és Ein Meistersingerlied vom Heideboden. D. U. H. Bl. II. 153 11. — 
V. ö. még Hausa Schmidl, „Sternsingen" in Heiligenblut. (Das deutsche 
Volkslied 34. (1932) 9—10. füzet, 109 IL 

2 Germania, 21. 112. 1. 



nem tudunk újabbat mondani, azért csak a „Sterngesang" és 
több eddig ismeretlen „Fragelieder" közlésére szorítkozunk.* 

18. „Der Glückshafen". 

Kéziratainkban a népi színjátékokon kívül és a már felso-
rolt énekek mellett még jelentős helyet foglal el Bohr Jakab 
„Glückshafen"-ja is. A teljesség kedvéért — amennyiben 
arról beszélni lehet — röviden ezzel a munkával is foglalko-
zunk. Hosszasan azért nem kell róla szólnunk, mert Sztacho-
oics hagyatékában megtaláltuk Bohr ereded, 1634-ben kia-
adott könyvét (2. kiadás).1 Ezt összehasonlítottuk kézirataink 
megfelelő részeivel és így azokhoz különösebb nehézség nem 
fűződik. — A „Glückshafen" ugyanarra a célra szolgált, mint 
kézirataink többi éneke: a nép hitének megerősítésére. Hang-
súlyoznunk kell azonban, hogy Bohr többi szerzőnkkel szem-
ben katolikus. Könyve négy részre oszlik. Az első rész 699 

8 Sztachooics hagyatékában nyomtatásra készen kb. 500, 10 részre 
osztott Fragelieder-t és 3 Sterngesang-ot találunk. Ebből közölte Vosáhlo 
is a fentidézett mesterdalt. Sztachooics — sajnos — helyesen jósolta 
meg ezeknek a sorsát: „Ich hege wohl keine Hoffnung, dass diese meine 
mühseligen Abschriften je in Druck erscheinen und also vermehrt unter 
das Volk zurückgelangen, für welches ich keine Mühe und Auslagen 
gescheuet habe. Doch, sollte Gottes Vorsehung es anders fügen, so möge 
der folgende Sterngesang, obwohl schon in dem der Apetloner enthalten, 
dennoch ganz abgedruckt werden; denn das Volk würde bekümmert 
dreinsehen, wenn es von der Kritik, zum Hervorsuchen seines Eigen-
tums angewiesen würde." (Megjegyzés a IX. „Sterngesang" előtt. — 
Lásd a 12. és 13. számú mellékletet.) 

1 Der Geistliche Glückshafen, Das ist Einss, Zwey, Drey, vnd 
Nichts. Mit vil Hundert bezeichneten Zetlen oder Capitlen, darin Gewin 
oder Nichts zufünden. Alles auss H. Schrifft, vnd H. Vaettern, auch 
andern Scribenten, mit vnverdrossner mühe, sonderbarem vleiss zu-
sammen getragen, in artliche Reimen verfast, vnd vor etliche Jahren 
ans Liecht geben worden. Durch Jacobum Bohr Seniorem. Itzo aber vom 
Auetor wider übersehen, gebessert, vnd fast umb den dritten thail ge-
mehrt, mit schoenen Kupfferstücklen gezieret: auch endlich mit ainem 
Statut beschlossen: vnd zum Anderenmal in Druck verferttiget. Omnia 
probate! quod bonum est tenete I. tessal. 5. Cap. Liss vnd auf mich 
gut achtung gib, wir dt dir gar nützlich sein vnd lieb. Cum gratia et 
Privilegio Sac. Casar. Mayestatis. Getruckt zu Passaw bey Conrad und 
Frosch Anno 1634. — V. ö. még Goedeke, i. m. II. 287. 1. 



négysoros versszakból áll; mindegyik „egy"-gyei (ein, eins, 
einer) kezdődik. Ezeket akár vallásos maximáknak is nevez-
hetnők. — A második rész 41 „éneket" foglal magában; leg-
többje a Szentírásból veszi tárgyát. Kezdő szava mindegyik-
nek „zwei". — A harmadik részben 231 háromsoros maxi-
mát és két elmélkedést („Betrachtung") találunk. — A ne-
gyedik rész 426, többnyire 4 versszakos vallásos versikét tar-
talmaz és mindegyik „nichts"-sel kezdődik. E részhez csat-
lakozik még a „Statutum universum". — 

Kéziratainkban a „Glückshafen"-t a maga egészében és 
egyes részleteiben többször is megtaláljuk.2 A kisebb hiányo-
kat talán azzal lehet magyarázni, hogy a másoló az 1. kiadást 
használta, mi pedig a másodikkal vetettük össze kéziratain-
kat. 

19. Rímes vallásos-életszabály ok. 

Ha öreg heidebauer-jeinkkel elbeszélgetünk, hamarosan 
észrevesszük, hogy beszédjüket telehintik tanulságos és szebb-
nél-szebb közmondásokkal. Akármiről van is szó, a tanul-
ságot mindig egy-egy közmondásban foglalják össze. Aki 
erről a helyszínen nem tud meggyőződni, annak felhívjuk 
a figyelmét Zimmermann János gazdag közmondásgyűjtemé-
nyeire.1 Ha valaki ezeket átolvasva végigélvezi, kételkedve 
kérdezi: „Hogyan lehetséges, hogy egy népcsoportnak ennyi 
közmondása legyen?" „Honnan veszi mindezeket?" Ezekre a 
kérdésekre talán feleletet adnak a kéziratainkban található 
rímes mondások, életszabályok. Ezekkel együtt és ezek hatá-
sára alkotta költői lelkű népünk számtalan közmondását. 

„B" kéziratunkban 197 ilyen négyütemű „aranymon-
dást" találunk. A nap 12 órája szerint 12 részre oszlanak és 
az egyes csoportok mondásai az illető óra számával kezdőd-
nek. Mindig két-két mondás rímel egymással. Címük: „Nütz-
liche biblische Sprüch', da ein jeder Christ so oft die Uhr 
schlägt, etwas merkwürdiges daraus vernehmen kann." 

a V. ö. „B" és „C. 2" kéziratokat. 
1 Zimmermann, ]., Sprichwörter der Wieselburger Heidebauern. 

Deutscher Volkskalender 1926. 83-85. 1. és 1934. 81-85. 1. — U. a. Sprich-
wörter der Wieselburger Heidebauern vom Heiraten, Eheleben und von 
der Kindererziehung. Dt. Vk. 1925. 83-85. 1. 



Ehhez hasonló — formában azonban eltérő — bevezető 
és befejező versszakkal ellátott 12 mondást találunk a „C. 5" 
kéziratban. Mindegyik versszak 7-soros, keresztény intelme-
ket tartalmaz és a nap megfelelő órájához kapcsolódik. (Egy 
Isten; Három személy. . . Tíz parancsolat stb.). 

Ahogyan előbbi maximáink a nap tizenkét órájához fű-
ződtek, ugyanúgy kapcsolódik a „Goldiges ABC" 24 vers-
szaka az alfabétum 24 betűjéhez. Mindegyik mondás az abc 
más és más betűjével kezdődik. Tartalmuk: vallásos in-
telmek és hasznos tudnivalók. 

Az eddig felsorolt mondások legalább alakilag alkottak 
egységes egészet, van azonban még 25 maximánk, amelyet 
semmi sem fűzi egybe. Hasonlítanak Angelus Silesius „Geist-
reiche Sinn- Und Schlussreime" c. művéhez. Valamennyit 
mellékleteink közé vettük fel. (14. sz.). 
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Az énekek kezdő sorai. — Anfänge der Lieder. 
Jegyzékünk nem tartalmazza a Heideboden kihalt énekkincsének 

mindenegyes énekét, hanem csak a tárgyalt kéziratokban és Sztachovics 
hagyatékában találtakat. Nem vettük fel azokat, amelyeket Sztachovics 
két gyűjteményében már közzétett. Ugyancsak mellőztük azoknak a 
közlését, amelynek csak a kezdősorait (néhány száz) jegyezte fel 
Sztachovics és azt a 34 éneket, amelyet a győri karmeliták egyik régi 
kéziratos énekeskönyvéből másolt ki. — A kézirat jelzése utáni első szám 
a lapszámot (ha zárójelben van akkor az ének sorszámát) jelenti, a má-
sodik szám a versszakok számát jelzi. Szt. h. = Sztachovics hagyatéka. 

A, a, a, was seh ich jetzt und d a . . . ( . . . was hör ich . . . ) 
Szt. h. 2-szer. 

Achas erzürnet wider G o t t . . . 
B 274 8, D 304 7, C4 214 7, C5 (45) 7, C6 82 6. 

Achas nach Vaters T o d . . . 
B 277 9, D 307 9, C4 215 9, C6 84 9. 

Ach Gott wann kommt die liebe Ze i t . . . 
Szt. h. 2. 

Ach Gott wie gehts im Krieg jetzt z u . . . 
G 156 2. 

Ach Gott wie gern ich wissen w o l l t . . . 
C4 251 7. 

Ach Gott wie viel sind meiner F e i n d . . . 
C6 125 5. 

Ach Jesus lieber Jesus m e i n . . . 
Szt. h. 6. 

Ach sagt mir nichts von Gold und Schätzen. . . 
G 231 7. 

Ach treues Christen-Herz . . . 
G 7 28. 

Ach weh du arme Pracht . . . 
C5 (25) 18. 

Ach weh, was Graus . . . 
Szt. h. 14. 
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Ach wenn doch mein Jesus käme . . . 
C4 198 4. 

Ach wie erschreckt die böse W e l t . . . 
C6 136 9. 

Ach wie ist denn die N a c h t . . . 
D 383 9, C2 4, C3. 

Ach wie schon so lange Zei ten. . . 
D 342 3. 

Ach wie schön sind doch die Sterne. . . 
D 344 4. 

Ach wundergroßer Siegesheld.. . 
Szt. h. 6. 

Allein auf Gott setzt dein Vertrauen.. . 
D 254 24, N (12) N (21) 18, C5 (16) 24. 

Allein und doch nicht ganz a l l e in . . . 
C5 (55) 7. 

Allein zu Gott mein Hoffnung s teht . . . 
C6 III 12. 

Alles ist an Gottes Segen . . . 
C4 248 6. 

Als Adam in Paradies . . , 
C4 262 10. 

Als das Volk I srae l . . . 
B 229 4. 

Als der gütige G o t t . . . 
B 786 12, C5 (1) 12. 

Als die Jünger beisammen waren . . . 
C4 69 12 

Als ich neulich spät wie m e h r . . . 
G 191 27. 

Als ich zu Abend s p ä t . . . 
B 814 7. 

Als Jesus Christ geboren w a r . . . 
Szt. h. 12. 

Als Jesus geboren w a r . . . 
B 794 11, C6 71 11. 

Als Jesus schiffet übers Meer . . . 
C4 46 7. 

Als Job der gottesfürchtige Mann . . . 
C6 44 8. 

Als Johannes zu Christus sandt . . . 
C4 135 10. 

Als Judit ausgebetet h a t . . . 
B 859 16. 

Als Maria die Jungfrau schon . . . 
Szt. h. 7. 



Als nun drei Jahre vorüber waren . . . 
B 282 12, D 297 12, C4 210 12, C6 79 12. 

Als nun ein Zeit vorüber k a m . . . 
B 191 24. 

Als nun Elias der Prophet. . . 
B 285 6, D 301 6, C4 212 6, C6 81 6. 

Als nun erfüllt war die Zeit . . . 
C4 83 10. 

Als nun Heródes wurd gewahr. . . 
B 805 11. 

Als nun vorhanden war die Zeit . . . 
C6 111 9. 

Also habt ihr das Legend g a r . . . 
Szt. h. 2. 

Also hat Gott geliebt die Wel t . . . 
C4 85 7. 

Als solches vor Judit k a m . . . 
B 853 18. 

Als Tobias der heilige Mann. . . 
B 841 14, C6 7 14. 

Als Tobias eine Zeit lange . . . 
D 240 8, C6 25 9. 

Als Tobias hat seinen Ehestand . . . 
B 836 15, C3 16, C6 18. 

Als Tobias seinen Sohn . . . 
B 839 9, D 283 9, C6 12 15. 

Als unser Herr in Garten g ing . . . 
Szt. h. 3. 

Als vierzig Tag nach Ostern waren. . . 
C4 78 14. 

