
Magyar reformátorok II  

Huszár Gál: Nyomdász prédikátor. A reformáció tanait, Felső-Magyarország területén 

terjeszti. Sokat tevékenykedett Pápán és Debrecenben. A Szent Írás megismerésével a 

reformáció követője lett. A győri és a pozsonyi papok sokat vitáztak vele, végül Kassára hívják 

papnak. Huszár Gál kezébe veszélyes fegyver jutott, a 16. századi nyomda. Ebben az időben 

nagyon elterjedt volt a nyomda. Az ellenségei börtönbe zárták, de hívei kimenekítették őt 

Debrecenbe. Sok híres reformátornak nyomtatott ki könyvet, köztük Bullinger Henrik és 

Méliusz Juhász Péternek is. 

Szenczi Molnár Albert: A 16.-17. században, a diákok nagy része rajzott ki a külföldi 

egyetemekre. Valaki több egyetemen is tanult és sokat vándorolt, őket nevezzük 

peregrinusoknak. Magyarul: Garabonciásoknak. A neve elárulja származását, hiszen apja 

molnár volt. Göncön a Bibliafordításban is részt vett. Sárospatakon, Debrecenben és külföldi 

egyetemeken tanult. Szenci Molnár Albert tanult a híres heidelbergi egyetemen. A 

zsoltáréneklés Genfbe ragadta magával, és ezt mondogatta magában, „De jó lenne, ha a 

magyarok is énekelnének zsoltárokat.” Lefordítja a francia zsoltárokat magyarra, azokat 

versbe és dallamba foglalta. Összes vagyonát erre költötte. Ő maga is írt könyveket. Kálvin 

könyvét az Institúciót is ő fordította le. 

Dévai Bíró Mátyás: Bíró Mátyás Déván született. Ő tovább tanult és Krakkóba ment az ottani 

egyetemre, papnak tanult, majd később beállt a ferencesek közé. Nemsokára Wittenbergbe 

kerül, ahol a reformáció tanaival ismerkedik meg. Megismerkedik a világ egyik legnagyobb 

reformátorával, Luther Mártonnal is. Átvette Luther egyházújító eszméjét, és hazatért 

Magyarországra, ahol elkezdte egyházszervező tevékenységét. Sok helyen tevékenykedett, 

nagy igehirdető volt: Kassán, Miskolcon lelkipásztor volt, Szikszón iskolát alapított, végül 

debreceni lelkipásztor lett. Neki is voltak ellenségei, mint az akkori reformátoroknak. Az egri 

püspök a bécsi börtönbe záratta, gyakran hívták disputára (hitvitára) őt. Meg akarták győzni 

tanainak helytelenségéről. Hívei megszöktették. Végül az erdélyi fejedelem kezére jutott, aki 

szintén börtönbe záratta. Dévai börtön ideje alatt megismerkedett egy kováccsal, aki fogolytársa 

volt. Megtérítette a kovácsot, és amikor a kovácsnak a fejedelem megkegyelmezett, azért mert 

rosszul patkolta meg a lovát, akkor azt mondta: „hogyha Dévai Úrat nem engedik szabadon, 

akkor ő is tovább marad bent a börtönben.” Végül Szapolyai János erdélyi fejedelem 

megkegyelmezett mindkettőjüknek. Dévai Svájcba menekült, ahol már a svájci helvét 



reformáció szellemében prédikált. Utolsó éveiben debreceni lelkipásztor volt. Ott fejezte be 

életét is.  

 

 


