
A REFORMÁTUSOK ÜLDÖZTETÉSE SZATMÁR 
MEGYÉBEN 1660—1680-IG. 

(Első közlemény). 

Kedvezőbb talaja a reformácziónak egész hazánkban 
nem volt Szatmár vármegyénél; ez volt az ősi fészek, melyet 
fejedelmi sasok építettek, tartottak fenn s védelmeztek. Az 
első szervezkedő zsinatok itt tartása megdönthetlen bizonyí-
téka ennek. 

A Drágfiak, Báthoriak, Bethlenek, Rákócziak védszár-
nyai alatt rohamosan terjedt el a protestáns vallás s ami 
kevés, vagy talán egyetlen vármegyében sem történt meg, 
1660 körül Szatmár megyében nem volt r. kath. parochia, sem 
pedig r. kath. plébános s ha voltak is egyes birtokosok, kik 
a r. kath. hiten voltak, azok megelégedtek a szomszéd Ugo-
csából átránduló „szürke barátok" oly kori lelki malaszt-
jaival. 

Két évtizedes romboló üldöztetés után is 1681-ben, a 
soproni országgyűlésen azt a panaszt terjeszti elő a klérus, 
bogy „Szatmárban a várakat kivéve, kath. papot, egyházat 
seholsem találni",1 már pedig a megye számbavehető váraiba 
Szatmárra és Ecsedre az 1660-ik év után jutott be a r. kath. 
pap, így ha talán más megyékre nézve túlozott is a klérus, 
Szatmárra nézve nem sokat tért el az igazságtól, mert itt két 
évtized alatt, a vallásüldözés legerősebb eszközeivel is a jel-
zett két helyen kívül, csak Gyarmatra és Nagy-Bányára sike-
rült bevinni római kath. papot, de ezen helyeken is alig volt 
néhány hivő, Szatmár és Ecsed várában pedig a r. katholiku-
sok tisztán a vártisztekből és a német őrségből állottak. 

Hogy Szatmármegye teljesen reformátussá lett, az első-
ben is annak tulajdonítható, hogy mint „partiuma-hoz tartozó 

1 Zsilinszky: Magyar országgyűlések vallásügyi tárgyalásai III. köt. 
452. lap. 
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rész az erdélyi fejedelmek s nem a király fenhatósága alatt 
állott a 17-ik század első felében, továbbá, mert a megyében 
nem yolt kath. püspökség s végre a vármegye patrónusa, 
erős védelmezője volt mindig a ref. vallásnak. 

1660-ban jutott el a reformáczió fejlődésének zenithjére, 
midőn az egész megye, csekély kivétellel, II. Rákóczi György-
nek családi birtoka volt, egyesülvén neje kezében Báthori Zsófia 
révén a hatalmas ecsedi és somlyói Báthori-féle óriási birtok. 

Ez az év, az 1660-ik azonban kettős gyászt is jelent Szatmár-
megye prot. lakosaira; egyfelől június 7-ikén meghalt hatal-
mas ós utolsó fejedelmi patrónusa, II. Rákóczi György, más-
felől pedig kezdetét vette a több évtizedre terjedő üldöztetés, 
melynek eszközlői a németek, Báthori Zsófia és a jezsuiták 
voltak. Ez a három név képezte, különösen két évtizeden 
keresztül a protestánsok rémét s ha e háromnak embertelen 
tényeit elsoroljuk, világosan fog előttünk állani kezdete azon 
vallás-üldözésnek, mely az egykor teljesen ref. vármegyét 
nagy részben pusztává, szegénynyé, és kevés részben római 
katholikussá tette. 

• * * 

16&9-ben még csak a többi vármegyék sérelmeire nézve 
utasítja Szatmár a követeit s megnyugodva mondhatja: „Isten-
nek neve dicsértessék, nekünk gravamenre való megbántó-
dásunk nem lett";1 de már a következő években feljajdul-
hatott a panasz s önmaga megbántódásait s azoknak orvos-
lását köthette az instructiókban követei szivére; aztán hang-
zott-hangzott évtizedeken keresztül a jogtalan sérelmek fel-
sorolása. Kérvényezett, követeket küldött, vizsgálatokat tartott, 
sürgette ő felségétől, fejedelem-asszonyától, országgyűléstől s 
mindenféle felettes hatóságtól bántalmai enyhítését, míg végre 
részint beleunt a sok hiábavaló törekvésbe, részint a kénysze-
rítő hatalom szavára elnémult ajakán a szó s emésztette kebe-
lét bent, titkon a fájdalom. 