Am dritten Tag eine Hochzeit w a r . . . 
B 862 7, C4 244 3, C5 (20) 7. 

Am Sabbat früh Marien dre i . . . 
C4 59 7. 

Am Weihnachtabend in der St i l l . . . 
C6 165 14, Szt. 37. 

An einem Sabbat aß Christ der Herr. . . 
D 83 13, C4 112 12. 

Auf, auf, auf all Creaturen . . . 
G 14 6. 

Auf, auf bald ihr Hirten . . . 
Szt h. 7. 

Auf, auf fluchs ihr Hirten. . . 
Szt. 6. 

Auf, auf ihr Hirten. . . 
Szt. h. 7. 



Auf, auf ihr Hirten nicht schläfts mir so lang . . 
Szt. h. 4. 

Auf die ihr Jesum l iebt . . . 
Szt. h. 6. 

Auf ihr Christen lauft mit Freuden . . . 
D 41 15, G 224 10, Cl 83 3, Cl 84 3. 

Auf ihr Hirten von dem Schlaf . . . 
Szt. h. 5. 

Aus dem Schiff aufs Land Jesus trat . . . 
C4 115 11. 

Aus der tiefen rufe ich . . . 
G 4 8, C2. 

Aus dreien schönen Blümelein . . . 
G 146 10. 

Bald da Jesus getaufet wurd . . . 
C4 41 8. 

Bei uns ists völlig aus . . . 
D 93 13. 

Betrübtes Balter Land . . . 
C5 (2) 12. 

Betrübtes Herz meine edle Braut. . . 
C4 192 8. 

Botz ist das ä Nacht . . . 
Szt. h. 10-11. 

Christ der Herr in ein Schifflein trat . . . 
C4 33 7. 

Christ der Herr wie Mattheus schreibt.. . 
C4 113 11. 

Christ du beistand dein Kreuz . . . 
C5 (3) 4. 

Christ fuhr gegen Himmel. . . 
C4 80 4. 

Christi Mutter stand voll Schmerzen . . . 
D 269 20, N (10). 

Christo dem Osterlämmelein . . . 
C4 65 10. 

Christus der uns selig macht . . . 
Szt. h. 8. 

Christus ist erstanden... 
Szt. h. 8. 

Christus lehrt, daß sein Himmelreich . . . 
C4 116 13. 

Christus sprach der getreue Hir t . . . 
C4 81 9. 



Christus stieg auf ein' Berg hinauf . . . 
C4 129 15. 

Da bei dem Herrn versammelt waren . . . 
C4 38 11. 

Da Christ der Herr geboren w a r . . . 
C5 (55) 12. 

Da Christ der Herr nah' kamen t a t . . . 
C4 102 9. 

Da Christ der Herr vom Berg herab trat . . . 
C4 31 10. 

Da Christ der rechte David h a t . . . 
C4 66 21. 

Da Christ seine Jünger hat gespeist. . . 
C4 50 8, Szt. h. 7. 

Da Christ seine Jünger warnen t a t . . . 
D 318 14, G 23 5, C3, C4 131 15, C6 176 13. 

Da Christus sah die Gleisnerei... 
C4 96 10. 

Da Christus wahrer Mensch und Gott . . . 
C6 133 18. 

Da der Herr Christ zu Tische s a ß . . . 
C4 52 29, C6 189 29. 

Da die elf Jünger beisammen waren. . . 
C4 76 8. 

Da dies vor Heródes kämm . . . 
Szt. h. 9. 

Da Elisa bald sterben sol l t . . . 
B 312 6, C6 113 6. 

Da hier auf Erden ging der Herr . . . 
C4 243 5. 

Da Jesus durch Samaria reist . . . 
C5 (32) 20. 

Da Jesus jetzt in Tod gehen sol l t . . . 
C4 137 13. 

Da Jesus mit dem Hochzeitskleid... 
C4 121 10. 

Da Jesus nach jüdischer A r t . . . 
B 801 6. 

Da Jesus Schöpfer aller D i n g . . . 
C4 149 14. 

Da kommen sollt der Welt-Heiland... 
D X 4, Cl 82 2, C4 136 14. 

Da Maria im Kindelbett... 
C4 133 13. 



Da Moses zu seinen Jahren k a m . . . 
D 347 14. 

Daniel geweis saget h a t . . . 
C4 124 11. 

Danket dem Herrn denn er ist sehr freundlich. . . 
D 325 8, D 386 3, G 20 4, C3. 

Danket dem Herrn heut und al lezeit . . . 
C4 228 7. 

Danket dem Herrn, lobet ihm f r e i . . . 
C6 172 22. 

Dank sagen wir ihr lieben meine Freund. . . 
Szt. h. 1. 

Da nun der alte Tobias f romm. . . 
C5 (51) 11. 

Da nun Elias seinen Lauf . . . 
B 287 5, D 310 6, C4 217 5, C6 86 5. 

Danach auf des Herrn Festtag . . . 
B 844 21, D 292 2, C6 4 21. 

Danach fiel eine schwinde Ze i t . . . 
B 318 7, C6 97 7. 

Danach ruft Tobias seine Schar . . . 
B 849 11, C6 30 11. 

Danach über eine lange Ze i t . . . 
B 307 17, C5 (41) 17, C6 106 17. 

Da nun Tobias tät merken . . . 
D 242 12, C6 10 12. 

Das alte Jahr vergangen i s t . . . 
C6 169 10. 

Das dich botz tausend. . . 
Szt. h. 7. 

Das hab ich mit meinen Augen gesehen. . . 
C4 169 1. 

Das ist meine Freude . . . 
C6 186 10. 

Da Sankt Johannes am Jordan t a u f t . . . 
B 789 7. 

Das Kanapee ist mein Vergnügen. . . 
G 183 6. 

Das sind die heiligen zehn Gebot . . . 
C6 42 12. 

Da stunden die Jungfrauen a u f . . . 
G 25 4, C3 10. 

Das Wort die göttliche Weisheit . . . 
C4 280 5. 

Den Ehestand hier auf Erden . . . 
C5 (21) 11. 



Der eheliche Stand ist ehrenwert... 
D 246 3. 

Der große Kriegs- und Siegesheld... 
Szt. h. 7. 

Der Herr sich zu den Sünder gesellt . . . 
C4 92 11. 

Der Herr sprach in sein' höchsten Thron. 
C4 260 8. 

Der Herr und Schöpfer aller Dinge . . . 
C5 (4) 6. 

Der Mensch gedenke doch . . . 
B 840 6, C3. 

Der Pilger aus der Ferne z ieht . . . 
C5 (58) 7. 

Der Syrer Anschlag Elisa . . . 
B 304 10, C6 104 10. 

Der Tobias auf diese Stimm . . . 
C5 (35) 12. 

Der trübe Winter ist vorbei . . . 
Szt. h. 2. 

Der weise König Salomon... 
C6 63 34. 

Des allerhöchsten Gottes Macht.. . 
B 221 12, D 354 12 

Des Königs Fahnen gehn hervor.. . 
Szt. h. 6. 

Dich bitten wir deine Kinder . . . 
Szt. h. 3. 

Dich o Königin wir grüßen . . . 
N (9) 5. 

Dich Sankt Joseph anzuflehen . . . 
N (13) 3. 

Die Bürgerschaft zu Jericho... 
B 290 6, C4 219 2, C6 89 6. 

Die Erntezeit ist gegenwärtig... 
C5 (47) 6. 

Die helle Sonn' leucht jetzt hervor.. . 
C4 288 9. 

Die Juden rühmten heftig sehr . . . 
C4 48 8. 

Die Nacht ist vor der Tür . . . 
N (18) 5. 

Die Schrift hat ziemlich klar gelehrt.. . 
Szt. h. 

Die Schrift zeigt uns an klar und hell. 
C4 153 14. 



Die Weisen zu Heródes Zeiten . . . 
B 802 11. 

Durch Osterlamm bedeutet i s t . . . 
C6 121 5. 

Ecce homo, o Mensch betracht . . . 
Szt. h. 6. 

Ehe die Hochzeit anginge . . . 
B 851 9, D 361 9, C6 24 9. 

Ein christliches Weib . . . 
B 314 15, C6 94 15. 

Ein Gleichnis gab der Herr Christ . . . 
C4 34 8. 

Ein jeder Christ hat drei T a ? • • • 
C4 58 7. 

Ein jeder betracht was gewissenhaft i s t . . . 
G 125 46 

Ein Kind geboren zu Betlehem . . . 
D 251 9. 

Ein Königs Amtmann hat ein* Sohn . . . 
C4 118 11. 

Einmal von Himmels Throne . . . 
C5 (40) 9. 

Ein Mensch macht ein großes Abendmahl. . . 
C4 91 11. 

Ein neues Jahr sich tut anfangen, freuet euch . . , 
Szt. h. 4. 2-szer. 

Ein neues Jahr sich tut anfangen, weil das a l t e . . . 
Szt. h. 6. 

Ein Schulmeister hieß Jairus . . . 
C4 122 13. 

Ein vornehmer Pharisäer . . . 
C4 86 13. 

Eine Witfrau hat einen einzigen S o h n . . . 
C4 110 11. 

Eine Witfrau wurde sehr hart getrieben . . . 
B 295 8, C4 223 8, C6 92 8. 

Elias den Propheten . . . 
C5 (33) 14. 

Elias der prophetische Mann . . . 
D 348 15, C5 (46). 

Elisa mit seinen Jüngern ging . . . 
B 320 3, C6 103 3. 

Elisa redet mit einem Weib . . . 
C6 110 5. 



Engel Gottes künden, daß in dieser Nacht . . . 
Szt. h. 3. 

Erfreuet euch ihr Christen . . . 
Szt. h. 4. 

Erhör o Gott die Klage mein . . . 
D 104 19, C6 159 19. 

Erlaub mir schöne Samaria . . . 
C6 VIII 5. 

Erschienen ist der herrliche Tag . . . 
C4 60 14. 

Erstanden ist der Herre Christ . . . 
C6 138 9. 

Erzürn dich nicht so sehr. . . 
C4 186 20, C3 186. 

Es ist einem Haus-Vater gleich . . . 
C4 35 13. 

Es ist ein Reis entsprungen . . . 
C5 (13) 2. 

Es ist ein Schnitter der heißt T o d . . . 
C5 (37) 16. 

Es ist gewißlich an der Zeit . . . . 
G 2 7, C4 238 8. 

Es tat ein edel Herr ausreiten... 
G 159 17. 

Es wandert Christus Gottes Sohn. . . 
C4 104 10. 

Es war ein berühmter Hauptmann . . . 
B 297 22, C6 98 22 

Es war ein gottesfürchtiger Mann. . . 
D 287 15, C6 1 16. 

Es war ein gottfürchtiges und christliches Jungfräulein . . . 
C5 (5) 15, C5 (49) 15, C6 VI 6. 

Es war einmal ein Bauersmann . . . 
G 32 7. 

Es war einmal ein reicher Mann. . . 
C4 88 21. 

Es war einmal so heiß . . . 
G 35 7. 

Es war ein reicher Mann . . . 
C4 12. 

Etliche die vermessen sich , . . 
C4 103 10. 

Flüchtige Zeit, verflossene Freud. . . 
D 345 4. 



Frage nicht warum ich k lag . . . 
C5 (6) 14. 

Freiuet euch, freuet euch zu dieser Zeit.. 
Szt. h. 18. 

Freuet euch ihr lieben Christen... 
Cl 84 4. 

Frisch auf mein Seel' in N o t . . . 
C4 165 20. 

Fröhlich soll mein Herze springen... 
Cl 83 4. 

Fröhlich und nicht verzagt.. . 
G 171 5. 

Ganz lieblich zu singen . , . 
Szt. h. 4. 

Geborn ist uns der heilige Christ. . . 
Szt. h. 13. 

Gegrüßet seist du edelste Königin . . . 
Szt. h. 4. 

Gegrüßet seist Maria jungf räuliche Zierd.. . 
G 138 3. 

Geh aus mein Herz und suche Freud. . . 
C6 183 15. 

Gelobt sei Gott der Yater . . . 
C6 39 12. 

Gerettet durch die Vorsichts Güte . . . 
G 164 16. 

Gott donnert, nein ich fürchte nichts. . . 
C5 (54) 7. 

Gott hat den Ehestand eingesetzt... 
B 864 19, C3, C4 231 19, C6 53 19. 

