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Luther és az egyházi ének* 
Három értekezés az evang. egyházi ének négyszázados jubileumára. 

I . Luther, az énekköltő. 

Luther szellemi nagyságának és hatalmas egyéniségének egyik titka és 
hódító ereje hivatott költői tehetségében és kiváló zenei ta lentumában is rejlett. 
Érdemeit az egyházi költészet és zeneművészet terén még ellenségei is tudták méltá
nyolni. Mi pedig az egyházi ének jubileumán áldva áldjuk az isteni gondviselést, 
hogy a reformáció nagy hithősében egyszersmind az evangélikus énekköltészet 
nagy atyamesterét is megadta nékünk. A bátorlelkű hithős egyszersmind Istentől 
ihletett vallásos költő, a theologiával rokon musica sacra avatott lantosa is volt. 

De lehet-e a hős, akinek élete viaskodásokban telik el, egyszersmind művész 
is ? A k i Wormsban szembeszállott a világ minden ördögével, lehet-e a múzsákkal 
társalkodó szelíd lélek ? Nem veszít-e nagyságából a hős, ha lantot vesz kezébe 
és gyermekeivel családi körben zeng éneket ? Ellensége, Cochlaeus frankfurti 
dékán, k i is gúnyolja, hogy wormsi útjában a vendéglői szálláson hangosan verte 
lantját s barátcsuhában és tonzurával a fején játszotta Orfeusz szerepét. 1 De így 
csak az ellenség gúnyolta. 

1 3 1 I . m. p. 299. — L . ReitzensteinHellenist Mysterienrel, p. 259. 
1 Quacunque iter faciebat, frequens erat concursus hominum, videndi Lutheri studio. 

In diversoriis multa propinatio, laeta compotatio, Musices quoque gaudia, adeo, ut Lutherus 
ipse alicubi sonora testudine ludens, omnium in se oculos converteret, velut Orpheus 
quidam, sed rasus adhuc et cucullatus, eoque mirabilior. (Commentaria Joannis Cochlaei, 
de actis et scriptis M. Lutheri . Moguntiae 1549. 31. Luthers Werke, Weimar 1923. 35. köt. 
217. 1. Köst l in M. Luther I . 406.) Spitta ez idézet alapján tette az Erős vár keletkezését már 
1521-re, de nagyon tévedet t . 



Ezt a látszólagos ellentétet Luther jellemében mesterileg rajzolta Carlyle, 
a jeles angol író. Az erő és bátorság mellett, úgymond, volt Lutherben jó humor, 
gyöngéd szeretet és mélység; ez az ember akár költő is lehetett volna, de az ő 
feladata volt eposzt átélni és nem í r n i . . . Ő az emberi bátorság valódi kifejezője, 
de szíve szelíd, tiszta, mint a sziklából kibuggyanó forrásvíz. Lelki nagysága ,,törhe
tetlen gránit, magasra felnyúlva az égig, de szakadékaiban üde források, örök
zöld bájos völgyek virágokkal". Az élesszemű angol így látja egyesülve Luther 
személyében a hőst és a művészt. Vannak, akik Lutherben éppen a képzelet 
erejét bámulják leginkább. Nem költői lélek-e az, k i Lipcsében a szenvedélyes 
Eckkel v tázva virágcsokrot tart a kezében ? 

A magas gránit szakadékaiban ez alkalommal mi is az üde forrást, az 
örökzöld bájos völgyet, a virágot keressük. Megtalálták ezt Lutherben már a 
költők, művészek is. Rietschel hatalmas wormsi szobra mellett, mely a hőst 
ábrázolja, ismeretes Spangenberg berlini festő bájos képe, melyen Luther gyer
mekei hang egyekből énekelnek, az asztalnál Melanchthon ül és Bóra Katalin 
az ölében szendergő kisdeddel, a középen pedig maga Luther, k i lanton kí
séri a gyermekek énekét. Gyönyörű szép alkotás az a dombormű is (Anton 
Károly „Luther und die Musik" füzetében), mely tömör csoportozatban egy 
régies boltív alatt a lantját pengető Luthert szintén nejével és éneklő gyerme
keivel ábrázolja. 

Luther költői és zenei talentumának nagy becsét már a kortársak is meg
értették. Hans Sachs, a nürnbergi mesterdalnok egyenesen „wittenbergi fülemilé"-
nek nevezi. I ly című költeményével 1523-ban üdvözli őt, tehát éppen akkor, 
midőn Luther is az első szép énekét írta : 

Hajnalodik, ébredjetek, Halld, mint csattog a fülmile, 
Vidám daltól zeng a berek Csak ugy cseng a bérc, völgy bele. 

E szavakkal hívta fel Hans Sachs a világ figyelmét Lutherre. S negyedfél 
század múlva Wagner Richard is felvette és megzenésítette ezeket a Luthert 
dicsőítő verssorokat „Mesterdalnokok" című dalművében. 

a) Hogyan lett Luther énekíró. 

Luthert mint énekköltőt is méltán értékeli igen nagyra az irodalom és az 
egész protestáns világ. Ez a nagy lángelme nemcsak bibliát, kátét, hanem énekes
könyvet is adott népének. Az evang. egyházi éneknek, istentiszteletünk ezen 
éltető elemének is ő volt az atyja, nemcsak úttörő, hanem utolérhetetlen mester 
és mintakép ezen a téren is. Az Istent dicsérő ének, a musica sacra volt élet
eleme, gyönyörűsége és vígasztal ója már kora ifjúságától kezdve. Eisenachban 
Cottáné háza előtt a kis koldusdiáknak buzgó éneke, tiszta csengő hangja vonja 
magára a kegyes nő figyelmét. Ezt a jelenetet is Leys festő kedves képben, Hagen-
bach bázeli professzor-poéta pedig bájos hangú költeményben örökítette meg. 
Hogyne szerette volna Luther azt a művészetet, mely nemcsak a maga lelkét 
vídámítá fel, hanem mások szívét és ajtaját is- megnyitotta előtte. Később a 
zárdai magányban ismerte meg a régi szép himnuszokat éspedig, mint a költemé
nyek mutatják, a dolog mélyéig hatolva, a művészet szent t i tkát ellesve. 

Nem ifjúi fellángolás, nem hiú dicsőségvágy, hanem már érett korban 
lelkének hatalmas élménye pattanta ki keblébőfa költői szikrát. Németalföldről 
jön a megrázó hír, hogy tanítása immár martyrokat is követelt, vér hullott az 
evangélium tanáért . Ké t antwerpeni fiatal rendtársát , Voes Henriket és Esch 
Jánost Brüsszelben 1523-ban máglyára hurcolták. Ez a hír rázza meg Luthert 
lelke mélyéig. Nemcsak prózában áldoz hálás megható szavakat a két ifjú martyr-
nak, hanem az ihlet percében ekkor ragad lantot a már 40 éves férfiú és meg
írja első remekét. Longfellow amerikai költő századok múlva is méltónak talál ta , 
hogy „Vértanúk hamvai" címen tolmácsolja két strófáját, magyarra pedig Hegedűs 
István fordította le : 



Szórd szerte a szeleknek, 
Vagy hullám-árba dobd ; 
Ne félj, gondozva lesznek 
A szentelt hamvak ott. 
Szétszórt porukból ébred 
Űj élet mindenütt , 

A t y á n k , te befogadtad 
Végső lehelletük ; 
A Sátán diadalmat 
Nem ül szemben velük. 
Ők holtan is beszélnek 
S mint ércnek zengzete 
Fülébe zúg a népnek 
Az Ür nagy szent neve. 

Tanúbizonyság v é g e t t 
Terólad, Istenünk. 

(Vas. Újság 1891. 711, 1) 

Szomorú tény, hogy az ellenség vérontásából fakadt k i egyházi énekünk 
áldásfolyama. A sikerült szép kezdet u tán Luther költői vénája ú ta t tört magának. 
S amire nagy szüksége volt, most már egyházi énekekkel is megpróbálkozott. 
Barátaitól hiában kért ilyeneket.. Első egyházi énekét még 1523-ban írta : Jer, 
örvendjünk keresztyének (Nun freut euch liebe Christengmein). Teljesen eredeti. 
Ami belső vívódása volt zárdába lépésétől a 95 tételig és wartburgi magányáig, 
az ebben az énekben mind benne van. Azért ez még kissé oktatóhangú, hitvallás
szerű (mint barát jának Speratus Pálnak első éneke is : Eljött hozzánk az üdvösség). 
De Jézushoz való belső viszonyát már ez is híven fejezi k i : 

í g y szól hozzám : tarts én velem, Bízzál , majd megsegítlek én. 
Megvéd az én erős kezem. K i árthatna tenéked ? 
Tied vagyok s te az enyém, 

Igen sajátszerűek ez éneknek utolsó szavai: „Und hüt dich vor der Menschen 
Satz, Davon verdirbt der edle Schatz, Das lass ich dir zur Letze." Wagenmann 
irodalomtörténetíró ebben Luthernek humorát látja. S amint ezt nálunk Gaál 
Mihály fordította, bizony, szinte komikus hatású : „De óvlak a tantételtől, Ez 
távolít el Istentől, Ez legyen búcsúszavam." Bizony, furcsa így az ének vége. 
Dallamát már az Achtliederbuch füzetében megtaláljuk. Luther valószínűleg 
a „Freu dich, du werte Christenheit" régi búcsújáró énektől vette át. Később 
az „Ejöt t hozzánk az üdvösség" dallamára szokták énekelni. (Goedeke K . : 
Dichtungen von M. Luther 29. 1. Weimari Luther-kiadás. 35. k., 493. 1.) 

A szerencsés kezdet után ez a két év, 1523 és 1524 Luther énekköltészeté
ben a leggazdagabb, összes énekeinek kétharmadát ezekben írta. 1524 az 
evang. énekeskönyvnek is születési éve, amelynek négy százados jubileumát 
most ünnepeljük. Eredeti énekei mellett, zsoltárok és más íráshelyek alapján is 
írt énekeket ; régi latin himnuszokat fordított, középkori német énekeket is á tve t t , 
feldolgozott és kibővített . Ez utóbbi forrásokat is — eredeti énekei mellett — 
figyelembevéve oszthatjuk Luther énekeit öt csoportba.2 

1. A zsoltárokból való énekei. Az első sikerült kísérlet után Luther figyelme 
az általa annyira szeretett zsoltárok felé fordult. De távolállt tőle, hogy ezek 
szövegét pusztán rímekbe foglalja. Velük szemben a legnagyobb szabadsággal 
járt el. Néha csak az alapgondolatot, a kezdő verset, néhány jellemző képet vesz 
át a zsoltárokból s azután szabadon fejti tovább gondolatait. Ebben a magyar 
énekírók is, Batizi, Sztárai, Skaricza Luther példáját követték. Egyik legszebb 
éneke ebben a csoportban : Bűnösök hozzád kiáltunk (Aus tiefer Noth, De pro-
fundis). A tartalmas szép 130. zsoltárból vette ezt, de talán még az eredetinél 
is tömörebben és nagyobb erővel fejezi k i az őszinte mély bűntudatot és az Isten
nel viaskodó hitnek diadalát. Van szép eredeti dallama is frigiai hangnemben, 
melyet Luthernek tulajdonítottak, de alaptalanul. Már a „Nyolcas énekfüzet" 
az „Eljöt t hozzánk" dallamát írta fölébe. Ilyen szép zsoltárénekei még Luther
nek : Oh, Ur Isten tekints hozzánk (Ach Gott vom Himmel sieh darein, Zengedező 
273.), a 12. zsoltárból. Szívében szól a balgatag (Es .spricht der Unweisen Mund 

2 A weimari kiadás (35. köt.) tartalma szerint, Koch E . műve (Gesch. des Kirchen
liedes) pedig forrásai szerint csoportosítja Luther énekeit . 

b) Luther énekeinek csoportosítása. 



wohl) a 14. zsoltárbői, Es wollt uns Gott genädig sein, a 67-ik, War Gott nicht 
mit uns diese Zeit, a 124-ik, Wohl dem, der in Gottesfurcht steht, a 128. zsoltárból. 
Végül hatalmas éneke, az „Erős vá r " is, melyről alább külön szólunk, a 46. zsoltár 
alaphangjából (Deus noster refugium) indul k i . Összesen hét ilyen zsoltáréneke van. 

2. Más bibliai helyekből merített énekei. Már az istentisztelet rendezésekor 
szükségét lát ta, hogy az úrvacsorához német Sanctüst írjon az eddigi latin helyett 
s ez Ézsaiás 6, 1—4. verse alapján sikerült neki igen szépen. Kezdő sorai: Jesaia 
dem Prohpheten das geschah, Dass er im Geist den Herren sitzen sah. Magyarra 
ezt nem régiben Vietorisz József kiváló poétánk fordította le : Ézsaiás próféta 
lá t ta ő t . 3 Luther ennek a dallamát is maga írta és Walther János a jeles zenész 
nagy dicsérettel szólt róla. íráshelyekre támaszkodnak katekizmusi énekei is. 
A tízparancsolatot kétszer is versbe foglalta, a hosszabb : Diess sind die heiligen 
zehn Gebot s a rövidebb forma : Mensch, willst du leben seliglich. Van verses 
Miatyánkja Máté 6. része szerint : Vater unser im Himmelreich. És Máté 3. része 
alapján külön énekben szól a keresztségről is : Krisztus Urunk Jordánhoz ment. 
(Christ unser Herr zum Jordan kam. Zengedező 277.) Lukács 2, 25—32. verse 
alapján írta meg Simeon énekét : Elmegyek békével s vígan. (Mit Fried und 
Freud ich fahr dahin. Zengedező 85.) A Jelenések könyve 12. része alapján írt 
éneket a ker. egyházról : „Sie ist mir lieb, die werthe Magd". 

Végül ebbe a csoportba tartozik, mert hiszen a karácsonyi evangéliumból, 
Lukács 2, 8—12. verseiből indul k i Luther bájos gyermekdala : Mennyből jövök 
most hozzátok. (Vom Himmel hoch da komm ich her.) Ez az ének és ahogyan 
Jánoska fiához írt levelében gyermekek számára a paradicsomkertet festi, ezek 
mutat ják, hogy Luther igazi költő volt. Egy amerikai festő az utóbbi levél tar
ta lmát külön gyönyörű szép festményben örökítette meg. És ha e gyermekdalt 
az „Erős vá r" hősi éneke mellé állítjuk, micsoda ellentét a tárgyban, hangokban 
és színekben. Két i ly ellentétes és a maga nemében mégis remek éneket csak 
nagy költő í rhatot t . 

Luther e gyermekdalában még a régi karácsonyi játékok, e kezdetleges 
egyházi drámák reminiscenciáit találjuk meg, hol a gyermekek a jászol körül 
énekeltek és táncoltak. Benne van a „singen, springen", sőt az alnémet „Suse, 
Ninne" (aludj babám), a bölcsődalok becéző szava is. Ezt a németek maguk is 
megsokalták és Wiegenliedlein szót tettek a helyébe. A magyar fordítás pedig 
eleitől fogva elhagyta, nem tar tván templomhoz illőnek. A gyermeki hanggal 
Luther a népieset is egyesítette. Hiszen az első versszak egy régi népies ének 
(Rätsellied) utánzata, melyet falun a hársfa alatt körtáncot lejtve szoktak éne
kelni : Ich komm aus fremden Landen her Und bring euch viel der neuen Mär, 
Der neuen Mär bring ich soviel, Mehr dann ich euch hie sagen wi l l . 

Még a régi dramatikus formának nyoma is megvan az énekben. Az angyal 
szól először, azután a hallgatók a jászolhoz lépnek, beszélgetnek maguk között, 
majd a pásztorokat követik. Azután a költő a maga szívéhez beszél, a gyermek 
mezítelenségét összeveti a mennyei király gazdagságával s mivel másut t nincs 
helye, a maga szívébe hívja szállásra. Drága költői ajándék ez a keresztyén 
gyermekvilágnak, de a szívében gyermekies gyülekezetnek is. Luthert ez énekre 
saját gyermekei, a karácsonyestén ugrándozó Jánoska és Lenke inspirálták. 
Csak 1535-ben jelent meg az ének először, midőfT Luther már boldog családapa 
volt. Magyar énekeskönyvünknek is drága kincse. Luther elsőben 1535-ben egy 
világi népdal hangjegyeivel adta k i (Im Thon, wie man umb Kränze singt), de 
Luther ezt később mégsem tartotta a templomhoz méltónak s 1539 óta a mostani 
szép dallamával éneklik, mely bizonyára Luthertől való. Az új weimari kiadás 
is igen valószínűnek mondja ezt. (35. köt. 524. 1.) 

3. Latin himnuszok fordításai és átdolgozásai. Ezek közül német fordításban 
eddig még ismeretlen v o l t : „Adj békességet, Űr Isten" (Verleih uns Frieden 
gnädiglich, Da pacem, Zengedező, 995. 1.). Még Nagy Gergely korából, a V I . század 

3 Masznyik, Luther M. művei I V . köt. 474. 1., az eredeti hangjegyekkel. 



végéről való. Az előénekes a gyülekezet zsoltáréneke előtt mint antifonát szokta 
ezt rázendíteni. És ilyen Husz János úrvacsorai éneke is : Jézus Krisztus, mi 
Megváltónk (Jesus Christus unser Heiland, Jesus Christus nostra salus, Zengedező, 
282.). Luther elég bátor volt arra, hogy a cseh előreformátornak énekét is fel
vegye és pedig annak saját neve alatt, holott Eck János éppen azzal izgatott ellene 
Lipcsében, hogy a cseh eretnekek barátja. Már Gálszécsi is felvette az első magyar 
énekeskönyvbe 1536-ban és pedig a hangjegyeivel együtt . 

Újrafordított azután Luther már eddig ismert más latin énekeket is. Ilyenek 
az ősi Hiszekegy : Mi hiszünk mind egy Istenben (Wir glauben all an Einen Gott, 
Patrem credimus, Zengedező 193.), melynek dallama valóságos liturgiái remek. 
Még a középkorból való, sokan ezt is Luther dallamának tar to t ták és az ősi Te 
Deum laudamus, Isten téged áldunk (Herr Gott, dich loben wir, Zengedező 196. 
és 231.), Jöjj népek megváltója (Nun komm der Heiden Heiland, Veni redemtor 
gentium). Ilyen Nagy Gergely szép karácsonyi éneke : Jézus Krisztus, dicsértessél 
(Gelobet seist, du Jesu Christ, Grates nunc omnes reddamus). Erről mondja már 
Schamelius naumburgi énekköltő, hogy Jézus születését csupa paradox ellentétek
ben énekli meg. Dallama a X V . századból való népének. Sedulius írországi pres-
byter V. századbeli énekét is újra lefordította Luther : Gonosz, kegyetlen Heródes 
(Was fürchts, du Feind Heródes, Hostis, Heródes impie, Zengedező, 76.). Ugyan
annak karácsonyi éneke : Christum wir sollen loben schon (A solis ortus cardine). 
Szintén az V. századból való ének : Te, k i egységben három vagy (Der du bist 
drei in Einigkeit, 0 lux beata trinitas), amelynek magyar fordítása Győry Vilmos 
hagyatékában maradt fenn. (Ösvény, 1920.) 

Lefordította Luther Nagy Gergely V I . századbeli pünkösdi himnuszát is : 
Teremtő Lélek, szállj le ránk (Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist, Veni creator 
Spiritus). De nálunk inkább a Jövel Szentlélek Úr Isten lett népszerűvé mind a 
két protestáns egyházban. Luther éneke ez is. (Komm, heiliger Geist, Herre Gott). 
Eredetileg ez csak egy strófás, a X I . századból való latin antifona volt : Veni 
sancte Spiritus, Reple tuorum corda fidelium. Már a X I V . században énekelték 
ezt németül is, de Luther még újabb két strófát írt hozzá. Nálunk ezt aránylag 
későn (1654 óta) kezdték énekelni, de ekkor sem az eredeti nehézkesebb német 
dallammal, hanem szép új magyar melódiával, mely azóta egyik legkedveltebb 
dallama egyházunknak. Alább bővebben szólunk róla (Weimari kiad. 35, 510.). 

Dallama és szövege szerint régi szép latin ének : Míg csak élünk, min
denüt t (Mitten wir im Leben sind, Media vita in morte sumus). Eddig Notker 
Balbulus sanktgalleni bencés I X . századbeli antifonájának tar tot ták, de már 
korábbi angol kéziratban is megvan. Már a X V . században német hadi és halotti 
ének volt. Luther két német strófát írt hozzá. Magyarra csak újabban fordította 
le*Stráner Vilmos. Dallama nem a régi latin antifonáé, hanem középkori német 
dallam.^kapi Gy. : Vallásos karénekek, 107. Weimari, 35. k. 515.) 

4. Felhasznált és átdolgozott régi német énekek. I lyen : Krisztus adaték 
halálra (Crist lag in Todesbanden). A X I I . századból való húsvéti matutina volt. 
Kezdőjsora eredetileg : Christ ist erstanden. Luther a Victimae paschali laudes 
húsvéti sequentiából is vett át gondolatokat és hét strófára bővítette k i . Dallamát 
is ő alakította át 1524-ben a régi népénekből. A váradi magyar énekeskönyvben 
is megvolt 1566-ban. 

Már a X I I I . században Regensburgi Berthold híres franciskánus barát 
prédikációjában is előforduló egy strófás német énekből (Nun bitten wir den 
heiligen Geist) írta Luther három strófával kibővítve a maga harmadik, szép 
pünkösdi énekét : Jer, mi kérjünk szent lelket. Dallama is egykorú a szöveggel. 
Luther és Walther 1524-ben csak javították. Batizi András tokaji evang. lelkész 
markigen korán lefordította. (Régi M. Költők Tára, I I . 69.) 

Átvette Luther a X V . századbeli nemet keresztjáró éneket is : Atya Isten, 
légy velünk (Gott, der Vater, wohn uns bei). Tizennégy soros három strófából áll. 
A második és harmadik strófa ugyanaz, csak a kezdő sor más-..Jézus Krisztus, 
légy v e l ü n k . . . Óh, Szentlélek, légy v e l ü n k . . . Dallama régi német ének jón 



hangnemben. A Zengedezőben ez is megvan (188. sz.). Miseének volt a X V I . sz. 
elejéről: Gott sei gelobet und gebenedeiet. Luther a jobbak közé sorozta és fel
vette. A magyarban nincsen nyoma. Felvette Luther a Litánia majort is : Űr 
Isten, irgalmazz nékünk s benne van ez még a 1784. évi Zengedezőben is. 

5. Eredeti énekei. Ilyen volt már az első két zsengéje is : Jertek, mondjunk 
új éneket (Ein neues Lied wir heben an) és Jer, örvendjünk keresztyének. Ilyen 
a karácsonyi angyalokról szóló másik szép ének : Mennyből jővén az angyalok 
(Vom Himmel kam der Engel Schaar). Ez volt Luthernek utolsó éneke. A refor
mátor egyéniségét ez az ének annyira magán hordozza, hogy benne az angyalokat 
valósággal lutheránus módra beszélteti. 

Eredeti éneke továbbá : Oh Jézus, mi Idvezítőnk (Jesus Christus, unser 
Heiland, Der den Tod überwand. Goedeke i . m. Zengedező, 153.). Húsvéti ének, 
a magyar fordítás igen szabadon vette át s az eredeti három strófát hatra bőví
tette k i . Gönczi énekeskönyvében 225. sz. alatt található a hangjegyeivel együtt. 
Megvan a Zengedezőben is (153. sz.). 

Kései, eredeti, szinte hírhedtté vált éneke még Luthernek : Atya Isten, 
tarts meg minket (Erhalt uns Herr, bei deinem Wort). Eredeti címe szerint a refor
mátor ezt gyermekdalnak szánta a keresztyénség két főellensége, a pápa és a 
török ellen. Lucke weimari kiadása szerint Luther a gyermekek imádságától várta, 
tK*gy fe4^r> p V*t p l l ^ t jgég j^ l_ j l lggg^ j^ j^^__^gyy y ' á Kös t l in ellenben ( I I . 587) 
Luthernek más nyilatkozatáéval magyarázza ezt. gyermekekr-énekeljék ezt 
buzgón, úgymond Luther, mert mi öregek elmegyünk, de az utódainknak lesz 
szükségük arra, hogy hitükben a pápával és Mohammed ördögével szemben meg
maradjanak." Az Erős vár mellett ez is egyik kedvelt főénekük lett az evan
gélikusoknak, de a r. katholikusok előtt a második sora (Und steur des Bapsts 
und Türken Mord) miatt gyűlöletes volt s később ezt enyhébbre is kellett változ
tatni. Luthernek ezt a gondolatát Szkhárosi Horvát András is átvette „Az két
féle hi t ről" című versébe : Oltalmazz Úr Isten, ez nagy foltos hittül, Oltalmazz 
pápától és az törököktül (R. M. Költők, I I . 186.). De az ének a másik ellenség, 
a törökök ellen is irányult. Cordatus Konrád, zwickaui lelkész, Luther barátja, 
a volt budai pap, ezt az éneket 1541-ben külön kinyomatta a Magyarországba 
a török ellen induló német katonák számára (Goedeke i . m. 86.). 1541-re szokták 
tenni a keletkezési évét, de a naumburgi Kirchenordnung már 1537-ben említi. 
Régi szép külön dallama is van (Weim. 35. k. 528.). Korai magyar fordításáról 
alább fogunk szólni. 

c) Erős vár a mi Istenünk. 

