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Reformátusság és magyar iro-

dalom – különös tekintettel 

Móricz Zsigmond irodalmi Munkás-

ságára1 
 

 mohácsi vészt megelőző és követő évtizedekben a magyarság hasonlóan 
súlyos világnézeti és erkölcsi válsággal küszködött, mint manapság. Hogy 
népünk két pogány között, a török és a Habsburg szorításában, ha létszá-

mában megfogyatkozva s elszegényedve is, de életben tudott maradni, abban meg-
határozó szerepe volt a 16. századi reformációnak, az újkori Európa legjelentősebb 
keresztyén megújulásának. A reformáció a külsőségekről a belső lelki történésekre 
helyezte át a hangsúlyt. A reformátorok hirdették, hogy a bűnbocsánatot nem lehet 
megvásárolni, hanem kegyelemből, hit által lehet megszerezni. A szemléletváltás az 
istentisztelet helyét, a templombelsőt is átalakította: református templomainkból 
eltűntek a szentképek, az oltár, a jelképek, leegyszerűsödött a liturgia, s a templom-
tér középpontjába a szószék került, hangsúlyozva Isten Igéjének fontosságát, amely 
a lecsupaszított falak között személyesen, mindenféle közvetítő nélkül kívánja meg-
szólítani az embert.  A középkori gyakorlattal szakítva, a reformátorok alapvetően 
nagykorúnak tekintették a keresztyén embert, hangsúlyozva felelősségét és küldeté-
sét. Ez az új küldetéseszmény vált az újabb kori európai kultúra egyik hajtómotor-
jává. A reformáció szellemében formálódó nyomdák, iskolák, anyanyelvű kiad-
ványok lassan átalakították szinte az egész társadalmat: nemcsak a kultúrára, az 
irodalomra, a közerkölcsre hatottak, hanem áttételesen még a gazdaságra és a poli-
tikára is. A magyar református szellemiségnek négy olyan sarkalatos pontja van, 
amelyek irodalmi közvetítéssel az egész magyar gondolkodást befolyásolták, s 
ezeknek nyomai a ma ünnepelt Móricz Zsigmond (1879 – 1942) írói munkásságá-
ban is tetten érhetők. 