A protestánsok üldöztetésének kezdetét akkorra tehetjük, 
midőn a német katonaság Szatmár várába beköltözött. Hogy 
ez tényleg mikor történt, arra nézve leghitelesebbnek tartom, 
az alább közlendő „utrum" bizonyságát, mely szerint II. Rákóczi 
György halála után közvetlenül, tehát még az 1660-ik évben. 

A német katonaság Szatmárból kicsapva, óriási veszélyt 
hozott a Szamos és Tisza közötti községekre s hogy ezen 

1 Szatmármegye levéltára. Aetor. publico-politieorum Fasc. 12. Act. 
Nro. 38. 
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kiütéseknek volt vallásellenes czélja is, azt főképen az matatja,* 
hogy a szatmári várban ott voltak velük együtt a jezsuiták 
is, e mellett dúlásaik közben épenséggel nem kímélték az 
iskolákat, parochiákat, sőt a templomokat sem. Ha megfon-
toljuk, hogy ekkor már az a Leopold volt Magyarország 
királya, ki alatt ítélkezett később a pozsonyi vértörvényszék, 
egyátalában nincs okunk kételkedni a felől hogy a szatmári 
németek vagy egyenes felsőbb parancsra pusztították a refor-
mátus vármegyét, vagy ez által érdemeket akartak szerezni 
a császár előtt. 

A vármegye bizott abban, hogy az igazság és törvény 
ellenére elkövetett rablás megtoroltatik s a szenvedett kár 
megtéríttetik, ezért már az 1662-ik év elején intézkedett a kár 
részletes felvételéről. Azok a kérdő pontok, melyek szerint 
a kiküldöttek a kárról biztos tudomást igyekeztek szerezni, 
világosan mutatják, hogy a német kiütéseket a vizsgáló biz-
tosok vallásos szempontból is mérlegelték. 

„Mi Matalcbi Sámuel, nemes Szatmár vármegyének egyik 
szolgabirája, Sós István, ezen nemes vármegyének egyik juratus 
assessora, jöttünk ki az ide alább való falukra, nemes Szat-
már vármegye commissiójából az ide alább megírt utrum 
szerint való inquisitionak peragálására, mely e szerint követ-
kezik: 

Utrum De Eo 
Tudod-é, miolta boldog emlékezetű fejedelem Rákóczi 

György holta után császár koronás király ő felsége Szatmár 
várat elfoglalván, minémű károkat, nyuzást, fosztást, marha-
hajtást, égetést, pusztítást, templomoknak fölverését, nemes ember 
verését . . . scholára való menést, emberölést, papok verését és 
parochiára való menést, hódoltatást, sarczoltatást . . . cseleked-
tek a német vitézek?" 1 

42 községben hallgatták ki a birót s hites embereket, 
ezek közül Matolcson a prédikátor házát pénzen váltották meg, 
hogy fel ne veijék, Tunyogon a templom kerületét, pap házát, 
scholát megégették, Nagy-Ar-b&ii a templomot megváltották, 
a prédikátor házára is rámentek, ott sok kárt tettek, noha 
azt is megváltották, Orosziban a pap házára is rámentek s 
a pap egy bornyut 60 pénzen váltott meg tőlük, Hérmánsze-
gen a prédikátornak puskáját elvonták s 3 frton váltotta meg, 
a templomra is rámentek, szalonnáikat belőle elvitték (ebből 
az tűnik ki, hogy sokan a templom szentségében bizva. oda 

1 1662. Fasc. 12. Nro. 146. ü. o. 
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rejtegették el értékesebb holmijaikat), Daróczon a templomot 
felverték, egyet-mást belőle elhordottak. GySrtdeken alig kap-
hatott embert a bizottság, mert a lakosok a szomszéd falvakba 
elszéledtek, itt a templomot háromszor verték fel a németek, 
a templomba való asztalt és éneklő kart elégették, Nagy-
Paládon a prédikátor házát felverték s mindent elvittek belőle 
hatalmasul, Milotán a pap házára rámentek s a mit ott szeret-
tek, elvitték. 