Gott sei mir gnädig dieser Zeit . . . 
D 119 15, C6 157 15. 

Gott so wollen wir loben und ehren . . . 
Szt. h. 23—24. 2-szer. 

Gott sprach zum Yater Abraham... 
C5 (7) 26. 

Großer Gott wir loben dich . . . 
N (15) 12. 

Gute Nacht o eitles Leben . . . 
C4 277 8. 

Gute Nacht o schönstes Jesulein s ü ß . . . 
Szt. h. 3. 

Hast du mein Jesus. . . 
G 217 5. 



He Buben läßt euch sagen . . . 
Szt. h. 3. 

Herr Gott nun sei gepreiset... 
D 326 4, D 386 3, G 20 4, C3. 

Herr und Gott ist das ein' Sach . . . 
Szt. h. 5. 

Heut ruhe liebe Seele. . . 
C5 (8) 12. 

Heut singt die liebe Christenheit... 
C4 159 15. 

Hieronymus schreibt mit Klag . . . 
N (5) 13. 

Hilf Herr Jesus laß gelingen . . . 
C4 304 16. 

Hirten, Hirten erwacht vom Schlaf . . . 
Szt. h. 3. 

Höchst beglücktes Hirtenleben . . . 
Szt. h. 5. 

Hör mein Gebet du frommer Got t . . . 
D 102 9, C6 164 10. 

Hört an die Mordgeschichte . . . 
G 140 7. 

Hört an ihr lieben Christen-Leut... 
G 143 11, C2 11. 

Hört Buben stehet geschwind a u f . . . 
N (14). 

Hört ihr Hirten und läßt euch sagen. 
Szt. h. 6. 

Ich bin ein armer Exulant . . . 
C5 (9) 14. 

Ich bin ein guter Hirt al le in. . . 
C4 71 8. 

Ich bin ein Schuster . . . 
G 211. 

Ich bin vergnügt und halte s t i l le . . . 
G 187 7. 

Ich bitte dich Herr Jesu Christ . . . 
C5 (36) 8. 

Ich danke dir mein Gott . . . 
C4 290 14. 

Ich gehe zu dem der mich gesandt. . . 
C4 73 9. 

Ich ging einmal spazieren... 
C5 (44) 10. 



Ich habe ein kleines Hüttchen n u r . . . 
B 818 18. 

Ich hör eine klägliche Stimm . . . 
C6 XI. 

Ich lag in einer Nacht und schl ie f . . . 
Szt. h. 15—16. 3-szor. 

Ich nahm mir vor in meinem M u t . . . 
C3 17. 

Ich preis den werten Jochimsthal. . . 
C4 168 11, C6 45 11. 

Ich preis dich Gott, der du m i c h . . . 
Szt. h. 10. 2-szer. 

Ich ruf zu dir mein Herr und G o t t . . . 
D 58 5, C6 163 5. 

Ich sing ein Liedlein hübsch und f e i n . . . 
G 184 9. 

Ich steh an deiner Krippe h i e r . . . 
D 48 15. 

Ich stand an einem Morgen . . . 
C4 176 13. 

Ich war ein kleines Kindlein. . . 
C5 (62) 16. 

Ich weiß mir ein Liedlein hübsch und f e i n . . . 
C4 197 11. 

Ich will singen ein Liedelein . . . 
D 69 10. 

Ihr Hirten, ihr Hirten kommts geschwind.. 
Szt. h. 4. 

Ihr Hirten kommts a l l . . . 
Szt. 3. 

Ihren Hirten zu erwarten, hahaha . . . 
D 124 5. 

Ihr Kindolein kommet . . . 
C5 (57) 7. 

Ihr lieben Christen stehet s t i l l . . . 
C5 (43) 6. 

Ihr lieben meine Singer sammlet euch zusamm'. . . 
D 274 29, G 177 27. 

Ihr Menschen auf Erden . . . 
Szt. h. 3. 

In Gottes Namen heben wir an . . . 
Szt. h. 6. 

In Gottes Namen so heben wir an . . . 
Szt. h. 7. 

In Namen unseres Herrn . . . 
Szt. h. 7. 



Immer nur der Sünde wehren . . . 
Szt. h. 3. 

In deinem Namen o höchster Gott . . , 
Szt. h. 1. 

In Ungarland zu Grofiwardein . . . 
D 262 32, G 151 33, C5 (19) 33 

Ist denn kein bessere Leben . . . 
D 368 5. 

Ist oder ist mein Geist entzückt. 
C4 199 8. 

Jede Stunde tue künde . . . 
Szt. h. 5. 

Jesum Christum den Welt-Heiland . . . 
C4 157 12. 

Jesus du Brunnqueîl der himmlischen Gaben. 
Szt. h. 3. 

Jesus du liebster Heiland mein . . . 
Szt. h. 5. 

Jesus du mein wahres Leben . . . 
C4 275 6. 

Jesus durch seine göttliche Kraft . . . 
C4 45 7. 

Jesus mein in Todespein . . . 
C6 34 12. 

Jesus zog gegen Jerusalem . . . 
C4 107 11. 

Jesus zu seinen Jüngern sprach, niemand . . . 
C4 109 14. 

Jesus zu seinen Jüngern sprach, so mir . . . 
C4 155 15. 

Jetzt fängt sich schon das Frühjahr a n . . . 
G 30 10. 

Jetzt nun wollen wir heben a n . . . 
D 97 15. 

Joram der König Israels . . . 
B 293 7, D 315 8, C4 221 8, C6 90 7. 

Joseph, werda . . . 
Cl 82 5. 

Kamerad ich bin geschossen . . . 
D 372 7. 

Katharina war eine reine Magd . . . 
Szt. h. 9. 

Kehr um, kehr um du Jüngers Sohn. . . 
C5 (18) 10. 



Keine Schönheit hat die Wel t . . . 
C6 37 16. 

Keines Menschen Zung aussprechen kann . . . 
D 295 9, C4 208 9, C6 77 9. 

Kaiser Augustus leget an . . . 
B 792 12, D 249 9. 

Kaiser der Napoleon.. . 
G 196 7, G 206 7. 

Kaiser Maximianus der Wüterich nid Tyrann. . . 
B 590 22, Szt. h. 23. 

Kläglich aus Herzens Grund. . . 
D 260 12, C5 (38) 11, C6 58 11. 

Komm doch her mein Bauersmann . . . 
C5 (10) 14. 

Kommt Buben, kommt all h e r . . . 
Szt. h. 7. 

Kommt herbei, her zugleich . . . 
C4 250 7. 

Kommt her ihr liebsten Schwesterlein . . . 
C4 140 45. 

Kommt her ihr Menschen Kinder, i h r . . . 
N (6) 6. 

Kommt her ihr Menschen Kinder, u n d . . . 
C4 292 10. 

Kommet lobet ohne End . . . 
N (22) 9. 

Lasset die Politik nur sprechen . . . 
C5 (28) 4. 

Laß mich herzlich mit dir klagen. . . 
N (11) 3. 

Laßt uns alle fröhlich sein . . . 
D 53 4. 

Laßt uns das Kindlein wiegen . . . 
D 90 13. 

Lebt jemand so wie ich . . . 
C4 301 10, C4 298 13. 

Lob sei dem allmächtigen Gott . . . 
Szt. h. 14. 

Losts (horcht!) auf Buben könnts doch schlafen.. . 
Szt. h. 7. 

Lieblich ist anzuschauen... 
C5 (23) 6. 

Liebster Emmanuel du Herzog der Frommen... 
C4 183 5. 



Lobe Gott, lobe Gott mein Harfenspiel. . . 
B 824 10, D 279 10, C4 229 10, C6 187 10. 

Lobet Gott ihr Christen allzngleich . . . 
D 46 8. 

Lobet ihr Knechte den Herrn. . . 
C6 41 4. 

Lustige Hirten und fröhliche Knaben . . . 
C4 2S2 7, G 83 7, C5 (24) 6. 

Lustig ihr Gäste, seid fröhlich in Ehren. . . 
C5 (11) 8. 

Man hört jetzt nichts als klagen. . . 
C5 (61) 9. 

Man sagt und singt viel von der Wel t . . . 
C4 146 21. 

Maria das Jungfräulein zart . . . 
Szt. h. 8. 

Maria, Maria du übertrügst gar we i t . . . 
N (3) 7. 

Marias Zeit vorhanden w a r . . . 
B 799 9. 

Mädchen mit den blauen Augen . . . 
G 172 8. 

Mein Herz sei zufrieden . . . 
G 175 6, G 186 2, C6 32 7. 

Mein Herz von Freud aufspringt.. . 
C4 77 7. 

Mein Herz will ich dir schenken.. . 
C5 (50) 6. 

Mein Jesus stirbt, was soll ich leben. . . 
N (4) 4. 

Mein Kind, mein hör, was ich dir s ing . . . 
B 856 16. 

Meister Müller tut nachsehen . . . 
G 136 5. 

Menschen hört die trauer Kunde. . . 
D 391 31, C2 15. 

Merk auf du frommer Jüngling zart . . . 
C3 10, C5 (42) 8. 

Merk eine Beschreibung und eine Lehr. . . 
Szt. h. 8. 

Merket auf ihr Christen groß und kle in . . . 
C5 (31) 16. 

Merket auf ihr Christen-Leut... 
C5 (12) 12. 



Merket auf was will ich singen... 
B 773 50, C2 667 46. 

Mit Freud so wollen wir heben a n . . . 
Szt. h. 9. 

Mit jammervollem Blicke. . . 
G 29 9. 

Mit rechtem Ernst und fröhlichen Mut. . . 
Szt. h. 6. 

Moses zog ins Egyptenland... 
B 225 13, D 351 13. 

Nach dem Tod Moses des Herrn Knecht. . . 
B 247 11, B 782 11. 

Nehmt der falschen Propheten wahr. . 
C4 99 9. 

Neue Zeitung bring ich dir . . . 
Szt. h. 3. 

Nicht weit von Tyrus und Sidon. . . 
C4 43 7. 

Noe aus der Arche trat . . . 
C3 17. 

Nun hab ich erwart die Zeit . . . 
G 167 10. 

Nun ist mehr ein Jahr verschwunden... 
N (17) 6. 

Nun jetzt wollen wir anfangen . . . 
B 253 27, C4 202 27. 

Nun lob mein Seel den Herrn und Gott . . . 
C6 131 9. 

Nun schlaf mein liebes Kindolein . . . 
Szt. h. 15. 

Nun wiegen wir das Kindolein... 
Szt. h. 5. 

O Christen-Mensch geh nicht vobei . . . 
C5 (48) 27. 

O du lichter Morgenstern . . . 
N (8) 3. 

O du liebster Herr Jesus Christ. . . 
Szt. h. 36. 

O Freuden über Freuden . . . 
Szt. h. 8. 

O Fürsten-Kind aus Davids Stamm.. . 
Szt. h. 4. 

O Gott tue dich erbarmen . . . 
G 207 9. 



O großer Gott diu Schöpfer aller D i n g e . . . 
N (19) 12. 

O Herr mein Gott ich hab Begier . . . 
Szt. h. 7. 

O Jesus Christ dein Kripplein ist mein Paradies . . . 
G 188 6. 

O Jesus komm zu mir . . . 
Szt. h. 5. 

O Jesus liebes Herrlein m e i n . . . 
Szt. h. 4. 

O Jesus, liebster Jesus m e i n . . . 
Szt. h. 4. 

O Jesus süßes L ich t . . . 
Szt. h. 8. 

O Lamm Gottes unschuldig . . . 
Szt. h. 1. 

O Lebens Bründlein tief und groß . . . 
C6 34 9. 

O liebe mein Seele, o See le . . . 
G 137 4. 

O Maria bitt für m i c h . . . 
C6 35 12. 

O Maria Mutter Jesu . . . 
Szt. h. 8. 

O mein Jesus wer kann sagen . . . 
N (20) 11. 

O Mensch mit Fleiß bedenk all S tund . . . 
C5 (17) 14. 

O selig dem der treue G o t t . . . 
C6 151 9. 

O starker Gott Herr Sabaoth . . . 
C4 170 35, C6 46 35. 

Petrus beim Herrn eine Frag legt e i n . . . 
C4 119 12; 

Prinz Eugen der edle Rit ter . . . 
D 380 8. 

Rachuel tat lehren . . . 
C3 5. 