Elsőként az Európában egyedülálló sajátos magyar nyelvi tudatot említhetjük. 
Közép-Európa keleti részén az anyanyelv máig a nemzeti és felekezeti önismeret 
meghatározó eleme. A magyarság esetében annál is inkább, mert nyelvünk köztu-
domásúlag szigetet képez az európai nyelvek tengerében. A nyelvi rokontalanság 
következtében a magyarság már a honfoglalás korában fenyegetettnek érezhette 
magát Európában. Az anyanyelvű írásbeliség a humanizmus kései időszakában, 
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azaz a 16. században erősödött meg, s ebben a reformáció is meghatározó szerep-
hez jutott. Károlyi Gáspár bibliafordítása (Vizsoly, 1590), Szenci Molnár Albert ma 
is énekelt művészi zsoltárfordításai (Psalterium Ungaricum, Herborn, 1607), a nagy 
számban megjelenő anyanyelvű prédikációk, egyházi énekek, bibliamagyarázatok 
jelentős mértékben formálták az ekkor kialakuló magyar irodalmi nyelvet. Az első 
magyar nyelvű ábécéskönyveket, nyelvtanokat, szótárakat, lexikonokat is többnyire 
korabeli prédikátorok hagyták ránk. A 17-18. századi ellenreformációs törekvések 
következtében átrendeződő felekezeti arányok ellenére az írástudók körében még a 
19. században is református túlsúly volt tapasztalható hazánkban. Közismert, hogy 
az elmúlt 250 esztendő magyar klasszikus írói, költői közül  Csokonainak, Fazekas 
Mihálynak, Kölcseynek, Aranynak, Jókainak, Petőfinek, Móricz Zsigmondnak, Ady 
Endrének, Tóth Árpádnak, Szabó Lőrincnek, Szabó Magdának családi neveltetése 
vagy iskoláztatása révén erőteljes református kötődései voltak. Különös – a műve-
lődéstörténet-írás által eddig nem igazán jegyzett – hatást gyakorolhatott a reformá-
tus papi lak számos magyar gondolkodó fejlődésére. Íróink, költőink közül a 19. 
században Tompa Mihály, Baksay Sándor, Tolnai Lajos, Szász Károly, a 20. szá-
zadban Fülep Lajos és Makkai Sándor hivatása szerint is református lelkész volt. 
Kármán Józsefnek, Ignácz Rózsának, Szilágyi Domokosnak édesapja, Csokonai-
nak, Móricznak, Adynak nagyapja gyakorolta ugyanezt a hivatást, de református 
papi ősökkel vagy közeli rokonokkal rendelkezett Szabó Dezső, Szabó Lőrinc, 
Illyés Gyula és Szabó Magda is. A református parókia a kevéssé polgárosult magyar 
agrár társadalomban bizonyos tekintetben a hiányzó polgári miliőt is pótolta, így 
válhattak ezek a szellemi szigetecskék az egyházi iskolák mellett a magyar nyelv és 
irodalom valóságos őrhelyeivé. Móricz Zsigmond írói kibontakozásában meghatá-
rozó szerepe volt a paplány édesanyának, Pallagi Erzsébetnek, aki a paraszti-
vállalkozói lét gyötrelmei között vergődő Móricz Bálinttal szemben egy finomabb, 
polgáribb ízlést örökített gyermekeire. Minderről 1939-ben így vall az író az „Életem 
regényé”-ben: „…a két ház már kisdiák koromban feltűnt nekem, különös fekvésével, s a 
debreceni kollégiumban megindított diákfantáziával és szépen fejlődő egocentrikus világrend-
építéssel, kivételes szerepet szántam nekik. A két ház ugyanis a szüleim háza. Az egyik az 
apám, a Móricz Bálint öröksége, a másik az édesanyámé, a Pallaghy Erzsébeté… Csupa szim-
bólum. Anyám háza a keleti: ez a fészek, az eredet, az ex oriente lux. Apámé a nyugati, a jövő, 
a kultúra iránya… Édesanyám romantikus ember volt… A nemes érzelmek uralkodtak, ha 
nem is rajta, de gondolkodásán. A szeretet, becsület, barátság, jóság, önfeláldozás s mindennek a 
csúcsa a szerelem volt az ő álma, ideálja és istenülése. De nemcsak az övé, az egész kor ezekkel 
a terhes, gyakorlatilag oly nehezen keresztülvihető ideákkal volt tele. Ezeket tanították az isko-
lában, a prédikáló széken; minden öreg minden fiatalt ezzel támadott meg, ez volt az a valláser-
kölcsi nevelés, amelyet a liberális korban talán a legmagasabbra fokozott a középosztály, leg-
alább is a dialektikában. Ha el is ismerték, hogy az élet rácáfol az elvekre, mert az élet gonosz 
és rút, de az elvek érvényességét fenntartották.”2 Nem lehet kétséges, hogy az édesanyai 
örökségben kell keresnünk a Légy jó mindhalálig Nyilas Misijének idealizmusát is. 

A magyar református szemlélet második, az irodalomra is hatást gyakorló té-
nyezője az erőteljes biblicizmus, ami a Szentírás hatását jelenti tartalomban, nyelv-
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ben, erkölcsiségben, szemléletmódban. Bibliai elemeket szép számmal idézhetnénk 
szinte minden nagy református neveltetésű lírai költőnktől, Csokonaitól kezdve 
Kölcsey Ferencen és Arany Jánoson át Ady Endréig vagy Áprily Lajosig, de a pró-
zaíró Móricz sem maradt mentes a Biblia hatásától.  