Az összes kár, nem számítva a természetbeli szolgál-
mányokat. 31,312 frtra vétetett fel a 42 községből, a mi az 
akkori pénz-érték szerint óriási összeg volt. Ezen felül a 
németek brutalitását mutatja az, hogy sok#embert ártatlanul 
megöltek, még többet halálra vertek, sőt nem kímélték még 
a nőket sem a veréstől s gyilkolástól. 

Ugyanezen évben a pozsonyi országgyűlésre kiküldött 
követeinek Gyulafi Lászlónak és Szakony Istvánnak instruc-
tiójában a vármegye a német kiütésből nem csinál valláshábo-
rítást, a mennyiben „de negotio religionistt ezt adja utasítá-
sul: „Istennek kegyelmes gondviseléséből a religio dolgában, 
noha még ez ideig elszenvedhetetlen megbántódásunk a mi 
vármegyénkben nem voltanak . . . mindazáltal, ha más nemes 
vármegyék instantiái és gravamenei kivánják, azon megbán-
tódott atyánkfiainak instantiájokat totis viribus promoveálni 
kellV Azonban külön fejezet alatt (4.) „de germanorum 
excessibus* fájdalmasan sóhajt fel: „Elegendőképen ki nem 
Írhatjuk, sem szájokba követeinknek voltaképen nem adhat-
juk. az mi időtől fogva az ő folsége hőségére e két vármegye 
(t. i. Szabolcs és Szatmár) redealt és az német atyafiak a 
Tiszán általjővén Szatmárban collocáltattak, mennyi számtalan 
erőnk fölött való contributiókat tettünk mind Szatmárban s 
mind az föl-alá járó német vitézeknek, elannyira, hogy már 
épen utolsó fogyatkozásra jutottunk, de mégis semmit nem 
szűnvén, naponkint sarczoltatnak, kérelemmel és hatalommal 
vonsznak, naponkint excurrálva sok dúlásokat és pusztításo-
kat cselekednek, az utakon tolvajkodnak, ragadoznak, lopnak, 
ha panaszlunk is, csak azt kivánják. mutassuk, ki cselekedte, 
kit cselekedni, hogy tudnánk, holott a féle elvonsza magát és 
ha megmutathatjuk, még reánk haragusznak, de ha megmu-
tatjuk is, igen kevés büntetése vagyon. Azért a több várme-
gyéknek is ebbeli panaszokat és megbántód ásókat értvén, jó 
correspondentiával azon legyenek, hogy efféle excessusok 
orvosoltassának meg, mert ha nem, maholnap elpusztulunk 

1 1662. Fasc. 12. Nro. 124. U. o. 
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teljességgel és az ő fólsége végháza, nem látjuk módját, 
miképen subsistálhasson". 