Recht vom Herzen muß ich lachen . . . 
G 157 6. 

Reich und arm sollen fröhlich sein . . . 
Cl 83 2, C6 I 6. 

Sag was hilft alle W e l t . . . 
C5 (34) 10. 

Kögl J. Szeyerin: Mosonmegyei német kéziratos énekeskönyvek. 



Sankt Paulus die Corinther h a t . . . 
C4 62 22. 

Saulus ums Gesetz äußert gar sehr . . . 
C4 234 17. 

Schauts. schauts liebe Buben, dort . . . 
Szt. h. 5. 

Schauts, schauts liebe Buben, was . . . 
Szt. h. 10. 

Schön singen uns die Engelein.. . 
C5 (39) 7. 

Schönster Jesus süß Verlangen... 
Szt. h. 4. 

Seht ich verkündige euch tausendmal Freuden . . . 
Szt. h. 4. 

Seid barmherzig spricht Jesus Christ. . . 
C4 94 12. 

Selig dem der treue Got t . . . 
D 112 9. 

Selig der Tag den ich muß scheiden... 
C4 240 19, C6 55 18. 

Selig seid ihr sprach Christ der Herr . . . 
C4 105 14. 

Seppü du Schlofhaum, geh heb dich aus dein Nes t . . . 
Szt. h. 5. 

Singen will ich aus Herzens Grund. . . 
B 568 14, C5 (15) 14. 

Soll ich denn sterben weiß nicht warum. . . 
G 139 3. 

Stille Nacht, heilige Nacht . . . 
C5 (56) 3. 

Straf mich Herr nicht im grimmen Mut . . . 
D 109 8, D 115 14, C6 149 8, C6 154 15. 

Strenger Richter aller Sünder.. . 
G 133 15. 

Süßer Christ der du b i s t . . . 
C4 281 8. 

Tobias sich früh reget . . . 
B 846 15, C6 27 15. 

Tobias und der Engel fein . . . 
D 364 17, C6 19 17. 

Tobias zog schnell dahin. . . 
D 357 15, C6 16 16. 

Traue nicht so sehr, o frommer Christ. . . 
C6 181 13. 



Trau schau, wenn du tust vertraun. 
C4 253 9. 

Und wer sich auf das Wasser begibt. . . 
C5 (30) 11. 

Uns ist ein Kindlein heut geboren... 
Cl 82 3. 

Unser Heiland der Herr Christ. . . 
C4 151 16. 

Über ein Kleins der Herr spricht. . . 
C4 72 10. 

Viel Volk am See Genezaret... 
C4 95 10. 

Volksgenofi auf schlag Feuer . . . 
C4 190 5. 

Von da er er ging gegen Bethel h inauf . . . 
C4 220 4. 

Von Elias dem teurn Mann . . . 
B 279 9, D 312 9, D 320 5, C4 218 9, C6 87 9. 

Von Joseph dem züchtigen Held . . . 
D 321 72, N (1) 74, G 233 31. 

Von wunderlichen Dingen . . . 
G 216 3, C5 (52) 34, C6 114 34. 

Wach auf mein Ehr auf Saiten . . . 
C4 233 5. 

Wach auf mein Seel vom Schlaf . . . 
C4 249 4. 

Wach auf mein Seel weilst du hast Zeit . . . 
G 5 12. 

Wahrlich, wahrlich sprach Christ der Herr . . . 
C4 75 7. 

Wann wird doch mein Jesus kommen . . . 
C4 255 12. 

Was glaubt der gut katholische Christ . . . 
G 149 13. 

Was Gott tut das ist g u t . . . 
C5 Anhang 12. 

Was hat die Welt für Freudengspiel... 
B 815 9. 

Was pocht so gräßlich an der T ü r . . . 
C5 (59) 9. 

Weil in der argen bösen Wel t . . . 
C4 126 16. 



Weil Maria schwanger g i n g . . . 
C4 162 10. 

Weil nichts gemeines ist als sterben . . . 
C5 (63) 15. 

Wem Gott ein Eherlich-Weib beschert. . . 
C5 (26) 9. 

Wenn der Spieler hat wenig Triumphe . . . 
G 34 4. 

Wenn du willst ein' Tochter werden . . . 
D 381 7. 

Wenn mein Stündlein vorhanden i s t . . . 
C6 69 10. 

Wenns immer, wenns immer, wenns immer so w a r . . . 
C5 (29) 4. 

Wer auf Gott setzt seine Zuversicht. . . 
C6 126 9. 

Wer bei Gott Schutz und Hilfe sucht . . . 
C6 129 9. 

Wer dies Jahr tut wohl betrachten.. . 
C5 Anhang 

Wer Gott vertraut hat wohl gebaut. . . 
C6 YII 3. 

Wer hört in unserer großen Ze i t . . . 
Szt. h. 34. 

Wer in den Ehestand tritt hinein . . . 
C5 (27) 13. 

Wer ist diese Fürstens D i r n e . . . 
C4 184 10. 

Wer mich lieb hat mein Wort der hält — 
C4 82 10. 

Wer nur den lieben Gott läßt wal ten . . . 
G 222 8. 

Wer sein Leben in Frieden und R u h . . . 
C4 285 20. 

Wer sein Yertraun und Zuversicht. . . 
C6 127 11. 

Wer sollte sie nicht zärtlich lieben . . . 
Szt. h. 6. 

Wer zum Gottlosen sich nicht gese l l t . . . 
C6 122 5. 

Wie schön ist doch Herr Jesus Christ . . . 
Szt. h. 8. 

Wie ist denn jetzt unter auf e inmal . . . 
D 125. 

Wie ist der arme Mensch geacht . . . 
C5 (60) 20. 



Wie schön leucht uns der weiße Stern. . . 
Cl 82 1. 

Wie sind die Heiden doch so to l l . . . 
C6 123 7. 

Wie wohl ist seinem Leben . . . 
C5 Anhang. 

Will niemand singen so will singen i c h . . . 
C6 167 17. 

Willst du bald ein Doktor werden. . . 
Szt. h. 7. 

Wir Christen Leut haben jetzt nun Freud. . . 
Szt. h. 5. 

Wir gehn nun gegen Jerusalem . . . 
C4 40 10. 

Wir grüßen die himmlischen Freuden . . . 
Szt. h. 14. 

Wir loben die heilige und die re in . . . 
B 595 12. 

Wir wollen singen ein Lobgesang... 
C4 159 10. 

Wo geht die Reise hin . . . 
G 227 18, C5, C4 178 18, C5 (14) 18. 

Wohl auf, wohl auf mit Freuden tuet singen.. . 
C4 201 4. 

Wohl dem der sich bei Zeit . . . 
C4 284 5. 

Wohl zu den selben Zeiten . . . 
Szt. h. 4. 

Wo ist der Philister Herre . . . 
B 260 20, C6 XIV 9. 

Wo ist Jesus mein Verlangen... 
C6 180 6. 

Zehn Jungfrauen kommen.. . 
B 855 14, C4 181 15, C5 (22) 14, C6 178 14. 

Zu dir aus Herzens Grunde. . . 
C6 60 4 

Zu Gott in dem Himmel droben . . . 
C6 61 11. 

Zuhaus da hab ich ein Weib . . . 
G 37 13. 

Zu Kanaan in Galiläa . . . 
B 809 12, C2 671. 

Zum Herrn aus meinem Geschlechte . . . 
C4 259 6. 



Zu Mitternacht ward ein Geschrei... 
C4 237 6. 

Zum Osterfest alle die Jahr . . . 
B 807 10, C2 649, C4 28. 

Zur Zeit viel Volk beim Herrn w a r . . . 
C4 98 10. 

Zwei aus dem Gelobten Land sind gegangen.. . 
C6 145 3. 

Zwei Ding die christlich Gerechtigkeit... 
Szt. h. 2. 

Zwei Ding o Herr ich bitt von d ir . . . / 
Szt. h. 8. 

Zwei Gebot hat Gott selber beschrieben... 
C6 145 6. 

Zwei Herrn niemand dienen mag . . . 
C6 139 12. 

Zwei Kundschafter Josua aussand . . . 
C6 148 8. 

Zwei ins Gelobte nur kommen . . . 
C6 146 4. 

Zwei steinerne Tafeln daran schrieb Got t . . . 
C6 141 33. 



1. „Heiligendreikönigspiel". 

Engel: Ich tritt herein, bin ganz schneeweiß, 
Ich bin der Engel von Paradeis, 
Ich bin der Engel von Silber und Gold, 
Damit ich euch gefallen soil. 

I. Eönig: Ich tritt herein ganz unbekannt, 
Ich bin der König von Morgenland. 
Sonn und Mond hat mich so schwarz gebrannt, 
Drum werd ich König von Morgenland genannt. 

II. König: König Kosper Boldhaus werd ich genannt, 
Ich führ mein' Stern in der rechten Hand. 
Ich führ mein Stern in Namen Jesu Christ, 
Der aller Welt der Heiland ist. 

Alle: In Gottes Namen da fangen wir an, 
Die heilig'n drei König vom Morgenland 
Wir ziehn, wir ziehn in schneller Weis, 
In dreizehn Tag vierhundert Meiln. 
Wir ziehn, wir ziehn vom Heródes sein Haus, 
Heródes schaut beim Fenster heraus, 

Meine Herrn, meine Herrn kehrt eine bei mir, 
Ich will euch geben wohl Wein und Bier, 
Ich will euch geben wohl Wildbrat und Fisch 
Zeigt mir den neuen König gewiß. 
Die heilign drei König sie tätn sie bsinnen, 
Sie sagen sie müssen sich weiter erinnen. 

Sie gehen auf den Berg hinauf, 
Sie sahen der Stern scheint ober dem Haus. 
Sie gehen in das Haus hinein, 
Sie fanden Maria und das Kindolein. 
Bei ein' Esel und bei ein' Rind, 
Da hat uns Maria geboren ein Kind. 



Das heißen sie Namen Herr Jesu Christ, 
Der aller Welt der Heiland ist. 

Knieend: Da fallen wir nieder auf unsere Knie, 
Und reichen dem Kindlein das Opfer für. 
Weihrauch, Mirchen und reines Gold, 
Das haben wir dem Kind vom Herzen erholt. 

Stehend: Auf, auf ihr drei Hirten und schlaft nicht so lang, 
Die Nacht ist vergangen, wie scheinet die Sonn. 
Wie scheinet die Sonn unter heiterem Thron 
Der unser Erlöser und Heiland soll sein. 
Zum Kindolein klein und zum Kindolein fein, 
Der unser Erlöser und Heiland soll sein. 

Wenns uns was gebn wollt gebt uns es bald, 
Wir müssen doch reisen durch finsteren Wald, 
Durch finsteren Wald und durch finsteren Stall. 
Wo Joseph, Maria das Kindel auf halt. 
Das heißen sie Namen Herr Jesu Christ, 
Der aller Welt der Heiland ist. 

Engel: Jetzt haben wir unser Gespiel volendt. 
Wir küssen Herrn und Frau die Händ, 
Wir wünschen das Glück ins Haus, 
Und das Unglück beim Fenster hinaus. 
Wir schiebn den Riegl für die Thür, 
Gott Vater mach das heilige Kreuz dafür. 

Gelobt sei Jesus Christus! 

2. „Joseph-Spiel". 

A: Joseph! 
J: WerdoP 
A: Wo wird das Kindolein zu finden sein? 
J: Zu Bethlehem, zu Bethlehem. 

Alle: Neeo, Zu Bethlehem, wird das Kindolein zu finden sein. 
Schöns Je- Je- Jesulein, schöns Kindolein. 

A: Joseph! 
J: WerdoP 

A: Wo liegt das kleine Kindolein? 
J: In Krippolein, in Krippolein. 

Alle: Neeo, in Krippolein finden wir das kleine Kindolein 
Schöns Je- Je- Jesulein, schöns Kindolein. 



A: Joseph! 
J: Werdo? 
A: Wer wird dem Kindolein sein Vater sein? 
J: Der Joseph rein, der Joseph rein. 

Alle: Neeo, der Joseph rein wird dem Kindolein sein Vater sein. 
Schöns Je- Je- Jesulein, schöns Kindolein. 

A: Joseph! 
J: Werdo? 
A: Wer wird dem Kindolein seine Mutter sein? 
J: Maria rein, Maria rein. 