Külön kell még szólanunk Luther énekköltészetének a gyöngyéről, az Erős 
várról, mely alapgondolatával ugyan a 46. zsoltárra támaszkodik, de méltán 
mondhatjuk Luther eredeti és legsajátosabb énekének. Egész könyvek és füzetek 
foglalkoznak a történetével és jelentőségével. Csak a legújabb weimari kiadásban 
is Lucke 45 nagy negyedrétű lapon (185—229.) tárgyalja. Nagy vi tát keltett 
már a keletkezési kora is. A wormsi gyűléstől az augsburgi gyűlésig (1521—30.) 
minden évet számításba vettek. Végre is egy újabban felfedezett énekeskönyv 
nyomán (Sangbüchlein, Hans Weyss, 1528.) 1527 végére vagy 1528 elejére kellett 
tenni az ének keletkezését. 1527 óta ugyanis, amint Luther mondaná, az ördög 
egyik csapást a másik u tán zúdította reá. Aug. 16-án égették meg lutheri hit
vallása-miatt jó barátját , Kaiser Lénárd lelkészt Passauban. Még ebben a hónap
ban ki tör t Wittenbergben a pestis. Az egész egyetem Jénába hurcolkodott, Luther 
maradt és szembenézett a halállal. Október 31-én volt tízéves fordulója a 95 tétel 
kifüggesztésének. Luther ezt családi körben meg is ünnepelte. Ez a nap felújítá 
lelkében a kiállott veszedelmeket, a pápai átkot, a wormsi ú ta t és a többit. Az év 
végén pedig Pack Ottó szász kancellár egy hamisított okmánnyal a vallásháború 
hírét költötte. Mindenki komolynak vette. Hesszeni Fülöp már meg is indítá a 
seregeit. Luther is a közeli háborúról ír leveleiben ; prédikációiban a sátán erejét 
és csalárdságát festi oly képekkel, mint az Erős vár. Ez volt ime az idő és alkalom, 



mely a reformáció nagy harci dalát megszülte, mely aztán 1528 nyarán már a 
nevezett könyvben meg is jelent. 

Nem mondvacsinált, nem is kultuszcélra készült ének volt ez, hanem 
belső élmény, a lelki megindultság, az ihlet órájának szülötte, miként első zsen
géje, az első két martyr éneke. Luther legegyénibb, legsajátosabb műve. Személyi
ségének t i tkát , jellemének sajátságait ebben fejezi k i leghívebben. Lutherrel ez 
az ének lényegben és formában egyazonos. Linke hymnologus azt mondja : Ez 
az ének Luther életének quintessentiája (Weim. 185.). És mily különös, hogy ez 
az eredete szerint annyira subjectív ének lett Luther egyházának legtárgyilago-
sabb, legkedveltebb, legjellemzőbb éneke. Ez is annak bizonysága, hogy Luther 
személyisége mennyire összeforrott egyházának küzdelmeivel és egész életével. 
Még nem diadalének a kivívott győzelem után, amint nevezni szokták, hanem 
szent harci dal a reánk váró veszedelmek között a végső diadal biztos reményével. 

Luther csak a kezdőverset, az alaphangot (Deus noster refugium) vette a 
46. zsoltárból s azután helyzetéhez és a viszonyokhoz képest szabadon fűzi tovább 
gondolatait. A hit, az Istenbe vetett bizodalom nagy erővel nyilatkozik meg 
benne. Szerkezete egységes, gondolatmenete logikus. Az egész ének rövid, k i 
fejezései tömörek, szinte szűkszavúak. Az ének egyes szavai felett még ma is 
vitatkoznak a nyelvészek és theologusok. Mi az az ,,egy szó" (ein Wörtlein), mely 
a világ urát porba dönti ? Egy sora (Und kein Dank dazu haben) igazi értelméről 
a weimariak (Brenner Oszkár) 1917-ben külön tudós értekezést írtak és a Dank 
szót nem a hála, köszönet, nem is a Gedanke (gondolat) 4 értelmében vették, 
hanem Luther szólásformáira és az egykorú legrégibb latin fordításokra hivat
kozva a „nolens volens" értelmében : Sive velit, nolit mundus. Az igét ne bántsa 
a világ, akár tetszik neki, akár nem. És ha Luthert már a kortárs, Bucer Márton 
sem értette meg, aki , ,nil tale cogitans" szavakkal fordította ezt a sort és ha 
a német nyelvészek ma is hajbakapnak miat ta: akkor hogyan tudjuk jól for
dí tani az Erős vár t mi szegény magyarok. Amint hogy most ez egy sor miatt 
meg kellene változtatni mind a 40—50 magyar fordítást, mert az igazi értelmét 
egy fordító sem találta el. A számos magyar fordítás sorsáról és a dallamáról 
alább fogunk szólani. Az eisenachi konferencia 1923-ban örömmel hirdette, hogy 
az Erős vár a világ legelterjedtebb éneke, mert 139 nyelven éneklik. A Pesti 
Hírlap közlése szerint (1923 okt. 20.) pedig már 180 nyelvre volna lefordítva. 

d) Luther énekeinek jellemzése. 

Összesen 36 éneke van Luthernek s miként az Erős vár is mutat/ja, a leg
több igazán az ihlet percének szülötte. Luther az Isten lelkétől ihletett, tehát 
igazi költő volt. Belső átérzés és megindultság, belső lelki kényszerűség hozta 
létre énekeit. Hideg ésszel, számítással és fontolgatással ilyeneket nem lehet írni. 
Köhler János amerikai aesthetikus ez évben ,,Das wunderbare in Luthers Poesie" 
cikkében éppen ezt fejtegeti és a greifswaldi Haussleiter János, is ezt bizonyítja 
Luthard lapjában. Csudálatos alatt az eredetit, a teremtőit , az élőt értik, mely 
a szívből fakad, a Szentlélektől ihletve, ellentétben a mesterkélttel, ésszerűen k i -
gondolttal. S ők nemcsak az Erős várban látják, hanem a ,,Jézus Krisztus dicsér
tessél, Mennyből jövök most hozzátok, Bűnösök hozzád kiál tunk" énekeket veszik 
példákul. Az utóbbin látszik, hogy Luther a zsoltár minden szavát átélte és a 
mély átérzés, a szólásra késztető ihlet percében öntötte formába. 5 Viszont azt 
sem tagadhatjuk, vannak Luther énekei közt is oktató jellegűek és kevésbé sike
rültek, melyeket az egyházi szükség, a kultuszreform, az oktatás ügye és más 
parancsoló okok hoztak létre. Ilyenek például a katekizmusi énekei. 

De legtöbb éneke valóságos mintaképe az evangélikus jó egyházi éneknek. 
Ő ennek a műfajnak igazi megteremtője. Luther előtt is énekelt már a nép egy-

1 A jó német Schmidt K . Jenő pozsonyi lelkész így értelmezte. 
5 E v . Luth . Kirchenzeitung. 1924, 329. 



házi éneket anyanyelven úgy a németeknél, mint nálunk. Luther maga kél védel
mükre, hogy a régiek közül különösen hármat tartsanak meg : Ein Kindelein 
so löbelich (mely „Dicséretes ez gyermek" kezdő sorral nálunk is megmaradt), 
Nun bitten wir den heiligen Geist, Gott sei gelobet und gebenedeiet. A két utóbbit 
át is dolgozta és kibővítette. De míg a középkori egyház csak megtűrte ezeket a 
népénekeket s nagy ünnepeken a hivatalos énekkarok mellett a népet nem engedte 
szóhoz ju tn i : addig Luther az énekléshez jogot és helyet biztosított a népnek, 
sőt az istentisztelet lényeges alkotórészévé tette a gyülekezet közös énekét. Ezzel 
nyert a mi evang. népünk, amelynek közbenjáró áldozópapra sincs szüksége, 
igazi aktív szerepet a kultuszban. Ez a vívmány korszakos jelentőségű a refor
máció történetében. Lényegesen megváltozott az énekek tárgya is. Megütközve 
monda Luther, hogy Szűz Máriának, az anyának, több himnuszt zengenek, mint 
a fiának, Jézusnak. Ezt a visszaélést is megszüntette. 

Ami Luther énekeinek általános jellemvonásait i l leti , az igazság, szépség, 
népiesség, gyülekezeti közösség és énekelhetőség követelményeit mind meg
találjuk benne. Herder kettős követelménye is : Einfalt und Wahrheit (egyszerű
ség és igazság) megvan Luther énekeiben. Semmit jobban nem kerül, mint ami 
fellengős, pathetikus és bombasztikus. Az ő erénye a népies egyszerűség. A nép
dalokat vette mintául, ezek formáit utánozta, mint például a szép karácsonyi 
énekében. Ő nem az udvari emberek stílusát utánozta, hanem azt, monda : T,Az 
édesanyái a házban, a gyermeket az utcán, a közembert a vásáron hallgasd meg 
és annak a szájáról lesd el." (T. i . a népiesség t i tkát . ) 

Énekei igazi közösségi, gyülekezeti énekek. Nem érzelgős vagy búskomor, 
nem szélsőséges egyéni érzelmeket tolmácsol, hanem amit mond, azt mindenki 
vele érezheti. Nem egyesben, hanem többesben énekel. Novalis éneke : „Ha min
denki elhagyna, Veled maradok én", a költőnek ilyen szembeállítása a gyüle
kezettel Luthernél képtelenség. Luther énekeit nyomban elfogadta a gyülekezet, 
mert a maga hangját hallotta benne, más költők évtizedekig is várhat tak erre. 

Luther énekei rövid, tömör, magvas énekek. Kevés szóval mond sokat és 
nagy erővel. Találó Nelle jellemzése, hogy inkább vésővel, mint ecsettel dolgozik. 
Legsikerültebb énekei alig hosszabbak, mint három-négy versszakból állók s 
ezekben is rövidek a sorok, még a szavakat is kurtí t ja. A rímeket, a formát nem 
csinálja finomra, inkább nyers és érdes. De mindig van a nyelvében erő és igazság. 
Feltételezi a gyülekezetről, hogy a kevésből is sokat ért. Nelle i t t is Goethebői 
citál Lutherre : „Was er weise verschweigt, zeigt mir den Meister des^Stils." 
(Amit bölcsen elhallgat, az mutatja nékem a stílus mesterét.) 

S végül lényeges sajátsága Luther költészetének az énekelhetőség.^ Kiváló 
zenei érzéke volt. Már Luther prózája is ritmikus, zenei, szépen csengő. Äz ének
ről pedig tudatosan is hirdeti ismételten, hogy az énekelhető legyen, ne'maradjon 
csak könyvbe és olvasásra szánt vers. „Die Noten machen den Text lebendig" 
(A hangjegyek teszik a szöveget élővé) — ez volt a mondása. Aranyigazság ez. 
Ezen dől el az énekeskönyvek sorsa. Luther az énekeit ebből a szempontból 
mindig kipróbálta. Ezért nyilatkozik róla a zenetörténet még ma is nagy el
ismeréssel. Nemcsak költő, hanem zenész is v o l t : hymnologus és zeneszerző. 

Hogy énekeinek tartalma pedig igazság volt, a bibliából és saját belső 
tapasztalatából merítet t és átélt vallásos igazság, azt az eddigiek után nem is 
kell külön bizonyítanom. Mint ilyen igazság talált oly könnyen ú ta t mindenek 
szívéhez. Luther e részben távolállott úgy a rajongóktól, mint a képmutatóktól . 

Hogy már a közeli kortársak is mennyire t ud t ák Luther énekköltészetét 
méltányolni, erre nézve Spangenberg Cirjék mansfeldi lelkésznek Cithara Lutheri 
munkájá t idézem, melyben már 1569-ben mondja : „Luther az összes mester
dalnokok között az apostolok kora óta a legjobb és legművésziesebb volt, akinek 
énekeiben egyetlen hiábavaló és szükségtelen szócskát sem találunk. Minden a 
legkedvesebb és legsimább módon esik és folyik a tollából, tele szellemmel és 
tanulsággal úgyannyira, hogy minden szava majdnem külön prédikáció vagy 
legalább külön emlékeztetés. I t t nincs semmi erőltetett, semmi kényszeredett és 



betoldott, semmi elrontott. A rímek jók és könnyen folyók, a szavak találók és 
választékosak, a gondolat világos és érthető, a dallam és hang kedves és szívhez
szóló, egyszóval minden dicső és pompás, hogy ereje és veleje van, buzdít és 
vígasztal és valóban hozzá hasonlót nem lehet találni, még kevésbbé, ami őt túl
szárnyalná ; amint minden kegyes léleknek be kell vallani velem, hogy Isten ő 
általa a mi énekeskönyvünkben valami nagyot, csudálatosát és különöset aján
dékozott nekünk, amiért mi néki mind örökké sem tudunk; elég hálát adni". 
(Koch E. i . m. I . 242.) 

e) Luther énekeinek elterjedése és az első evang. énekeskönyvek. 

Luther énekei ellenállhatatlanul hatottak és gyorsan közkinccsé váltak. 
Előhírnökei és terjesztői voltak ennek a házról-házra járó kántáló és rekordáló 
diákok, sőt az eneklőkoldusok is. Szenczi Molnár Albert mondja, hogy nálunk 
is a szegény diákok az ajtók előtt házánként és lakodalmokban is éneklettek és 
a könyvnyomtatás szűk volta miatt ezek lettek egyházi énekeink első terjesztői. 6 

Majd pedig csakhamar röpíveken jelentek meg egyenként is Luther énekei. Ilyen 
énekescédulákról összegyűjtve jelent meg 1524 január havában a nyolcas ének
füzet (Achtliederbuch) Nürnbergben Gutknecht nyomdájában. Ebben négy éneke 
volt Luthernek: Jer örvendjünk keresztyének, Bűnösök hozzád kiáltunk, Óh, 
Úr Isten, tekints hozzánk, Szívében szól a balgatag. Ezt a nyolc éneket is fel
használva adtak k i élelmes erfurti könyvnyomtatók Luther tudta nélkül még ez 
évben két énekes kézikönyvet is (Erfurti Enchiridion, egyik „zum Farbefáss", 
másik „zum schwarzen Horn" címzett műhelyből), melyeknek 25 éneke közül 
már 18 volt Lutheré. Előszava is van e kettős kiadványnak, melyekben csak a 
sorrend eltérő s ezeket az Előszóval együtt eddig Justus Jónásnak tulajdonították, 
de tévesen, amint a Weimari kiadás kimutatja. Az Előszó e két Enchiridion 
célját abban jelöli meg, hogy a gyülekezet is olvassa belőlük és tudja meg, mit 
énekel az énekkar s az eddigi „méhzsongás" (a tétlen fecsegés és susogás) szűnjék 
meg a templomban. Az ismeretlen jól elértette Luther szándékát, mert ő csak
ugyan a jó énekkarok hallgatása és az énekszövegeknek a könyvből való olvasása 
által akarta az egész népet is éneklésre taní tani . (Koch i . m. I . 247. Weimari kiad. 
35. k. 7. I.) . 

Nürnberg és Erfurt u tán még 1524 áug. havában magában Wittenbergben 
éspedig Luther szerkesztésében is jelent meg egy kiváló énekeskönyv (Geistliche 
Gesangbüchlein). Nem is egyszerű melódiák, hanem 32 német és 5 latin karének 
volt ebben, négy és öt hangra a tanuló ifjúság számára. És a szólamok száma 
szerint négy füzetben jelent meg. Ennek 32 német éneke közül már 24 volt Lutheré. 
Az egész könyvet Walther János torgaüi kántor segítségével Luther (és nem 
Walther) rendezte sajtó alá, amint Jonas és Bugenhagen féljegyzéséből (quos 
curávit doctor Martinüs excudi) kitűnik. Luther a „Tenor" feliratú füzetbe 
külön Előszót is írt. „Azért í ra t tak ezek négy hangra, úgymond, hogy az ifjúság
nak, amelyet különben is a zenében és igazi művészetekben kell nevelni, legyen 
Valamije, amiből az érzékies szerelmi dalok helyett valami üdvös dolgot tanuljön 
éspedig jókedvvel, amint ifjakhoz i l l i k ; azért is továbbá, mivel én nem vagyok 
azon a véleményen, hogy az evangeliom által minden művészet földre tapodtatnék 
és elpusztulna, miként néhány túlságosan szellemieskedő állítja ; hanem én minden 
művészetet, különösen a zenét szívesen akarom annak szolgálatában látni, aki 
adta és teremtette azokat." (Weimari 35, 474. 1.) íme mily helyesen vélekedett 
Luther már akkor a vallásnak és művészetnek viszonyáról. 

Luther ime az első ismert énekeskönyvét i t t is a templomi énekkarok 
számára adta k i , hogy a szép melódiákat ezektől tanulja meg a nép. Nagyobb 
énekeskönyveket csupán a melódiák hangjegyeivel a nép számára csak később 
adott k i . 0 t ehá t nemcsak egyes énekeket, hanem a biblia és káté mellett egész 

•• Postilla Scultetica, Oppenheim 1617. 1. Irodtört. Közi . 1911, 258: 



énekeskönyvet is adott egyházának. Az 1524. év — ezzel a négy alapvető énekes
könyvvel és Luther 24 énekével — ez a mi evang. énekeskönyvünknek születési 
éve. Ennek négyszázados évfordulóját ünnepeljük. Termékeny év volt Lutherre 
nézve. Hiszen énekeinek kétharmada már készen volt. Ezután még csak tizen
ket tő t írt. Utolsó énekeit halála előtt három évvel, 1543-ban írta. „Te, k i egység
ben három vagy" és „Mennyből jővén az angyalok" voltak az utolsók. 

1524 után nagy áradata indult meg az énekeskönyveknek. Ezek közül 
különös figyelmet érdemel a Hans Weiss által Wittenbergben nyomott és csak 
Rhau kántor leveléből ismert Sangbüchlein, mely a legújabb kritika szerint elő
ször közli az Erős vár t és Luthernek második Előszavát, mely eddig csak á Klug-
féle 1529. évi énekeskönyvből volt ismeretes (Weim., 303).. Ebben az Előszóban 
tiltakozik Luther az énekek megrontói ellen s kijelenti, hogy a szerzők neveit 
is kiírta, hogy a maga és mások nevei alá idegen és haszontalan énekeket be ne 
csempésszenek (Weim. 303. és 475.). Ekkor tehát Luthernek már sok éneke volt 
forgalomban. Erről tanúskodik a nyomdászról úgynevezett Klug-féle énekes
könyv, mely már Luther neve alatt jelent meg az előbbinek előszavával és a 
melódiák hangjegyeivel (Geistliche Lieder, Wittenberg, 1529.). Ennek 50 éneke 
közül 28 volt Lutheré, köztük az Erős vár is. Felvette Luther már ebbe Mária 
magyar királyné ismeretes énekét is, melyet sokan Luthernek tulajdonítottak, 
újabb kuta tások szerint pedig Brandenburgi Albert, a német lovagrend nagy
mestere, Maria kedvelt, bizalmas barátja és rokona ír la (Weim., 224.). Ez a Klug-
féle énekes azután kibővítésekkel még háromszor jelent meg Luther életében : 
1533, 1535 és 1543-ban. Az utolsó kiadás elején Luther „Viel falsche Meister 
jetzt Lieder dichten" kezdetű versben tiltakozott az énekrontók és hamisítók ellen. 

Közben 1538-ben írta Luther „Frau Musica" című szép költeményét, 
mint előszót minden jó énekeskönyvhöz (Weim., 483.). Eredetileg barátja, Walther 
János „Lob und Preis der löblichen Kunst Musica" című pályaverséhez írta ezt 
Luther. Költői szép formában szól benne a zene hatásáról és buzdít az éneklésre. 
Szintén 1538-ban írt szép ajánló előszót Rhau György volt kántor és nyomdász 
Symphoniae jucundae című zenegyűjteményéhez is. 1542-ben Klug József sajtóján 
halotti énekeket is (nyolc latin és hat németet) adott k i Luther (Christliche Gesang 
zum Begräbniss, Wittenberg, 1542.). Ehhez is hosszabb előszót írt, melyben a 
temetési szertartás helyes módjáról szól és polemizál a visszaélések (halottakért 
való mise stb.) ellen. Ne szomorkodjunk, úgymond, miként a pogányok, kiknek 
reménységük nincsen és szép vigasztaló helyeket ajánl a Szentírásból. (Közölve : 
Weim., 478.) 

Az utolsó és legbővebb énekeskönyv volt végül, amely még Luther életé
ben és ennek felügyelete alatt jelent meg, a Bapst-féle. Lipcsében, 1545-ben Bapst 
Bálint könyvnyomtató adta k i ezt hibátlanul és igen díszesen. Ebben a dallamok 
hangjegyeivel ellátva már 101 ének volt s köztük Luthernek is mind a 36 éneke. 
Nemcsak a fentebbi intőverset nyomatta ennek is a címlapjára, hanem ismét 
új Előszót írt ehhez is. Buzdítja a híveket, hogy buzgón és sokat énekeljenek, 
mert ez az Istennek tetsző áldozat. S azután megdicséri a könyvnyomtatókat 
(Bapst Bálintot névszerint is), akik szorgalmasan dolgoznak s a külső díszítés 
által is vonzóbbakká teszik az énekeskönyveket. (Közölve : Weim., 476.) 

Ezeken kívül már Luther életében is igen sok énekeskönyv jelent meg s 
ezek által lett az egyházi ének közkinccsé* De Luther ezzel sem elégedett meg, 
hanem 1529 jan. 24-én a szószékről is inté a híveket, hogy naponként éneklik 
előttük a diákok a német énekeket, végre há t meg kellett volna már tanulniok ; 
de a világi dalokat (Zeuterliedlein) jobban szeretik, mint ezeket. Minden család
apa taní tsa meg rajok az övéit, mert ezek az egyszerű emberek bibliája, vala
mint a tudósoké is. „Hogyan feltüzelik ezek az énekek a kegyesekét! Gondos
kodjatok tehát buzgón róla, hogy jobban megtanuljátok és énekeljétek azokat, 
mint eddig." (Köstlin I . , 542.) 

Az ilyen szavaknak meg is lett a hatása. Luther énekei szép dallamaikkal 
gyorsan keltek szárnyra s az igehirdetés mellett ezek is hódító fegyverei lettek a 



reformációnak. Contzen Ádám jezsuita, Miksa bajor herceg gyóntatója, mondta : 
„Luther énekei több lelket öltek meg, mint iratai és beszédei." (Liber politicorum, 
1620.) A kassai jezsuiták, Lubovienski és Pilgram még 1674-ben is azt mondják, 
hogy az eretnekeket „a római szent hittül az éneklésbeli zengésnek édesgetése 
vonta el, mintegy mézes madzaggal rajok kötvén a sok tévelygést". (Bogisich, 
Szegedi F. L . énekes-kve 7. 1.) 

De "az evang. egyház belső életében, templomban és házi áhítatosságban 
nagy hivatása voltba Luther által írt és szerkesztett énekeskönyveknek. A biblia 
és káté mellett ez lett az üldözött protestantizmus harmadik szentkönyve, mellyel 
az elnyomatás nehéz századait is átvirrasztotta. Luther különösen az énekeivel 
tudott az evang. híveknek úgy a szívéhez férkőzni. Énekírói munkásságának 
jelentőségét már a kortársak és a közel egykorúak is megértették. Befejezésül 
csak Selnecker Miklós lipcsei lelkész és tanár szavait idézem, aki énekeskönyvé
ben 1578-ban ezt a találó jellemzést mondja Lutherről : „Wittenbergből, mint 
azl igazi Hebronból jöt tek doktor Luthernek, ennek a drága embernek oktató és 
vigasztaló énekei, amelyekben a dallamnak, szónak, szövegnek és gondolatnak 
ereje és veleje van és mindent oly sajátszerű, művészi és épületes módon foglalt 
össze bennök, hogy azt kell mondanunk és bevallanunk : a Szentlélek volt bizo
nyára azok zeneszerzője és poétája ; valamint azt is, hogy ha dr. Luther Márton 
semmi más munkát nem végzett és Krisztus egyházának semmi mást nem hagyott 
volna maga után, mint csupán az egyházi énekeit és zsol tárai t : úgy ez is elég 
volna, soha sem tudnánk neki eléggé megköszönni és meghálálni ; elhallgatom a 
többi nagy és hasznos munkáját , amelyet Isten általa tett és adott nekünk, amely
hez hasonlót senki más ember által nem v i t t véghez ezekben az időkben, úgy
hogy Fülöp mester méltán szokta őt így nevezni: „A világ ez utolsó korszakának 
Illése, egyedül minden mindenekben." (Koch E. i . m. I . , 243.) 

Ezeknél szebb és méltóbb szavakkal mi sem adózhatunk a jubiláris évben 
az énekköltő Luther emlékének. 

I I . Luther, a zeneértő. 

írt-e^ Luther az énekeihez dallamokat is, miként ezt nálunk nem xsak 
Tinódi Sebestyén, hanem Batízi András és Sztárai Mihály is megtette ? Ez a 
kérdés tereli át figyelmünket^ Luther zenei tehetségére. A hagyomány ugyanis őt 
nemcsak költőnek, hanem nagy^ zenekedvelőnek, zeneértőnek, sőt zeneszerzőnek 
is mondja. 

Goldmark Károly, a kiváló magyar dalműíró művészi módon megzenésített 
egy kedves hangú versecskét, mely a zenének égi származását dicsőíti s Luther 
Márton neve alatt tette közzé : 

Oh szeresd a muzsikát , Mennyország az őshazája, 
Szent az ég ez a d o m á n y a ; Hol a kisded angyalok 
Nem ís földről származott , Magok is, muzsikusok. 