A vármegye azonban még ugyanezen év végén meg-
győződhetett arról, hogy a német katonák nemcsak átalánosan 
rabolnak, hanem egyúttal vallásüldözők is, midőn értesült a 
Szatmár várbeli templom elfoglaltatásáról, melyet á szamos-
közi papság 1662. decz. 4-ikén Szatmáron tartott gyűléséből 
részletesen bepanaszol a vármegyének: „Alázatos szolgála-
tunk után Istentől minden lelki és testi jókat, kévánatos jó 
egészséget és boldog előmenetellel való békességet kívánunk 
Ngtoknak, kglteknek, mint Isten anyaszentegyházának hűsé-
ges oltalmazóinak és minden időbeli kegyes dajkáinak. Minémű 
siralmas, ezelőtt teljességgel hallatlan állapot történt légyen 
a szatmári várban 23. Novembris An. 1662. elhiszszük . . . 
hallhatta és érthette Ngtok, kgltek; mert midőn Cobb uram 
ő Nga ottan-ottan izent volna Esperest úrra, hogy a temp-
lomban a német vitézek is járhatnának bé és esperest űr 
bizonyos ratiókkal élvén, hogy nincs mód abban, hogy ő 
kglme sem megengedhesse, sem pedig a német vitézek azt 
bírhassák, a megnevezett napon Esperest úr a könyörgést 
reggeli órán elvégezvén, váratlan a német vitézek bémentenek 
a templomba és noha ő kglme a templomban mind az Isten-
nek nevében kérte volna s mind pedig császár urunkra őfel-
ségére tiltotta volna, hogy a templomban semmit ne cseleked-
nének, de elszánt szándékokat ugyan végben vitték és a 
templomban misét szolgáltattanak. azolta pedig minden nap 
azont cselekedték, sőt a templomnak hátulsó részében az 
asztali oltárokat bevitték, a képeket felrakták és a feszületet 
felemelték, kikkel a templomnak hátulsó részét annyira elfog-
lalták, hogy még az esperest úr székit is a templomnak 
nagyobb részibe tötték. Igaz dolog ugyan, sok becsületes 
emberek tanácsábul esperest úr még azolta bejárt a templomba, 
és szivének fájdalmával s azoktól való sokszori megbántódá-
sával elvégezte rendes isteni szolgálatját, de nem mint ő 
templomokban, hanem mint miénkben reformátusokéban, mert 
tudta ő kglme azt, hogy ref. fejedelem építtette azt a templo-
mot, a nemes Szatmár vármegye pénzzel annak építését segí-
tette, sőt a mikor a tisztek mind katholikusok voltak és 
prédikátort a reformátum praesidium nem tarthatván, a nemes 
Szatmár vármegye tartott fizetésen prédikátort, mint Mezőlaki 
Miklós úrnak Zoltán Jósa idejében a várban. Eddig még 
esperest úr a templomban, mint reformátusok templomába 
bejárt és a templomot a mennyire lehetett oltalmazta: immár 
Ngtok, kgltek lássa, mint cselek eszék . . . Azéét Ngtok, kgltek 
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az Isten dicsősége mellett kelljen ki, mert ilyen dolog a 
exstructionis Arcis Szatmariensis nem volt, noha sok válto-
zások alatt volt azóta Szatmár vára stb.tt 1 

Valószínűleg a templom foglalásnál előbb történhetett 
az, a mit az 1662-iki pozsonyi országgyűlésen a sérelmek 
között találunk, hogy a szatmári tiszttartó, Pap Dániel, a vár-
hoz tartozó szamosi malom szombati jövedelmét, melyből az 
iskola növendékei élelmeztettek, elfoglalta.8 

A vármegye hathatós fellépésének semmi komolyabb 
eredménye nem lett. Hasztalan terjesztette fel panaszait, sérel-
meit országgyűléshez, királyhoz követei által. 

1665. augusztusban egyik megyei gyűlésen valószínűleg 
inkább óhajtás, mint határozat volt az, hogy „káptalant kell 
hozatni a szatmári várban levő elfoglalt templom felől való 
inqusitióra",3 legalább később ily inquisitiónak nyomára és 
eredményére nem lehet találni. 

Az üldözött reformátusok tehetetlensége s legfőbb párt-
fogótoknak, a vármegyének sikertelen fellépése felbátorította 
a németeket s jezsuitákat. 

E mellett el kell ismernünk azt a tényt is, hogy hiába 
voltak a németek ő felsége katonái, a szabadságért rajongó, 
elnyomott, kipusztított lakosság ellenségének tekintette őket. 
Ha kicsaptak, rablás, vagy bármi okból, a lakosság rögtön 
értesítette erről a kóborgó kuruczokat s míg ezeket élelem-
mel és menhelylyel ellátta, addig a németek elől mindent 
elrejtett, sőt elmenekült. És ezt nem is ok nélkül tették, mert 
ha összehasonlítjuk a vármegye által összeírt károkat, sarczol-
tatásokat, arra az eredményre jutunk, hogy tatárok és törö-
kök együttvéve sem tettek félannyi kárt, mint a németek, 
kik folytonosan benn voltak a megyében, 8 a várad-szatmári 
útvonalon fekvő községek minden átvonulásnál egy-egy kirab-
lásnak néztek elébe. Jellemző az is, hogy sem a tatár, sem 
a török rablásnál templom, iskola kifosztásról nincs említés, 
prédikátorok és tanítók lakainak felveréséről is alig, míg 
a német kiütéseknél ez is felemlíttetik számos helyen. 