Alle: Neeo, Maria rein, wird dem Kindolein seine Mutter sein. 
Schöns Je- Je- Jesulein, schöns Kindolein. 

A: Joseph! 
J: Werdo? 

A: Wer wiegt das kleine Kindolein? 
J: Die Engelein, die Engelein. 

Alle: Neeo, die Engelein wiegen das kleine Kindolein. 
Schöns Je- Je- Jesulein, schöns Kindolein. 

3. Üjéoi köszöntő. — Neujahrslied des Kleinrichters und 
des Nachtwächters in St. Peter — Mosonszentpéter. 

Vergangen ist das alte Jahr, 
Gott läßt uns kommen ein Neuesjahr, 
Und seinen göttlichen Segen. 

Gott Lob und Dank für dieses Jahr, 
Behütet hat vor jeder Gefahr, 
Und uns in Frieden erhalten. 

Vor Feuer, Wasser und teurer Zeit, 
Vor Pest, Krieg, Hunger und Streit 
Uns gnädig hat behütet. 

(So wünschen wir seiner Kaiserlichen Majestät, 
Franz Joseph den behüte Gott, 
Gott treibe von ihm die Feinde. 

Die ihm streben nach seiner Krön, 
Und wollen ihn stürzen von seinem Thron, 
Darauf ihn Gott hat gesetzet.)1 

1 Ma nem éneklik. — Wird nicht mehr gesungen. 



(Wir wünschen den Geistlichen zwar, 
Ein freudenreiches Neuesjahr, 
Jesus Maria und Joseph.)2 

Wir wünschen der ganzen ehrsamen Gemein, 
"Vom Grunde des ganzen Herzens mein, 
Gottes Gnad und seinen Segen. 

Wir wünschen den Eheleuten allezeit, 
Daß sie leben in Frieden und Einigkeit, 
Gott segne ihre Nahrung. 

Im Weingebirg und auf dem Feld 
Zuhaus o Gott wie es dir gefällt, 
O großer Gott im Himmel. 

Wir wünschen den Junggesellen auch, 
Wie ' s sich gebührt nach ihrem Gebrauch, 
Den Jungfrauen und Witwen. 

Nun ist es heut der achte Tag, 
Daß das Jesu-Kind geboren ward, 
Heut wird es aber beschnitten. 

Ich bitte dich liebs Jesulein, 
Wollest uns Sankt-Peter gnädig sein, 
In diesem neuen Jahre. 

(Am Ende, am Ende es wäre wahr, 
Gott gebe uns ein glückseliges Neuesjahr, 
Durch Jesum Christum amen.)1  

* * * 

Meine Herrn wolln wissen in unser Gemein, 
Wieviel dies' Jahr geboren sein, 
In dem verflossenen Jahre. 

Es sind geboren in unser Gemein, 
. . . (Zahl) alle klein. 
In dem verflossenen Jahre. 

Auch wollet ihr wissen in unser Gemein, 
Wieviel dies' Jahr gestorben sind, 

• Csak a plébános előtt éneklik. — Diese Strophe singt man nur 
vor dem Ortspriester, 



Es sind gestorben in unser Gemein, 
. . . (Zahl) groß und klein. 
Sie sind im Herrn entschlafen. 

O Herr gib ihnen die ewige Ruh, 
und das ewige Licht dazu, 
Gelobt sei Jesus Christus! 

„Am ersten Sonntag nach dem Neuen Jahr. 
Evangelium Luc. 2, 41—52." (C2 649.) 

Zum Osterfest alle die Jahr, 
Zogen gegen Jerusalem dar, 
Die Eltern Jesu und mit ihn' 
In zwölften Jahr zog Jesus hin. 

Als nun das Fest ein Ende hat, 
Zogen Sie heim, in ihre Stadt, 
Und gingen ohn' Sorg immer hin, 
Dachten ihr Kind wird folgen ihn'. 

Als sie ein' Tag Reis zogen fort, 
Suchten sie erst an allen Ort, 
Bei Freunden und Bekannten ihm 
Niemand wüßt von dem Jesulin. 

Da kehrten sie bald wiederum, 
Um Jesu um und um, 
Am dritten Tag es sich begab, 
Im Tempel gefunden wurd der Knab. 

Den Lehrern hört er zu mit Fleiß 
Fragt sie auch um ihr Gesetz und Weis', 
Sein Red' und Antwort jederman 
Und sein Verstand groß Wunder tan. 

Da ihn sein' Mutter sitzen sah, 
Mein Sohn was tust du uns, sie sprach: 
Mit Schmerzen dein Vater und ich 
Haben drei Tag gesuchet dich. 

Was ist', sprach Jesus, daß ihr mich, 
Gesuchet habt, wißt ihr nicht, 
Daß ich mir muß lan gelegen sein, 
Die Ding, sie sind des Vaters mein. 



Aber diesen scharfen Bericht, 
Verstunden seine Eltern nicht, 
Doch stund er auf, ging mit ihn' hin, 
Gen Nazareth und gehorchet ihn'. 

Die Wort' behielt die Mutter sein, 
Und schloß sie in ihr hinein, 
Jesus aber wuchs und wurd' weis 
Hat bei Gott und den Menschen Preis. 

Gebet: Hilf Gott, daß unsere Kindolein, 
Folgen, fromm und gehorsam sein, 
Und wir sie auch mit Fleiß, 
Aufziehen zu dein Lob, Ehr und Preis. Amen 

5. „Lied von der Sintflut und von der Arche Noes." (C3.) 

Ich nahm mir vor in meinem Mut, 
Von der Sintflut zu singen, 
Aber Gottes Zorn und scharfe Rut', 
Schreckt mich von solchen Dingen. 
Ich dacht ich wills nur bleiben lan, 
Mein Herz laß nur nicht daran, 
Gottes Wort sollst du verkünden. 

Ob sich wollt doch die böse Welt, 
An die groß Strafe nicht kehren, 
Und daß ihr so auch wohl ergeht 
Wird sie ihr nicht lang wehren. 
Gottes Straf und Zorn zeig ihr frei an, 
Ob sich jemand wollt stossen daran, 
Und den Übel entflehen. 

Die erste Welt zu Noe Zeit, 
Wuchs auf in Sünd und Schande, 
Kein Gottesfurcht und Ehrbarkeit, 
Keine Zuflucht man bei ihnen fände, 
Mutwillen treiben sie mit Gewalt, 
Und Liebe war bei ihnen ganz erkalt, 
Gottes Wort sie garnicht achten. 

Unzucht sie trieben gar zu viel. 
Aller unter sich fleischen, 
Ein jeder tat was ihm gefiel, 



Und freut sich wider sein Gewissen 
Und zeugten Kinder in Büberei, 
Und trieben große Tyrannerei, 
Keine Straff wolten sie leiden. 

Da die Bosheit nahm überhand, 
So sehen auf dieser Erde, 
Und ging in Schwang all Sünd und Schand, 
Und wollt nicht besser werden, 
Da reuet ' s Gott daß er hat gemacht, 
Den Mennschen der nur Tag und Nacht 
Arges denkt in seinem Herzen. 

Er sprach ich will das Menschlich-Geschlecht, 
Und alles was lebt auf Erden, 
Vertilgen, nur mein treuer Knecht 
Noe, verschont soll werden. 
Ich will hundert und zwanzig Jahr, 
Ihn, Frist geben und nehmen wahr, 
Ob sie sich wollen bessein. 

Da wurd ' s noch ärger von Tag zu Tag, 
Kein Besserung folgen wollte, 
Zu Noe Gott der Herre sprach, 
Daß er nun bauen sollte, 
Einen Kasten von Tannen-Holz, 
Dazu den vielen Trotz und Stolz, 
Die Welt nicht mehr kann dulden. 

Ich will ein Sintflut auf die Erd, 
Mit Wasser lassen kommen, 
Auf das alles verderbet werd, 
Und von der Erd genommen, 
Denn alles Fleisch was jetzt nun lebt, 
Und was unter dem Himmel schwebt, 
Soll die Sintflut verderben. 

Des Kasten Form Groß Läng und Gestalt, 
Noe den der Herr tat weisen, 
Daß ihm die Sintflut tät kein Gewalt, 
Wenn sie als wollt einreißen, 
Noe bald zu bauen anfing, 
In des die Zeit vorüberging, 
Die Straff der Welt sich nahet. 



Gott sprach ich will ein Bund mit dir, 
Machen, und bei dir stehen, 
Denn du hast Gnad gefunden bei mir, 
In Kasten sollst du gehen, 
Dein Weib des gleichen deine Kinder gar, 
Nimm alle Tier, zu dir ein Paar, 
Daß sie bei Leben bleiben. 

Noe folgt Gott und seiner Lehr, 
Und in den Kasten ginge, 
Da kam die Sintflut bald daher 
Zu regnen es anfinge. 
Die Brünn der Tiefe sprungen auf, 
Von Himmel floß Wasser mit Häuf 
Vierzig Tag nach einander. 

Der Kasten auf dem Wasser schwamm, 
Daß alle Berg bedeket, 
Was Adam hat, ums Leben kam, 
Das Wasser alls erstrecket. 
Allein Noe der treue Mann, 
Und was zu ihm im Kasten kam, 
Bleibt übrig auf der Erden. 

Ach Gott wie wird ein Zeder Geschrei, 
Und Jammer sein gewesen, 
Etlicher wirds haben mancherlei, 
Versucht ob er möcht genesen, 
Aber Gottes Zorn der ward entbrannt, 
Kein Mensch noch Tier bei dir Gnad fand 
Die Fintfiut alles ersäufet. 

Gestiegen werden sein ein Teil, 
Auf Berg und hohe Spitzen, 
Da aber war kein Trost und Heil, 
Sie müssen bleiben sitzen, 
Und sehen mit Schmerz den Jammer groß 
Wie als in Wasser schwam und floß, 
Des Todes müssen sie werden. 

Weil Gott der Sünd ist also Feind, 
Und straft so heftig sehre, 
Ach wie, daß wir so sicher sein, 
Verachten Straf und Lehre. 
Laß uns doch Liebe Brüder mein, 
Gott und sein Wort gehorsam sein, 
Daß wir der Straf entfliehen. 



Der Bogen schon gespannet ist, 
Die Axt ist schon gesetzet, 
Zur Büß gibt uns Gott Raum und Frist, 
Langsam wieder beweget, 
Sobald aber sein Zorn entbrannt, 
Halt er die Rut' fest in der Hand, 
Und laßt niemand Gnad finden. 

Dein Kirch der rechte Kasten ist, 
Darin durch deine Güte, 
In aller Not o Herre Christ, 
Die Gläubigen behüte, 
Außer dem Kasten ist kein Heil, 
Wer an Gottes Reich will haben Teil, 
Muß sich darin befinden. 

6. „Der 110. Psalm. Ton Herr Gott nun...1' (C4.) 
Zum Herrn aus mein Geschlechte, 
Sprach also Gott der Herr, 
Setz dich zu meiner Rechte 
In treu, göttlicher Ehr, 
Der Herrschaft sollst du pflegen, 
Ich will die Feinde legen, 
Zum Schämel deiner Füß. 

Gott wird aus Sion senden, 
Das Cepter deines Reich, 
Das Wort an allen Enden, 
Gepredigt wird mit Fleiß, 
Dein Gegenwart man gespiert, 
Wenn du prächtig regierst, 
Unter den Feinden darin. 

Wenn du den Sieg erhaltest, 
Wird dein Volk williglich, 
Dir opfern mannigfalte, 
Geschmücket heiliglich. 
Deine Kinder auserkoren, 
Werden dir neugeboren, 
Gleich wie des Himmels Tau. 



Gott hat ein Eid geschworen, 
Wird ihm gereuen nicht, 
Er hat dich auserkoren 
Zum Priester ewiglich. 
Dein segen zu uns wende, 
Herr ohne Anfang und Ende 
Nach Art Melchisedechs. 

Der Herr zu deiner Rechten, 
í m Zorn wird grimmiglich, 
Zerschmeißen die Geschlechte, 
Und üben sein Gericht. 
Er wird die König schlagen, 
Die Heiden auch verjagen, 
Und tilgen alle Feind. 

Wenn er nun hat getrunken, 
Von Angst-Bach an dem Weg, 
Ins Kreuz tief ist gesunken, 
Ja auch in Tod gelegt. 
Wird er sein Haupt erheben, 
Erweckt vom Tod zum Leben, 
Herrschen in Ewigkeit. Amen. 