A vers ugyan nem Lutheré, de Anton Károly is „Luther und die Musik" 
című értekezésében közli az eredetiben (Wer sich die Musik erkiest) s szerinte is 
nagyon ráillik Lutherre, íme a költőt, k i a zene égi származását zengi, a hagyomány 
Lutherben keresi. 

Van a németnek egy szálló igéje is : Wo man singt dalass dich ruhig nieder, 
Böse Menschen haben keine Lieder. (Térj be oda bátran, hol dal csendül feléd, 
Gonosz embereknek nem hallod énekét.) 

Seume János német költő, a volt theologus kezdi így a versét (Die Gesänge) 
1804. s már Bűchmann (Geflügelte Worte 130.) reámutat , hogy ezt a gondolatot 
Luther', ,Frau Musica" verséből vette, ahol ezt mondja : Hie kann nicht sein 
ein böser Muth, — Wo da singen Gesellen gut. ( Nincs ott helye a véteknek, — Hol 
ifjak jól énekelnek). 

íme már a nép szája, a szóhagyomány is zenekedvelőnek mondja Luthert. 



De ő ennél több is v o l t : zeneértő elméletben és gyakorlatban, sőt énekdallamaivat 
s egy-két zeneművével a zeneszerző nevet is kiérdemelte. Lássuk ennek bizonyságail 
életében és a zenére vonatkozó nyilatkozataiban. 

Mint rekordáló, a házak előtt ,,panem propter Deum" Istenjievében kenye
ret kéregető diák is jól ér tet t Luther az összhangzatos énekléshez. Mint az úgy
nevezett Currenda tagjai (Kurrentschűler) sokat gyakorolták magukat a zenében, 
mert hiszen á~templomi énekkarban is Magdeburgban és Eisenachban ők énekeltek. 
Még a vidékre, a'falvakba is kijártak négy hangon énekelni. Maga Luther beszéli 
el, hogy ilyenkor egyszer egy földmíves a házából kilépve igen nyers hangon kiáltott 
rajok; hol vagytok, fiúk ? Rémülve futottak el, holott a jó embernek kolbász volt 
a kezében s nekik akarta adni. 

Erfurtban is a humanista diákok körében virágzott a muzsika. Celtis Konrád 
és társai poétái összejöveteleiken Horatius ódáit énekelték. A klasszikus vers
formák dallamait azután a németek és magyarok is átvet ték. Több költőnk is írt 
egyházi éneket sapphói versformára. Ilyenek voltak például még később is : Szerel
mes Jézus, vájjon mit vétettél és Krisztus Urunknak áldott születésén. A fiatal 
Luthert is Erfurtban mint vidám kedélyű muzsikust szerették társai. I t t tör tént , 
hogy egy kirándulás alkalmával Luther az akkori szokás szerint magával hordozott 
fegyverrel (talán tőrrel) véletlenségből megsebesítette magát s a combján egyik 
ütőerét is átmetszette. Míg e miatt a szobát kellett őriznie, azalatt tanulta meg a 
lant jaiéiul és periig t a n í t ó r n p s t p r nóllríil Kpcőhh ppHiff a f u v o l á n is (Querflöte. 
Querpfeiffe) megtanult játszani, amint ezt Walter feljegyzéséből tudjuk. Ugyanitt 
Erfurtban a zárdába való belépése előtt a búcsúestén 1505 jún. 16. társai^között 
lantjátékkal tolmácsolta lelkének borús hangulatát. Grisar jezsuita természetesen 
víg dáridónak szeretné ezt a búcsúzást feltüntetni. 

A zárdában is bő alkalma volt Luthernek magát ajzenében, különösen az 
éneklésben gyakorolni. A régi latin himnuszokat, a gregoriánus énekeket i t t ismerte 
meg. Még szerzetesi fiatalabb korában mondotta Luther egy hárfásnak : „Inkább 
olyan dalt pengess, amilyent Dávid játszott. Ha Dávid feltámadna, csudálkoznék, 
h ° g y l a z emberek a*zenének'mily magas fokára jutot tak el. Ha Dávid hárfán j á t 
szott, az bizonyára úgy hangzott, mint a Magnificat anima^mea Dominum a 8-ik 
tónusban, mert Dávidnak bizonyára (schlecht) decachorduma volt" . S még fiatal 
korában idézte Luther Virgiliust is : Tu calamos inflare leves, ego dicere versus. 
Gochlaeust már idéztük, aki szerint Luther a wormsi útján is 1521-ben Frankfurt
ban Jyagy Oppenheimben a* vendéglői szállásán lanton játszott és énekelt. Még 
rideg nőtlen és elhagyatott korában a wittenbergi zárda egyik cellájában tör tén t 
az is 1523-ban, hogy Luther, a munkától és lelki vívódástól kimerülve elájult. 
Barátai , Rhaw György könyvnyomtató (a volt lipcsei kántor) és a szintén zene
értő Edemberger theologus a földön elterülve talál ták és csak zeneszóval t ud t ák 
őt magához téríteni. Hálás szívvel kérte meg őtket, ha kedvük lesz a zenéléshez, 
csak látogassák meg máskor is minél többször. (Köstlin, I . 727). 

Házassága u tán pedig, midőn saját családi tűzhelye volt, akkor egész kis 
házi ének- és zenekart (Kantorei im Hause) gyűjtöt t maga köré. Szinte híresekké 
váltak ezek a családi zeneestélyek, melyek azután másfelé, még hazánkban is köve
tőkre talál tak. Maga Luther is énekelt, nem túlságosan erős, hanem tiszta, csengő 
tenor hangja volt. Barátja, Alber Erasmus brandenburgi szuperintendens mondja 
róla : „Luther jó muzsikus volt, finom, csengő, tiszta volt a hangja, akár énekelt, 
akár beszélt, nem volt kiabáló nagyhangú". (Köstlin, I I . , 518.) Márton és Pál fia 
is vele énekelt s valószínűleg a lánykája és neje is. Nagyobb társaság gyűlt össze 
asztalánál esténkint, diákok is voltak nála szálláson és így könnyen kikerült az 
ének- és zenekar. Luther már nőtlen korában mondta : „Ha gyermekeim volnának 
és módomban állana, nem csak a nyelveket és históriát, hanem az éneket és zenét 
is meg kellene tanulniok a mathematikával együt t" . Most tehát ura is lett a szavá
nak. Néha igen gondosan készültek a zeneleckére. Egyik barátjának, aki saját zene
szerzeményével ajándékozta meg, hálásan írta, hogy ő és az övéi asztal felett gyako
rolják, de még sok hibát ejtenek ; „a mi művészetünk, úgymond, még igen csekély ; 



nektek, zeneszerzőknek elnézőknek kell lennetek, mi is inkább eltalálni akarjuk, 
mint elhibázni". (Jehle, Luther und die Musik, 874). 

Ezeket a házi zeneestélyeket híven szemlélteti dr. Ratzeberger Máté, Luther 
háziorvosa. „Az is szokása volt, úgymond, Luthernek, hogy mihelyt asztaltársaival 
a vacsorát elvégezték, kihozta írószobájából a kótáskönyveket (partes, szólamokat) 
és azokkal, akiknek kedvük volt hozzá, zenélni kezdett. Különösen a régi mesterek 
jó szerzeménye, a gregoriánus ének és a chorál tetszett neki. Ha néha valamely 
énekben észrevette, hogy hibásan van kótázva, úgy azt a vonalakra írva nyomban 
helyreigazította. . . A responsoriumokat a kis fiainak : Mártonnak és Pálnak is vele 
kellett énekelni evés előtt az a sz ta lná l . . . ő is mindig énekelt a fiaival és a figurális 
zenében a tenort énekelte". (Anton K. 12.) 

Vendégei között mindig szívesen lát ta a zenészeket és gyakran volt nála 
ilyen társaság. így például 1538 dec. 17-én is hivatalosak voltak hozzá az énekesek 
s igen szép motetteket s egyéb dalokat énekeltek. Ekkor monda a zenéről e 
szép szavakat: „Mivel az Úr Isten ebbe a földi életbe, ami csupa lim-lommal 
teli, ilyen nemes adományokat is öntött és adott, mi lesz majd ama örök életben, 
ahol minden a legtökéletesebben és legvídámabbúl történik. Ez i t t csak a maté
ria príma, a kezdet". (Eri . kiad. 62. k. 308. Tischreden. Jehle, 897.) Midőn Mathe-
sius 1541-ben hét joachimsthali bányászt és tanácsbeli embert v i t t asztalához 
vendégül, Luther igen szívesen és vidáman fogadta őket s mivel néhány énekes is 
volt köztük, hallani kívánta, hogy hazájukban milyen a muzsika. (Köstlin, I I . 502.) 

És Luther ilyen társas összejövetelekben nemcsak az egyházi, hanem a 
világi zene iránt is érdeklődött. A trágár, erkölcstelen dalokat megvetette, ezt nem 
tartotta muzsikának. A rossz lantosok és hegedűsök, úgymond, csak arra valók, 
hogy meglássuk, micsoda jó és finom művészet a zene ; mert a fehéret nem ismer
hetjük jobban, mintha feketét állítunk ellenébe". (Jehle, 896.) De a tisztességes 
világi zenének ő is barátja volt, a népdalokat is kedvelte, egyházi dallamokul is 
átvette. Asztali beszédeiben panaszkodott egyszer, hogyan van, hogy világiak
ban (in carnalibus) oly sok szép versünk és énekünk (poéma et carmen) van, a 
lelkiekben (in spiritualibus) pedig annyi az élettelen és hideg; és példaképpen néhány 
német éneket (cantilenas Germanicas) mondott el, a volleni harcjátékról szóló 
éneket (den Thurnier von den Vollen. Erl . kiad. 62. k. 310. 1.) Egy más alkalommal 
a női nem jellemzésére is humorosan egy népdalt idéze t t : „Is t der Apfel rosenroth". 
(Anton, 13). Gyűjtötte is a világi énekeket. 1535-ben Link Vencel barátjának írt 
Nürnbergbe s kérte, hogy amennyi képet, rímes mondást, éneket, könyvet és mester
dalokat ez évben az ő német poétáik, formaszabóik és nyomtatóik festettek, ír tak, 
csináltak és nyomtattak", azt egy fiú által gyűjtesse össze és küldje el neki. (Jehle, 
874.) Mathesius, aki maga is tagja volt Luther házi énekkarának, Luther életrajzá
ban mondja : „Egy alkalommal (1540) jó emberek jelenlétében Didónak utolsó 
szavait énekeltük Virgiliusból: „Dulces exuviae (Aeneis, IV . 651.). Melanchthon is 
bele énekelt". Löwe Károly, a balladák nagy zeneművésze, hívta fel a figyelmet 
Mathesius e feljegyzésére s Didó szavainak zenéjét Luthernek tulajdonította. 
Ennek az éneknek hangjegyei, amelyek szerint Luther házában énekelték, még 
1538-ban megjelentek Rhaw György nyomdásznak Symphoniae jucundae művében 
(Wittenberg, 1538). Az új weimari kiadás (35. k. 538.1.) közli ezeket a hangjegyeket, 
sokan Luther szerzeményének tartják, de Mathesius nem mondja annak. 

A világi zene művelésével Luther nemcsak az egyházi, hanem az általános 
zenetörténetben is nevet és helyet biztosított magának. Az összes zenetörténetírók 
e téren is reformátornak ismerik e l ; példájával, lelkes beszédével szabadságot és 
elismerést vívott k i az egész zeneművészet számára. Családi körökben az úgy
nevezett házi zenét ő honosította meg, amelyből fejlődött k i a későbbi magasabb 
zeneművészet. Bach Sebestyén művészi zenereformjának már Luther volt az 
alapvetője. A külföldön még hamis leveleket is koholtak, amelyek Lutherben a 
nagy zenészt dicsőítik. Wági Aurél magyar zeneíró az Ország-Világ 1881. évfolya
mában (155.1.) „Luther Márton, mint zenész" címen Cockx Jeromos flamand írónak 
Stiegen János anversi zenészhez intézett és holland nyelvből fordított levelét közli 



dá tum nélkül. E szerint Cockx is a már családos Luthernek lett volna vendége és 
igen érdekes színes leírásban igen sokoldalú és kiváló zeneművésznek tüntet i fel. 
Csak ott árulja el magát a levélíró, ahol Luthert korcsmába járó, nagy sörivónak, 
sőt sörpápának mondja. Köstlin kimutatta, hogy ez és más flamand levelek, amint 
túlzásaikból már a laikus is kitalálhatja, hamisak és költöttek, bár megtévesztésül 
sok hiteles, elfogadható adatot is foglalnak magukban. (Köstlin I I . 682.) 

Hamis forrásokra semmi szükségünk, megbízható hiteles adatokból is k i 
tűnik, hogy Luther nemcsak zenekedvelő jó énekes és lantjátékos, hanem a zene 
elméletében is jár tas zenekritikus, hymnologus, sőt zeneszerző is volt, mert néhány 
melódiánk tőle való s egy motettet is írt. 

Luther jól ismerte a régi egyházi zenét, a gregoriánus éneket, a latin hymnu-
sok és a német énekek dallamait. A szükséghez képest fel is használta őket. De 
ismerte Luther saját korának jelesebb zenészeit" is. Panaszkodott egykor, hogy 
rövid idő alatt oly jeles finom zenészek, mint Finck Henrik (f 1519.), Josquin 
( t 1521.), Loroe Péter (Pierre de la Rue f 1518.) és mások meghaltak. Josquino de 
Pres, I . Miksa császár karmesterének, Senfl Lajos müncheni zenésznek és Walther 
János torgaui kántornak zeneműveit mind tanulmányozta Luther és Rupf Konrád 
wittenbergi kántort is bevonta munkatársai körébe. Josquinóról monda : Ez a 
hangjegyek igazi mestere, úgy kell nekik engedelmeskedni, amint ő akarja ; a többi 
énekmesterek pedig úgy csinálják, amint a hangjegyek akar ják ; minden zene-
szerzeménye vidám, természetes, szelíd és kedves, mint a fülemile éneke"'. Josquinó-
nak egy hat szólamú motettjéről, amelyben két tenort a másik négy hanggal ellen-
pontozatosan és mesterileg szövött össze, dícsérőleg mondja Luther, hogy Jodocus 
mily szellemesen csinálta ezt különösen ott, hol a ,,Haec dixit Dominus" és a 
„Circumdederunt gemitus mortis" szavak zenéjét észrevehetően és oly kedvesen 
szőtte egymásba". (Jehle, 875.) 

Igen nagyra becsülte Senfl Lajost is, aki előbb Bécsben, most pedig München
ben volt udvari karmester. Asztali beszélgetéseiben olvassuk, hogy midőn egy 
alkalommal Senfl művészi szép motettjeit énekelték, Luther nagy dicsérettel 
jegyzé meg : „Ilyen motettet nem tudnék írni, ha szétszaggatnám is magamat, 
amint viszont meg ő nem tudna a zsoltárokról úgy prédikálni, mint én. Mert 
a Szentlélek ajándékai különbözők, amint egy testben is különbözők a tagok". 
Senfl r. katholikus volt. Luther 1530 okt. 4-én Koburgból mégis egy bizalmas 
hangú és a zene szeretetétől á tha to t t igen szép és jellemző levelet írt neki. Ne ijed
jen meg tőle, az eretnektől, úgymond, mert ő is félve ír, de aggodalmát legyőzte 
a zene iránt való szeretete. Ő még ellenségeit, a bajor hercegeket is tiszteli, mivel 
ápolják és becsülik a zenét. E levelében is a zenét mindjárt a theologia mellé 
helyezi. „Ich liege und schlafe ganz in Frieden" (In pace in id ipsum) kezdetű 
éneket kéri tőle több hangra letéve. Ennek melódiája őt már ifjúkora óta sokszor 
felvidámította és sokkal inkább most, midőn már a szövegét is érti. A levél záró
szavaiban Senfl egész énekkarát is tisztelettel üdvözli. (Anton 15. Jehle, 876.) 

Senfl teljesítette is Luther kérését, amint ezt Mathesius és Ratzeberger fel
jegyzi, sőt amint Kőler Dávid zwickaui zenész „Zehen Psalmen Davids" (Leipzig, 
1551.) művében említi, Senfl a kért éneken felül még a Luther magyarázataiban 
akkor megjelent 118. zsoltár 17. versét is : Non moriar, sed viuam (Nem halok 
meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak dolgait) megzenésítette és a reformátornak 
vigasztalásul megküldte. Senfl Lajoson kívül ezt a zsoltárverset Walther János, 
a torgaui kántor is megzenésítette öt szólamra. Ez a vers Luther lelkével is koburgi 
magányában és ottani nehéz helyzetében annyira összenőtt, hogy ő maga is négy
hangú éneket írt reá még 1530-ban. Mathesius mondja, hogy Luther ezt a „Non 
moriar" zsoltárverset Koburgban a szoba falára írta a melódiájával és Ratzeberger 
orvos is bizonyítja, hogy ő Koburgban Luthernek ezt az írását még 1550-ben is 
lá t ta „a fáskert az ú. n. liget felé eső szobában". És Luthernek ez a négyhangú 
zeneműve fenn is maradt barátja, Greff Joakim „Lazarus redivivus" című drámájá
hoz mellékelve. Liliencron és Kroyer zeneszakértők is ezt Luther eredeti zene
művének ismerték el. Richter Ottó drezdai zenetanár, mint ilyent, a reformáció 



jubileumára 1917-ben külön ki is adta és benne van a weimari kiadásban is. Ez a 
ritka drága emlék Luthert ime zeneszerzőnek bizonyítja. (Köstlin, I I . 201., 244. 
Weim. 35. k. 535.) 

De van ennek egy más bizonysága is szintén Koburgból. Luthert i t teni 
aggodalmas napjaiban főfájás és egyéb betegség is gyötörte. De jó humora i t t sem 
hagyta el, erőt vett rajta. Egyszer i t t valamiféle papiroson három hangra írt ének, 
mint maga mondja „tricinium in cloaca inventum" akadt a kezébe és nyomban 
tréfára gondolt. Az éneket negyedik szólammal is kiegészítette (ime tehát ér te t t 
a zeneszerkesztéshez) s oly kéréssel küldte ezt levélben 1530 május 15-én Agricola 
János nevű barátjához Augsburgba, hogy onnan küldjék vissza néki és írják a 
kísérőlevélbe, hogy ez az ének Augsburgban a császár és Ferdinánd király üdvöz
letére készült és igen nagy tetszésre talált, ő majd a hangjegyet és levelet Rőrer 
György wittenbergi diakónushoz, az elbizakodott zenekritikushoz fogja továb
bítani s ezzel a megtévesztéssel fogja majd Rörer zenetudását megtréfálni és lelep
lezni. Ez a levél Luthernek nemcsak a jó humorát jellemzi, hanem azt is bizonyítja, 
hogy jár tas volt a négyes hangra való zeneszerkesztésben is. (Köstlin, I I . 203. 
Neue Kirchl . Zeitschrift 1911. 524. Weim. 35. k. 538. Richter 0. Non moriar 3.) 

Hogy a többhangú figurális éneklésnek t i tká t mennyire elleste Luther, az 
kitűnik Rhaw György kótáskönyvéhez (Symphoniae jucundae Wittenberg, 1538.) 
írt szép előszavából is. I t t mondja többek között : „Különösen a művészet által 
kipallérozott zenében lehet Istennek nagy bölcsességét csodálni. Az egyik egyszerű 
dallamot énekel s mellette három, négy vagy öt hang is megszólal, melyek emez 
egy körül ugrándoznak és játszadoznak s csudálatraméltóan sokféle módon és 
hangon szépítik és ékesítik azt az egyet; mintegy mennyei körtáncot lejtenek, 
nyájasan találkoznak és szívélyes kedvességgel karolják át egymást. Aki ezt nem 
tartja Isten kimondhatatlan csodaművének, az faragatlan tuskó és nem érdemli 
meg, hogy mást halljon, mint szamárordítást és disznók röfögését". Az összhang-
zatos és ellenpontozatos több szólamú zenének szövevényét és művészi szépségét 
ily népies szemléltetéssel csak az tudta leírni, aki maga is beavatott volt annak 
titkaiban. 

A k i elméletileg és gyakorlatilag ennyire jár tas volt a zenében s amellett 
költő is, az méltán nyúlhatot t hozzá a templomi ének s az egész liturgia reformálá-
sához is. De Luther nem volt elbizakodott ember, szakértőket vett maga mellé. 
Ott volt Rhaw György, a wittenbergi nyomdász, a hangjegy nyomás mestere, k i 
előbb Lipcsében volt kántor . Luthernek Eck Jánossal való vitáját 1519-ben Lipcsé
ben ennek a Rhawnak tizenkét hangra írt zenés miséjével kezdték meg. Bevonta 
Luther tanácskozásaiba Rupf Konrádot, a helybeli öreg éneklőmestert is. És külö
nösen Walther Jánost , a jeles zenészt hívta segítségül. Walther Bölcs Frigyes 
karmestere volt Torgauban, k i több choráldallamot, sőt énekszövegeket is írt . 

Luther tervszerűen készült a munkához. Előleges levelezés után és a választó 
fejedelem engedélyével 1524 október havában magához hívta Torgauból, Rupf 
Konrád a másik kántor úgyis helyben volt. S ez a két zenész ekkor három hétig 
volt Luther és Bóra Katal in vendége. Ez volt most az igazi „Cantorey im Hause", 
amint Luther nevezte. Egész nap komoly munkával voltak elfoglalva, este pedig 
Melanchthon és a többi jóbarát jelenlétében sorra kerültek üdülésül Josquin és 
Senfl szép motettjei. Walther maga emlékezik boldogan a Luther házában töl tö t t 
szép napokról. 7 Először is a lelkész és az énekkar számára állapították meg a 
liturgikus énekeket, mert akkor a lelkész nemcsak az úrvacsora szerzés igéit, hanem 
az evangéliumot és epistolát is úgy énekelte. Mig Rupf és Walther tollal kezében 
az asztal fölé hajolva írta a hangjegyeket, addig Luther a szobában fel s alá járva 
énekelte vagy fuvolán játszot ta a szöveghez való dallamokat. Még ma is meg van 
egy kótalap, melyre Luther a liturgikus ének első tervezetét Walther számára 
feljegyezte. (Köstlin, I I . 15.) Luther a zenei részt jobbára a két szakembernek 

7 Elveszett eredeti feljegyzését Praetorius Mihály mentette meg Syntagma Musicum 
(Wittenberg, 1615.) című művében. 



^engedte át, de maga is beleszólt. „Ti, uraim, a t i muzsikátokat és hangjegyeiteket 
dicséretesen értitek, de ami a vallásos szellemet és Isten igéjét il leti , azt hiszem, 
ehhez nekem is szabad szólanom". 

Ekkor készült a német Sanctus is (Jesaia dem Propheten das geschah), 
melynek dallama Walther határozot t kijelentése szerint Luthertől való. (Ennek 
hangjegyei megvannak a magyar Luther IV. kötetének 474—6. lapján.) Magát 
Walthert is meglepte Luthernek a szöveg- és dallamegyeztetésben való ügyes
sége s meg is kérdezte : hol tanulta ezt. Luther mosolyogva válaszolta : Virgilius, 
a poéta taní to t t meg reá, aki verseit és szavait oly művésziesen tudja a leírt esemé
nyekhez alkalmazni. „ így kell, úgymond, a zene hangjegyeit és dallamait is. a 
szöveghez szabni". Az i t t készült liturgikus énekekre Luthernek az 1526-ban 
megjelent „A német mise" című művében volt szüksége. De bizonyára más énekek 
dallamait is szóba hozták és megállapították már ekkor. 

Luther e közös munkánál a részletekben is kiváló műízlésének adta jelét, 
így Walthernek azt monda többek közö t t : „Krisztus Urunknak beszédei nyájasak 
és kellemetesek, azért áz evangéliumhoz sextum tonum (a hatodik egyházi hang
nemet) vegyük. Szent Pál apostol pedig komoly, azért az épistolához octavum 
tonum (a nyolcadik hangnemet) kell venni". Walther, a jeles muzsikus általában 
igen jó véleménnyel volt Luther zenei talentumáról is. „Tudom és bizonyítom, 
úgymond, hogy Luther, Istennek.ez a szent embere, k i a német nemzetnek prófé-
lája és apuslola volt, a zenével úgy a choralis, mint a figurális éneklésben igen 
nagy kedvvel foglalkozott és én sok kedves órán énekeltem vele, Szembetűnőleg 
látja, hallja és érzi az ember, hogy Lutherben, ki a legtöbb chorál ének szövegét 
és dallamát is írta, maga a Szentlélek munkálkodott és egyebek közt a német 
Sanctusból is látni, hogy a hangjegyeket a szövegre a helyes accentus és concentus 
szerint mily mesterileg és jól alkalmazta". Ime, illetékes szakember mond Luther
ről i ly kedvező bírálatot s ő bizonyítja, hogy dallamokat is szerzett. (Koch, I . 456. 
Köstlin, I I . 15. Weim. .35. k. 82.) 