Csűry Bálint (1886 – 1941) debreceni nyelvészprofesszor, aki Móricz kortársa 
volt, s ugyanúgy a Tiszahátról származott, mint az író, a Bibliának a népnyelvre 
gyakorolt hatásáról így ír: „A Károlyi-bibliának állandó hatása volt és van a református 
magyar nép gondolkozására és nyelvére is. Számos népi kifejezést, szólást, közmondást jegyeztem 
föl, melyeknek forrását a Károlyi-bibliában találtam meg. A Károlyi-biblia hatásával a népre és 
nyelvére csak Szenczi Molnár Albert zsoltárfordítása vetekszik. Ez a két könyv: a biblia és a 
zsoltárok századokon át legfőbb lelki táplálékai közé tartozott református magyar népünknek. 
Mint Szatmár megyei református magyar falu szülöttének nagyon jól emlékezetemben van az a 
lelki környezet, melyben mint gyermek felnőttem s amely mindennél jobban szemlélteti azon 
hatások módját és természetét, melyeket a nép a Bibliából és Molnár zsoltárfordításából merített. 
A mi falunkban gyermekkoromban nem volt szükséges a híveknek énekeskönyvet vinni a temp-
lomba, mert az énekeket mindenki könyv nélkül tudta… nagyapám lefekvéskor zsoltárokat 
énekelve aludt el. Mi gyermekek a zsoltárból és bibliából tanultuk meg a folyékony olvasást… 
Ha kora nyári reggel fölkeltem és lesétáltam a kertbe, már a második szomszédunkban gyomlá-
lás közben ott énekelte Zsófi néni a kifogyhatatlan zsoltárokat… Egy öreg nagynénénk, ki a 
betűt nem ismerte, de kitűnő mesélő volt, már egész kicsiny korunkban megismertetett bennünket 
a bibliai szent történetekkel.”3 A papi ősökkel is rendelkező Móricznak is bizonyára 
lehettek hasonló gyermekkori élményei azokban a református falvakban, melyeket 
ismert. Szépirodalmi műveiben bibliai vonatkozásban ugyanis nála is elsősorban a 
zsoltárok hatása érzékelhető. Köztudomású, hogy fájdalmasan szép regényét, az 
Árvácskát (1941) fejezetek helyett zsoltárokra tagolta. Kevésbé ismert tény viszont, 
hogy a zsoltárok némelyikét Móricz maga is újraköltötte. A Tehozzád teljes szívből/ 
Kiáltok szüntelen… kezdetű 130. zsoltár Móricz átírásában így hangzik: 

            A mélységből Hozzád kiáltok Uram, 
Hallgasd meg én esdő, könyörgő szavam, 
 Mert bűneinket ha számba nem vetted, 
 Ki maradhat meg, ki maradhat meg! 

                 Óh mert hiszen nálad van a bocsánat, 
Lelkem elepedve várja az Urat, 
 Nem várják ilyen reszkető térddel 
 Őrök a reggelt, őrök a reggelt! 
Hát Izráel bízzál a kegyelembe, 
Szabadító erő száll le fejedre: 
 Kivon az Isten ingyen kegyéből, 
 Minden bűnödből, minden bűnödből!4 

                                                 
3 CSŰRY Bálint: Károlyi Gáspár biblifordítása és a magyar népnyelv, In: Károlyi Emlékkönyv. A 

vizsolyi biblia megjelenésének háromszázötvenedik évfordulójára, szerk. Dr. VASADY Béla, Bu-
dapest, 1940, 113-114. 

4 Móricz Zsigmond versei. A Nyugat számaiban megjelent és kéziratban hátrahagyott versekből 
válogatta GELLÉRT Oszkár, Magyar Helikon, Budapest, 1958, 41. 