\ szamosközi lelkészek sem nézték tétlenül az üldözte-
tést, külön is intéztek kérvényt Veselényi Ferencz palatínus-
hoz, felsorolva gravameneiket 1665-ben. Első ezek között 
a Szatmár várbeli templom már ismertetett elfoglalása. Bebi-
zonyítják, hogy az elfoglalás teljesen jogtalan, mert refor-

1 1662. Fasc. 12. 149. sz. 
9 Zsilinszky III. 233. 
8 Szatmár vármegye régibb jegyzökönyve 6. 193. lap. 
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mátns fejedelem, öregbik idvezült Rákóczi György, épittettc 
s nem a régi kath. templom helyén. 2-ik grayamenjök a 
Szatmár várbeli iskola erőszakos elvétele, melyet Kun István 
maga költségével építtetett volt, látván, hogy nincs a magyar 
praesidiumnak annyi ereje, hogy scholat építhessen; az elvétel 
után az iskolában Horvát Márton lakott, a ki kiűzte onnan 
a scholamestert 3-ik gravamen a Szatmár vári tisztek által 
addig lelkésznek, tanítónak, harangozónak fizetni szokott párbér 
megvonása. Ez érzékeny csapás volt mert a főkapitány 2ö, 
udvarbíró 10, főporkoláb 8, viceporkoláb 4, hadnagyok strázsa-
mester 4 —4, czajbert 1 frtot fizetett évenkint a papnak s fél-
annyit a tanítónak, a mit a kath. urak idejében is kiadtak 
régebben. Ezen fizetés megtagadása kezdődött 1661-ben, mi-
után négy esztendei elvonást sorolnak fel panaszképen. 4-ik 
gravamen a Szatmár várból az udvarból járó proventusnak 
elvonása Hraneczki András udvarbíró által. Ez a proventus 
állott a prédikátor részére 20 köböl bor, 20 köböl búzából, 
két verő disznóból, 16 szekér fából és 4 frt sópénzből. 5-ik 
gravamen a Szatmár várához tartozó dézsmás processusok-
ból a sedicima és octava lefoglalása az 1664-ik évtől fogva 
(az egy jánki processuson kívül, hol más dézsmások voltak), 
mit midőn az illető prédikátorok kiadatni kértek Lázár Tamás 
és Szecseni Mihály dézsmásoktól, fizetés helyett gyalázattal 
illették őket.1 

1670 tői fogva már nem volt elég a kiütés, rablás, hanem 
a szatmári vár sok ártatlannak börtönévé lett. 

Rajki János követ kérvényében 1672 felhozza, hogy 
Kassa vidékén Porcsalmi András lelkészt, bizonyos neki tulaj-
donított vétekért Rottal befogattatni akarván, miután az illető 
Erdélybe menekült, helyette a Szatmár közelében fekvő Por-
csalma papja, mivel szerencsétlenségére őt is Porcsalmi 
Andrásnak hivták. elfogattatott s ártatlan létére Szatmáron 
bebörtönöztetett s ott sinylik.2 

1675-ben Kökényesdi György, a felséghez irott folya-
modványában * ismét más oldalról tűnik fel a helyzet. Nagy-
Bánya a katholikusok használatára templomot és hozzávaló 
jövedelmet enged át. mégis nemcsak elfoglalták a helv. 
és ág. hitvallásnak templomait, iskoláit, parochiáit a hozzá-
tartozó jövedelmekkel együtt, hanem elűzték a papokat, taní-
tókat. sőt a tanácsosokat, jegyzőt s birót s más előkelő lako-

1 1665. Faso. 13. nro. 80. 
1 1672 Fasc. 18. nro. 89. 
8 1675. Aet. nro 68. a 
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sokat Szatmáron fogva tartják részint kezesekfii, részint ismeret-
len okból, a többi polgárok pedig a királyi pénzverő ház és 
plébános biztonságáért felelőssegre köteleztetnek, holott a védelmi 
eszközökől is meg vannak fosztva. 

Ki ne látná e tényekben a ravasz ellenség fondorlatát 
a ref. város ellen. Most a jezsuiták, majd a szepesi kamara 
szerepelnek, mint értelmi szerzők, a németek pedig hűségesen 
végrehajtják az óhajt, vagy parancsot Innen van, hogy a 
szatmármegyei vallásüldözést templom, iskola elfoglalásokat, 
azok jövedelmei elvételét a köztudat ma is nem annyira a 
németeknek, mint a jezsuitáknak tudja be. 