Walther azzal is kimutatta Luther iránt való tiszteletét és háláját, hogy 
1530-ban egy kótáskönyvet ajándékozott neki, mely csak újabban került elő. 
A címlapon rajta van Luther neve e szavakkal: „Ha t mir verehret mein guter 
Freund Herr Johann Waither Componist Musice zu Torgau, 1530". Ez az úgy
nevezett Kade-féle Luther-codex, melyet Kade Ottó tanár 1871 adott k i Drezdá
ban s azóta .hasonmás lenyomatokban is ismeretessé vált. 137 melódia van benne 
tenor hangra, 23 német, a többi latin szövegre, több melódia Walthertől való. 
Ebben van meg először az Erős várunk dallama is Walther kezeírásával. Nyom
tatva csak 1531-ből ismeretes. Nagy vita indult meg, hogy hiteles-e ez a codex ? 
Runze, Albrecht, Spitta és más tekintélyek hitelesnek veszik, csak az évszámot 
kell későbbre tenni, mert 1545 és 155.1-bői való melódiák is vannak benne, amelye
ket bizonyára utólag írtak bele a codexbe. (Weim.. 35., 85.) 

Luthernek zenei tehetsége tisztázva lévén, rátérhetünk az i t teni legfonto
sabb kérdésre : mely dallamok valók tehát magától Luthertől .?. Régente majdnem 
minden énekének dallamát is tőle származtatták. De kiderült, hogy ezek jórésze 
középkori, néhány pedig Walthertől való. É s újabban a túlzó s különösen a róm. 
kath. krit ika már minden dallamot el akar vitatni. Luthertől, még az Erős várt is. 
A weimari kiadás alapos zenekritikája három dallamra nézve tartja fenn és bizo
nyítja meggyőzően Luther szerzőségét s ezek : Erős vár a mi Istenünk, Ézsaiás 

. próféta lát ta Őt (ezt Walther mondja határozottan Luther dallamának) és Mi 
Atyánk, k i vagy mennyekben. Egy 1539. évi külön nyomta tvány mondja ezt a 
dallamot is Lutherének. É s mint fentebb láttuk, még a Mennyből jövök most 
hozzátok dallamát vehetjük ezekhez negyediknek. Moser hallei kiváló zenész is 
a weimari kiadásban Luthernek tulajdonítja és Abert berlini zenész is. A r, kath. 
Baumker Kelemen merész állítását, aki az Erős vár dallamát régi énekfoszlányok
ból összeférceltnek akarta feltüntetni, Zahn, Moser, Abert és más jeles zenészek 
erélyesen visszautasították. Baumker módszere Mark Twain anekdotájára emlé
keztet, k i a püspök prédikációjára azt mondta, hogy ennek minden szava már 



nyomtatva is megvan otthon egyik régi könyvében s mikor előhozatták vele, a 
szótar volt ez a könyv. Luther dallama is csak igy van meg a gregoriánus szótár
ban. Hogy a kisebb dalmotivumok egymással találkoznak, arra sok példa van. 
Még e négy Luther-féle dallamban is megtörténik az, amit talán kevesen figyeltek 
meg, hogy a Mennyből jövök most hozzátok 4-ik dallamsora teljesen ugyanaz, 
mint az Erős várunk 2-ik, 4-ik és 9-ik sora. Ez a sor ugyanis háromszor ismétlődik 
iaz Erős várban s megvan egyszer a szép karácsonyi dallamban is. Kedvelt és 
megszokott dallamformája lehetett a reformátornak. S ha valahol ilyesmi rövid 
hangsor a gregoriánus énekekben is talál tatnék, azért ez nem volna még plágium, 
így Haydnt, Beethovent is meg lehetne vádolni. (Abert H . Luther und die Musik, 
10. 1.) 

Luther nem pályázott a zeneszerzők dicsőségére, elég érdemet szerzett ő 
az örökbecsű énekszövegekkel is. Azt még Baumker is elismeri róla, hogy tudott 
volna dallamokat szerezni ha akar; de ő a régi j ónak mindenkor nagy barátj a volt s fő-
érdeme, amint Storck Károly megállapítja, abban áll, hogy a gregoriánus him
nuszok s az egyházi és világi népdalok javá t finom művészi érzékkel kiválogatta 
és az egyház számára feldolgozta. (Weim. 35., 85.) Hogy négy eredeti dallamot 
mégis írt, az csak ráadás volt a nagy adomány mellett. Úgy is mint költő, úgy is,, 
mint zeneszerző végtelen nagy szolgálatot tett egyházának. 

Zenei tudása és alkotásai mellett figyelmet érdemel az a nagy lelkesedés 
és elragadtatás, mellyel Luther a zenének, mint Isten égi adományának szépségét 
dicséri és pedagógiai hatását is hirdeti. Milyen fontos elvi kijelentés volt már 
1524. első énekeskönyvének előszavában : „Én nem vagyok azon a véleményen, 
hogy az evangéliom által minden művészet a földre tapodta tnék ; én minden művé
szetet, különösen a zenét szívesen látom annak szolgálatában, aki adta és terem
tette". Könyveiben, leveleiben, asztali beszélgetéseiben nem győzi eléggé dicsérni: 
a sacra musica égi ajándékát. Senfl karmesterhez írt levelében 1530. mondja : 
„Én nem szégyenlem nyíltan bevallani, hogy a theologia u tán nincs semmi más 
művészet, mely a zene mellé volna állí tható, mert egyedül ez képes arra, ami 
különben csak a theologiának áll hatalmában, hogy a kedélyt megnyugtatja és 
felvidámítja, bizonyságául annak, hogy az ördög a szomorú gondok és nyugtalan 
gondolatok ébresztője a zene hangja elől éppen úgy elfut, mint a theologia szavai 
elől. Azért a próféták egy művészetet sem gyakoroltak annyira, mint a zenét, theo-
iogiájukat ugyanis nem a geometriához, sem az arithmetikához, sem az astrono-
miához, hanem a zenéhez fűzték, úgy, hogy az igazságot zsoltárokban és énekek
ben hi rdet ték" . Elragadtatva szól a zene szépségéről és hatásáról Rhaw könyvé
hez (Symphoniae jucundae, 1538.) írt előszavában is : „Oh micsoda dicső muzsika 
az, amellyel a Mindenható az ő égi énekmesterét, a kedves fülemilét és kisded 
taní tványai t , az ezernyi madársereget a levegőben megajándékozta ! Mindegyik 
fajtának megvan a maga módja és melódiája, a maga édes pompás hangja és 
csodálatos koloraturája, melyet a földi ember sem utánozni, sem megérteni nem 
tud. Ezt lá t ta lelkében Dávid király, midőn a 104. zsoltárban (12. v.) mondja: 
„Azok mellett lakoznak az égi madarak és a fáknak ágai közül szólnak". És mind 
ezek felett k i tünte t te Isten az embert ezzel a művészettel, hogy semmi sem fogható 
ahhoz, ha az ember hangja megzendü l . . . Egy szóval a nemes zeneművészet Isten 
igéje u tán legnagyobb kincs a földön. Ez kormányozza gondolatainkat, szívünket 
és lelkünket. A bánatos szívűt felvidítja, a vadat és fékezhetlent megszelídíti, 
Dávid a hárfával űzte k i Saulból a gonosz lelket. Elizeus is, midőn prófétálni akart, 
előbb a hárfán játszót hívatot t magához. Ezért akar ták atyáink is mindenkor, 
hogy zene legyen a templomban". 

Ez a tárgy, a zene szépsége és szelídítő hatása annyira felindítá Luthert, 
hogy verset is zengett róla. Walther János zenekönyve elé 1538 (Lob und Preis 
der löblichen Kunst Musica) írta ezt „Frau Musica" címen s egyszersmind elő
szónak ajánlotta minden jó énekeskönyvhöz. Ebben is a zene által ébresztett 
örömöt mondja a földön legnemesebbnek. Ebben van a szállóigévé vált pár vers : 
„Hie kann nicht sein ein böser Mut, Wo da singen Gesellen gut". Szomorúság és 



minden gonosz indulat eltűnik a zene hatása alatt. Istennek is tetszik ez a művé
szet, mert hisz meggátolja a sátán műveit. Hivatkozik i t t is Dávid és Elizeus 
példáira. Az év legszebb szakában tavasszal zendül fel a zene, midőn a sok égi 
madár, élükön a fülemile zeng dalt az alkotónak. Hogy ne dicsérné tehát Istent az 
ember ! Ez a rövid tartalma a 40 sorból álló kedves versnek, Lutherünk költői 
művének. 

Luther magáról mondta Senfl motettjeiről való megemlékezésekor : ,,A zene 
szép és dicső ajándéka Istennek és közel áll a theologiához. Az én kevés zene
tudományomat sokért nem adnám. Az ifjúságot mindig rá kell szoktatni erre a 
művészetre, mert finomak és ügyesek lesznek általa az emberek (Eri. 62. k. 309.). 
Saját fiának zenei kiképzését Walther Jánosra bízta s erről írta neki : , ,Én theolo-
gusokat nevelek, de az a célom, hogy grammatikusok és muzsikusok is legyenek". 
(Anton 6.) Különösen az iskolákban sürgette a zeneoktatást. Asztali beszélgetései
ben mondotta : ,,A zenét mindenkor szerettem. Ak i ezt a művészetet érti, az jó 
modorú és mindenben ügyes. A zenét meg kell tartani az iskolákban, mert szükség 
van reá. Az iskolamesternek énekelni kell tudnia, különben nem tűrhetem. A fiatal 
embereket is a lelkészi hivatalra nem kell addig felavatni, míg az iskolában nem 
próbálkoztak és nem gyakorolták magukat". (Eri . 62. k. 308.) Az egyházlátogatá
sok alkalmával is (1528—30.) gondja volt a zenére. Elrendelte, hogy ha más nem, 
akár az egyházfi is taní tsa meg a gyermekeket a német énekekre, hogy az érzékies 
szerelmi dalok helyett az egyháziakat énekeljék. Torgauban 1529-ben fizetést 
rendelt az orgonista számára, hogy az isteni dicső művészetet, a zenét fenntartsa. 
„A zene fele disciplina és nevelő mester, mely az embereket finomakká, szelídekké, 
erkölcsösekké és okosabbakká teszi". (Jehle, 895. Köstlin I I . 39. Eri . 62 k. 307.) 

Voltak, akik Luthernek a zenéért való rajongását meg is sokalták és meg
szólták érte. Fenntebb Cochlaeust már lát tuk, aki gúnyosan hasonlította őt 
Orpheushoz. Mások is szemére vetették, hogy a lanton játszik. (Köstlin I . 727.) 
Még egy későbbi lelkes hívének, Claus Harms prédikátornak is, aki pedig újabb 
95 lutheri tétel kiadásával utánozta a reformátort, kicsúszott a száján, hogy 
Luther „musiktoll" bolondja volt a zenének. De megtették ezt Zwinglivel is, 
aki fiatal korában szintén nagy zenész volt, több hangszeren játszott, mint Luther, 
de a templomból mégis száműzte a zenét. (Jehle, Merle d Aubigné 890.) Mikor 
Zürichbe pályázott , azt mondták rá : „ein Lutenschlager und evangelischer Pfiffer". 
S ha Kálvinról is Doumergue és Révész újabban (Művészet és érzelem Kálvinnál, 
1922.) örömmel állapítják meg, hogy nem volt ellensége a zenének : akkor a mi 
énekes és lantos Lutherünknek régi dicsőségéből mi sem engedünk. 

Midőn János választófejedelem 1530-ban Torgauban az udvari kántorságot, 
melynek élén Walther állott, feloszlatta, Luther az asztaltársai előtt nagy haraggal 
fakadt k i : „Néhány nemes és néhány léhűtő azt hiszi, hogy az én kegyelmes 
uramnak most megtakar í tot tak 3000 forintot a muzsikán, holott ennek fejében 
30 ezret is eltékozolnak haszontalanul. Királyoknak, fejedelmeknek és uraknak 
kell a zenét fenntartani, mert a hatalmasok és uralkodók tiszte, hogy a művésze
teket és törvényeket megvédjék". Luthernek és Melanchthonnak sikerült is Walthert 
az állásában megtartani. De Köstlin zenetörténete szerint, mivel az udvari énekkar 
ekkor mégis feloszlott, Walther a polgárokból toborzott énekeseket, akik önként 
és ingyen énekeltek a templomban is. így alakult meg az első önkéntes énekegylet, 
a torgaui kántortársaság. Ezt a példát mások is követték. És az eddigi aristokra-
tikus udvari ének- és zenekarokkal szemben így keletkeztek a polgári énekkarok, 
amelyeknek nagy szerepük lett a népművelésben. Luther ezeknek a jelentőségét 
nagyon is megértet te , Torgauban is anyagi segélyt eszközölt k i a fejedelemtől, 
mint vizitátor gondoskodott az ifjúság zenei oktatásáról, a kántori és orgonista
állást különválasztotta ; a chorus musicus és'az éneklő ifjak (die Kurrende) ezután 
nagyobb figyelemben részesült. Mind a két intézmény meg volt már előbb is, de 
Luther által új és maradandó jelentőséget n vertek. (Köstlin H . A. Musikgesch. 
294. Köstlin J. I I . 15. Eri . 62. k. 307. 1.) 

így nyert Luther zenetörténeti jelentőséget a polgári énekkarok támoga-



tásával is. Miként a szerzetességgel szemben a, világi élethivatásnak, úgy az egyházi 
zenével szemben a világi zenének szabadságáért és erkölcsi értékéért is síkra szál
lott. Azt akarta, hogy a zene ne legyen egy külön rend kiváltsága, hanem az 
egész népet egybefoglaló művészet. Felismerte a zene szociális jelentőségét. Ilyen 
polgári énekkarból került k i Bach Vida, a pozsonyi molnár és pékmester, a nagy 
Bach Sebestyén őse, akinek családjában erős tradíció volt a zene ápolása. Maga 
ez a legnagyobb Bach is Luthernek lelkes híve, akinek müveivel van tele a könyv
tára. Luther énekeit igazi értékük szerint ő ismeri fel újra. Az Erős vár dallamát 
művészi harmonizálással teszi halhatat lanná. A reformátortól örökli Bach a val
lásos evangélikus szellemet, mely zeneműveit jellemzi, valamint azt az erős meg
győződést és magasabb művészi felfogást is, hogy a zene nem üres szórakozás, ha
nem erkölcsi nevelő eszköz. 

Luther dallamát, az Erős vár t zeneileg méltányolta és értékesítette Meyer-
beer, a Hugenot ták című dalművében. Sőt a buzgó katholikus Liszt Ferenc is 
külön á t i ra tban dolgozta fél. Ime így írta be nevét Luther az általános zenetörté
netbe is. De mi benne most csak az evang. egyházi zene atyját , az Erős vár hatalmas 
dal lamának szerzőjét ünnepeljük. Az énekköltő mellett a zenész emlékének is 
hálával adózunk. 

I I I . Luther énekei magyar irodalmunkban. 

Luthernek nem csak a 95 tételét, kis kátéját, bibliafordítását és vitairatait, 
hanem magvas, szép egyházi énekeit is korán megismerték a magyarok. Nem csak 
kereskedők, könyvárúsok voltak a közvetítők, hanem a Wittenbergben jár t magyar 
tanulók is behozták ezeket magokkal. Több magyar ifjú még magának a nagy 
reformátornak ajkáról és lantjáról is hallhatta ezeket az énekeket. 

Hazánkban is a németajkú kereskedő és bányavárosokban korán és minden 
nehézség nélkül énekelték a hívek Luther énekeit eredetiben az anyanyelvükön. 
A hazai tóta jkú gyülekezetekben is korán meghonosodtak a reformátor énekei, 
sőt Szegedi Gergely énekeskönyvének lefordításával a románok között is. De mi 
most i t t Luthernek csak a magyar nyelvre lefordított énekeit s ezekkel általában 
Luthernek a magyar protestáns énekköltészetre és a magyar egyházi zenére 
gyakorolt ha tásá t kutatjuk. Nem csak az énekszöveget, hanem a Luthertől á tve t t 
dallamokat is figyelemmel kell kísérnünk. Luther példája kedveltette meg magyar 
taní tványaival az énekművészetet is. Luther köréből Wittenbergből jöt tek haza 
azok az első magyar énekszerzők, akik i t t először adtak k i hangjegyekkel és zenei 
utasításokkal ellátott énekeket és énekeskönyveket. így tehát Luthernek hatását 
úgy a magyar prot. énekköltészetben, valamint az egyházi zenében is nem lesz 
nehéz kimutatnunk. 

a) Luther és az első magyar port. énekszerzők. 

A magyar egyházi ének és zene történetében Luther nevének első fecskéje 
a budai várban tűnik fel. I t t volt I I . Lajos és Mária királyné udvari zenésze a 
jeles Stolzer Tamás, aki Sziléziából származott ide, nálunk is több kiváló zene
szerzeményt írt és Budán 1526. halt meg. Neve az általános zenetörténetben is 
ismeretes. Erről van feljegyezve, hogy motett formájában figurális zenét írt 
Luthernek ,,Noli aemulari" kezdetű zsoltárfordításához. Stolzer szerződtette az 
udvarhoz a szintén sziléziai származású Lang János jeles zenészt és tudós huma
nistát, aki Budán énektanító volt és az ifjúsági énekkart vezette. Zoványi és több 
történetíró ezt a Lángot is már Luther hívei közé sorozza.8 

Mária magyar királyné ismeretes szép egyházi énekét is kapcsolatba 
hozták Lutherrel, aki ezt már 1528. és 1529. évi énekeskönyveibe is felvette 
é s p e d i g ezen a címen: „Das Lied der Königin Maria von Ungarn." A refor-

8 Köst l in A. H . Musikgesch. 306. Századok 1906. 552. Fogel J . I I . Lajos udvara. .87. 



mátor ezzel a magyar királynénak a protestáns istentiszteletben emelt korai 
emléket. Többen ezt az éneket, melynek versfőiben benne van a három szótag : 
„Ma-Ri-A", magának Luthernek tulajdonították, mivel a reformátor egy ifjúval 
vigasztaló levelet és zsoltármagyarázatokat is küldött a királynénak. De Branden
burgi Györgynek Kolde Tivadar erlangeni tanár által 1896. felfedezett levele végre 
eldöntötte a szerzőségnek vitás kérdését. A brandenburgi őrgróf ugyanis Frank
furtban 1529 jan. 15. írja Ansbach városának : „Wir schicken euch auch hierinnen 
verschlossen ein lied, das des konigs Swester Konigin Maria wider iren b rüder 
gemacht, do er ir einen Cristlichen prediger verjagt hat." Ezzel a világos bizonyí
tékkal szemben nem állhat meg Spitta, Tschackert és Lucke feltevése, kik az 
énekíró Brandenburgi Albertben, György fivérében és Mária bizalmasában keresik 
az ének szerzőjét. 9 A magyar királynénak ezt a Luther nevével kapcsolatos régi 
énekét a hazai német gyülekezetek eleitől fogva énekelték. Magyar nyelven csak a 
békéscsabai énekeskönyvben (1860) fordul elő először és felvette az új dunántúl i 
ev. énekeskönyv is 1911. Haán Lajos, Jeszenszky Károly és Gaál Mihály fordí
totta magyarra. 

Luther énekeiről az első hirt hazánkba a németek hozták, de hamarosan 
léptek ezek nyomába magyarok is. Mert Wittenbergben nemcsak Melanchthonnak 
voltak nagy számmal magyar taní tványai és barátai , hanem Luthernek is. I t t csak 
Dévai Mátyásra utalunk, akit Luther a házába és asztalához fogadott.^0 A bártfai 
Stockei János, Lénárd öccse pedig Luther özvegyénél lakott. Luther jól ismerte 
és szerette a magyarokat. Mátyás királyunkról magasztaló szavakkal emlékezik 
többször is. Tudta, mennyit szenvedünk a töröktől s levelében részvéttel szól errőL 
A tábori lelkészektől híreket kért Magyarországról. Révay Ferenccel, bártfai és. 
eperjesi híveivel és több más magyarral is levelezett. A német nyelv nem tudása 
sem különítette el a magyarokat Luthertől, mert hiszen a latin nyelv volt nem
csak a taní tás , hanem a társalgás nyelve is. Luther német énekeit, amint ezt az 
Erős várról tudjuk, korán lefordították latinra is. Magyar énekíróink közül Luther
rel még életében személyesen érintkeztek Wittenbergben Gálszécsi István, Farkas 
András, Sylvester János, Dévai Mátyás, Batizi András, Heltai Gáspár, Szegedi Kis 
István s ta lán még Szkárosi Horváth András is. Ezekre az énekköltő és zeneértő 
Luthernek egyénisége nem maradt hatás nélkül. 

Ezt mutatja a legelső magyar énekeskönyv, melyet Gálszécsi Is tván gyulai 
tanító adott k i Krakóban 1536-ban. Eddig a könyvnek csak az első íve (16 oldal) 
került elő könyvtáblákból kiáztatva és jellemző, hogy a 16 lapon fennmaradt mind 
a három ének Lutheré s hogy már ez az első magyar énekeskönyv is Luther példája 
szerint hangjegyekkel, ötös vonalon a szokott négyszögletű kótákkal van ellátva. 
A címlapon rajta Gálszécsi István mester neve és a magyar címer kettős kereszttel 
és koronával. A könyv az első buzgó lutheránus főúrnak, Perényi Péternek van 
ajánlva. Ez a legkorábbi nyomtatott magyar kótáskönyv, melyet ismerünk. 
Kéziratban az 1508. évi Nádor-codexben találunk legkorábban magyar szöveg 
mellett hangjegyeket. Gálszécsi, aki 1532. volt Wittenbergben, bizonyára Luther 
és a németek példája szerint vette a hangjegyeket is lényeges dolognak. Ügy a 
szövegi, mint a zenei rész ugyan még nagyon tökéletlen a könyvben, mert az 
énekeket csak prózában fordította rímek nélkül ; a hangjegyekről pedig maga 
Gálszécsi mondja az olvasóinak : „Az énekekben néhol több igék vágynak, hogy 
nem mint az első versnek nótái volnának, azért ilyeii módot tartsatok, hogy az 
hol ez történendik, tehá t egy nótán teljesítsétek azokat be (egy hangra több szó
tagot énekeljetek), ezt penig hogy inkább eszetekbe vehessetek, könnyebbségnek 
okáért minden éneket megvirguláltam." Ime, ez a zenei utasítás, mely a hibán 
segíteni akar. Gálszécsi hangjegyeit összehasonlítottam a weimari Luther-kadás-

9 Kolde T h . Markgraf Georg von Br. und das Glaubenslied der König in Maria von 
Ungarn. Beiträge zur bayer. Kgesch. 1895. 82. 1. Payr S. Mária a huni. m. királyné. Bpest, 
1905. 17. 1. Luthers Werke, Weimar 35. k. 224. 1. ; Ortvay T . a prot. forrásokat mel lőzve , 
egyik m ű v é b e n sem említ i Mária királyné énekét. 

1 0 Payr S. D é v a i M. Luther M / h á z á b a n . Prot. Szemle 1917. 630. 



ban közölt eredetiekkel s mind a három megegyezik teljesen. Tehát egyenesen 
Luther énekeskönyveiből vannak á tvéve . 1 1 

Luthernek ez a három éneke pedig, mely először látott napvilágot magyar 
nyelven, a két katekizmusi ének: 

Hallgasd meg, bűnös ember, 
Élő Istennek parancsolatját ; 
Melyeket Mojzesnek általa 
Ada nekünk Sinai hegyen. 

És a másik : , ,Mi hiszünk az egy Istenben, Mennynek, földnek és az benne 
valóknak teremtőjében". A harmadik pedig Husz János úrvacsorai éneke, melyet 
Luther fordított németre. Gálszécsi magyar szövege ez : 

Jézus Krisztus, mi üdvösségünk, 
K i mi tőlünk Istennek haragját 
Elvette az ő keserűséges halálával 
É s megszabadított pokolnak kínjátul . 

Nemcsak rímtelenek ezek a sorok, hanem jóval hosszabbak is, mint az 
eredetiben. Dehát nehéz úttörő munka volt ez, így is hálásak lehetünk Gálszécsi-
nek. Érdekes volna tudni, hogy az elveszett többi íven, az egész könyvecskében 
hány éneke lehetett még Luthernek. A tartalmi összefüggésnél fogva bizonyára 
benne volt a , ,Mi Atyánk, k i vagy mennyekben" szintén katekizmusi ének is gyen
gébb, kezdetleges formában s valószínűleg Szegedi Gergely könyvének néhány 
rímtelen, nehézkes éneke. 

Gálszécsivel egy időben (1531—32.) tanult Wittenbergben az esztergomi 
születésű Farkas András, később valószínűleg debreceni lelkész. Luther e két ma
gyar taní tványa között szoros barátság fejlődött k i , ami abból is kitetszik, hogy 
Gálszécsinek „A ker. Tudományról való rövid könyvecskéje" és Farkas Andrásnak 
„Az zsidó és magyar nemzetről" szóló verses krónikája („Jersze emlékezzünk") egy
mással egybefűzve jelent meg Krakóban 1538. Farkas is Luther városából hozta 
haza az ének- és zene szeretetét. Verses krónikáját ő is hangjegyekkel lá t ta el, 
melyeket Hofgref és Cornides őriztek meg számunkra, Mátray Gábor pedig modern 
hangjegyekre átírva összhangosította. Mátray a dallamot is Farkas András szerze
ményének tekinti (a régi lantosok példájára utalva) és Sziládyval együtt ezt ta r t ják 
a legrégibb (1538-ból való) magyar hangjegyes nyomtatványnak. De amint lá t tuk, 
Crálszécsi hangjegyei két évvel korábbiak. Farkas András éneke és zenetudása is 
bizonyára a wittenbergi hatásra utal vissza.12 

A Luther házában lakott és Wittenbergben többször is megfordult Dévai 
Mátyás is írt éneket (Minden embernek i l l ik ezt megtudni), de ha valószínűnek 
vesszük is, ezen az egy éneken Luther hatását kimutatni nem lehet. Sylvester 
János , a sárvári bibliafordító is járt 1534. Wittenbergben s a hagyomány szerint, 
amint ezt Wallaszky és Szilády is említi „Luther énekei közül néhányat magyarra 
fordított". De Sylvesternek csak egyetlen húsvéti éneke ismeretes : Krisztus 
feltámada, K i emberré lett vala. Ezt is csak Bornemisza énekeskönyve őrizte meg 
számunkra . Bizonyára Luther példáját követté Sylvester is, mert a „Christus 
surrexit" (Christ ist erstanden) régi húsvéti éneket Luther is átdolgozta. Tehát 
legalább is a forrásuk lehetett közös. Sylvester is, miként Luther, nagy kedvelője 
volt a zenének. (Szilády, RMKT. I I . 437., 439.) 

