
Mi is az a reformáció? Hogyan kezdődött? Tekintsünk ki először is a nagyvilágba!  

Maga a szó megtisztulást, megújulást jelent, mely a gyakorlatban az eredeti eszmékhez, az 

egyház fundamentumaihoz és a Jézus Krisztus-i tanokhoz való visszatérést hangsúlyozza, 

mivel a bűnök már kezdettől fogva jelen voltak az egyházban, gondoljunk csak a 10. század 

történéseire, mikor a római arisztokraták a pápákat saját érdekeiknek megfelelően váltogatták, 

minek rendezésére a cluny reformmozgalom válaszolt. Az ilyesmi megmozdulások nem 

voltak egyedülállók, hisz feljegyzéseink vannak a történelem során különféle szerzetesi 

mozgalmakról is, melyek mindig az elvilágiasodás problémáját próbálták orvosolni. John 

Wycliff is éles kritikát fogalmazott a katolikus egyházzal szemben, csakúgy, mint a cseh Husz 

János, akit máglyahalálra ítéltek. 

Jelen századunkban Luther Márton, német szerzetes, megelégelve a 

katolikus egyház nem Istenhez hű, magatartását, kitűzte 95 pontból 

álló téziseit Wittenbergben az Úr 1517. évének  október hónap 17. 

napján. Oly problémákra hívta fel a figyelmet, mint a búcsúcédulák 

árusítása vagy a pápaság pompázatos életmódja. Azt vallotta, egyedül 

csak a hit által lehet üdvözülni és az anyanyelvű igehirdetést követelte, 

hogy mindenki megérthesse az Úr szavát. Elkülönítette világosan az 

egyház és az állam feladatát és egyedüli forrásként a Bibliára tekintett.  

Luther után nem sokkal Kálvin János, genfi reformátor is színre lépett. Hasonló tanokat 

vallott, mint lutheránus elődje csak ő az eleve elrendelés szerint tanított. Kiemelte a tiszta és 

fegyelmezett élet fontosságát, illetve nyomatékosította, hogy minden Isten műve. Fontos 

megemlíteni, hogy a népből választott presbitériumot hozott létre, melynek feladata az 

egyházi ügyek ellátása és a vallási fegyelmezettséget megszegők büntetése is volt. 

Na de, itthon mi történt? 

Az evangélikus irányzat tanai először hazánkban főként a német lakosok körében jelentek 

meg, majd tovaterjedőbe indult. Vonzó az új hitvallás a mi polgári köreinkben is, mely Isten 

könyörületes és üdvözítő mivoltát, s az isteni kiválasztottságba vetett bizodalmat hirdeti. 

Buda. Már az 1520-as években buzgón ténykedtek itt Grineus Simon és Vinschemius Vitus 

tanárok, hogy a reformációt terjesszék itthon. Partnerük volt a népszerűsítésben Kordatus 

Konrád és Speratus Pál is, akit emiatt 1522-ben kitoloncoltak Bécsből. Hogy többen legyenek 



a doctrina de gloria hírnökei, a budai tanács országunkba invitálta Henkel Jánost. Ekkorra 

már az ország többi pontján is jelen voltak efféle református hitterjesztők. 

A mohácsi csata után lépéselőnybe került a reformáció, ugyanis a katolikus papság ereje és 

száma megfogyatkozott. Az ütközet során két katolikus érsek és öt püspök vesztette életét, 

ezzel kevesebben maradtak azok, akik Luther tanainak terjedését akadályozhatták volna. Az 

uralkodói ház is csak segítette az új irányzat térhódítását, hisz Miksa király az országunk 

katonai és vezetői pozícióiba protestáns embereket helyezett. Az évek során pedig túlnyomó 

többségük áttért a protestáns vallásra, annak ellenére, hogy az 1523-as budai országgyűlés fő-

és jószágvesztéssel fenyegette a lutheránusokat. 

Kik a hazai reformáció példaképei? 

Dévai Bíró Mátyás a század elején született, s 1545-ben halt meg. 

Krakkóban és Wittenbergben is tanult. Ő volt az első magyar 

reformátorunk, aki anyanyelvünkön hirdette a reformáció tanait az 

ország számos helységében. Az írás-olvasás tudományának 

elsajátítását segítette elő munkássága, szívügye volt, hogy mind a 

gyerekek mind a felnőttek olvashassák a Szentírást. 

Méliusz Juhász Péter az 1530-as években született Horhiban. Ő is wittenbergi diák volt, majd 

sikereket elérve 1558-ban lelkész lett Debrecenben. Nagy jelentőségű prédikációs kötetet és 

hitvitázó munkát írt, emellett részleteket fordított a Bibliából. 

Mi is Debrecen szerepe a reformációban? A debreceni református schola 

Debrecen város életében meghatározó a kereskedelem, hisz fontos út mentén fekszik, 1411 

óta vámmentességi és 1508-tól vásártartó joga van. Kereskedői európai szintű képpel 

rendelkeznek, így nem csoda, hogy hamar eljutott ide a reformáció híre. 1536-ban Szapolyai 

János király úr Enyingi Török Bálintnak juttatta ezt a várost, aki nagy lelkesedéssel vallotta az 

új eszme tanait. Hozzájárult így hát Debrecen fejlődéséhez azzal is, hogy Bálint papot 

idehozatta, aki, mint tudjuk, főszerepet vállalt a reformáció terjesztésében.  

A városi iskola 2 évvel később, 1538-ban került reformátori vezetés alá, aminek első rektora 

Dézsi András. Az iskola sorra bocsátotta ki falai közül az olyan diákokat, akik külföldi 

egyetemeken tanultak tovább, mint például Wittenbergben, így ez is szolgálta, hogy az új 

hitvallást gyakorló embereknek adjon otthont. Az 1540-es esztendő végétől pedig a város és 



iskolája hatványozottan a kálvinizmus hazai központjává vált, mivel az 1548-as pozsonyi 

országgyűlés a sakramentáriusokat kiűzte az ország területéről, azonban a váradi béke 

értelmében Debrecen Erdélyhez tartozik, így ez a határozat a városra nem vonatkozik. 

Közismert Debrecenben, hogy Bálint pap egy nap vitázott Ambrosius katolikus pappal. A vita 

hevében Ambrosius letört egy líciumgallyat, és kacagva leszúrta a földbe, mondván: "Akkor 

lesz ebből a vallásból valami, amikor ez fává nő!" Hát, majd meglátjuk! 
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