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DichtTingen von Dr. Martin Luther, herausgegeben von Kari Goedeke.
M it  einem Lebensbilde Luthers von Jul. Wagenmann. Leipzig, 1883, 
Í24-4. 1. (Deutsche Dichter des XVI. Jahrhunderts. XVIII.)

Luther költői műveinek legjobb kiadása, mely a számos régebbi 
k ia d á s t  mind nélkülözhetővé teszi, — igen jó bevezetéssel, az eredeti 
k iadások  pontos lajstromával és kellően tájékoztató jegyzetekkel, me
lyekben  a kiadó az egyes költemények forrásait is felemlíti, sőt sokszor 
te ljes szövegben közli.

Luther nem sok költeményt írt és későn fogott a versíráshoz, 
pedig Thüringiából származott, a népdal virágzó hónából, s maga is 
nagyon  szerette a költészetet. Magdeburgban s Eisenachban mint tanuló 
énekkel kereste kenyerét; Erfurtban mint egyetemi hallgató latin köl
tőkkel foglalkozott sokat, különösen Vergilius, Horatius és Ovidius vol
tak kedves olvasmánya. De később maga sokszor sajnálta, hogy fiatal 
éveiben nem olvasott több költeményt és szépirodalmi munkát. A huma
n isták  latin verseit is olvasgatta, bár e férfiak iránt, kik vallási kérdé
sekben nagyrészt egészen közönyösek, sőt a keresztyén vallás irányában 
néha ellenséges indulattal voltak, nem érzett igazi rokonszenvet, maga 
is csak nehány latin verset írt. Végre ismeretes, hogy Luther — ötven 
évvel Shakespeare előtt — a szinházat is pártfogása alá vette és hogy a 
zenének lelkes barátja volt.

Mégis csak 1523-ban, tehát negyven éves korában, kezdett költe
ményeket írni, akkor is reformatori műve szolgálatában, egyházi dalo
kat. Főleg 1523 óta sokat foglalkozik az isteni tisztelet rendezésével. 
• Szeretném, írja (Die Form dér Messe, 1523), ha sok német énekünk 
volna, melyeket a nép a misénél énekelhetne. De nincsenek német köl
tőink és zenészeink, kik oly keresztyén és egyházi dalokat készíteni 
tudnának, melyek megérdemelnék, hogy a hívők Isten templomában 
naponta használják.» És ugyanakkor felszólítja és buzdítja tehetséges 
barátjait, hogy ily dalokat készítsenek, «mert bennem*, írja Spalatinnak, 
•nincsen meg az a tehetség, hogy úgy tudjak ily dalokat írni, amint sze
retném)*. Szép és mégis népszerű költeményeket kíván. • Szeretném, ha 
azok az új udvari szók elmaradnának, hogy a szöveg teljesen a nép fel
fogása szerint, egészen egyszerű és mindennapos legyen, de mégis tisz
tán és szépen hangozzék.» De sokoldalú buzdítása nem volt eredményes; 
így tehát maga fogott hozzá a munkához s így lett az 1523—24-iki év 
a német evangélikus egyházi dalnak szülő éve.

E lső  költeménye egy valóságos történeti népdal: Xeu í.ied von 
zwei M artyrern Christi, zu Brüssel von den Sophisten zu Löuen verbrannt



1108 HEINRICH GUSZTÁV.

1524, melyben Voes Henrik ée Escli János vértanú halálát (1523 
julius 1.) megénekli; első egyházi dala e szavakkal kezdődik : Xu freut 
euch Heben Christm-Gmein 1524. Ugyanakkor hozzáfog egyes zsoltárok 
költői feldolgozásához, úgy hogy ezen 1523—24-iki évben 25 egyházi 
dala készült, melyekhez Luther életének még hátralevő 22 évében mind
össze még csak 16 költemény járult. Leghíresebb egyházi dalát ( Ein 
feste Burg út unser Gott), melyhez mindjárt Luther halála után minden
féle mese és monda fűződött, valószínűen 1529-ben, a speieri birodalmi 
gyűlés idejében írta, midőn az evangélikus rendek a többség határozata 
ellen protestáltak és kijelentették, hogy Isten szava mellett megmarad
nak. Utolsó egyházi dalai 1543-ból valók.

A czél, mely Luthert egyházi dalainak megírásánál vezette, az 
isteni tisztelet rendezése volt. Innen van, hogy dalait nagyrészt azon 
forrásokból merítette, melyek addig is az isteni tiszteletnél szerepeltek: a 
bibliából, különösen a zsoltárokból, a kátéból, latin egyházi hymnusokból 
s régibb német vallásos dalokból. Luther 41 egyházi dalából csak kilencz 
teljesen eredeti, 10 alapszik a biblián, 7 a kátén, 9 latin dalok fordításai, 

'6 régi német énekek átdolgozásai; de ez idegen forrásokon alapuló dalok 
is teljesen magukon viselik Luther egyéniségének s meggyőződésének 
bélyegét. A dalok utolsó kiadása, melyet még Luther maga eszközölt, 
1545 ben jelent meg Lipcsében Babst Bálintnál. Ez egyszersmind Lu
ther egyházi dalainak legjobb kiadása, melyet azért Goedeke az előttünk 
fekvő kiadásnál alapúi vett.

Egyházi dalokon kívül írt Luther még nehány mesét, melyeket ő 
maga aesopusi meséknek nevez. De e mesék nem alapúinak a görög 
ú. n. aesopusi meséken, hanem azon (eredetiben s mindenféle fordítá
sokban nagyon elterjedt) középkori latin gyűjteményen, melyet ritkán 
Aesopusnak, rendesen Romuluenak tulajdonított a kor (legutolszor s 
legjobban kiadta H. Oesterley, Berlin, 1870). E mesékhez járulnak né
mely verses mondásai, parabolái s tréfái, melyeket e kötetben mind ősz- 
szegyűjtve találunk.

Függelékül közli Goedeke még Muler Henrik és Keiser Leonhard 
vértanúk történetét, a mint Luther azt 1525 és 1528-ban megírta, 
továbbá Luthernek a zene szépségéről és értékéről írt megjegyzéseit, 
végre Justus Jonas jelentését Luther haláláról, mely Wittenbergben, 
1546-ban megjelent s egyszerű, keresetlen előadásával még ma is meg
ható olvasmány — nem-protestánsok számára is.

Wagenmaun bevezetése Luther életének egyszerű s rövid, de igen 
áttekintő s a lényeges momentumokat helyesen kiemelő elbeszélését és 
műveinek csoportosító felsorolását tartalmazza.
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