Még Luther életében és pedig Dévaival egyidőben 1542. járt Wittenbergben 
Batizi András is, a jeles énekköltő, akinek Gálszécsi István volt a mestere. Dévaihoz 
szoros barátság fűzte, amint ezt Schesaeus Keresztély versben is megénekelte. 
(Szilády I I . 412.) Gálszécsi és Dévai révéri bizonyára Bätizi is megismerte Luther
ben az énekköltőt. Batizi Kassán már 1530. éneket írt. Szikszón tanító, Ujhelyen, 

1 1 Erdélyi P. M. K ö n y v s z e m l e 1887. 215. D i v é k y A . U . o. 1911. 10. Weim. 35. k. 
495. és 513. • . , 

1 2 Szi lády Á. R . M. Kö l tők T . I I . 374. Mátray G. Tört. bibliai és gunyoros magyar 
•énekek dallamai. Pest, 1859. 7. 1. 



Erdődön lelkész volt s az erdődi zsinaton 1545. mint tokaji lelkész vett részt. 
Egyetlen érdekes levele maradt fenn, melyet Eperjesről 1543. dec. 8-án írt Melan-
chtonnak. 1 3 Toldy Ferenc és Szilády Áron Batizinak tulajdonítja a Luther éneke 
(Nun bitten wir den heiligen Geist) alapján készült pünkösdi éneket: Jer, mi kérjünk 
Szentlelket. Debreceni Ember Pál szerint pedig ezt az éneket is Skaricza Máté for
dí to t ta volna. Horváth Cyrill viszont az ének versformáját olyan gyarlónak ítéli„ 
hogy csak Gálszécsi István lehetett a fordítója. Szilády szerint Toldy nem ok nélküi 
tulajdonítot ta ezt Batizinak. És ha ennek szerzőségét határozottan megállapítani 
nem is lehetne, akkor figyelmet érdemel ennek az éneknek Batizi másik szép pün
kösdi énekéhez való viszonya, melynek kezdő sora : „Jövel szent lélek úr isten, 
lelkünknek vígassága". Szilády kimutatja, hogy ennek több sora szó szerint meg
egyezik a másik ének soraival. Tehát Batizinek ez a szép éneke, ha nem is közvet
lenül, de egy régibb fordítás alapján mégis Luther énekéből készült. A Dévaival 
Wittenbergben járó Batizi bizonyára ismerte Luther énekeit. És Luther példáját 
követ te akkor is, midőn a régi „Christus surrexit" alapján írta szép húsvéti énekét L 
„Krisztus feltámada, K i értünk megholt vala". 1 4 

Heltai Gáspár is, k i 1543 elején ment k i Wittenbergbe, még életben találta 
Luthert. Ez az erdélyi szász születésű bibliafordító és könyvnyomtató, akinek 
német volt az anyanyelve, bizonyára szorosabb viszonyba lépett a reformátorral.. 
Heltai is Aesopus meséit dolgozta át szellemesen, miként Luther és ő is hang
jegyekkel adott k i énekeskönyveket, amint ezt Luthertől lá t ta . A magyar nyelv
ben ő maga is gyengének mondván magát, Luther énekeinek lefordítására nem 
mert vállalkozni. De Vigasztaló Könyvecskéjében mégis lefordította Luthernek 
egy verses mondásá t : 

Ich lebe und weiss nicht wie lang, Három dolog kínoz engemet, 
Ich muss sterben, weiss auch nicht wann, Halnom kell s nem tudom az i d ő t ; 
Ich far von dann, weiss nicht wohin, Elmegyek, nem tudom a helyet, 
Mich wundert, das ich so frölich bin. Hogy vennék valamely jó kedvet. 

Luther ezt a régi pogányos mondást keresztyén szellemben így javí tot ta k i : 
„Ich fahr und weiss Gott lob, wohin, — Mich wundert, das ich so traurig b i n . " 
Heltai pedig így fordította ; 

Víg vagyok és nem szomorkodom, 
Halnom kell, ezt igen jól tudom ; 
De mivel tudom, hova megyek, 
Ezért vészek igen jó kedvet. 

Eredetileg ez a vers, már a régi egyházi atyák mondása volt latin nyelven : 
Qui de morte cogitat, mirum quod laetatur. És ebből lett a későbbi : Tria sunt 
vere, que faciunt me sepe dolere. A szerzetesek tar to t ták fenn s a X V . században 
már német fordítása is volt, melyet a keresztyén felfogásnak megfelelően Luther 
igazított k i . 1 5 

Heltaival egyidőben volt Wittenbergben végül a magyar énekesek közül 
Szegedi Kis István is. Az egyetemre 1543 márc. 22. iratkozott be, i t t szerzett 
doktorátust és Skaricza szerint már i t t bizalmas barátja volt Heltainak. Szegedi 
Kis már mint jó zenész jö t t k i Wittenbergbe. Krakkóban tanulta meg alaposan 
a muzsikát, aminek itthon nagy hiányát érezte. Skaricza szerint „a zene tudo
mányának nyilvánosan való taní tását hazánkban Szegedi kezdte meg". (Skaricza— 
Faragó 11. 1.) Az ilyen zeneileg képzett theologust kétszeresen is érdekelhették 
Luther énekei és dallamai, sőt, amint látni fogjuk, a Luther családi körében 
szokásos házi muzsika is. S midőn Skaricza őt mint Luther szorgalmas hallgatóját 

: 3 Zeitschrift für Kgesch. X I I . 190. Payr S. Batizi és Melanchton. E v . E h i Élet 1915. 
412. Thury E . Batizi és a szántói iskola. Pr. Szemle 1915. 681. 

1 4 Szi lády, R M K T . I I . 67. 416., 418. Horváth C. Luther énekei és első prot. énekszer
zőink. Gragger R . Phil . dolg. Heinrich-Emlékkönyv. Bp. 1912. 42. 1. 

1 5 Goedecke, Dichtungen von M. Luther 139. Szilády i . m. V I . 112. és 330. Weim. 
Luther-kiad. 35. k. 582. Thienemann, A X V I . és X V I I . sz. német eredetű művei . 12. 1. 



emjíti, akkor ennek ének- és zeneművészete is bizonyára hatással volt reá. Van 
Szegedinek egy mai napig is mind a két protestáns egyházban énekelt kedves 
szép éneke, prédikáció előtti, a Szentlelket segítségül hívó : „Jövel szent lélek 
Isten ! Tarts meg minket igédben." Öt rövid versszakból áll, melyek négysorosak 
és minden sorában csak hét szótag van. Ilyen rövid eleven ritmusú énekek abban 
a korban ritkák, csak Luthernél találunk ilyeneket. És ennek a szép dallamát is, 
amint abban a korban szokásos volt, bizonyára maga Szegedi írta. Ez az egy 
magyar protestáns ének is, melyet immár négyszázadon át énekelnek híveink, 
meggyőző bizonysága Szegedi énekköltői hivatot tságának. A református dicsé- . 
retek között 73., az új dunántúl i ev. énekeskönyvben pedig 286. szám alatt van 
meg ma is. Huszár Gál 1574. évi énekeskönyve közli először, ahol is a cím alatt 
olvasható : Szegedi Istváné. Olyanféle rövid ének ez, amilyent a régi Veni Sancte 
Spiritus mintájára Luther, Sylvester és Batizi is írt. De Szegedié mégsem szolgai 
másolat, van benne eredetiség s eredeti a dallama is. Másik jeles éneke : Szánja 
az úristen híveinek romlását. A török-fogságot szenvedett tudós reformátor jól 
ismerte és jól festi a magyarok szenvedéseit. Ez ének magyaros ritmusa Arany 
János figyelmét is magára vonta. Külön érdeme lesz még Szegedinek, hogy Luther 
példájára hazánkban ő honosította meg családi és barát i körben a házi muzsikát. 
De erről alább szólunk, 1 6 

Luther magyar énekfordítói közül a hagyomány különösen Skaricza Mátét 
emlegeti, aki szintén volt ugyan Wittenbergben kétszer is, de Luthert már nem 
talál ta életben. Ime első protestáns énekszerzőink nagyobb része Luther szellemi 
hatása alá került. A református Ember Pál is tudja és elismeri : „Az Európában 
elterjedő reformációnak első énekeit Luther í r ta ." (737.1.) A magyarok Melanchthon 
mellett Luthert is a személyes érintkezés, levelezés és könyvei útján megismerték, 
nagyra becsülték és megszerették. Volt lakója és asztaltársa, Dévai Mátyás, akit 
i t thon magyar Luthernek neveztek, Szegedi Gergely franciskánus ellen írt művében 
mondja : „Amaz egy ember, Luther, aki kegyességére és kitűnő műveltségére 
nézve egyiránt tiszteletreméltó, nem tetszik nektek. . . Ha minden erőtöket meg
feszítitek sem lesztek képesek leverni ezt az egy embert, akit a jó Isten nekünk 
nestori évekig tartson meg." Szkárosi Horvát András, a tályai lelkész és jeles poéta, 
akiről nem tudjuk, hogy Luthert személyesen ismerte-e, 1549-ben a második zsoltár 
fordításába is beleszövi és i ly módon a protestáns templomokba is beviszi Luther 
dicséretét. Az egyik strófában i t t mondja róla : 

De Luther Márton kárt tőn Pápának, 
Hogy megje lenté vétkét Rómának ; 
És elhirdeté mind az vi lágnak : 
Immár nincs haszna az sok búcsúnak. 

És hátrább ugyanebben a zsoltárban folytatja : 

A szerzetesek, kik ezt nem tudják, 
A Luter Mártont csak szidalmazzák ; . . 
A jámborokat csak háborgatják, 
Nagy vakságokat mert ők nem látják. 

És ez az ének a „Jámbor házasok nótájára" Szegedi Gergely 1569. évi deb
receni énekeskönyvében legelői van 2. szám alatt Psalmus I I . felirattal s három 
évvel előbb benne volt már a váradi énekesben is. 

Még a mi jó Tinódi Sebestyén lantosunk is Török Bálint és Nádasdy Tamás 
udvarában nevén említve énekel Lutherről. „Kur firstnak megfogása" című a 
schmalkaldeni háborúról írt históriás énekében mondja róla : 1 7 

1 6 Szilády Á. i. m. V I . 3., 8., 285., 287. Skaricza, Szegedi I . élete, ford. Faragó B . 
11., 48. 

1 7 Szilády Á. R . M. Köl tők T. I I I . 192. 



Idő vala akkor bolond vakságba, 
Nagy t évö lygés vala az hit dolgába ; 
Lúter Márton hirdetni kezdte vala, 
„Az az jó h i t ! " — mind azt kiáltja vala. 
Az pápa ellen kezdé prédikálni, 
Az emberi szörzés ellen szóllani 
Evangeliomot kezdé hirdetni, 
Sokan kezdenek ő mellé támadni. 

A jó lutheránus Sztárai Mihály is Athanasius püspök életrajzában nagy 
lelkesedéssel emlékezik Lutherről . Mintegy az „Erős v á r " visszhangja csendül k i 
verseiből, ha halljuk : 1 8 

Sőt az mi időnkben már ez új törvényben 
Ő szent igéjének hirdetésében 
Harminczkét esztendeig megtartá é l tében 
Jámbor Luther Mártont ő igaz hitiben, 
Mert bízék Istennek az ő segítségében. 

Vol tának u t á n a nagy sok álnoksággal, 
Méreggel, fegyverrel és hatalmassággal, 
Hogy őt elvesztenék, avagy számkivetnék, 
De ők nem használtak semmi ravaszsággál, 
Mert Isten tartotta őtet ő oltalmával. 

Mikor bement volna az Vormácziában 
Károly eleiben az egy új udvarban, 
Ál lhatatos volt az ő szólásában, 
Igen bízik vala Isten oltalmában, 
Azért ő nem méne hátra az igazságban. 

S azzal végzi Sztárai ezt a kis életrajzot, hogy Luthert az Isten „ez árnyék
világból kivevé és vivé mennyországba" . 1 9 És utóbb Cranmer Tamásról írt énekében 
Sztárai ismét szól róla : 

E z u t á n Luter Mártont hogy az Isten támasztá , 
K i által szent igéjét nyilván predikáltatá, 
Az pápa t u d o m á n y á t véle megcsúfoltatá, 
Sokkal m e g u t á l t a t á . 2 0 

Ime, így énekelt a magyar költő Lutherről halála u tán alig több, mint tíz 
évvel. S i t t mindjárt felvetek egy kérdést. Nagy homály fedi, kitől való az Erős 
vár első magyar fordítása. Sztárai versében e szavak : „nagy sok á lnokságga l . . . , 
r avaszságga l . . . , fegyverrel és hatalmassággal" nem úgy hangzanak-e, mint a 
régi Erős várban : „erővel, fegyverrel és csalárdsággal és minden nagy hatalmas
sággal" ? Sztárai csak ismerte-e, vagy maga fordította Luther harci dalát ? De 
erről alább szólunk. 

Sztárai tudtunkkal nem jár t Wittenbergben, de Skaricza szerint Luther 
iratainak olvasása már Páduában megnyerte őt a reformáció számára. Verseiből 
látjuk, mily szeretettel csüngött Luther személyén és hű maradt hozzá a sírig. 
Mint megtört öreg is Sztárai a soproni lelkészi állásra pályázott. Eredeti levele 
(csak ket tőt ismerünk ilyent) i t t van Sopron város levéltárában. Költészetének 
egy jellemvonását bizonyára Luthertől örökölte. A zsoltárokat tudniillik oly 
szabadon alkalmazta énekre, mint Luther szokta. Az ő példája u tán indult a 
többi magyar poéta is. Csak egy-két képet és alapgondolatot vettek át és énekeik 
éppen nem voltak rímes verssorokba foglalt zsoltárszövegek. Szabadon szőtték 
bele az ilyen zsoltárokba a nemzeti gyászt, áz egyház bajait, sőt a maguk dolgát is. 
Gelei Katona István mondta az Öreg Graduál előszavában, hogy a korábbi Gradu-
álok zsoltárai „nem literaliter, hanem periphrastice" vannak fordítva. (Pr. Sz. 
1901, 719.) 

1 8 Szilády Ä. U . o. V . 207. 
1 9 Szilády R . M. K . T . V . 207. 
2 0 Szilády u. o. V . 242. 



Skaricza Máté is, Szegedi Kis Istvánnak, az első magyar kálvinistának 
buzgó taní tványa és életírója, nagy tisztelője volt Luthernek. A hagyomány 
szerint ő fordította le Luther első énekeit. Skaricza Szegedi életrajzában nagy 
dicsérettel emeli k i Luther érdemeit. Melanchthonnal egybevetve mondja róla : 
„Különösen a theologiában isteni buzgalommal és az összes erősségek megdönt
hetetlen alapján mennydörgött a pápának tévestanai ellen és vitézkedett az ő 
Jézus Krisztusáért ." Másutt mondja i smé t : „Luther Szegedinek is főfő vezére 
volt s halála őt (1546) felettébb megdöbbentette, mert az a hiedelem terjedt el 
róla, hogy miként egy másik János evangélista nem szenved erőszakos halált és 
nem lesz földönfutóvá." Skaricza később maga is já r t Wittenbergben s ezt a 
várost második hazájának nevezte. (Skaricza—Faragó, Szegedi élete 10, 17, 
60, 63.) 2 1 

Debreczeni Ember Pál és Bod Péter jegyzi fel, hogy Skaricza Luther énekei 
közül a következőket fordította magyarra : 1. Erős várunk nekünk az Isten. 
2. Jer, mi kérjünk szent lelket. 3. Hiszünk mind egy istenben. 4. Atya isten, 
tarts meg minket. 5. A mi életünknek közepette. Barla Jenő ezek közül csak az 
utolsót ismeri el Skaricza énekének, a többi t elvitatja tőle, mert szerinte Skaricza 
csak 22 éves fiatal tanító volt (Pesten és Ráckevén), mikor ezek az énekek már 
megjelentek 1566 a váradi és 1569 a debreceni Szegedi-féle énekeskönyvben, 
ilyen fiatal ember énekeit pedig nem vették volna fel a szerkesztők. Horváth 
Cirill ezt a feltevést nem fogadja el, a régi tradíciót nem látja megcáfoltnak s 
fenntartja Skaricza szerzőségét. Csupán a „Jer, mi kérjünk szentlelket" éneket 
vitatja el Skariczától felettébb gyarló verselése miatt. Ilyen gyenge éneket szerinte 
csak Gálszécsi írhatott . Barla érveit én sem tartom eléggé erőseknek és helyt
állóknak s egyelőre nem térhetünk el az Ember Pál és Bod Péter által megőrzött 
t radíciótól . 2 2 

Az apostoli hitvallást Luther szövege szerint már Gálszécsi is hangjegyekre 
szedte. A váradi és Szegedi-féle énekesekben a 173. lapon olvasható újabb formája 
(Hiszünk mind egy Istenben „az Ó kegyes szűz Mária nótájára") lehetséges, hogy 
a tradíció szerint Skariczától való, de nagyon elüt Luther szövegétől. Ember Pál 
szerint ezt is Luther énekéből fordította. Skaricza számára marad így fenn az 
„Erős v á r u n k " és az „Atya Isten tarts meg minket". Ezekről alább szólunk 
bővebben. „Ami életünk közepette", Luthernek ez a régi latin antifonából (Media 
vita in morte sumus) írott szép éneke (Theol. Szemle, 1926. 904.) először Bornem
isza Péter énekeskönyvében van meg (Detrekő, 1582 CLIX. b. lap. Prot. Eh. 
Isk. L . 1882. 22. sz.), azután pedig Gönczy György 1592. évi halottas é.-könyvé
ben. De megvan a kálmáncsai kódexben is 1626. évszámmal. I t t az első versszak 
szövege ez : 

„Az mi életünknek közepötte, haláltúl környül vétet tünk. K i t mi kerestünk 
segédeimül, k i minket vigasztaljon, csak Tégödet Uram (találtunk), k i mi bűneinkért 
igazán most mi reánk megharagudtál. Szent áldott Úristen, szent erős Úristen, 
szent idvezítő irgalmas Urunk ! Oh örök Isten, ne hadj minket bűneinkért gono
szul elvesznünk, de mi halálunknak idején légy mi nekünk nagy segedelmünk. 
Irgalmazz nekünk." 

Skaricza ezt nem ez eredeti latinból, hanem Luther átdolgozásából fordí
totta, mely a latinnál több sorral bővebb és a magyar fordítás híven követi a 
németet. Amint fentebb említettem, Luthernek ezt a szép énekét a reformáció 
legutóbbi jubileumára Stráner Vilmos újból lefordította, Kapi Gyula igazgató 
pedig az eredeti dallamot vegyes karra í r t a . 2 3 

2 1 Skaricza az őseit is felsorolja Mátyás király korától kezdve. Unokates tvéréve l , 
Skaricza Györggyel , aki Erdődy Péter ü g y v é d e és horvátországi jószágigazgatója volt, 
Pozsonyban 1567. találkozott . Lutheránus Skariczák később is voltak Pozsonyban. 1817-ben 
a lapí tványt is tettek. Bauhofer, Kirchgeseh. 548. Zsilinszky, E h t . 592. 

2 2 Lampe—Ember, Hist. Ecc l . Ref. 736. Bod P. M. Athenas 242. Horvá th C. Luther 
énekei és első prot. énekszerzőink i . h. 39. 1. 

2 3 Goedeke K . Luther s Dichtungen 96. Ballá Jenő, í rot t énekgyűjtemények a X V I I . 
sz. Prot. Szemle 1900. 335. K a p i Gy. Vallásos karénekek. Sopron, 1918. 107. 1. 



Ime, a magyar énekszerzők tekintélyes része ismerte és fordította Luther 
énekét már a X V I . században is. Horváth Cyrill fentebbi értekezésében Luthernek 
a magyar protestáns énekszerzőkhöz való viszonyát tárgyalva, a reformátornak 
hatásá t a következőkben látja : 1. ,,A népénekeket Magyarországba szintén a luthe-
ránizmus és a reformáció avatta az istentiszteletnek olyan kiváló elemévé, amilyen
nek a prot. egyházakban, sőt még a mai kath. egyházakban is látjuk és így a 
költészet emez ágának felvirágozása végső elemzésben Luthernek köszönhető."' 
2. Megállapítja Horváth azt is, hogy Luther bizonyos ösvényekre vezette a magyar 
énekszerzőket. Vagyis az énekköltészetben ezek Luther példáját és módszerét 
követték. így például : a) Régi és magyar énekeket szintén felhasználtak (Dicsé
retes az gyermek, A keresztyénségben, Szegedi énekeskönyvében a 87. és 174. 
lapon), b) A zsoltárokat Luther példája szerint a legszabadabban és éppen nem 
szószerint ültették át a magyar versformákba, c) Egyházi és világi dallamokat is 
a régiekből vettek át . Ehhez még hozzátehetjük, amit Gyulay Pál állapított meg 
irodalomtörténeti előadásaiban, hogy Luther éneke, az Erős vár volt magyar 
irodalmunkban az első fordított és nem az eredetiből átdolgozott zsoltár . 2 4 K i kell 
továbbá emelnünk azt is, hogy Luther a 36 énekében a régibb és újabb fordítások 
révén igen értékes anyagot (szöveget és dallamot) szolgáltatott egyházi énekkölté
szetünk számára. 

És végül még Luthernek a magyar egyházi zenére gyakorolt hatását kell 
megemlítenünk. Már Gálszécsi István Luther eredeti hangjegyeivel adta k i énekes
könyvét 1536-ban. És Farkas András is, Luther másik tanítványa és Gálszécsi 
barátja dallamot írt a krónikájához, amelyet hangjegyekkel ellátva adott k i 
1538-ban. Sylvester János, aki egyházi éneket írt s a virágénekeket is kedvelte,, 
midőn értékes magyar párverseit Nádasdy Tamásnak megküldte, ezt írja : „Akkor 
szépek ezek igazán, ha lantkísérettel éneklik." S ajánlja, hogy udvarában az ifjak 
és hajadonok tanulják be és úgy énekeljék. Batizi András is, amint ezt Szilády 
Áron és Zoványi Jenő megállapították, a régi lantosok szokása szerint maga írta 
az ének dallamait. Sztárai Mihály már Páduában tanulta a zenét, de Luther pél
dája is, akinek iratait tanulmányozta s akit annyiszor dicsér az énekeiben, bizo
nyára hatott reá. Egyik énekéből, mint fentebb láttuk, az Erős vár verssorai 
csendülnek k i . Laskón a szemtanúk beszélték Pathai Sámuel rektornak, hogy 
Sztárai prédikáció előtt nagy áhítat tal és lelki édességgel énekelte az általa magyarra 
fordított zsoltárokat. „Minthogy pedig az éneklésben magas, csengő hangja is volt 
(alta et sonora simul voce), mint különben is zeneértő oly szép és kellemes harmó
niával énekelt, hogy édes hangú zengedezésével a környékből is magához vonta 
az embereket" (Lampe—Ember, 662.). Ö is írt zsoltáraihoz bizonyára dallamokat 
is. Amint Tinódi Sebestyén is maga szerzett dallamokat az énekeihez. 

Még a Luther-féle „Hausmusik, Kantorei im Hause" hasonmását is meg
találjuk a magyarok között. Erre mutatnak már Sylvester fentebbi szavai is, 
akinek vezetése alatt a sárvári udvarban az ifjúság lantkíséret mellett énekelt. 
Szegedi Kis István házi köréről pedig ezt még bizonyosabban tudjuk. Szegedi, 
mint lá t tuk már, Krakkóban tanulta a zenét, s mint Luther hallgatója, még jobban 
megkedvelte. Kitűnő zeneértőnek és zenekedvelőnek rajzolta őt Skaricza is. A rác
kevei paplakról beszéli, hogy Szegedi és a tanítója, Szebeni János, aki szintén 
kiváló zenész volt, néha-néha vacsoránál és ebédnél is egyedül csak Skaricza 
jelenlétében énekeltek. Áz ifjabb Szebeni énekelte az altot, Szegedi pedig a bassust. 
De ugyanezt máskor is megtették, különösen mikor Szegedinek kedves papi ven
dégei voltak. így voltak jelen ilyenkor a jó papnén, Erzsébet asszonyon kívül 
Szovátai Gáspár, a budai lelkész és Bakonyi Albert, a ceglédi püspök, olykor, 
olykor pedig Veresmarti Illés, a hercegszőllősi püspök is, aki valaha Szegedinek a 
háziszolgája-volt. Szenczi Molnár Albert későbbi feljegyzéséből pedig megtudhatjuk-
hogy Luther énekei is mimódon terjedhettek el nálunk is a nép között. „Az lelki 
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tanúsággal teljes énekek által is — írja Sz. Molnár — az, melyeket az evangélium
nak tanítói szerzettének és az szegény deákok az ajtók előtt házanként éneklette-
nek, sok számtalan emberek vezéreltettenek az igazságnak esmére t i re . . . kivált
képen Magyarországban, holott az könyvnyomtatásnak szük volta és fogyatko
zása miatt ez eszközzel kellett gyakran élniek az tanítóknak, az kik az deákoknak 
szép énekeket irtanak eleikben, melyeket nem csak házanként, hanem lakodalmak
ban is megénekeltenek. 2 5 

b) Luther énekeinek gyarapodása magyar énekeskönyveinkben. 