Kökényesdi György Nagy-Bánya sanyarúságos helyzetén 
kívül élénken rajzolja Szatmár város gyászos állapotát, mely 
pedig hűséggel viseltetett ő felségéhez. A város nagy része 
— úgymond — elpusztíttatott; házaikkal, javaikkal a német 
katonák úgy bánnak, mintha sajátjok volna, kívül pedig a 
rebellisek és bujdosók gyilkolják őket. Marháikat elhajtják, 
előkelő embereiket bebörtönözik, halálra kínozzák s még az 
életfentartásra szükségeseket sem képesek beszerezni, mert 
sem a hegyre (Szatmár hegy), sem szántóföldeikre ki nem 
mehetnek, hogy a földet műveljék. De még ezt talán mind 
eltűrték volna, hanem a szepesi kamara papjaikat 30 nap 
alatt az országból kiparancsolta jószágvesztés terhe alatt, 
a templom, iskolák, parochiák, mindenféle jövedelmeit haladék 
nélkül elfoglaltatta, sőt az iskolához tartozó Berenczét is okku-
páltatta. Szatmár-Németi, valamint a közeli Erdőd sem marad-
hatott ment az üldözéstől, papjaik elbujdosni kényszerültek 
s az így üressé lett parochiák jövedelme is elfoglaltatott. 

Vidéken a legtöbb helyről elfizettek a református prédi-
kátorok, templomok, iskolák, stb. elfoglaltattak, az isteni tisz-
telet beszüntettetett. a vallás szabad gyakorlata gyökerestől 
kiirtatott annyira, hogy sok kisded keresztség nélkül hal meg, 
a meghaltak szertartás nélkül, állatmódra temettetnek el s az 
emberek, mint barmok isteni tisztelet nélkül élnek, írja siral-
mas és megrázó hangon Kökényesdy. 

A valláshoz való törhetlen ragaszkodást mily szépen 
fejezi ki Kökényesdy idézett folyamodványában, midőn azt 
mondja, hogy mindenféle üldöztetésnél, kártételeknél sokkal 
súlyosabb és szomorúbb reájok nézve vallásgyakorlatuk meg-
gátolása, a mi miatt sokan kénytelenek elhagyni hazájokat 
s már is Nagy-Bányáról és Szatmárról sokan kibiydostak, itt 
hagyva javaikat 

A megye északi részén Ecseden 1670-ben foglalták el 
a németek a várat, miután Báthori Zsófia átadta a királynak. 
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A vallásához erősen ragaszkodó ecsedi reformátusság a vár 
átadása előtt minden oldalról biztosítani akarván jogait és 
vallásszabadságát, előzetesen biztosító iratot kért nemcsak 
Rákóczi Ferencztől s anyjától Báthori Zsófiától, hanem a 
németektől is; ezek elébe megerősítés végett a következőt 
terjesztették fel a 2-ik pont alatt: „Minthogy Ecsed várában 
levő lakosoknak egy része evangelicus status, mely statusban 
a prédikátoroknak, Scholamestereknek, deákoknak templo-
mok, scholak és parochiák tartására, régi dolog emlékezetű 
királyoktul, fejedelmektűi, ecsedi uraktul donatiok szerint 
való jövedelmek és sustentatiojok volt, kikben, hogy ezután 
is religiónknak szabad exercitiumjával intacte megtartassunk 
és megmaradhassunk minden jövedelemmel együtt kívánjuk/1 

Ez a kérelem teljesíttetett — papiron. 
1672-ben már Rajki János a haditanácshoz intézett kérvé-

nyében keserűen panaszolva az ecsedi rektornak ártatlan 
bebörtönöztetését azon okból, mintha egy német várőr meg-
szokásét elősegítette volna.2 

Az ecsedi német katonák olymérvű garázdálkodásáról, 
mint a minőt a szatmáriak követtek el, nincs biztos adat 
a megyei levéltárban, sőt valószínű, hogy kisebb kártételeken 
kívül egyebet nem követtek el, minek oka az lehetett, hogy 
itt hátok megett nem állottak közvetlen a jezsuiták, aztán 
pedig a vallásgyűlölő Cabbok helyett türelmes, sőt jóakaratú 
vezérek állottak a vár élén, mint pl. Beleznay András és 
Újlaki István, kik 1684-ben a katonákat is kötelezték, hogy 
a prédikátor fizetését pontosan megadják s a parocbiának, 
scholának. a mi szüksége leszen, egyenlőképen teljesítsék 
a várossal együtt a katonák is.8 