?. Lakodalmas ének — Hochzeitslied. 

Merk auf du frommer Jüngling zart, 
Ich will dir singen fein, 
Wie du bei Leuten jederzeit, 
Sollst abgerichtet sein. 
Damit ein jeder Herr erfreut, 
Reich jung arm oder alt, 
Und heimlich folget dir geneigt, 
Und dich in Ehren halt. 

Für cht deinen Gott an allen Ort, 
Gedenk an seinen Bund, 
Beweg du auch sein heiliges Wort, 
Zu einer jeden Stund. 
Die Zehngebot nimm wohl in Acht, 
Dawider handle nicht, 
So wirst du nicht in Not gebracht 
Als manchem oft geschieht. 



Wenn du an fremden Orten bist, 
So hör und red nicht viel, 
Laß jeden bleiben wer er ist, 
Und meng dich nicht ins Gespiel. 
Viel plaudern macht ein geringen Gunst, 
Hat kein Ansehen, noch Fug, 
Viel Schweigen ist eine edle Kunst, 
Wer die hält, der ist klug. 

Erzeig dich sauber an dem Tisch, 
Treib keine Ungebert (?) 
Sei züchtig und sitz am Sitz 
Und halt den Wirt in Wehr. 
Laß ihm sein Hausrat unveracht. 
Sowohl sein Fleisch und Trank 
Und wird dir ein Trank zugebracht, 
So nimm in an mit Dank. 

Das Wort allein nicht habe du, 
Aus Hochmut und Gelach, 
Hör lieber alten Leuten zu, 
Die 3a verstehen die Sach. 
Und sieh' was haben mehr versucht, 
Durch ihre langen Jahr, 
Als da die jungen Menschen frei, 
In ihrem gelben Haar. 

Fragt man dich was, so gib Bescheid 
So viel als sich gebührt, 
Auf das du nicht mit keinem Leid, 
Deinen Nächsten betrübst. 
Dein gut Gericht nimm eben wahr, 
So wohl sein Fleisch und Blut, 
Und mach nicht alles offenbar, 
Wenn es nicht nöten tut. 

Einem jeden nicht dein Herz vertrau, 
Halt deine Sach bei dir, 
Willst du was reden, um dich schau. 
Auf daß man dich nicht sieht. 
Vor geladene Wörter hüte dach, 
Denn durch einen jeden Schein, 
Viel fromme Herzen jämmerlich 
Gar oft betrogen sein. 
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Was du willst, daß man dir nicht tut, 
Die alte Regel sagt: 
Das meß ein anderem auch nicht zu, 
Und laß den jungen ungeklagt. 
Mach nicht Unnutzes gar zu viel, 
Hör auf bei rechter Zeit, 
Daß du nicht mit dem Narrenspiel, 
Erwegest einen Streit. 

Rück niemand sein Gebrächen auf, 
Nach alter vertragener Sach, 
Daß man dir nicht den Kopf zerrauf, 
Und viel zu schaffen macht. 
Schweig, bist du klug halt deinen Mund, 
Denn der Beweis ist schwer, 
Geh heim zu rechter Zeit und Stund 
Und vor deiner Türe kehr. 

So werden dir all ins geheim, 
Die Menschen auf der Erd, 
Dir heimlich wohl geneiget sein, 
Dich halten lieb und wert. 
Dazu wird Gott nach seinem Wort, 
Dir auch wohl mit der Zeit, 
Bescheren hier einen guten Ort, 
Und dort die Seligkeit. Ende. 

8. „Ich bin ein armer Exulant... 
(C5.) 

Ich bin ein armer Exulant, 
Also muß ich mich schreiben. 
Man tut mich aus dem Vaterland, 
Um Gottes-Wort vertreiben. 

Doch weiß ich wohl Herr Jesu mein, 
Es ist dir auch so gangen, 
Jetzt soll ich dein Nachfolger sein, 
Machs Herr nach dein Verlangen. 

Ein Pilgrim bin ich auch nun mehr, 
Muß reisen fremde Straßen, 
Drum bitt ich dich mein Gott und Herr, 
Do sollst mich nicht verlassen. 



Ach, steh mir bei du starker Gott, 
Dir hab ich mich ergeben, 
Verlaß mich nicht in Not, 
Wann 's kosten soll mein Leben. 

Den Glauben hab ich frei bekennt, 
Des darf ich mich nicht schämen, 
Ob man mich einen Ketzer nennt, 
Und tut mir 's Leben nehmen, 

Kett' und Band war mir ein Ehr, 
Um Jesus Will' zu dulden, 
Denn dieses macht die Glaubenlehr, 
Und nicht mein bös' Verschulden. 

Ob mir Satan und die Welt, 
All mein Vermögen rauben, 
Wenn ich nur diesen Schatz behalt, 
Gott und den rechten Glauben. 

Gott wie du willst, ich gib mich drein. 
Bei dir will ich verbleiben, 
Ich will mich gern dein Willen dein, 
Geduldig unterschreiben. 

Muß ich gleich in das Elend fort, 
So will ich mich nicht wehren, 
Ich hoffe doch, Gott wird mir dort, 
Auch giute Freund bescheren, 

Nun will ich fort in Gottes Nam' 
Alles ist mir genommen, 
Doch weiß ich schon die Himmelskron, 
Werd' ich einmal bekommen. 

So geh ich heut von meinem Haus, 
Die Kinder muß ich lassen, 
Mein Gott das treibt mir Tränen aus, 
. . , fremde Straßen. 

Ach wahr mich Gott, in eine Stadt, 
Wo ich dein Wort kann haben, 
Damit will ich mich früh und spat, 
In meinem Herzen laben. 



Soll ich in diesem Jammerthal, 
Noch lang in Armut leben, 
Gott wird mir dort im Himmelssaal, 
Eine bessere Wohnung geben. 

Wer dieses Liedlein hat gemacht, 
Der wird hier nicht genennet, 
Des Papstes Lehr' hat er veracht 
Und Christum frei bekennet. Amen. 

9. .,lch bitte dich Herr Jesu Christ. 
(C5) 

Ich bitte dich Herr Jesu Christ 
Der Du der Künste Meister bist, 
Hilf, daß ich als ein Christ mich schick. 
Gib mir zu meinem Handwerk Glück. 

Behüte mich vor falscher Lehr, 
Den rechten Glauben mir vermehr, 
Laß gerne hören mir dein Wort, 
Und hilf mir allenthalben fort. 

Ein rein Gewissen mir bescher, 
Ein guten Namen auch gewähr, 
Daß ich für dich und jederman, 
In Ehren wohl bestehen kann. 

Zu meinem Tun gib mir Verstand, 
Und eine leichte freie Hand, 
Laß mich mein Handwerk lernen wohl, 
Davon ich mich ernähren soll. 

Hilf daß ich anwend allen Fleiß, 
Und meinem Meister Treu beweis, 
Auf daß ich ihm auch Geld erwerb, 
Und ihm nicht Kost und Lohn verderb. 

Bewahr mich Herr vor Sünd und Schand, 
Ich sei gleich wo wohl im Land, 
Behüte Leib und Seel vor Not, 
Und auch vor bösen schnellen Tod. 



Wenn ich dann mit der Wanderschaft, 
Hab etlich' Jahr wohl zugebracht, 
Und die Zeit endlich kommt heran, 
Daß ich selbst Meister werden kann. 

So setz du mich an einem Ort, 
Daß ich kann ehrlich kommen fort. 
Und gib mir auch nach dieser Zeit, 
Im Himmel Freud und Seligkeit. 

10. „Ein schönes Lied von den jungen Burschen und Mädchen 
die spazieren gingen im Jahr anno 1822." 

(C2). 

Menschen hört die Trauerkunde, 
Die zu Purbach ist geschehen, 
Dumpf halt sich von Stund zu Stunde, 
Solch Leid kein Mensch gesehn. 
Nach vollbrachtem Kirchengange, 
An Sankt Rochus heiligen Tag, 
Gingen Burschen im Gesänge, 
Und mit Freuden ohne Klag. 

Sechse waren brav und fleißig, 
Gut ein jeder und gesund, 
Und zwei Mädchen schön nicht häßlich, 
Lobenswürdig jeder Stund. 
Gingen zu dem See spazieren, 
Sie zusammen all hinab, 
Freudig gingen sie zu ihrem, 
Keines gedachte es, zum Grab. 

Da sahen sie zum Unglücke, 
Ein Schiffchen am Ufer stehn, 
Keines ging von da zurücke, 
Wasserfahren schien ihnen schön. 
Lieblich rauschten Wasserwogen, 
Von dem See am Ufer her, 
Und von ihnen ward gezogen, 
Gleich das kleine Schiffchen her. 



Kommt so sprachen sie mit Freude, 
Kommt ins Schiffe all herein, 
Niemals schadet unsern Kleidern, 
Heute dürfen wir uns freun, 
Eins des Mädchen zwanzig Jahr, 
Das andere kaum erst achtzehn alt, 
Gingen nicht in die Gefahr, 
Doch man zog sie mit Gewalt. 

Kaum sind sie im Schiffchen drinnen, 
Auf dem See zu fahren mit Freud, 
Da erhob der Wind sich innen, 
Um zu stören ihre Freud. 
Stärker blies der Wind stets immer, 
Wasser viel ins Schiffchen drang. 
Da entstund ein Klag Gewimmer, 
Von ihnen, statt Freudengesang. 

Hilfe! riefen sie weinend, 
Helft uns armen in der Not, 
Doch kein Helfer wollt erscheinen, 
Sie zu retten von dem Tod. 
Viele Menschen sahen von Ferne, 
Ihren Schmerz und Mitleid an, 
Jeder wollte helfen gerne, 
Doch jetzt helfen niemand kann. 

Stark, sie waren brav und fleißig, 
Ewig bleibt ihr Helferruf, 
Der Wind blies auf einmal mächtig, 
Beide Schiffchen stürtzten um. 
Und sie hoben ihre Arme, 
Zu dem großen Gott hinauf, 
Daß er ihrer möcht erbarmen. 
Und zu sich möcht nehmen auf. 

Und Gott hörte schnell ihr Leiden, 
Von der Erde Jammersthal, 
Er nahm sie all hinauf zur Freude, 
Zu sich in den Himmelssaal. 
So ertranken diese Leute, 
Alle elf zu gleicher Stund, 
Kurz war ihre Lebensfreude, 
Und sie gingen schnell zugrund. 



Brave gute Schiffersleute, 
Vom Dorf Illmitz brachten sie, 
An das Land in ihren Kleide' 
Alle wohl mit vieler Müh, 
Und im Schiffchen fand man einen 
Burschen schon tot liegen da, 
Gute Menschen mußten weinen, 
Als man diesen Toten sah. 

Im Wasser dann die andern schwammen 
bei nah aufrecht, tot und starr, 
Keines ist davon gekommen, 
Keines davon verletzet war. 
Der Mädchen Hand zusammgefaltei. 
Dort am Ufer fand man sie, 
Wie man im Gebet sie faltet, 
Solch ein Leiden sieht man nie. 

Neun Personen sind begraben 
Zu Illmitz im Friedhof schön, 
Zwei Personen man begraben 
Hat zu Podersdorf gesehn, 
Stillt die Tränen die uns fließen, 
'Weint ihr lieben Eltern nicht, 
Wir sind jeder Not entrissen, 
Und sehn Gottes Angesicht. 

Unser Schmerz ist Uberwunden, 
Und vollendet jede Qual, 
Bei Gott haben wir Gnad gefunden, 
Hilf und Trost im Himmelssaal. 
Euch sei Dank für euer Liebe, 
Für die Treu und Freundlichkeit, 
Die ihr habts aus frommen Triebe, 
Uns erwiesen jederzeit. 

Lebet glücklich froh auf Erden, 
Gottes Segen sei mit Euch, 
O recht fröhlich sollt ihr werden, 
Dann bei uns im Gottesreich, 
Lebet wohl ihr Schwester und Brüder, 
Und Freunde lebet wohl, 
Wir sehen uns im Himmel wieder. 
Allen ist es dann uns wohl. 



Die aus dem Wasser uns gezogen, 
Dank sei euch ihr Schiffersleut, 
Gott schenk euch stets Glück gewogen, 
Bleibt er euch hier jederzeit, 
Euch wolle Gott Segen geben, 
Die ihr uns zum Grab begleit, 
Euch schenke Gott ein langes Leben. 
Und die ewige Seligkeit. 