Luther magyarra fordított énekeinek állományáról először a váradi és a 
debreceni Szegedi-féle énekeskönyvekből vehetünk tudomást, amelyeknek bizo
nyára Huszár Gálnak elveszett 1560. évi kiadása szolgált az alapjául. Szegedi 
Gergely 1562. adta k i az első könyvét s ennek „megöregbíttetett és rnegemendál-
ta tot t" kiadásait ismerjük a váradi 1566. évi és a debreceni 1569. évi kiadásokból. 
Ezekben Luthernek a következő. 11 éneke van meg: 

Óh, Ür Isten, tekints hozzánk. (Ach Gott vom Himmel sieh darein) 16. 1. 
Erős várunk nekünk az Isten. ( E i n feste Burg) 35. 1. 
Bűnösök hozzád kiáltunk. (Aus tiefer Noth) 67. 1. 
Krisztus az mi bűneinkért. (Christ lag in Todes Banden) 108. 1. 
A t y a Isten tarts meg minket. (Erhalt uns Herr) 142. 1. 
Mi a tyánk , ki vagy mennyekben. (Vater unser) 162. 1. 
Ugyanez más formában. 164. 1. 
Mi hiszünk az egy Istenben. (Wir glauben all). Gálszécsitől. 172. 1. 
Hiszünk mind egy Istenben. (Ugyanaz.) Skariczától. 173. 1. 
Jer mi kérjünk szent lelket. (Nun bitten wir) 175. 1. 
Ugyanaz kevés eltéréssel. Batizé. 176. 1. 

Ime első ismeretes és nem nagy terjedelmű énekeskönyveinkben 11 ének 
Luthernek 9 énekéből van fordítva. Ezt a számot, ha meggondoljuk, hogy első 
magyar theologusaink nem igen tudtak németül s csak latin fordítás és magya
rázat közvetítésével férhettek hozzá Luther eredeti német szövegéhez, nem keve-
selhetjük. S már az elsők között van 4—5 olyan, amelyik kedves, népszerű éneke 
lett mind a két protestáns egyháznak, s ma is, majdnem négyszáz év múlva, 
örömmel énekeljük. Horváth Cyrill szerint az „Óh Úristen tekints hozzánk" 
éneket a hagyomány János Zsigmond erdélyi fejedelem nevével kapcsolta össze. 
( I . h. 43. 1.) Ennek azonban semmi történeti alapja sincs, mert János Zsigmond 
az úrvacsora két szín alatt vételével csak 1563. tért át az evangélikusokhoz, az 
ének fordítása pedig bizonyára korábbi. Kedvelt bűnbánat i énekük a magyarok
nak is : „Bűnösök hozzád kiáltunk", Luthernek egyik legtömörebb és legsikerültebb 
zsoltárfordítása. A magyar szöveg is híven követi formában és tartalomban az 
eredetit, magyarsága, verselése is jó. Ugyanilyen Luther Miatyánkjának a magyar 
fordítása is. Horváth Cyrill úgy sejti, hogy ezt a három szép éneket valamely 
ismeretlen jó magyar verselő fordította. Ellenben Luther húsvéti énekének (Krisztus 
a mi bűneinkért) gyarló fordítóját ismét Gálszécsihen keresi. Az „Erős v á r u n k " 
hatalmas énekéről alább külön fogunk szólani. De már i t t , ahol először találjuk, 
vesszük számba Luther másik kiváló éneké t : „Atya Isten tarts meg minket." 

Luthernek erről a nevezetes énekéről, melyet meglepően nevezett Kinder-
liednek, holott a hangja nagyon is harcias, már fentebb is szóltam. (Th. Szemle 
1926. 905.1.) I t t most a magyar fordítása kerül szóba. A hagyomány szerint (Ember 
P. és Bod P.) ezt is Skaricza fordította volna, miként az Erős várt . Ehhez azonban 
sok szó fér. Ez a fordítás amannál sokkal gyengébb. Amit Luther tömören négy 
sorban mond, azt a magyar szöveg két strófára bontva csak nyolc sorban tudja 
visszaadni. Tehát sokkal laposabb, elnyújtott . így az eredeti 3 strófából hatot 
csinált s a német kiadások által félrevezetve ezekhez még egy hetedik idegen vers
szakot is csatolt, a „Da pacem" egyetlen strófáját, melyet Luther szintén lefordított 
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(Verleih uns Frieden gnödiglich). Ez a vers azonban hosszabb és így nem is énekel
hető ugyanazon dallamra. Éppen ezért Gönczy énekeskönyve később már elhagyta 
ezt az idegen s t rófá t . 2 6 Azt a hírhedt verssort ,,a pápa és a török öldökléséről" 
(Und steur des Papsts und Türken Mord), a magyar szövegben is enyhíteni kellett 
ilyen két általános verssorral: „Rontsd meg mi ellenségünket — És minden 
kegyetleneket." Pedig ekkor még gonosz idők jár tak Luther híveire. Az 1566. évi 
váradi énekesben a „Megszabadultam m á r " kezdetű halotti ének felett ez a meg
jegyzés á l l : „Christianus quidam sacerdos ab Archiepiscopo combustus. Anno 
Domini 1550." E szerint az esztergomi érsek 1550. még evang. lelkészt égettetet t 
meg. (Szegedi G. é. k. Függelék X I . 1.) 

Nem csoda tehát , ha Szkárosi Horváth András, Luther lelkes tisztelője „Két 
féle hi tről" című versében még a reformátor eredeti éneksorainak a visszhangját 
találjuk meg : 

Oltalmazz C r Isten ez nagy foltos hittűi , 
Oltalmazz pápátúl és az törököktűl . 

És a két ős ellenségnek ez a szembeállítása megvan a magyar reformáció 
hajnalán feltűnt latin énekben is (Juste judex), melynek 11. strófája : „Ne des 
vires Papae, Turcae, sed da populo tuo, . . . Confundantur et tabescant, qui nos 
volunt perdere." (Szilády, RMKT. I I . 186. és V. 273.) Gönczy és az Uj Zengedező 
révén Luthernek ez az éneke régi formájában átjött a X I X . század elejére is. Az új 
dunántúli ev. énekes javí tot t formában közli. Legújabban pedig Zempléni Zoltán 
fordította le. Ő is szelídítve mondja : „Tarts meg Uram igéd szerint — A sok 
gonoszt igázd le mind." Az újabb Luther-fordítások közül ez még egyike a jobbak
nak. (Ösvény 1920. 195.) 

Horváth Cyrill többször idézett értekezésében kevesli a Szegedinél található 
Luther-énekek számát és igen szigorú ítéletet mond róluk, de a mentséget is meg
találja számukra. „A Szegedi-féle énekesgyűjtemény közönsége — mondja Hor
váth — vajmi keveset kapott az igazi Lutherből. Ezek az átdolgozások majdnem 
mindent elrontanak : gondolatmenetet, szervességet, compositiot, nem is szólva 
olyan finomabb elemekről, mint a német író stílusának egyéni sajátságai. Effélék 
tolmácsolását nem is kívánhatni szerzőiktől, akik sem költők nem voltak, sem 
csiszolt ízlésű humanisták, hanem csak prédikálni akartak és nem állottak olyan 
irodalmi előzmények alapján, minőkre a Luther-korabeli német énekszerzés 
támaszkodot t ." ( I . h. 44. 1.) Ezzel szemben csak arra utalunk, hogy maga Horváth 
ismeri el az „Erős vá runk" magas költői értékét s maga mondja, hogy a magyar 
fordítás „nem igen marad el forrása mögött s erőre, fönségre bátran melléje helyez
hető ." Ilyen jó fordításoknak ismeri el az Óh Ur Isten tekints hozzánk, Bűnösök 
hozzád kiáltunk, Mi Atyánk, ki vagy mennyekben" ősi énekeinket is. S ezzel 
maga Horváth enyhíti befejezésül kimondott túlságosan szigorú ítéletét. 

Az első énekeskönyvekkel egyidőben keletkezett írott graduálok, neveze
tesen pedig a leggazdagabb és legértékesebb Batthyány-Codex, mely a X V I . század 
közepéről való, szintén őrzött meg néhány éneket, melyek Luthernél is megvannak. 
Ezek a következők : Jövel népek Megváltója (Veni redemptor gentium), Heródes 
dühös ellenség (Heródes hostis impie), a Jövel vigasztaló Szent Lélek Isten (Veni 
Sancte Spiritus — Reple tuorum corda fidelium) s a Te Deum laudamus és a Litánia 
major magyar szövege. Mindezeknek latin az eredetije s alig lehet bebizonyítani, 
hogy Luther német fordításait is ismerték-e már a magyar énekszerzők. „Jöjj 
nemzetnek vál tója", Ambrosiusnak ez a szép adventi éneke benne van már az 
1508-ból való Döbrentey-kodexben és a „Jövel Szentlélek" az 1506-ból való 
Winklerkodexben, valamint a Keszthelyi- és Érsekúj vári-kódexekben (1522. és 
1529). Velikei Gergely pap-Lékán 1522. és Sövényházi Márta dominikánus apáca 
1529. i t t már magyar nyelven másolták a szép pünkösdi éneket (Veni Sancte 
Spiritus), mikor Luther az ősi antifona egy strófáját két újabb versszakkal is k i -
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egészítette. (Szilády, R M K T . I . 179., 193., 356., 368. Horváth C. Középkori magyar 
verseink. 126., 206., 501.). 

Az eddigi Luther-énekeket Huszár Gál Graduálja (Komjáti, 1574), mely 
164 éneket foglal magában a „Jövel népek Megváltója, Heródes dühös ellenség 
és Gonosz kegyetlen Heródes" énekkel toldja meg. Benne van az Atya Isten, 
tarts meg minket, Jer, mi kérjünk szentlelket, Mi Atyánk, k i vagy mennyekben, 
Jézus Krisztus, mi idvességünk (Husz János éneke, Gálszécsi fordítása), a Te 
Deum laudamus, a Litánia major és a Luther által kedvelt: Dicséretes ez gyermek. 2 7 

Bornemisza Péter, ez a sokoldalú jeles evang. püspök, gazdag tartalmú énekes
könyvében (Detrekő, 1582) már 235 éneket gyűj töt t össze, de ebből csak 118 a 
templomi ének, a I I . és I I I . részében bibliai, históriás, tan- és feddő-költemények 
vannak. Luther énekeiből újat csak egyet találunk nála. A mi életünknek köze
pette (Media vita in morte sumus) CLIX. lap. Megvan a „Bűnösök hozzád kiál
tunk" (CXXV. lap) s felette dallamul ismét Luther énekét idézi : Oh, Űr Isten, 
tekints hozzánk. Bornemisza a prédikációiban is sokszor ajánl énekeket és fel
tételezi azok ismeretét. Luther énekei közül ezeket ajánlja : Erős várunk nekünk 
az Isten, Atya Isten tarts meg minket (mindkettőt prédikáció utánra), Jer, mi 
kérjünk szentlelket (prédikáció előtt), Jézus Krisztus, mi idvességünk (nagyheti), 
Bűnösök hozzád kiál tunk, A mi életünknek közepette (mikor a bün háborgat) , 
Óh, Úr Isten tekints hozzánk (mikor ez világ háborgat ) . 2 8 Az 1593. évi bártfai 
énekeskönyv is, melyet lutheránusnak szoktak nevezni, de alaptalanul, nem 
közöl több Luther-éneket az eddigieknél. Az Erős várunk, Bűnösök hozzád kiál
tunk s amelyeket m á r a váradiból és debreceniből ismerünk, azok vannak meg 
ebben is. Jellemzi ezt a könyvet, mint már Szügyi Józsefnek feltűnt, hogy igen 
sok benne a világi és a magyar nemzeti dallamjelzés. 

Szegedi Gergely énekeskönyve 1579 és 1590-ben jelent meg újabb kiadások
ban. Amaz közli először a lutheránus Sztárai Mihály zsoltárait, az 1590. évi kiadás 
pedig felvette Hans Sachs nürnbergi vargának, Luther lelkes jó barátjának, a 
,,Wittenbergi fülemile" írójának szép énekét is : Mire bánkódol, óh, te én szívem 
(Warum betrübst du dich mein Herz), mely azután a legújabb időkig megmaradt 
énekeskönyveinkben. Szegedi régi könyvéből nőt t k i a Gönczy-íéle, mely valami
vel bővebb tartalommal Debrecenben, 1592. Gönczy György debreceni lelkész 
előszavával jelent meg. Ennek a kiadásait használták azután két századon át . 
Reformátusok levén a szerkesztők és kiadók, nem lehetett várni, hogy Luther 
énekeiből az eddiginél többet vegyenek fel. De figyelmet érdemel e könyv 1602. évi 
kiadásában Szilvás Ujfalvy Imre debreceni lelkész igen érdekes és értékes előszava, 
mely az egyházi és világi zene között éppen oly módon tesz különbséget, mint 
már Luther is a reformáció első éveiben. Kikel ugyanis Szilvás Ujfalvy az olyan 
kántorok és mesterek ellen, kik akármi korban született éneket templomba visz
nek s „valami pajkos, vagy hajdú nótára elmondanak, sőt ez féléket énekelnek 
inkább, hogy sem mint a Psalmusból vétetet t énekeket". De vétkeznek a könyv
nyomtatók is, kik horácziusi ódát, vagy olyan éneket nyomtatnak ki , „mi t az 
szolgáló leány danolgasson, mikoron az gyereket rengeti". Bornemisza könyvére 
és a bártfai énekesre céloz e szavakkal. Azért Szilvás Ujfalvy csak olyan énekeket 
vesz fel, amelyeket a templomban mondhatni. 2 9 Hasonló módon járt el Luther, 
k i még a „Mennyből jövök" ősi népies dallama helyett is, mikor már a templom
ban énekelték, újat szerzett, mert utcai dallamot nem akart egyházi énekül 
elfogadni. 

Szenczi Molnár Albert maradandó becsű és korszakos jelentőségű Psal-
ter iumában (Herborn, 1607) a 150 zsoltárhoz toldalékul más kilenc éneket is 
csatolt. S bár jól ér te t te a német nyelvet — hiszen a zsoltárokat is Lobwasser 
Ambrus német fordításából öltöztette át magyar versekbe — de Luthertől nem 

2 7 Tartalmát ismerteti Szathmáry J . A ref. énekeskönyv tört. Prot. Szemle 1892. 449. 
2 8 Sörös B . A magyar liturgia tört. 198—203. 1. 
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vett á t újabb éneket. Egy énekében azonban mégis Luther példáját követ te . 
„Mennybéli felséges Isten" kezdetű szép énekében (a mai 137. református dicséret) 
ő is a Mi Atyánkot foglalta énekversekbe. Id. Révész Imre és Kálmán Farkas 
Sz. Molnárnak ezt a szép énekét egyenesen Luthertől származtatja. De Molnár 
i t t csak a versformát tartotta meg, különben pedig az énekszövegben teljesen 
szabadon já r t el, ami abból is kitetszik, hogy Sz. Molnár éneke 18 strófa, Lutheré 
pedig csak 9. A versformán kívül á tvet te azonban Molnár a régi szép dallamot 
is, mely kétségtelenül Lutheré. A feliratban ugyan ezt mondja : „Azon Nótán, 
melyen Belgául énekeltetik", de a hangjegyek mutatják, hogy az Luthernek az 
eredeti régi szép dallama, amint ezt Szügyi József is „A magyar református énekes
könyv múl t ja" c. füzetében (27. 1.) elismeri. így a lutheri örökséget magyar hym-
nológiánkban a nagy kálvinista Sz. Molnár is, aki különben felesége révén atyafi
ságban is állott Lutherrel, egy igen értékes énekkel gyarapítot ta. Ez az ősi szép 
dallam is összekötő kapocs a két testvéregyház istentiszteletében. Luther verses 
M i Atyánkját különben már Szegedi Gergely énekeskönyve is két formában fel
vette s ta lán már akkor is Luther eredeti dallamára énekelték. 

Az Öreg Graduál, Keserűi Dayka János és Gelei Katona István református 
püspökök hatalmas műve (Gyulafehérvár, 1636) nem gyarapí tot ta a Luther
énekek számát, sőt az eddigiekből is többet elhagyott. Az éneklésre nézve is eltért 
a szerkesztők véleménye Lutherétől, midőn ezek a „figurás többszólamú" éneklést 
nem ta r to t t ák a templomba illőnek. Bethlen Gábor az egyházi zenében inkább 
Luthernek, mint Gelei Katonának adott igazat. Gönczy György énekeskönyvének 
újabb kiadásaiba azonban több új Luther-éneket is vettek fel. Gönczy könyveit 
eddig többnyire csak Debrecenben és Nagyváradon nyomták, de a lőcsei és bártfai 
lutheránus nyomdászok is részesedni akartak a haszonban s mivel ők főként 
evang. gyülekezetekre számíthattak, ezek kedvéért Luthertől is vettek át új éne
keket. A lutheránusok számára készült kiadásokban Gönczy könyvének tartalma 
másként van beosztva. Ők a zsoltárénekeket nem külön részben egymás mellett 
közlik, mint a reformátusok, hanem tárgyuk és az ünnepi alkalmak szerint meg
osztva, szétszórtan. Ez volt már a különbség az 1566. évi váradi és az 1569. évi 
debreceni énekes között, amint erre Gaál Mihály hymnológusunk is felhívta már 
a figyelmet s így tettek a könyvnyomtatók, illetve szerkesztők később is. 

Bárány János dunántúli ev. püspök (1756—58) a pietizmus előtti időkről 
mondja : „Énekes, sőt Ábécés-könyveket is az idegenektől kellett kölcsönvennünk." 
És a Zengedező 1770. évi előszava említi a Lőcsén (1627) Breuer Lőrinc által 
nyomtatott, ma már ismeretlen, de bizonyára lutheránus s a dunántúli evangéli
kusok által is használt énekeskönyvet, mely „igen csekély és még kevés énekeket 
foglal magában" . Voltak íme, tehát az evangélikusok részére Lőcsén és Bártfán 
nyomott kisebb és nagyobb énekeskönyvek, melyek tartalmukban a Gönczyével 
majdnem teljesen megegyeztek, de más volt a beosztásuk. Szathmáry József 
hívta fel a figyelmet 3 0 egy ilyen énekeskönyvre, amelyben először találjuk meg 
Luthernek kedves szép karácsonyi énekét. A könyvnek címe : Keresztyéni Isteni 
Dicsíretek, Melyekkel az Magyar Nemzetben reformáltatott ecclesiákban Esztendő 
ál ta l szoktanak élni. Mostan peniglen újonnan, de mértékletesen és helyesen 
megöregbítetvén és illendőbb rendben, hogy nem mint az előtt az Keresztyéneknek 
épületekre hatodszor kibocsáttatot t sat. Lőcsén nyomt. Breuer Lőrinc által 1642. 
(16. r. 704 1.) Ebben sincsenek a zsoltárok együtt külön részben, hanem a többi 
ének közé az egyes tárgycsoportokba beosztva különféle címek alatt. Meglepő 
i t t az is, hogy 28 latin ének is van benne, ami a német lutheránusoknál volt 
szokásos. A 18 új magyar ének közül pedig kettő Balassa Bálinté : Bocsásd meg 
Úr Isten ifjúságomnak vétkét és a más ik : „Pusztában Sidókat vezérlő jó Isten." 
És végül Luthernek örökbecsű karácsonyi éneke is (Vom Himmel hoch da komm 
ich her) i t t van meg először magyar nyelven és pedig ebben a formában : 

3 0 Szathmáry J . i . h. Prot. Szemle 1892. 472. 1. Erdélyi Pál, Énekes könyveink a X V I . 
és X V I I . sz. 35. 1. 



lm a magas mennybő l jövök 
És néktek új hírt hirdetek, 
Mely hír lészen kedves néktek, 
Akiről én most éneklek. 

Az néktek hoz nagy örömet, 
Aty já tó l megígértetett , 
Hogy ti ő véle mennyekbe 
Éljetek az nagy örömben. 

Óh, mely szép gyermek adaték, 
Néktek szűztől születtetek, 
Mely szép gyemek hoz örömet, 
Néktek felette jó kedvet. 

Ne nézzetek egyéb jegyre 
Csak az jászlóra s pólyákra, 
Ott ta lál tok edgy gyermeket, 
K i megmenti ez világot. 

Hogy az Krisztus ti istentek, 
Ő légyen ti m e g m e n t ő t ö k , 
Csak ő ti idvez í tőtök, 
Az bűntől szabadítotok. 

É n sz ívem vigyázz s láss tova, 
Mi fekszik itt a jászolba, 
Kié ez a szép kis gyermecske, 
E z a szép édes Jézuska ? Sat. 

Hogy Luther e bájos karácsonyi énekének első magyar fordítója k i volt , 
azt nem tudjuk. s l Sokkal gyengébb, mint a későbbi ismeretes magyar szövege. 
Az eredetinek a tar ta lmához nagyon híven ragaszkodik, de a verselése felette 
gyarló. Talán valamely felvidéki atyánkfia fordította a lőcsei könyvnyomtató 
számára. Meglepő az is, hogy a magyarban csak i ly későn 1642-ben tűnik fel ez 
az ének. Talán a túlságosan gyermekies hangja miatt nem merték eddig a templomi 
énekek közé felvenni. Hiszen, mint fentebb lá t tuk (Th. Sz. 1926. 905.) egyes 
kifejezéseit maguk a németek is megváltoztatták. Ezzel az első fordításával nem 
elégedtek meg a magyar protestánsok s nemsokára egy egészen más, az elsőnél 
jobb fordítás tűnik fel Gönczy újabb kiadásaiban és pedig úgy, hogy ennek az 
elején egy új idegen versszakot is találunk. 

Luther éneke ugyanis minden bevezető előkészítés nélkül az angyal szavai
val kezdődik : „Mennyből jövök most hozzátok." Triller Bálint sziléziai költő azon
ban már (1555) ezt a strófát írta az ének elé : 

Ilyen fejeléssél jelzi Tri l ler , 3 2 hogy az angyal szavai következnek. Református 
testvéreink ezt a magyarba is átvették s náluk már a X V I I . században így kez
dődik Luther karácsonyi éneke : 

S csak ezután következik Luther kezdősora : „Mennyből jövök most hoz
zátok." A magyar reformátusok ma is így éneklik. De kár volt ezt a prózai be
vezetést elébe varrni. Maga Luther nem tartotta ezt szükségesnek. A magyar 
evangélikusok hívek maradtak Luther eredeti szövegéhez, Triller bevezető strófáját 
nem fogadták el s ma is anélkül éneklik. Az evang. Zengedezőben a kezdő vers
szak : 3 3 

3 1 K á l m á n Farkas Regius Király Jakab rosnyói lelkészben (fl650) keresi a fordí
tóját . Szerinte ez írta a „ K e g y e s Jézus én imádságomra" éneket s ez fordította Rutilius 
Márton é n e k é t : É n Istenem, sok nagy bűnöm. 

3 2 K o c h - E . Gesch. des Kirchenlieds V I I I . k. 21. 1. Weim. 35. k. 261. 1. Triller B . 
schwenkfeldianus volt. 

Gönczy é. k ö n y v é n e k lőcsei 1691. évi kiadásában is a 308. lapon ezzel kezdődik . 

E s kam ein Engel hell und klar 
Von Gott auffs feldt zun hirten dar, 
Der war gar seer von Hertzen fro 
Und sprach frölich zu in also. 

Az Istennek szent angyala 
Mennyégből , hogy alászálla 
És a pásztorokhoz juta, 
Nékiek ekképen szólla. 

Mennyből jövök most hozzátok 
É s imé nagy jó hírt mondok, 
Nagy örömet majd hirdetek, 
Melyen örvend ti szívetek. 

Bogisich, Szegedi F . é. k ö n y v e . 51. 1. 



Ez a második fordítás jobb az elsőnél. Az eredetinek régies, és egyszerű 
gyermekies hangját eléggé híven utánozza : 

Nincs-e senki e vi lágon, Óh, én szerelmes Jézusom, 
K i tégedet befogadjon ? Édes Megváltó Krisztusom, 
Nincsen-e meleg helyecskéd, Jövel , csinálj csendes ágyat 
Sem gyengén rengő bölcsőcskéd ? Szívemben magadnak házat . 

Néked bársonyod s tafotád, Én lelkemnek rejtekébe, 
Asszú széna lágy párnácskád ; Zárkózzál bé szekrényébe, 
Noha nagy dicső király vagy, Hogy el ne felejthesselek, 
Mostan, imé, mely szegény vagy. Sőt örökké dicsérjelek. 

Kár, hogy a református egyház ezt nem Luthernek ismeretes eredeti szép 
dallamára énekli. És nem is az ősi világi dallamhoz tér t vissza (im thon wie man 
umb krenze singt), amelyre kezdetben énekelték s melyet Luther énekeinek wei
mari kiadása is (35. k. 524. 1.) közöl, hanem valamely ismeretlen, Szügyi József 
szerint német eredetű dallamot választottak hozzá. 