Ha csak az eddig ismertetett üldöztetéseket tekintjük is, 
melyek részint a szatmári németek, részint reájuk támasz-
kodva a jezsuiták és a szepesi kamara által követtettek el, 
gyászos és siralmas képet nyújt a vármegye akkori állapota 
s talán mégis alig jöhet mindez számba ahhoz képest, mit 
Báthori Zsófia egymaga véghezvitt a protestáns vallás elnyo-
mására. Ismerjük meg e második rémét is a szatmármegyei 
reformátusoknak. 

Báthori Zsófia II. Rákóczi Györgygyei már 1640-ben 
eljegyeztetett, de egybekelésük csak 1643. február 3-ikán 
történt. Somlyói Báthori Andrásnak, a család utolsó fiágának 

1 Nagy Gcsed község levéltárában. Kiállíttatott 1670. júlins 14-én 
Matolcson. 

* Szatmárvármegye levéltára 1672. fasc. 18. nro. 89. 
8 Ecsed község levéltára 
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és egy lengyel nőnek Zakreska Annának volt leánya s 
miután testvére apácza lett, ő reá szállott az egész családi 
vagyon. 

Ez az ág, habár katholikus volt, de a vallásos türelem 
mindig egyik erényét képezte s ennélfogva Zsófia vakbuzgó-
ságát lengyel származású, anyjától örökölhette. 

Vallásos hiténél csak nagyravágyása volt erősebb s hogy 
fényes hatalmi állást biztosítson magának, nem habozott meg-
változtatni hitét s eljegyzése után reformátussá lett, hogy 
II. Rákóczi György kezével ősei fejedelmi székébe ölhessen. 

Férje, a buzgó protestáns hős, nem volt képes teljesen 
átalakítani s bensőleg is reformátussá tenni hitvesét, ki folyton 
összeköttetésben állott a hozzá álruhában közelítő jezsuitákkal, 
kiknek befolyása eredményezte, hogy férje halála után nem-
csak maga tért vissza a róm. kath. vallás kebelébe, hanem 
fiát is magával vitte, daczára, hogy a gondos apa azon fel-
tétel mellett választotta meg az erdélyi fejedelmi székre, ha 
a ref. vallásban megmarad, különben feloldá a rendeket hűségi 
esküjök alul.1 

II Rákóczi György 1660. június 7-én meghalt. Báthori 
Zsófia özvegyen maradt 15 éves fiával, Ferenczczel. Miután 
vallási érzülete nem volt ismeretlen Erdély prot. rendei előtt, 
ez is sokat tehetett arra, hogy a Rákóczi birtokok Erdélyben 
lefoglaltattak s az özvegy fejedelemnőnek fiával ki kellett 
vonulnia a magyarországi részekre. E körülmény hozta a 
vészt Szatmár megyére is, melynek legnagyobb része, a 
régibb Báthori-féle „ecsedi birodalom", Báthori Zsófia kezére 
szállott. 

Legelső ténye volt Báthori Zsófiának férje halála után 
a r. kath. vallásra visszatérésen kívül, hogy 1661-ben összes 
birtokain megszüntette mindazon dézsmát, jövedelmet stb. 
melyet az elődök buzgó kegyességökből örök időkre rendel-
tek kiadatni a ref. egyházaknak, lelkészeknek, iskoláknak, 
tanítóknak. A mit a Báthoriak. Bethlenek, Rákócziak s más 
ref. főurak több mint egy századon keresztül a reformáció 
felsegélésére anyagilag áldoztak, mind azt egy toll vonással 
beszüntette Báthori Zsófia, azt hivén, hogy ezáltal elvágja 
a reformáció életerét s aztán a kínhalál közt vergődővel 
könnyen elbánhat. Sáros-Pataktól a Kárpátokig s Erdély 
bérczeiig kínosan jajdult fel az összes reformátusság. mely 
ez által nyomorúságra, ínségre lett kárhoztatva. 

Berey József. 

1 Szilágyi Sándor. Erdélyország törtenete II. 259 lap. 
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