Junge Leute tut doch hören, 
O wir bitten euch recht sehr, 
Euer Eltern gute Lehre, 
Und traut keinem Wasser mehr. 
O sucht niemals große Freude, 
Seid mutwillig keiner Zeit, 
Seid geduldig in dem Leide, 
Und bleibt fromm stets jederzeit. 

(Wandelt nur auf Gottes Wegen, 
Hin durch eure Lebenszeit, 
Euch gibt Gott dann seinen Segen, 
Und die ewige Seligkeit.) „Repetiert!" 

11. „Gesang und Beschreibung der Welt." 
(C4). 

Man sagt und singt viel von der Welt 
Vom Mord und Jammer wird gemeldt, 
Was hin und her geschehen tut, 
Das nach dem Menschen frischen Mut. 

Aber das große Firmament, 
Der schwache Mensch wenig erkennt, 
Komm her tu deine Ohren auf, 
Was ich dir sing vom Himmel auf 

Der ungelehrte lacht sich genug, 
Der Bauer schüttelt den Kopf dazu, 
Weil er auf keine Weis glauben kann, 
Was ich jetzt fang zu singen an. 

Zum ersten zeig ich dir mein Christ, 
Wie groß und weit die Welt denn ist, 
Durch die Meister so gemein, 
Die ganze Welt ungeschicket sein. (?) 



Die Welt ist weit sag ich in Eil, 
Fünftausend und vierhundert Meiln, 
Hat wie ein Vogel in schneller Eil, 
Zu fliegen sechstausend zwanzig mal. 

Wie hoch vermeinst du ohne Scheu, 
Daß der Mond von der Erde sei, 
Schau, einundfünfzigtausend Meil, 
Sechshundert noch dazu ein Teil. 

Der Gelehrte zeigt dir auch mit Fleiß, 
Wie groß er mit seinem Umkreis, 

Fünfzehn hundert hör in Eil, 
Und fünfundfünfzigtausend Meil. 

Es ist so groß die liebe Sonn, 
Daß es der Mensch kaum glauben kann. 
Hundert und sechsmal wie mann weiß 
Größer als der ganze Erdenkreis. 

Steht von der Erd das ein grausend, 
Sechsundneunzig-hunderttausend, 

Zweitausend und achtzigmal weg. 
Noch klärer ich es überleg. 

Wenn ein Vogel in schneller Eil, 
Fliegt alle Tag hundertsechs Meiln, 
So hat er fünfzig ganze Jahr, 
Zu fliegen an die Sonne dar. 

Lauft alle Stund in solcher Eil, 
Zweihunderttausend deutsche Meiln, 
Ja hat er sechzigtausend dazu, 
Seht was die Allmacht Gottes tut. 

Der höchste Planet Saturnus ist, 
So hoch, kaum zu begreifen ist, 
Hundertzwanzigmal wie man weiß. 
Größer als der ganze Erdenkreis. 

Als wie der Fisch im Wasser behend, 
Laufen die Stern am Firmament, 
Der kleinste ist größer achtzehnmal, 
Als die Welt mit Berg und Tal. 



Da zeigt uns wieder der Gelehrt' 
Vom untern Stern bis auf die Erd. 
Sind achtmillionentausend Meiln, 
Ist das zu denken nicht ein Greul? 

Eine Million das weiß man wohl, 
Hat zehnhunderttausend Zohl, 
Himmel Meister wer betracht, 
Was da für große Werk gemacht. 

Jetzt spitz die Ohren und komm herbei, 
Hör wie hoch es im Himmel sei, 
All Witz und Sinn bekehret sich. 
Die Allmacht Gottes schrecket mich. 

Wenn ein .Mcnsch alle Tag hundert Meiln, 
Fliegt in die Höh in schneller Eil, 
Kommt erst in zweitausend Jahr, 
Zum aller ersten Sterne dar. 

Wenn er schon steigt gewaltig hoch, 
Hat er zum Himmel höher noch, 
Da ist eine auserwählte Seel, 
Urplötzlich in dem Himmel schnell. 

Wie viel Meiln ein Stern laufen kann, 
In einer Stund vierzig Million, 
Ach lieber Mensch allhier betracht, 
Was Gott für Wunder hat gemacht. 

Wenn jetzt ein Vogel solches weiß, 
Fliegt um den ganzen Erdenkreis> 
Tausend und achthundertmal, 
Und für dazu hat er die Zahl. 

So weit muß nur in einer Stund, 
Ein Stern jetzt laufen ohne Grund, 
Ach lob den Meister inniglich, 
Der alles erschaffen wunderlich. Ende. 



12. „Der Stern-Gesang." 
(Szt. h. „P" kézirat, Apetlon 1799.) 

1. Ihr lieben meine Singer sammlet euch zusamm, 
gleich wie die Krapfen in der Pfann; 

2. Ihr lieben meine Singer trets zusamm in die Scheiben 
wir wollen die Weil mit Singen vertreiben; 

3. Ihr lieben meine Singer trets zusamm in ein Ring, 
ich weiß ein Schönen Stern darin; 

4. Ihr lieben meine Singer hebts änderst an, 
zu grüßen da wollen wir fangen an; 

5. Grüßen wir Gott Vater im höchsten Thron. 
grüßen wir auch sein Einigen Sohn. 

6. Grüßen wir den heiligen Geist mit Namen, 
grüßen wir alle drei zusammen. 

7. Grüßen wir Joseph und Maria rein, 
darzu das schöne Christkindalein. 

8. Grüßen wir Ochs und Eselein, 
dieweil sie stehn beim Krippelein. 

9. Grüßen wir auch das Firmament, 
daran zwei große Lichter stehn. 

10. Grüßen wir dich durch Sonn und Mone-Schein, 
welche leichten übers Meer und über den Rhein. 

11. Grüßen wir dich durch den Her wagen, 
der an dem Himmel thut herumb fahren. 

12. Grüßen wir dich durch Laub und Gras, 
der heilige Regen macht uns naß. 

13. Grüßen wir dich durch alle die Würzelein. 
die in der kühlen Erden seyn. 

14. Grüßen wir den Kayser mit der Krön, 
grüßen wir den Meister ders machen kann; 

15. Grüßen wir die gnädige Kaiserin, 
weil sie ist unser Beschützerin; 

16. Grüßen wir die Königliche Mayestät, 
weil ihn Gott ins Ungerland geordnet hat. 

17. Grüßen wir auch sein Ehegemalin. 
weil sie ist unser Königin. 

18. Grüßen wir auch sein ganzen Ehrsamlichen Rath, 
weil ihn Gott durch Mittel geordnet hat. 

19. Grüßen wir die ganze Ehrsamentliche Gemein, 
alle die hier versammlet seyn. 

20. Grüßen wir den Herr Richter und seine Beschwört, 
er ist gar hoch in Ehren werth. 

21. Grüßen wir dich Singer mit all dein Knaben, 
bitt freundlich uns nichts für übel haben. 



22. Daß wir jetzt wollen heben am, 
den Stern zu grüßen so fangen wir an. 

25. So grüßen wir den Maler und Knaben, 
der dir deinen Stern thut tragen. 

24. So grüßen wir die Stangen, 
daran der Stern thut hangen. 

25. So grüßen wir deine Schnur, 
daran der Stern jetz herumfuhr. 

26. Grüßen wir auch das leidige Papir 
und das dir deinen Stern ziert. 

27. Grüßen wir dich Singer wie du bist, 
so grüßen wir dir an dem Stern die Spitz. 

28. Bist du mir ein Singer also gut, 
wir grüßen dir dein Singer-Hut. 

29. Wir grüßen dich Singer ohn einen Spott, 
wir grüßen dir dein Singer-Rock. 

30. Bist du mir ein Singer also vertraut, 
wir grüßen dir dein Singer-Pfaut. 

31. Bist du mir ein Singer so wol gemuet, 
wir grüßen dir an den Füßen die Schue. 

52. Bist du mir ein Singer also eben, 
wir grüßen dir an der Seiten den Degen. 

33. Den du an der Seiten thust tragen, 
bist du mir ein Singer jetz will ich dich erst fragen. 

54. Mein Singer ich will dir drei Fragen aufgeben, 
die selbige sollst du mir auslegen. 

35. Wannstu die Fragen mir nicht kannst sagen, 
den Stern sollst mir nicht weiter tragen. 

36. Wann du mir die Fragen wirst auslegen recht, 
Bist du mein Meister und ich dein Knecht. 

57. Dein Knecht der will ich gerne seyn, 
trink du das Wasser und ich den Wein. 

38. So wollen wirs machen wie andere Bueben, 
essen wir das Fleisch und du die Rueben. 

13. „Fragelieder." 
(Cl.) 

F r a g e : Bist du mir ein Singer also vertraut, sag mir auf wen hat 
Jakob das Altar gebaut? 

A n t w o r t : Mein Singer ich sag dir also schnell, er hat es gebaut 
auf Gottes Befehl. 

Fr.: Bist du mir ein Singer zu dieser Frist, sag mir wo das Wasser 
zu Blut geworden ist? 

A.: Mein Singer das sag ich dir schon, Sie ist worden zu Blut in 
Egypter Land. 



Fr.: Meiü Singer ich will dir jetzt Fragen aufgeben, die sollst du 
mir jetzt machen eben: Welcher Wald ist ohne Laub und welche Straß 
ist ohne Staub? Welches Haus ist ohne Rauch und welches Volk ist 
ohne Grau? Welche Gesellschaft ist ohne Lieb und welches Land ist 
ohne Dieb? 

A.: Der Tannenwald ist ohne Laub, die Straßen gegen Himmel 
sind ohne Staub. Das Paradies ist ohne Rauch, das Yolk Enoch und 
Elias ist ohne Grau. Die Gesellschaft in der Hölle ist ohne Lieb, der 
Himmel ist ein Land darin ist kein Dieb. 

Fr.: Bist du mir ein Singer auserkorn, sag mir welchem König ist 
das Leben verlängert worden? 

A.: Mein Singer das sag ich dir also, sie ist verlängert worden 
dem Elio. 

Fr.: Bist du mir ein Singer zu dieser Frist, sag mir wie lang és 
ihm verlängert wordem ist? 

A.: Mein Singer das sag ich dir ohne Gefahr, sie ist ihm verlängert 
worden fünfzig Jahr. 

Fr.: Bist du mir ein Singer auserlesen, sag mir welcher der Stär-
keste ist gewesen? 

A.: Mein Singer das sag ich dir auserlesen, es mag wohl Nonn 
Sohn sein gewesen. 

Fr.: Bist du mir ein Singer zu dieser Frist, sag mir welcher der 
mitte Buchstab in abc ist? 

A.: Mein Singer das sag ich dir mit Ehr, der mittere Buchstab 
ist b. 

Fr.: Bist du mir ein Singer zu dieser Frist, sag mir wann das Meer 
am umgestummsten gewesen ist? 

A.: Mein Singer das will ich dir sagen, wie Johannes auf dem 
Meer ist gefahren. 

Fr.: Bist du mir ein Singer zu dieser Frist, sag mir ein Jungfrau 
ungeboren ist? 

A.: Mein Singer das ich dir jetzt sage, es ist eine Jungfrau die 
heisst Eva. 

Fr.: Bist du mir ein Singer so hoch geboren, sag mir wer Jesum 
hat begraben? 

A.: Joseph der Jesum vom Kreuz abnahm, dazu ein frommer alter 
Mann; da sie Jesum haben eingewickelt in ein Leinwand, ein Tag war 
ein Klag, in einem Stein, in einem Felsen rein. 



Fr.: Bist du mir ein Singer zu dieser Frist, sag wo der Engel den 
Hirten erschienen ist? 

A.: Mein Singer das sag ich dir mit Eil, wohl bei den Turn ein 
viertel Meil. 

Fr.: Bist du mir ein Singer so wohl erfahren, sag mir wieviel der 
Mensch am Leib Glieder hat? 

A.: Mein Singer ich will dir alles sagen fein, derselben magen 
365 sein. 

Fr.: Bist du ein Singer so hoch geacht, sag mir wer am jüngsten 
geheiratet hat? 

A.: Derselbige ist Adam gewesen, das hab ich im Alten Testament 
gelesen. 