A református Gönczy és az evang. Uj Zengedező a X V I I I . században is 
ugyanazon szöveggel közlik Luthernek ezt az énekét, de a reformátusok az idegen 
kezdő strófát is megtar tot ták. Nagy kár volt, hogy a régi dunántúli énekeskönyv 
szerkesztésekor 1805-ben Matkovich Pál és társai ezt az éneket összeolvasztották 
Luther másik hasonló karácsonyi énekével (Vom Himmel kam der Engel Schar), 
s így lett az első versszak új alakja ez: 

Mennyből jővén az angyalok, 
Tőlök hallak a pásztorok 
E hírt, mely minden népeknek, 
ö r ö m ö t hoz bús szíveknek. 

Az összeolvasztás nem éppen rossz, de Luthernek egy énekét mégis el
sikkasztja, mely eddig 56. sz. alatt külön is megvolt az Uj Zengedezőbe^n. Az új 
dunántúl i énekes szerkesztői 1911-ben mind a kettőt felvették. Kis János püspök 
a racionalizmus hatása alatt 1811-ben az Erős várral együtt Luthernek ezt a szép 
karácsonyi énekét is kihagyta a győri énekeskönyvből. Mennyi kedves érzéstől, 
emléktől és hiterőtől fosztotta meg ezáltal a gyülekezeteket! Tet té t meg is bán
hatta, mert 1831. évi agendájában úrvacsoraelőtti fohásznak Luther e szép kará
csonyi énekének két versszakát vette fel : 

Óh, kedves vendég, nálam szállj, 
B ű n ö m t ő l ne i szonyodjál ! 
Jöjj be hozzám, te szolgádhoz, 
Szegény, megtérő juhodhoz. 

Kozma Andor legújabb fordításáról alább fogunk szólani. 
A szép szöveg és dallam megtetszett a magyar katholikusoknak is. Benne 

van Luthernek ez az éneke hangjegyeivel együtt a Cantus Catholici 1674. évi 
bőví te t t (sőt talán már az 1651. évi első) kiadásában is. Ujabban Bogisich Mihály 
közölte szép, díszes hangjegyekkel ezt az éneket, 3 4 de tagadta Luthertől való 
származását. Más r. kath. hymnológusokkal Bogisich is azt állítja, hogy Luther 
ezt az énekét ebből a katholikus latin szövegből fordította : 

Illustris alto nuntio 
Apparuit pastoribus ; 
Quos mox ovanter talibus' 
Affatur ille vocibus. 

Hivatkoznak a morva Leisentritt János budissini kanonok 1567. évi énekes
könyvére (Geistliche Lieder und Psolmen), melyben ez az ének nemcsak latinul, 
de németül is megvan. A német hymnologusok azonban (Wackernagel, Koch és a 
weimariak) már régen bebizonyították, hogy Leisentritt a protestáns énekes
könyvek ellensúlyozására szerkesztett hasonló katholikus gyűjteményt s ebbe 

3 4 Bogisich, Szegedi F . L . egri püspök énekeskönyve. Bp. 1886. 51. 1. 



protestáns énekeket is vett fel több, vagy kevesebb átalakítással. Ilymódon vette 
fel Luther két énekét is : Vom Himmel hoch da komm ich her és Ach Gott vom 
Himmel sieh darein. 3 5 így Luthert már most az a kettős dicsőség érte, hogy kará
csonyi énekét nem csak a német katholikusok, hanem a Cantus Catholici kötetébe 
a magyar jezsuiták is felvették. Sőt Bogisich még 1886-ban is méltónak tartotta 
a közlésre s a szövege mellett a „szép lendületes" dallamát is megdicsérte. Nem 
tudjuk, a kath. szerkesztők németből vagy latinból fordították-e, vagy pedig ők 
is a magyar protestánsok korábbi fordítását dolgozták át. De gyarló munká t 
végeztek. Valamely felvidéki tót páter a sok kicsinyítő raggal ime így formálta 
á t Luther éneké t : 

Nagy Istennek szent angyala 
Magas mennyből alá szállá 
És pásztorok mellé álla, 
Nagy vígan nekiek szólla. 

Mennyből jövök most hozzátok, 
Távozzék messze már átok : 
Nagy örömöt most hirdetek, 
Mely üdvösséget hoz nektek. 

E z mai nap kis gyermecske, 
Szűztől született szépecske ; 
Szíveteknek édesecske, 
Nagy jókkal teljes edényke. Sat. 

Benne van ez az ének „Mennyből jövök" kezdő sorral Illyés András erdélyi 
r. kath. püspök „Régi és Uj Énekek" kötetében is, mely Nagyszombatban jelent 
meg. (Szathmáry J. Pr. Szemle 1892. 476.) 

Tagadhatlan tehát , hogy Luther a szép énekeivel behatolt úgy a németi 
mint a magyar katholikusok énekeskönyveibe. Még az Erős vár, a reformáció 
harci dala is ú ta t tö r t az ellenfél templomaiba, bármennyire tiltakoztak is ez ellen 
Oláh Miklós és Pázmány Péter szigorú kánonai. Harsányi István kimutatta, 3 5 

hogy a Jövel Szentlélek Úristen, Mint a szép híves patakra, Dicsőült helyeken st. 
szintén megtalálhatók a Cantus Catholici kötetében. Kájoni János csíksomlyói 
franciskánus 1676. Cantionale Catholicum c. könyvébe Harsányi szerint 144 
éneket vett á t Gönczy György énekesének 1654 évi lőcsei kiadásából s emiatt 
eretnekséggel is megvádolták. Bogisich Mihály maga is elismeri, hogy Illyés Is tván 
esztergomi kanonok Soltári Énekei közé még 1693-ban is felvette „a híres protes
táns zsoltáréneket : Erős várunk nekünk az Isten" s emellett több francia zsoltár
dallamot is. (Magyar egyh. népénekek a X V I I I . sz. 29. 1.) 

Gönczy könyvének X V I I . századbeli kiadásai közül legtöbb új ének van a 
lőcsei. 1654-ik éviben. Az itteni 14 új ének között találjuk meg először Luther 
gyönyörű szép pünkösdi énekét is, melynek kezdő sorai: „Jövel Szentlélek Úristen, 
Töltsd bé szíveinket éppen". Fentebb (Th. Sz. 1926. 904.) lát tuk már, hogy a X I . 
századból való egystrófás antifonához miként írt Luther két újabb versszakot is. 
A latin eredetit Szilády Áron közli (RMKT. I . 370.) Kálmán Farkas szerint már 
Batizi András fordította volna ezt az éneket. Az ő véleménye vezette félre az új 
dunántúl i ev. énekeskönyv szerkesztőit. Szügyi József Skariczában, vagy Gelei 
Katona Istvánban keresi a fordítót. De számba kell i t t vennünk Regius Király-
Jakab rozsnyói evang. lelkészt is ( f 1650), akinek ugyanezen lőcsei 1654. évi k i 
adásban jelent meg két éneke : Kegyes Jézus én imádságomra és Én Istenem, 
sok nagy bűnöm (Rutilius Márton weimari lelkész u tán németből). S e kettőn kívül 
Kálmán Farkas még a „Mennyből jövök" fordítóját is Regius Károlyban véli 
megtalálni . 3 7 Valószínűnek kell hát tartanunk, hogy ezt a nálunk ily későn feltűnt 
két Luther-éneket, a karácsonyit és a pünkösdit, a rozsnyói evang. lelkész for-

3 6 Koch E . i. m. I I . 432. Weimari kiadás 35. k. 263. 1. Bogisich i. h. 52. 
3 i Harsányi I . A reformáció hatása a magyar közművelődésre. Spatak, 1918. 9. 1. 
3 7 Kálmán F . Prot. Egyh. és Isk. Láp 1883. évf. 85. 1. 



dí to t ta . A „Jövel Szentlélek Úris ten" magyar fordítását eléggé sikerültnek mond
hatjuk, egyik legkedveltebb éneke lett mind a két prot. egyháznak, s mai nap is 
egyik dísze énekeskönyvünknek. A fordítás versmértéke teljesen megegyezik 
Lutherével, de a magyarok nem a régi német, hanem egy későbbi igen szép eredeti 
magyar dallamra éneklik. Ennek a hangjegyeit Szügyi József sem találja korábban, 
mint csak X V I I I ; századbeli kiadványokban. (Ref. é. k. múltja 24. 1.) 

Gönczy énekeskönyve a X V I I . században tehát Luthernek még a következő 
énekeit vette fel az előbbiekhez : Jövel népek Megváltója, Gonosz kegyetlen 
Heródes, A mi életünknek közepette (Bornemiszánál), Mennyből jövök most hoz
zátok (két formában), Jövel Szentlélek Úristen és Luther példája szerint a Te Deum 
laudamus (Téged Isten dicsérünk) és a Litánia major (Úr Isten, irgalmazz nékünk). 
Gönczy könyve az 1654. utáni kiadásokkal megállapodásra ju tván, ezután már 
inkább csak az ág. hitv. evangélikusoktól lehetett várni, hogy Luthertől még több 
éneket is vesznek át. A magyar lutheránusok, amint láttuk, a reformátusokkal 
még a X V I I . században is közös, vagy némileg módosított könyvekből énekeltek. 
Öreg Aáchs Mihály száműzött győri evang. rektor, majd Thököly tábori papja és 
később nemescsoói lelkész szerkesztette az első külön énekeskönyvet a maga fele
kezete számára. Lőcsén 1696-ban jelent meg, a címe : Zöngedöző Mennyei Kar, 
azaz németből magyarrá fordíttatott , szép isteni dicséreteket és hálaadó énekeket 
más magyarul szereztetett énekekkel együtt magában foglaló könyvetske. Nyom. 
Lőtsén 1696. (12. r. 264. 1.) Ez a 'könyv azután bővítésekkel és igazításokkal igen 
sokszor jelent meg. 1743 óta Új Zengedező M. Kar neve alatt Frankofurtum, az az 
valósággal Győr városában igen értékes és érdekes előszavakkal. Bárány György, 
Vásonyi Márton, Sartorius Szabó János, Fábri Gergely, Torkos András és Torkos 
József, ezek a buzgó pietista papok voltak a szerkesztői. Hogy mennyire a zenekedvelő 
Luther szellemi hatása alatt készültek ezek a kiadások, azt mutatja a győri címkép : 
orgonáló, hegedülő, fuvolázó, cimbalmozó angyalok s alantabb egy angyal mint 
karmester által vezényelt női énekkar. A képet pedig ezek a szép versek magya
rázzák : 

Mely szépen zengenek a mennyei seregek ! 
Szent, szent, szent, kiáltják, a Zebaóth Isten. 
E z azoknak édes és gyönyörű kenyerek : 
í gy élnek bú nélkül, így élnek szüntelen. 
No, én lelkem itt kezdd követni munkájokat , 
Akarván kóstolni édes vígasságokat. 

De hogy éneklésed tessék szent Teremtődnek, 
Szív nélkül ajakid, óh, ne mozogjanak! 
Akarsz-e áldozni kedvesen Úr Istennek ? 
H á t mind szíved, mind szád éneket mondjanak. 
Egy szóval : száj szívből ha Istent magasztalja, 
í gy tőle az áldást itt s ott bizony várhatja. 

Non vox, sed votum, non musica chordula, sed cor, 
Non clamans, sed amans, cantat in aure Dei. 

Ilyen kimondottan lutheránus énekeskönyvtől el lehetett várni, hogy Luther 
énekei is szép számmal lesznek benne. De nagy baj volt a dallamokkal. Az 1743. 
évi Előszó mondja : „Az előbbeni, németből magyarra fordít tatot t énekeknek 
nótái t sem tudtuk eleintén, de már Isten kegyelméből tudjuk." Ezt az akadályt 
Luther énekeinek átvételében sem tudták teljesen leküzdeni. Összeszámláltam 
gondosan az Új Zengedező utolsó vastag kiadásában, az 1036 lapnyi kötetben 
Luthernek huszonkét éneke van s ezen felül a szintén Luther példája szerint felvett 
Litánia major. Ez már tekintélyes szám, kétharmada a reformátor összes énekei
nek. Azóta egy magyar énekeskönyvben sem volt, de az újabb német énekes
könyvekben sincs Luthernek ennyi éneke. Az eddig már lefordított és jól ismert 
énekeken kívül benne van az Uj Zengedezőben ; . - . . r. 

Örvendjetek keresztyének (Nun freut euch lieben Christengmein) 246. sz. 
A keresztségről szóló: Krisztus Urunk Jordánhoz inent. (Christ .unser Herr jzum 



Jordan kam) 277. sz. Megvan Simeon éneke is : Elmegyek békével s vígan (Mit 
Fried und Freund fahr ich dahin) 85. sz. És a második karácsonyi angyalos ének, 
mely azonban már nem gyermek-ének: Mennyből jővén az angyalok (Vom Himmel 
kam der Engel Schar) 56. sz. És a másik szép karácsonyi ének : Jézus Krisztus 
dicsértessél (Gelobet seist du Jesu Christ) 45. sz., mely csupa földi és égi ellen
té tek halmazatával magasztalja Jézus születését. Krisztus adaték halálra (Christ 
lag in Todes Banden, húsvéti) 141. sz. Óh Jézus, mi Idvezítőnk (Jesus Christus, 
unser Heiland) húsvéti 153. sz. Jézus Krisztus, mi Megváltónk (Husz János éneke, 
Jesus Christus unser Heiland) úrvacsorai 282. sz. Atya Isten, légy velünk (Gott 
der Vater wohn unsbei) szentháromságünnepi 188. sz. Adj békességet Úr Isten 
(Verleih uns Frieden gnadiglich, Da pacem) 995. lapon. 

Ezeknek a* később felvett Luther-énekeknek magyar fordítóit nem ismerjük. 
Aáchs Mihálynak és a pietista Bárány Györgynek körében kell őket keresnünk. 
Luther versformáihoz ragaszkodnak, amelyekhez már a dallamok által is kötve 
voltak. De előfordul, hogy Luther énekéhez egy eredeti magyar strófát is tol
dottak, mint például a Verleih uns Frieden (Da pacem) magyar fordításában. 
Nyelv és verselés dolgában a X V I I . század énekeihez képest nem nagy haladást 
találunk bennök. Sartorius Szabó János, volt győri káplán-rektor, mint már 
nemescsói lelkész és a pietizmus híve a Zengedező mellett Magyar Lelki Óra címen 
egy új énekeskönyvet is adott k i . (Wittenberg, 1730. 674. 1.) De új Luther-éneket 
ebben nem találunk. Sartorius már inkább Gerhardt Pál és más újabb német poéták 
énekeivel igyekezett gyűjteményét magasabb színvonalra emelni. 

c) Az "Erős vár" és Luther' énekeinek újabb fordításai, 

Luther 36 éneke közül hármat ma is közösen, testvéri egyetértésben énekei 
az evangélikus és a református egyház. Ez a három : Erős vár a mi Istenünk, 
Mennyből jövök most hozzátok, Jövel Szentlélek Úristen. A három közül pedig 
legnagyobb múlt ja és jelentősége van az Erős várnak. Gyulai Pál 1901. évi egye
temi előadásaiban állapította meg s u tána Császár Ernő is ismétli, hogy ez az 
ének az első fordított és nem az eredetiből átdolgozott zsoltár magyar irodal
munkban. 3 8 Ime, Luther hatalmas éneke s ennek dallama volt oly hatással az 
ismeretlen magyar poétára, hogy nem a 46. zsoltárból formált általános szokás 
szerint éneket, hanem Luthernek már e zsoltár által sugalt kész énekét ültet te át 
nyelvünkre s a szerkesztők mint 46. zsoltárt, ezt sorozták be a zsoltárok külön 
csoportjába. 

Az irodalomtörténet általában nagy elismeréssel szól az Erős vár legrégibb 
magyar fordításáról. Horváth Cyrill ítéletét már fentebb idéztük : „Nem igen 
marad el forrása mögött s erőre, fönségre bát ran melléje helyezhető." Szívesen 
ismerjük el m i is erővel teljes jó magyarságát, az eredetivel való hű megegyezését 
és egyéb jó tulajdonságait. De mégis nagy kár, hogy a fordító nem tudván gon
dolatait elég tömören kifejezni, egyes jelentős sorokat egészen elhagyott. így 
például az 1. versszak végén : Auf Érd ist nicht seinsgleichen (Nincs több ilyen a 
földön) és a 3. versszak végén : Ein Wörtlein kann ihn fällen (Az ige [egy szócska} 
porbadönti) sorokat. Az is kárára van a fordításnak, hogy a magyar fordító 
hosszabbra nyúj to t ta a verssorokat néhol két-három szótaggal is. Ezáltal a tömör 
rövid ének ellaposul s különösen élénk harcias dallama veszített ősi erejéből. 
Hiszen Luther még a szavakat is kur t í to t ta , a fordító pedig a sorokat is k i 
nyúj tot ta . 

Vitás; nehéz verssora Luther énekének a 4. versszakban a második sor : 
„Und kein Dank dazu haben." Újabb fordítók is nagy tévedéssel ezt így próbálták 
á t t e n n i : „Megáll az ige, hagyja hát, Bár hálát így se lelne." Vagy egy másik 
fordító : „Ám az igét hagyják állni, Gondolattal se bántsák." A legrégibb magyar 
fordító nem tévedt el ily messzire az eredetitől. Szegedi Gergely könyvében így 
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vannak ezek a sorok : „Megáll az Istennek igéje És nem állhat senki ellene." É n 
az első magyar fordításban bizonyságát látom annak, ami egyébként is való
színű, hogy ismeretlen poétánk latin fordításból vette át Luther énekét. Mert 
különben a német „Dank haben" bizonyára őt is megtévesztette volna. Ellenben 
a latin fordítások világosan megmondják a vitás sornak igazi értelmét : „Sive 
velit, nolit mundus." (Az igét ne bántsa a világ, Akár tetszik neki, akár nem.) 
A legrégibb magyar fordítás legalább közel áll ehhez és nincs benne oly nagy 
tévedés, mint az újabb fordításokban. 3 9 

A további kérdés már most: mikor tűnik fel az első magyar „Erős v á r " 
és k i volt a fordítója ? Fentebb már idéztem, hogy Sztárai Mihály Tolna városá
ban (1557) írott „Athanasius püspök élete" című históriás énekében négy strófá
ban (20 verssorban) Lutherről nagy dicsérettel emlékezik és ellenségeinek álnok 
és erőszakos támadását ugyanazon szavakkal jellemzi, mint amelyek az Erős vár 
első versszakában is megvannak. Sztárainál olvassuk : 

Voltának utána nagy sok álnoksággal, 
Méreggel, fegyverrel és hatalmassággal . 

S alább i smé t : „ravaszsággal". Az Erős vár első versszakában így van ez : 
„Az mi régi ellenségünk 
Háborgat minket 
Erővel , fegyverrel 
É s csalárdsággal 
É s minden nagy hatalmassággal . 

A gondolatnak és szavaknak ez a találkozása nem lehet t isztán a véletlen 
dolga. A két verses mű között valami összefüggésnek kell lenni. És pedig vagy 
úgy, hogy Sztárai már ismerte az Erős vár magyar fordítását és ennek szavai 
csengtek a fülébe, vagy pedig, ami érdekesebb volna, maga Sztárai volt Luther 
ez énekének fordítója. Hymnológusaink közül már Kálmán Farkas is gondolt 
Sztárai szerzőségére, akit erős kapcsok fűztek Lutherhez. Már Páduában Luther 
iratait olvasta, it thon lelkes híve volt s felekezeti álláspontja szerint is ő Huszár 
Gállal, Méliusszal és Szegedi Kis Istvánnal szemben mindvégig megmaradt hű 
lutheránusnak. Még mint öreg megtört ember is (1574) eljött Pápáról Sopronba 
a lutheránusok közé, hogy i t t a magyar papi állásra pályázzék. Énekköltőink 
között ő volt egyike a legjobbaknak és legtermékenyebbeknek. Egyik énekét 
(Hálaadásunkban rólad emlékezünk) már a váradi és a Szegedi-féle énekeskönyv 
is felvette 1566 és 1569-ben. Tehát mint Sztárai fordítása is könnyen belekerül
hetett az Erős vár első könyveinkbe. Érzem, hogy a megegyezés a fentebbi vers
szakok között még nem elégséges arra, hogy Sztárai szerzőségét megállapítsuk 
vele. De mivel Skaricza szerzősége sem bizonyos, sőt újabban ezt Barla Jenő 
határozot tan tagadta, azért a különféle feltevések között Sztárai szerzőségét is 
számba kell vennünk. 

Egyelőre Ember Pál és Bod Péter tudósítására támaszkodva Gyulai Pállal 
és Horváth Cyrillel fenntartjuk a régi hagyományt. Bár az a körülmény, hogy 
Sztárai éneke már 1557-ben az Erős várral csendül össze, ismét új ok Skaricza 
szerzősége ellen. Barla Jenő egyéb érvei, hogy Skaricza még csak 22 éves volt, 
mikor az Erős vár Váradon már (1566) megjelent; csak három-négy év múlva 
ment k i Wittenbergbe és nem tudott németül . 4 0 Ezzel szemben a hagyomány, 
mint lá t tuk, több Luther-ének fordítójának is Skariczát tartja és Szenczi Molnár 
Albert is a jobb zsoltárköltők közé számítja. Amíg döntő ok nem merül fel, addig 
Skariczától az Erős várt nem vitathatjuk el és nem tulajdoníthatjuk Sztáráinak. 
A régi kecskeméti matrikulába is be van írva : „Scariczai Máthé, k i német nyelv
ből fordította Luther Mártonnak ama szép dicséretét : „Erős várunk nekünk az 

3 J Brenner O. Und keinen Dank dazu haben. Lutherstudien, Weimar, 1917. 78. I . 
4 Barla J . : Skaricza élete és zsoltárköltészete. Prot. Szemle 1900. 335. és 1901. 
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Isten." 4 1 A X V I . század közepe óta Luther Erős vára állandó és egyik legkedvel
tebb darabja volt az összes protestáns énekeskönyveknek, sőt átvették és énekel
ték a többszörös egyházi tilalom ellenére a r. katholikusok is. Benne van bizonyára 
ez is Kájoni János csíksomlyói franciskánus 1676. évi Cantionale Catholicum című 
énekeskönyvében, melyben közel másfélszáz a protestánsoktól átvett ének. — 
És Illyés István esztergomi kanonok is, aki éppen az ellen kelt k i , hogy ,,az eret
nekséggel bőves Graduálék és Funebrálisok sok helyütt a katholikus iskolameste
rek kezében is forognak", minden igazhitű buzgalmával sem tudta elkerülni, 
hogy az Erős várunk „híres protestáns éneket" más eretnek dallamokkal együtt 
még 1693-ban is „Soltári Énekek" című gyűjteményébe fel ne vegye, amint ezt 
Bogisich is elismeri. (M. ehi népénekek a X V I I I . sz. 29. 1.) 

Luther énekének első magyar fordítását igen jónak találták őseink, mert 
egy-két szónyi változtatással két, sőt három századon át is így énekelte mind a 
ké t protestáns egyház. Bornemisza Péter evang. püspök a Posztillájában (1584) 
azt ajánlja, hogy az Erős vár t prédikáció u tán énekelje a gyülekezet. Bocskay 
Is tván vitézeinek, a szabad hajdúknak is ezt volt a csatadala. A kassai ország
gyűlésen 1606 április 24-én a Bocskay házában tartott istentiszteleten az Erős 
vá r t énekelték. 4 2 Nápolyban a gályarab-lelkészeknek (1675) ez adott erőt és 
bizodalmat. Kocsi Csergő Bálint „Narratio Brevis" című művének V I I I . fejezeté
ben a Ruyter admirális által kiszabadított gályarabokról mondja: „Quoad 
pervenissent ad Ciassem Hollandicam, resonanti voce et jubilo cordis canunt 
46, 124, 125. Psalmos Davidis ." 4 3 Szegedi Gergely óta 1813-ig a reformátusok 
Luther énekét a 46-ik zsoltár címe alatt énekelték. De megmondja Kocsi Csergő 
határozot tan is, hogy a gályarabok az Erős vár t énekelték. Művének X I . fejezeté
ben írja ugyanis a Pozsonyból Kapuvárra és Sárvárra hurcolt fogoly-lelkészek
ről : „Voce resonanti cantant Psalmos Davidicos. Canunt inter reliquos 141, 43, 
23, 13. Psalmos et Cantionem illám Luther i : Erős várunk nökünk, Ein véste 
Burg ist unser Grott, er hilft etc." Ime, a református pápai tanár a X V I I . század
ban német nyelven is idézi Luther énekét és pedig a gályarabok történetében. 
S mikor a poroszlók a gályaraboktól már az énekes és imádságoskönyveiket is 
elvették, akkor nagy buzgósággal, mert hiszen ez volt az egyetlen vigasztalásuk, 
könyvnélkül énekeltek kínos útjaikon. Mert amint Kocsi Csergő megjegyzi: 
„Psalmorum enim Davidicorum majorem partém lingva vernacula ex memoria 
sciebant." 4 4 És az elnyomatás egész idejében I . Lipóttól I I . József koráig, amint 
az Új Zengedező a feliratában mondja, „az anyaszentegyház háborúságában" az 
„Erős vá r" és ennek párja, az „Atya Isten tarts meg minket", ez a két Luther
ének volt az üldözött magyar protestáns gyülekezetek vígasztalója és éltetője, 
ezt a két éneket szerették és ezt énekelték legsűrűbben. 