Győri L. János 

56 Sárospataki Füzetek 2010/4 

A református szemléletmód harmadik, irodalmunkban is gyakran tetten érhető 
eleme az ószövetségi gyökerű, profetikus kritikai hangvétel. A 16-17. századi ma-
gyar prédikátorok  - így pl. Szkhárosi Horvát András ( ? – 1549 után) tállyai lelkész 
feddő énekei - még valóságos prófétai hévvel ítélték el az urak kegyetlenkedését, 
olykor az egyházi elöljáróságot sem kímélve: „Az fösvénységet az Isten megtiltá,/ Mikor 
az törvényt zsidóknak kiadá;/ Az parancsolatban „ne orozz” azt mondá,/ Más ember marhá-
ját senki ne kévánja,/ Ki ezt meg nem tartja, Istent megútálja… Jeremiásnak bételék mondá-
sa,/ Mind igyekeznek – úgymond álnokságra./ Az nagy fösvénységre, nagy uzsoraságra,/ Mind 
papok, próféták hajlók gonoszságra,/ Azért mind fejenként jutnak nagy romlásra…” (Az 
fösvénységről, 1545). A prédikátori társadalomkritika forrása az ószövetségi prófé-
ciákban keresendő, igazi mértéke azonban az Evangélium. A 16. századi prédikáto-
rok ugyanis nem modern értelemben vett társadalmi egyenlőségről beszéltek, ha-
nem az Isten előtti egyenlőség jegyében a kegyelem és a felelősség egyenlő 
mértékéről. Eszerint az embert nem társadalmi rangja vagy a rábízott feladat nagy-
sága, hanem sokkal inkább vállalt feladata betöltésének mértéke minősíti. Irodal-
munkban ez a szemlélet később már teológiai alapokat nélkülöző, de szigorúan 
közösségi-erkölcsi alapokon nyugvó társadalomkritikává szelídült. Ady Endre pro-
fetikus erejű nemzetostorozó költészete azonban újra visszatalált a bibliai gyöke-
rekhez, s ezt követően 20. századi prózairodalmunkban elsősorban a többnyire 
ugyancsak református neveltetésű népi írók, különösen is Szabó Dezső, Móricz 
Zsigmond és Németh László írásaiban újraéled a részben bibliai, részben politikai 
gyökerű szociális érzékenység. Figyelemre méltó, hogy mindhárom regényírónk 
református lelkipásztor hősöket is szerepeltet regényeiben (Szabó Dezső: Az elso-
dort falu, 1919; Móricz Zsigmond: A fáklya, 1917; Németh László: Emberi színjá-
ték, 1929). Jellemző, hogy a század eleji nagy magyar földindulásban ezek a lelki-
pásztorok rendre elbuknak hivatalukban. Ez a biblikus gyökerű kritikai hang s a 
lelkész-hős szerepeltetése később Makkai Sándor (Holt tenger, 1936) és Wass 
Albert regényeinek (Elvész a nyom, 1948; Átoksori kísértetek, 1964) is vissza-
visszaköszönő eleme. A fáklya (1917) lelkészhőse, Matolcsy Miklós a debreceni 
teológiának, Móricz egykori iskolájának ígéretes diákja. Tanulmányait befejezve 
lobogó lélekkel, nagy tervekkel érkezik egy kis szatmári faluba, hogy népe minde-
nese legyen: papja, orvosa, tanítója egy személyben, s mindezt a szeretet jegyében 
igyekszik megvalósítani. A korabeli magyar falu valós problémáival szembesülve 
gyorsan ki kell ábrándulnia naiv elképzeléseiből, s harcába belefáradva végül meg-
alkuszik saját lelkiismeretével. Ekkor a regény váratlan fordulatot vesz: egy bál 
alkalmával az égő csűrben rekedt híveinek sikoltása újra fáklyává magasítja a fő-
hőst, aki életét kockára téve, igyekszik menteni a bajbajutottakat. Ekkor azonban 
újabb fordulat következik: az életmentő munka során szerzett tüdőgyulladás ágyba 
dönti a lelkészt, akinek Móricz a halálos ágyon ezeket a szavakat adja a szájába: 
„Elvégeztetett, de semmi sem tisztáztatott.” A drámai fordulatokban bővelkedő Móricz-
regény nemcsak az író személyes kételyeit szólaltatja meg a papi hivatás 20. századi 
lehetőségeivel kapcsolatban, hanem a híveiért önmagát feláldozó Matolcsy alakjá-
ban egyúttal annak méltóságát is visszaadja. 

A magyar református szemlélet negyedik lényeges összetevője az egyházi isko-
lákhoz való rendíthetetlen hűség. A magyar reformátusság társadalmi bázisát egé-
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szen a 20. századig a földművelő kis- és középparaszti réteg és a kisnemesség jelen-
tette. E társadalmi rétegek életvitelében és szemléletében azonban – az angol puri-
tánokkal vagy a német-holland pietistákkal ellentétben - a személyes kegyesség 
gyakorlása csekély szerepet játszott. A népegyházias közegben élő magyar vidéki 
reformátusság lelki életét a vasárnapi templomozás mellett leginkább a zsoltárének-
lés hagyománya és a gyermekek református iskoláztatása jelentette. A református 
szemléletmód és életgyakorlat továbbadója így elsősorban nem a család, hanem az 
iskola lett. Ezzel magyarázható, miért ragaszkodott a magyar reformátusság évszá-
zadokon át olyan szívósan iskoláihoz, s hogy miért játszott számos írónk, költőnk 
személyiségfejlődésében az elmúlt századokban a család mellett meghatározó sze-
repet a református iskola is. Köztudott, hogy Móricz Zsigmond, anyai felmenőihez 
hasonlóan, összes iskoláit református intézményekben végezte: a debreceni és sá-
rospataki kollégiumban, illetve a kisújszállási gimnáziumban. 