Fr.: Bist du mir ein Singer auserlesen, wer ist der erste Bräutigam-
Führer gewesen? 

A.: Der Herr ist hochgeacht, wie er dem Adam die Eva hat 
gebracht. 

Fr.: Mein Singer ich frag dich unbeschwört, sag mir was nicht 
ausgerottet kann werden? 

A.: Gottes Regierung und Alter, das ist und bleibt ewig unerfahren. 

Fr.: Bist du mir ein Singer auserkoren, sag mir wo Christus ein 
Weinsauf fer genannt ist worden? 

A.: Mattheus am 11-ten wie ich dir sag, willst du ' s nicht glauben 
so geh hin und frag. 

Fr.: Bist du mir ein Singer also behend, sag mir wo wird das 
Evangelium Neues Testament Land (?) genennt? 

A.: Mein Singer ich sag dir abenthalbe, so genennt im 36-ten 
Psalme. 

Fr.: Bist du mir ein Singer auserlesen, sag mir welches ist das 
erste Testament gewesen? 

A.: Mein Singer ich will dir davon, die Verheißung die Gott zum 
A u O. 

Fr.: Bist du mir ein Singer also bewogen, sag mir wo ist das 
Evangelium Gott verzogen? (?) 

A.: Ich will dir sagen allenthalbe, es ist geschehen in 19-ten 
Psalme. 

Fr.: Bist du mir eia Singer also verwahren, sag mir wem ist das 
Paradies entzogen worden? 

A.: Der Mensch ist Adam gewesen, das kann ich im Korinther 
23-ten lesen. (? — Gen. 3. 23.!) 



Fr.: Bist du mir ein Singer so hoch begabt, sag mir welcher Kö-
nig die größte Hoffhaltung hat gehabt? 

A.: König Salomon war hochgeacht, er hat 4000 Wagen und Pferd 
gehabt. 

Fr.: Mein Singer wir wollen erst recht anfangen, welch Herrs Re-
gierung hat das schleunigste End genommen? 

A.: König Absolon war hochgeacht, der sich selbst zum König 
hat gemacht. 

Fr.: Bist du mir ein Singer so von forden, sag mir wer von den 
Vögelein gespeist ist worden? 

A.: Wie Elias in der Wiiste geführt war, da speisten ihn die Raben 
dar; da kam alle Morgen ein Rab, der bracht ihm Brot und Fleisch 
ich sag. 

Fr.: Bist du mir ein Singer wohl gemut, sag mir was Gott der 
Herr jetzt tut? 

A.: Mein Singer das sag ich dir in der Still, er tut jetzt was er will. 

Fr.: Bist du mir ein Singer also fein, sag mir welches das schönste 
nach dem Tod mag sein? 

A.: Mein Singer das sag ich dir also fein, das ist ein kleines 
Gräbelein. 

Fortsetzung aus der Hs. „D". 

Fr.: Mein Singer was ist für ein Zeit gewesen, wie die ganze Welt 
aus einer Schüssel hat gegessen. 

A.: Mein Singer das kann ich dir sagen, es ist geschehen zu Noe in 
der Archen. 

Fr.: Mein Singer ich frag um was, wer ist gewesen in solcher 
Fraß der sein erste Geburt gefressen hat? 

A.: Esau war der selbige Mann, er aß den Biß und ging davon. 

Fr.: Mein Singer wie hoch ist des Kaisers Krön gewesen, wie hoch 
hat ihn der Meister gemessen? 

A.: Mein Singer dreißig Ein die Breit und sechzig Ein die Höhe sei. 

Fr.: Mein Singer ich will dich noch weiter fragen, wo hat David 
den großen Goliath erschlagen? 

A.: Mein Singer ich kann dir ' s sagen also, das ist geschehen zwi-
schen Sara und O. (?) 



Fr.: Mein Singer ich will dir eine Frage aufgeben, die sollst du mir 
recht können und legen. Wenn du mir d i e F r a g n i c h t k a n n s t 
a u s s a g e n d e n S t e r n s o l l s t d u n i c h t w e i t e r t r a g e n . (Hs. 
„G": Bist du mir ein Singer so hochgeacht sag mir was Gott zum ersten-
mal geredet hat.) 

A.: Mein Singer ich sag dir es ins Gesicht, er hat gesprochen: es 
werde Licht! 

Fr.: Bist du mir ein Singer zu dieser Frist, sag uns zu wem die 
Heiligedreifaltigkeit ziu Gast gegangen ist. 

A.: Mein Singer das sag ich dir mit Namen, Sie ist zu Propheten 
Abraham gegangen. 

Fr.: Bist du mir ein Singer ohne Scheu, sag mir was sich einer 
Sau gleicht? 

A.: Mein Singer das sag ich dir ohne Scheu, ein Sau und ein un-
sittliches Weib. 

Fr.: Bist du mir ein Singer aus Arten, sag mir wann die Erde mit 
Blumen und Gras bedeket ist worden? 

A.: Am dritten Tag des Alters der Welt, wie Moses am ersten Ge-
nesis meldt. 

Fr.: Bist du mir ein Singer auserlesen, sag mir wo die erste Tauf 
ist gewesen? 

A.: Mein Singer das sag ich dir ganz klar, es war ehe die Welt 
gewesen war. 

Fr.: Bist du mir ein Singer so vornohmen, sag mir wer hat das 
Reich angefangen? 

Fortsetzung aus der Hs. „G". 

A.: Mein Singer es ist mir worden Vertraut. Körheim hat die erste 
Stadt gebaut. 

Fr.: Mein Singer du bist jetzt übereilt, sag mir welche Propheten 
haben das Wasser mit dem Mantel geteilt? 

A.: Eliseo und Elias, die täten solches Wunder groß. 

Fr.: Bist du mir ein Singer so hoch geacht, sag mir wie viel Jünger 
Christus auf der Erd hat gehabt. 

A.: Siebzig waren sie wie Lukas schreibt, das weiß ich erst eine 
kurze Zeit. 



Fr.: Bist du mir ein Singer auserlesen, sag mir welcher Jünger der 
gelehrteste ist gewesen. 

A.: Der Evangelist Johannes ist hoch geboren, der hat die Lehr aus 
Christ Brust gezogen. 

Fr.: Bist du mir ein Singer aus der Massen, sag mir wo hat der 
Engel die Apostel aus der Gefaugenschaft gelassen? 

A.: Ich will dir sagen wohl von dem, er hat sie ausgelassen zu 
Jerusalem. 

Fr.: Bist du mir ein Singer auserlesen, sag mir wer der erste Bräu-
tigam ist gewesen? 

A.: Der erste Bräutigam ist Christus gewesen, das hab ich im Al-
ten Testament gelesen. 

Fr.: Bist du mir ein Singer also daran, sag mir wo hat Christus 
das erste Zeichen getan? 

A.: Mein Singer das sag ich dir allzeit, Christus in Galiläa auf der 
Hochzeit. 

Fr.: Bist du mir ein Singer so um hoch, sag mir wo hat der Herr 
gelacht? 

A.: Mein Singer das kann ich dir wohl sagen, er hat gelacht in dem 
andertem Psalm. 

Fr.: Bist du mir ein Singer, sag mir vor wer hat die erste Lug 
getan? 

A.: Ich will dir ' s sagen ohne Zweifel, das hat getan der lebendige 
Teufel. 

14. Sprüche. 
(Cl). 

Ein Freund in der Not, 
Ein Freund in dem Tod, 
Ein Freund unter dem Rücken, 
Das sind drei starke Brücken. * 

Beichten ohne Reu, 
Lieben ohne Treu, 
Almosen geben zum Gesicht, 
Solche Werke fangen nicht. * 

Kirchengehen säumet nicht, 
Almosen geben wahret nicht, 
Herre-Gunst werbet nicht, 
Ungerechtes Gut fasset nicht. 

Kögl J. Szeverin: Mosontncgyei német kéziratos énekeskönyvek. 10 



Junges Blut sparr dein Gut, 
Ist im alten Alter gut, 
Wehe dem der viel schuldig ist, 
Hat kein Frist, weiß nicht wo Geld ist. * 

Schau auf dich und nicht auf mich, 
Tue ich unrecht so hüte dich, 
Denn glückselig ist der Mann, 
Der aus anderen Schaden spiegeln kann. * 

Ruf an dein' Gott, 
Halt sein Gebot, 
Sei geduldig in der Not 
Gib Armen Brot. 

* 

Laß dir das Glück nicht verführen, 
Oder das Unglück pertupieren (?) 
Und nimm dir ja nichts Böses für, 
Die Straf ist sonst bald vor der Tür. * 

Beten und arbeiten ist die beste Kunst, 
Wer fein übt, der ißt nicht umsonst, 
Wer nicht arbeitet soll auch nicht essen, 
Merkts ihr Faulen, tuts nicht vergessen. * 

Wohl dem, der sich fein redlich nährt, 
Begnügt mit dem was Gott beschert, 
Der hat dem besten Gewinn ersehn, 
Weiß nicht wie wohl sein Sach tut stehn. 

* 

Freund hier, Freund dort au allen Ort, 
Wenn ich nichts hab, wer hilft mir fort, 
Ein guter Freund versuchtes Schwert, 
Sind in der Not viei Goldes wert. * 

Sieh hinter dich, sieh vor dich, 
Die Welt ist gar wunderlich, 
Die Freundschaft ist gemein, 
Aber die Treu ist gar klein. * 

Ach Gott wie geht es immer zu, 
Daß die mich lassen, den' ich nichts tu, 
Die mir nichts gönnen und nichts geben, 
Die müssen doch sorgen, dass ich tu leben. 
Und wenn sie schon meinen ich sei verdorben, 
So müssen sie für sie selber sorgen. 



Wahlspruch eines in Gott vergnügten Herzens: 
Sehr groß ist der Gewinn, wenn man diesen im Leben 
Sich tut der Gottefurcht und Frömmigkeit ergeben. 
Man lasset sich daher mit wenig Gut begnügen, 
Und setzt zum Wahlspruch dieses: 
Gott wird schon alles fügen. * 

Demut hat mich lieb gemacht, 
Lieb hat mich in Ehr gebracht, 
Ehr tat mir Reichtum geben, 
Reichtum tat nach Hoffai t streben, 
Hoffart stürtzt mich ins Elend nieder. 
End bracht mir die Demut wieder. 

* 

Fürcht Gott und streb nach Frömmigkeit, 
Geduld bezeig in Kreuz und Leid, 
Die Feinde lieb, den Freund halt wert, 
Mit Dank nimm an was Gott beschert, 
Wer dieses Stück fein im Wandel übt, 
Kein Unfall ihn auf Erden betrübt. * 

Sag nicht alles was du weißt, 
Tu nicht alles was du kannst, 
Glaub nicht alles was du hörst, 
Lieb nicht alles was du siehst. * 

Im Leiden hab ein' Löwen-Mut, 
Trau Gott es wird bald werden gut, 
Freu dich vom Herzen in Schwachheit, 
Das ist die höchst Yolkommenheit. * 

Gewiß ist der Tod, ungewiß der Tag, 
Die Stund aber niemand wissen mag, 
Drum tue Guts, gedenk dabei, 
Das jede Stund die Letzte sei. * 

Mit Gott tu alles fangen an, 
So wirst du Glück und Segen hab' n 
Menschen-Fleiß garnicht gelingt, 
Wo Gott nicht seinen Segen bringt. * 

Schweig, meid und leid, 
Frag nicht nach Neid, 
Die Unzucht meid, 
Hab Acht der Zeit. 

• 



Ach Gott hilf mir erwerben, 
Christlich zu leben und selig zu sterben, 
Christlich gelebt und selig gestorben, 
Ist genugsam auf Erden erworben. * 

Trink und iß, Gott nacht vergiß, 
Bewahr dein Ehr, dir wird nichts mehr, 
Von all dein' Hab, ein Tuch ins Grab, 
Damit schub ab. 

* 

Auf Freund nicht bau, 
Nicht allen trau, 
Auf dich selbst schau, 
Sei nicht zu genau. 

* 

Von Gott kommt alles was wir haben, 
Der gibt einem jeden seine Gaben, 
Doch einem wenig, dem andern mehr, 
Wohl dem der ' s braucht zu Gottes Ehr. * 

In Jesu leb ich hier, 
In Jesu soll auch dort, 
In Jesu soll auch dort, 
Mein ewiges Leben sein. Amen 
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