Csak a racionalizmus kora lett hűtlenné Luther remekéhez még Német
országban is. Megütköztek rajta, hogy a reformátor „e világ minden ördöge" 
ellen kél síkra énekében. Kis János költő-püspökünk is, akit Győrött Pongyeloki 
Roth György tábornok neje, a művelt lelkű báró Podmaniczky Johanna szólított 
fel, hogy „jobb ízlésű" énekeskönyvet készítsen, behódolt ennek a hitében meg
fogyatkozott korszellemnek és kihagyta a Győri énekeskönyvből (1811) Luther 
örökbecsű énekét, még az Erős vá r t is. A reformátusok 1806. évi új énekeskönyvé
ből is — szintén a racionalizmus hatása alatt és nem felekezeti szűkkeblűségből — 
kimaradt Luther éneke. Kálmán Farkas református hymnológusnak hozzám 
írot t levele szerint a balatonmelléki kálvinisták, amint ezt egyházlátogatáskor 
a presbiterek nyíltan megmondották, éppen az Erős várunk kihagyása miatt 
nem akarták az új énekeskönyvet befogadni. A hiányt azonban pótolták az 
újabb szerkesztőbizottságok. Egyhangú volt a vélemény, hogy Luther éneke 

4 1 Ivánka Sámuel , Spataki Füz . 1858. 70. 1. 
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nem maradhat k i a reformátusok könyvéből sem. S a legutóbb (1921) kiadott 
és zsinatilag kötelezővé tett új református énekeskönyvben 236. sz. alatt benne 
is van, de erősen átdolgozott formában, a hangjegyeivel együtt . 

A dunántúli evangélikusok a mult század elején (1805) szerkesztett énekes-
könyvükben az Erős vár t is némi javítással s ezenkívül Luthernek még más 
tíz énekét megtartot ták. Matkovich Pál, az orthodox hitű lutheránus főinspektor 
mint főszerkesztő és munkatársai : id. Perlaky Dávid, Zigán János és Szűcs Is tván 
nem engedtek ebben Kis Jánosnak. így is elég nagy kár volt, hogy oly szép énekei 
Luthernek, mint : Jöj j , népek Megváltója, Örvendjetek keresztyének, Atya Isten 
tarts meg minket, Mi Atyánk, k i vagy mennyekben, Óh, Űr Isten tekints hozzánk, 
Elmegyek békével s vígan — kimaradtak az új könyvből, holott az Új Zengedező
ben megvoltak. A győriek is már hat év múlva 1817-ben, a reformáció három
százados jubileumakor eléggé fájlalták, hogy nincs Erős váruk. Karsay Sándor 
győri lelkész és püspök nem is tűrhet te ezt és 1879-ben. a Győri Énekeskönyvhöz 
csatolt függelékbe vétette fel az Erős várt Székács József fordításában, aki már 
Luther eredeti versmértékéhez, a rövid sorokhoz tér t vissza. 

A mult század negyvenes éveiben váratlanul a Habsburg-ház nőtagjai 
közül akadt egy lelkes pártfogója Luther énekeinek. Mária Dorottya volt ez az 
áldot t emlékű hitbuzgó nádorasszony, aki Albertini herrnhuti püspök énekeit 
Dobos János ceglédi lelkésszel fordíttatta le egy vaskos kötetben (Lelki Énekek, 
Pápa, 1842), azután pedig Luther és Gerhardt Pál énekeit i t t a magyarok közt is 
úgy szerette volna hallani, mint hazájában Württembergben. Török Pált és Székács 
Józsefet, a pesti papokat biztatta, hogy fordíttassák le ezeket a szép énekeket 
az eredeti formában. A württembergi énekeskönyvet is (1843) megküldte nekik 
és jutalmat igért a fordí tóknak. 4 5 így indult meg a nemes verseny. Az Erős vá r t 
Székács József, Karsay Sándor, i f j . Perlaky Dávid és mások fordították le az 
eredeti rövid verssorokban. Fordításaik a Prot. Egyházi és Iskolai Lap negyvenes 
évfolyamaiban jelentek meg. Székács fordítása a Győri énekeskönyv révén széle
sebb körben is ismeretessé vált. A jó magyarság és a versmérték szempontjából 
sok kifogást lehetett ellene tenni. Jó hangzásúnak és népiesnek nem mondhatni 
például az ilyen verssorokat: „Erő s csel ezre Zordon fegyverzete". Ez időtől 
fogva állott be a zavarodás a két eltérő dallam miatt is. 

Székács és Karsay lesz ezután a magyar protestáns hymnologia lelkes műve
lője és az Erős vár új fordításának is buzgó terjesztője. Karsay Sándor írta meg a 
dunántúl i énekeskönyv tör ténetét és Beliczay Jónás énekszerzőnek életrajzát. 4 3 

Ők ketten buzdították a fiatal Sántha Károlyt is egyházi énekek írására. Sántha 
Károly két formában is (a régi és az új versmértékre) lefordította az Erős vár t . 
Példájá t követték Elefánt Mihály, Csengey Gusztáv, aki húszévi időközben 
szintén kétszer lefordította, továbbá Gaál Mihály, Masznyik Endre, Stromp 
László, Varga Márton, Vietorisz László, Kozma Andor, Vargha Tamás református 
lelkész és még több névtelen az egyházi lapokban és énekeskönyvekben. A sok 
kísérlet arra mutat, hogy kielégítő és megnyugtató Erős várunk mai napig sincsen. 
Legutóbb a pesti evang. egyházközség külön lapon tett közzé egy új fordítást, 
az előbbieknél nem jobbat és a versmértékben is hibásat. 

Örvendetes jelenség volt újabban, hogy ezt az ügyet az evang. tanárok orsz. 
egyesülete is elég fontosnak találta és 1910. évi közgyűlésén Nyíregyházán külön 
is foglalkozott vele. Dr. Vietorisz József nyíregyházi igazgató és kiváló költő 
olvasott fel i t t egy igen alapos és értékes tanulmányt ezen a címen : „Luther 
énekének magyar fordításai". Igazi nyeresége ez magyar hymnologiánk szegényes 
irodalmának. Nyomtatásban is megjelent az evang. tanárok 1909—10. évkönyvé
ben. Tizenhat fordítást bírált meg az eredetinek alapos ismertetésével s végül a 
maga új fordítását is közölte. Vietorisz alaposan és nagy szeretettel foglalkozik 
ezzel a szívéhez nőtt tárggyal. Helyesen állapítja meg a jó' énekfordítás követel-
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menyeit az alaki és tartalmi hűség szempontjából. Hűség, erő és dallamosság, 
•ez a három együttesen legyen meg a mesterműben. Jól mondja i t t , hogy az ének 
első feltétele az énekelhetőség. Sorra bírálja Elefánt, Székács, Csengey, Sántha, 
Masznyik, Varga és a dunántúliak fordításait. Legtöbb költőiséget Sántháéban 
talál, aki viszont a legnagyobb költői szabadsággal is já r t el. Saját fordításának 
gyöngéjét is beismerve, nem látja még befejezettnek az Erős vár ügyét. „Tovább 
kell küzdeni, úgymond, mindaddig, míg el nem jön az a Lutherrel kongeniális 
lélek, aki a mély vallásos érzés, igaz költői hivatottság és kifogástalan zenei képes
ség hármas feltételét egyesíti magában." (Évkönyv 82. 1.) Az utóbbi követelmény
nek megfelelően Vietorisz nagyon helyesen csak az eredeti dallamhoz szabott 
fordításokat vette számba s mellőzte az Erős vár elnyújtott régi versformáját. 
Az eredeti dallamot pedig Nagy Lajos és Kapi Gyula chorálkönyvében jelölte meg. 

Az igen értékes tanulmánynak csak egy pontjára nézve kell megjegyzést 
tennünk. S ez ismét a 4. versszak 2. sorára vonatkozik : „Und kein Dank dazu 
haben". Vietorisz erre nézve azt kifogásolja, hogy a fordítók „teljesen elejtik a 
kifejezésben rejlő humort, mely szerint vesztire bántja az ördög az igét, de ha 
nem bántja, azért se számíthat hálánkra" . És ehhez képest fordítja ő maga is : 
„Megáll az ige, hagyja hát, Bár hálát így se lelne". De azt hisszük, Luthernek az 
ének komoly hangulatában nem lehetett kedve humorizálni. S különben is a német 
nyelvészek és hymnologusok azt már eldöntötték Luther hasonló német szó
használata és az Erős vár első latin fordításai alapján, hogy i t t a „Dank haben" 
a latin „Sive velit, nolit mundus" (Ob er wil l , oder nicht) értelmében veendő. 
Vietorisz fordítását alább közöljük. 

Az új dunántúli ev. énekeskönyv szerkesztésekor is, amint közvetlen tapasz
talatból tudom, mily óriási nehézséget okozott és mily hosszú munkába és küzde
lembe került csak ily szűkebbkörű bizottságban is az Erős vár elfogadható magyaF 
szövegének megállapítása. Holott mintegy negyven fordítás, köztük kiváló poéták 
müvei állottak rendelkezésre. Hosszú éveken át tárgyalta ezt az ügyet a bizottság 
(Sántha, Vojtkó, Kapi Gy., Bancsó, Zábrák, Payr) s úgyszólván csak az utolsó 
napokban (1911) tudott egy névtelenül beadott és javasolt fordításban néhány 
szó változtatással megnyugodni. A történeti hűség kedvéért említem, hogy a 
hosszú vita idején Zábrák Dénes soproni lelkész és Bancsó Antal, a dogmatika 
tanára is egy-egy újonnan fordított Erős várral lepte meg a bizottságot. De ezek
nek is az lett a sorsa, mint a többinek. Az új dunántúlinak a bizottság véle
ménye szerint a többiek felett megvan az az előnye, hogy egyszerű, világos, nem 
mesterkélt , hanem népies, a magyarsága jó és erővel teljes, az eredetit híven törek
szik visszaadni, a verselése is elég gördülékeny és zeneileg is a dallamhoz szabott. 
Ez utóbbi jó tulajdonságáért Vietorisz csupán a dunántúlit dicsérte meg. Ami a 
hűséget i l let i , az első strófában ezen alkalmi és kissé prózai sorok helyébe : „ E r 
hilft uns frei aus aller Not, Die uns jetzt hat betroffen" tudatosan került bele 
Bocskay és Gusztáv Adolf biblikus jelszava : „Ha ő velünk, k i ellenünk". Luther 
a zsoltárokból vett énekeiben és más énekfordításaiban sokkal nagyobb szabad
ságot is megengedett magának. A dunántúliak, miként már Vietorisz is kívánta, 
az eredeti Luther-dallamot vették alapul és az új dunántúli énekeskönyv, mely 
15 év alatt minden kötelező határozat nélkül husz ujabb kiadást ért meg, már 
eddig is nagy szolgálatot tett arra nézve, hogy az Erős vár t az eddigi, sok zavart 
okozó három-négyféle dallam helyett végre egyöntetűen énekeljük. 

Az új dunántúli énekesben Luthernek tíz éneke van. Többet nem lehetett 
felvenni a dallamok miatt, amelyeknek redukálását a tanító urak nagy eréllyel 
sürgették. A württembergi énekes is csak tizenöt Luther-féle éneket vett fel, a 
szászországi pedig húszat. Felvettük Zábrák Dénes újabb fordításában Luthernek 
három énekét, amelyeket a mult században már nem énekeltek. Ez a h á r o m : 
Atya Isten tarts meg minket, Jer örvendjünk keresztyének, Mi Atyánk, k i vagy 
mennyekben. Benne van Luthernek három szép karácsonyi éneke is. A kedves 
szép gyermekdalt Sántha Károly, a régi Zengedező alapján alakította át. A k i 
maradt Luther-énekeket hangjegyes füzetekben az énekkarok számára mente t tük 



meg. így Kapi Gyula Vallásos karénekeiben megjelent vegyeskarra a Luther-féle 
„Mi hiszünk mind egy Istenben" ősi szép dallamával. Szövegét a régi Zengedező-
ből ve t tük át . És a régi Media vita Luther-féle szövege is (Míg csak élünk min
denütt) megvan benne Stráner Vilmos fordításában. 

Végül mint szintén újabb kísérletet kell megemlítenünk, hogy dr. Masznyik 
Endre Luther müvei közt az énekek lefordítását is tervbe vette és D. Kovács 
Sándor ezt a jubileumra az Ösvényben közölt legújabb énekfordításokkal igye
kezett megvalósítani. Legkiválóbb poétáink : Kozma Andor, Torkos László, 
Hegedűs István, Zempléni Árpád vettek részt a szent munkában és Győry Vilmos 
hagyatékából is előkerült egy Luther-ének. Kozma Andor már 1912. lefordította 
az „Erős vá r t " . A wartburgi Luther magasztal óját, „Az ördögűző t é n t a " jeles 
költőjét nem akarjuk bírálni. Vietorisz József fordításával párhuzamosan mutatjuk 
be Kozma Andoréból is az első versszakot: 

Lefordította Kozma a karácsonyi gyermekéneket is : „A magas mennyből 
jöt tem én". Lehet ez jeles műfordítás, de éneskönyvbe a régi való. Kozma for
dításai még : Életünkben szüntelen (Media vita), Kérjük a szent lelket, Ah Isten, 
vesd ránk szemeid (12. zsoltár). Templomba nem való sorok ebben : „Mert a tömeg 
istentelen, Hol huncfutok vannak jelen" (lose Leute). Hegedűs István fordításai : 
Örvény mélyén kiáltok én (Aus tiefer Noth), Teremtő lélek, szállj te le (Veni creator 
Spiritus), Mi Atyánk, k i vagy mennybe fenn, Mennyből leszálltak angyalok (a 
másik karácsonyi ének) és a másik pünkösdi ének : Szentlélek Úristen jövel. Ezzel 
sem fogják a gyülekezetek a X V I I . századbeli magvas, szép éneket felcserélni. 
Torkos Lászlótól valók : Hozsanna néked Krisztusunk (Gelobet seist), Krisztust 
a sírba zárta (húsvéti) és Mi mind egy Istenben hiszünk (Wir glauben all). Zempléni 
Árpádé : A balga szól, a balga szól (Es spricht der unweisen Mund wohl), Tarts 
meg Uram igéd szerint (Erhalt uns Herr). És Győry Vilmos hagyatékából : Te, k i 
egységben három vagy (0 Lux beata Trinitas). Kri t ikát gyakorolni nem akarok, 
de átolvasva e legújabb fordításokat, az a régi igazság erősödik meg bennünk, 
hogy Luthernek erős hitet sugárzó tömör szavait más nyelven tolmácsolni vajmi 
nehéz. Azért becsüljük meg a régi fordításokat is. Az egyszerű, biblikus és egy-
házias nyelv követelményeit Győry és Torkos fordításaiban találjuk meg nagyobb 
mértékben. Amint Vietorisz mondja : „Tovább kell küzdeni, míg el nem jön az a 
Lutherrel kongeniális lélek". 

A hymnologia szent dolgában is össze kellett volna fogni a két protestáns 
testvéregyháznak. Hiszen évszázadok óta közösen énekeljük Luthernek három 
szép énekét (Erős vár, Jövel Szentlélek, Mennyből jövök). És evang. dallamokat 
is vettek át a ref. testvérek : Mennybéli felséges (Mi Atyánk, ki vagy), Uram, a 
törödelmes (Szívem szerint kívánom), Mire bánkódol óh te én szívem (Hans 
Sachsé), Szívünk vígsággal ma betölt (Tündöklő hajnali csillag) és a Légy csendes 
szívvel (Gerhardt Pálé). Évtizedeken át dolgozott mind a két prot. egyház a 
maga új énekeskönyvén. De mindegyik külön-külön, egyik a másik munkájáról 
tudomást sem vett. így történt , hogy a ref. egyház legújabb énekeskönyve is az 
Erős vár t megtartotta X V I . századbeli, a históriás énekek módjára elnyújtott 
formájában. Pedig az „Ein feste Burg" ma már az egész protestáns világnak 
egyetemes törzséneke. Áz eredeti dallam és versforma szerint éneklik németek, 
hollandok, svájciak, franciák, amerikaiak, még a csehek is. A mai gyakoribb 
nemzetközi érintkezés idején a külföldiek majd megütköznek rajta, hogy az Erős 

Erős várunk az Úristen 
Jó fegyverünk és pajzsunk, 
Ránk zúduló szükségünkben 
Csak ő segít mirajtunk. 
Az ős ellenség 
Most félelmes még, 
Erőszak és csel 
H a d á t idézi fel. 
Nincs párja itt a földön. 

Erős vár a mi Istenünk, 
Jó védelem és fegyver ; 
Szükségben ő segít nekünk 
S le minket a baj nem ver. 
Most az ős Gonosz 
Fennen táboroz, 
Sok csel s nagy erő, 
Amellyel ránk tör ő, 
Nincs több ily rém a földön. 



várt i ly elnyújtott verssorokkal fogják hallani. És a közös magyar protestáns 
ünnepeken is (a reformáció emléknapján) az eltérő szöveg és versmérték miatt a 
két testvéregyház nem tudja együtt énekelni Luther remek harci dalát. Erre gon
dolni kellett volna az új református énekeskönyv szerkesztésekor. Eddig az volt 
a kifogás, hogy Luther eredeti dallamában melizmák (hangkötések) vannak s 
ezeket nem szereti a magyar. De azóta az új könyvben hány új dallam van telve 
melizmákkal. És a pesti evang. egyházközség is, midőn most Luther hét szótagos 
verssorai helyett nyolcasokat akar énekeltetni, elrontja azt, amit nagynevű papja, 
Székács József Mária Dorottya kértére nagy fáradsággal és igen bölcsen kezde
ményezett. Szóval a magyaroknak is az eredeti dallamra és egységes szövegre 
kell énekelniök az Erős várt . 

* 
Luther egyházi énekei szép dallamaikkal s különösen az Erős vár mély 

nyomot hagytak a magyar szellemi életben, még egyházunk körén-kívül is. Lát tuk , 
hogy r. katholikus templomokban is felzendült az ,,Erős v á r " és a „Mennyből 
jövök most hozzátok". Liszt Ferenc, a buzgó katholikus művész is orgonára írt 
nagyszabású zeneműben dolgozta fel az Erős vár dallamát (Kirchliche Fest-Ouver
türe über den Choral : Ein feste Burg ist unser Gott). 4 7 Goldmark Károly is, Keszt
hely szülötte, Luthernek tulajdonította a zene égi származásáról szóló versecskét 
s Luther neve alatt adta k i gyönyörű szép vegyeskarát (Wer sich die Musik erkiest, 
op. 42.). Bátorságra és erős Luther-hatásra vall az is, hogy akkor, midőn a kongre
gációkból Jókai t , Mikszáthot kitiltják, Harrach József a „Magyar Arionba" fel
vette az Erős vár t és pedig Bach Sebestyén, a másik nagy lutheránus zenész har
monizálása szerint, ami kettős zenetörténeti értéket ad neki. Zichy Mihály remek 
wartburgi képén is ott van „e világ minden ördöge", amint Luther odakiált s 
lesújt reájok. Balázsfy Rezső is Luther esküvőjét legutóbb úgy festé meg, hogy 
kihallatszik belőle az „ároni ház" , a boldog családi élet nászkara. 

S Luther éneke, muzsikája, különösen az Erős vár, erős visszhangot keltett 
a magyar költők berkeiben is. Nem csak Tinódi Sebestyén, Sztárai és Szkárosi 
Horváth énekelte meg még ősi időkben Luther hősi bátorságát, nemcsak a magyar 
nép nevezte tiszteletből Dévai Mátyást magyar Luthernek ; hanem Arany János 
Hatvanijából is kicsendül a régi korál hatalmas ereje: 

S egyszerre, mint vihar zúgása É s mind magasbra szárnyal a szó, 
Dördül az ének harsogása Ü v ö l t a discant, búg a basso, 
Merész hangon őszinte hitben : Miként ha Luther lelke szólna : 
„Erős várunk nekünk az Isten". „ H a e világ mind ördög volna I" 

Jókai is „A lőcsei fehér asszony" regényében megkapó hűséggel rajzolja 
az Erős várunk hatását. Bizonyára még a komáromi kálvinista templomban 
tapasztalta ilyennek. „Benne van e dalban — úgymond — minden, ami az embert 
a föld sarából fölemeli: a szabadságvágy, a hazaszeretet, a testvérvonzalom, az 
önfeláldozás, a jellemerő, egész fel az istenimádásig". Kozma Andor pompás 
versét, „Az ördögűző t én tá t " Luther sugalta. E sorok írója is a reformátor iránt 
való rajongó szeretetből merészkedett ifjú korában Hans Sachs híres versét : 
„A wittembergi fülemilét" lefordítani. 4 8 Még Radó Antal is a világháborúban 
„Wacht am Rhein" költeményében Németországhoz szólva Luther énekét idézi : 

Te, melynek földjén jámbor tisztben 
Tanulta szittya ifjúság : 
„Erős várunk nekünk az Isten" — 
A magyar vallás h imnuszát . 

A viharos mult időkben lutheránus és kálvinista többször szállt perbe egy
mással. De Luthernek három éneke : az Erős vár, a Jövel Szentlélek és a Mennyből 
jövök összetartá őket, talán erősebben, mint a nápolyi gályákon az erős vasbékó, 

4 7 Göllerich A. Franz Liszt. Berlin, 1911. 309. 1. 
4 8 A mi Otthonunk könyvesháza. 1. szám. Pozsony, 1893. 



önfeláldozás, a jellemerő, egész fel az istenimádásig". Kozma Andor pompás 
versét, „Az ördögűző t é n t á t " Luther sugalta. E sorok írója is a reformátor iránt 
való rajongó szeretetből merészkedett ifjú korában Hans Sachs híres versét : 
„A wittembergi fülemilét" lefordítani. 4 1 Még Radó Antal is a világháborúban 
„Wacht am Rhein" költeményében Németországhoz szólva Luther énekét idézi : 

Te, melynek földjén jámbor tisztben 
Tanulta szittya ifjúság : 
„Erős várunk nekünk a2T Isten" — 
A magyar vallás himnuszát . 

A viharos mult időkben lutheránus és kálvinista többször szállt perbe egy
mással. De Luthernek három éneke : az Erős vár, a Jövel Szentlélek és a Mennyből 
jövök összetartá őket, talán ersősebben, mint a nápolyi gályákon az erős vasbékó, 
melyet Luther és Kálvin papjai egymáshoz vasalva hordoztak lábukon. Baja 
Mihály debreceni lelkész „A gyermek Luther" című kedves költeményében már 
az énekest köszönti benne : 

K i az a fürge iskolás fiúcska, 
K i házról-házra járva, Eisenachban 
Énekléssel keresi kenyerét ? 
Vékony ruhája nyűt t , kopott, 
Rég nem toldozta hű anyai kéz. 

S Baja Mihály még a „Luther Wartburgban" és a nagyhatású „Luther és a 
Biblia", valamint a reformáció ünnepére írt ódáival is szép emléket emelt a refor
mátornak. Szintén így Szilágyi Dezső is a Madách szavaira épített „A nagy kazán
fűtő" című remek költeményével. GyökÖssy Endre, a szintén református költő 
pedig ismét az Erős vár rendkívüli hatásáról tesz tanúbizonyságot: 

Még nem értet tem, hogy ki vagy, 
Mint apró csöndes szarvasi diák, 
De ott hallottam nagy hamar 
Valami bátor, szent melódiát. 
S mintha megnyí l t volna a mennybolt: 
— Luther, az a te éneked volt! 
S mikor a templom orgonája 
Zúgott ez ének ritmusára 
És zengte véle száz, meg száz ajak : 
„Erős várunk nekünk az Isten 1" 
— Luther, először akkor láttalak ! 

Luther éneke és dallama, ez a musica sacra ragadta el és hangolta ének
költésre a mi jó lutheránus poétáinkat is : Székácsot, Győry Vilmost, Sántha 
Károlyt , Csengey Gusztávot, Torkos Lászlót, Vojtkó Pált, Porkoláb Gyulát, 
Vietorisz Józsefet. Luther nagysága fakasztá k i Reményik Sándor lelkéből is „Az 
óriás" hatalmas ódáját. A reformáció emlékünnepe is évenként hány lelkes poétát 
szólaltat meg, hogy visszhangot adjanak a wittembergi kalapácsütéseknek. Ezek
ből az ünnepi dalokból is újra meg újra az Erős vár hangsorai csendülnek k i . 

Befejezésül oda térek vissza, ahonnan kiindultam : Luther szellemi nagy
ságában és hatalmas vonzó egyéniségében nagy része volt az ő Istenadta kivált
ságos költői és zenei ta lentumának. Ez fogott meg minket, magyarokat is. 

A búcsúhangot, a záróakkordot a szintén Luther lelkéből lelkedzett soproni 
poétának, a theologusok Győry Vilmos-köre alapítójának, a korán elhunyt Vojtkó 
Pálnak remek szép ünnepi ódájából veszem : 

Egy régi dalnak áriáit hallom, Hat, gyújt s marad, mi egykoron vala, 
Régi a dal, de mindig új marad ; Mikor zengé Luthernek ércszava, — 
S bár sóhajként lebegjen gyenge ajkon, Szent zsolozsmánk, ősi énekünk : 
Vagy mennydörögje millió ajak : Erős vár a mi Istenünk. 

Payr Sándor. 
4 1 A mi Otthonunk könyvesháza . 1. szám. Pozsony, 1893. 
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