A református iskola azonban nemcsak a szellemi-lelki felkészülés színtere, ha-
nem az utóbbi két évszázadban a magyar prózairodalom kedvelt témája is. A 19. 
században Jókai Mórnál (És mégis mozog a föld, 1872) és Baksay Sándornál (A 
csudálatos történet, 1895) még elsősorban mint a nemzeti ellenállás és a műveltség 
letéteményese jelenik meg a református felekezeti iskola, a 20. században – Mó-
ricznál (Légy jó mindhalálig, 1920) vagy Szabó Magdánál (Abigél, 1970) – viszont 
már sokkal inkább a világháborúk és forradalmak szorításában vajúdó magyar tár-
sadalom útkeresését példázza.  

Móricz Zsigmond, aki – mint láttuk – származása és neveltetése révén ezernyi 
szállal kötődött a magyar reformátussághoz, élete során ismételten el-eltávolodott 
az intézményes egyháztól, sőt némely írásáért –  pl. A fáklya – maga az egyházi 
közvélemény is neheztelt rá, teljesen kiszakadni ebből az örökségből azonban so-
hasem tudott s nyilván nem is akart. Élete utolsó éveiben Leányfaluból rendszere-
sen átjárt a közeli Pócsmegyerre a vasárnapi istentiszteletre, s a templomozás után 
jóízűen diskurált a presbiterekkel, ahogyan azt gyermekkorában falusi férfiaktól 
Tiszacsécsén, Túristvándiban vagy Prügyön láthatta. A reformátussághoz és egyko-
ri iskolájához való hűségét azonban talán leginkább az a beszéde példázza, amelyet 
1930-ban a Debreceni Kollégium diákjai körében tartott. Mondandóm zárásaként 
hadd idézzek ebből néhány gondolatot: „Sok regényt írtam meg életemben…. De a debre-
ceni kollégium sorsát még nem jártam be… az mint szellemi melegágy, mint tökéletes lelki tőke, 
érintetlenül... él bennem. S ha valamit mégis hoztam a magyar Mindenségből, azért hozhattam, 
mert életem legelső korában millió benyomásban öröködött meg az a múlt, amely ezekhez a fa-
lakhoz fűződik, az a múlt, amelynek örök szimbóluma számomra ez az épület. Visszamegyek 
a legelső napokra, mikor idehoztak szüleim. Jöttem egy parányi kis kálvinista magyar faluból 
ebbe a roppant épületbe. Jöttem egy olyan világból, ahol a szegénység és a múlton való csüggés volt 
uralkodó gondolat… S itt azt találtam, amit kereshetett az öntudatlan létem: monumentális 
zsúfoltságát a múltnak és a jelennek… S azóta, az eltelt harmincöt esztendőben nekem Debre-
cen volt mindig az anyaföld, amellyel ha érintkezhettem, újjá születve, új erőre kapva mentem 
tovább az életben… És íme most, az élet útjának nagyobb darabját bejárva, deresedő fővel és az 
érett búzakalász meghajlottságával itt vagyok abban a teremben, melynek karzatáról oly sokszor 
hallgattam a legtörzsökösebb magyar parlamentet, az egyházkerületi közgyűléseket. S ugyanaz a 
láz és áhítat és idealizmus ég bennem, mint a mécses lángja, amely a 13 éves gyermekben már 
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égett. És hálás köszönetet mondok ifjú barátaimnak, a magyar élet jövő generációjának, a refor-
mátus ifjúságnak, hogy idehívtak és alkalmat adtak erre a nyilvános és töredelmes vallomástétel-
re. Soli deo Gloria!”5  
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Móricz 

 
Hungarian Calvinist spirituality has four cardinal aspects that, by means of literary 
mediation, have influenced Hungarian thinking. The article traces these four char-
acteristics in the literary work of Hungarian writer Zsigmond Móricz (1879 – 
1942): i) awareness of one’s mother tongue (Hungarian) as an essential element of 
one’s national and denominational identity, a unique phenomenon in Europe; ii) 
strong Biblicism in the sense of the Bible’s impact on content, language, morality 
and attitude; iii) prophetic, critical voice rooted in the Old Testament; iv) steadfast 
loyalty to church schools. 

                                                 
5 MÓRICZ Zsigmond: Emlékezés a kollégiumi évekre, In: Móricz és Debrecen, szerk. SIMON 

Zoltán, Megyei Könyvtár, Debrecen, 1980, 98-101. 


