Magyar reformátorok I
Méliusz Juhász Péter: Somogy megyében született, Szegedi Kis István volt rá nagy hatással.
Több nyelvvel is megismerkedett, köztük a latin, héber, görög, arab nyelvekkel. 1556-ban a
németországi Wittenbergben tanult teológiai tanulmányokat. 22 évesen az ottani magyar
diákotthon szeniora. Majd hazahívják, hogy Debrecen prédikátora legyen mindössze 23 évesen.
44 nyomtatott könyvet ad ki, és 6 kiadatlan írása maradt fenn. Tanításai a svájci helvét ágát
tükrözi. 1567 a debreceni alkotmányozó zsinat, amely előírja a magyarországi református
egyház rendelkezéseit, beleértve Erdélyt és török hódoltsági részt is, nagy szerepet vállal, abban
hogy a magyarországi református egyház megalakuljon ezekben a nehéz időkben.
Károli Gáspár: A reformáció tanai megkövetelték, hogy a Szent Írás magyar nyelven olvassák
az emberek. Akik nem voltak műveltek, nem tudtak latinul, és nem tudták olvasni a Szent Írást.
A teljes Újszövetséget Sylvester János fordította le, és 1541-ben adták ki. Ekkora már 29
nyomdából, 28 protestáns kézen volt Magyarországon. Károli Nagykárolyból származott,
Wittenbergben tanult, majd Svájcba is ellátogatott. Göncön lesz lelkész, később kassai völgyi
egyházmegye esperese. A Szent Írást 1586-90 között fordítja le. A Bibliafordításhoz,
szótárakat, nyelvtankönyveket használt. Több nemes ember is támogatta munkáját. Ők
felállították a nyomdát Vizsolyban és 1590-ben kiadták a teljes fordítású Bibliát.
Szegedi Kis István: Nevéből eredendően Szegeden született, a Dél-Alföldi részen töltötte ifjú
korát. Bécsbe majd Krakkóba ment tovább tanulni, majd onnan Wittenbergbe ahol
megismerkedett a reformáció tanaival. Latinul írt teológiai műveket (Szent háromságról, A
római pápák tüköre, Az egy igaz Istenbe vetett hitvallás) 16. századi prédikátorként élete
küzdelmes és veszélyekkel teli. Wittenbergben a teológiai doktori fokozatot szerzi meg. Majd
beáll vándorprédikátornak, tanítónak, és lelkipásztornak is. Legfőképpen a Tiszántúl
városaiban prédikál: Csanádon, Gyulán, Mezőtúron, Cegléden. Innen kerül a Dunántúlra:
Temesvárot, Laskón, Kálmáncsán tevékenykedik. Rosszindulattal feljelentik és börtönbe
záratják, két évig tartó fogság vár rá, ahol többször megkínozzák. Innen a szolnoki börtönbe
vetik. Megengedik neki, hogy a város piacán prédikáljon. Prédikációjának szemtanúja egy
Ráckevei házaspár, akik kifizetik a töröknek járó váltság díjat. Ráckevére kerül ahol
lelkipásztor lett, élete hátralevő részét ott élte le.

