
A REFORMÁTUSOK ÜLDÖZTETÉSE SZATMÁR 
MEGYÉBEN 1660— 1680-IG. 

(Második és befejező közlemény). 

A kenyeröktől megfosztott szatmármegyei lelkészek azon-
nal gondolkoznak eszközökről, melyekkel meglágyíthatnák a 
a fejedelem-asszony kemény szivét. Legelsőben a középszol-
noki esperességhez tartozó prédikátorok ülnek össze tanács-
kozni s mintán önmagukban nem bíztak, vagy fellépésöknek, 
kérvénvöknek a fejedelem-asszonynál nem volt sikere, eddigi 
föpártfogójokhoz, az ev. ref. papságot és egyházakát atyailag 
gondozó Szatmár vármegyéhez fordulnak segítségért4 a Jánkon 
tartott generális gyűlésben 1661-ben. Az említett egyházmegye 
esperese, Várallyai Lőrincz ecsedi pap, maga is érzékenyen 
sújtatott Báthori Zsófia tette által, így nem csuda, ha teljes 
odaadással törekedett a vármegyénél arra, hogy ügyöket az 
magáévá tegye. 

Sajnos, az első fellépésnek nem lehetett eredménye, habár 
a vármegye „méltó respectusba vette s Nemzetes Matolchi 
Sámuel követének instructióba adta, hogy a palatínus és a 
consultation levő statusok előtt proponálná". De Matolcsi 
Sámuel elkésett, mert „a palatínus írt már Báthori Zsófiának 
a több vármegyék instantiájára az ecclesiasticum bonumok 
felől". Semmi adat nem mutat arra, hogy a palatínus közbe-
lépése sikerre vezetett volna más vármegyében Báthori Zsófiá-
val szemben, de hírből hallotta a középszolnoki esperes, hogy 
„a fej edelem-asszony a több vármegyékben immár meg is 
adta volna az előtt elvött proventusokat, úgy hogy csak a 
miénk volna hátra*. Ez bátorítja fel, hogy ismét kérvényt 
nyújtson be s folyamodjék egyházmegyéje papsága nevében 
a vármegye patrociniumához 1662. január 23-ikán.J 

Egész kérvénye alázatosság és szerénység, a tényeket 
nem nagyítja, sőt szerfölött kicsinyíti. Felemlíti „az ecsedi 

1 Sz. m. levéltára 1662. fasc. 12. nro. 109. 
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scholához, parochiához és az egész Szatmár vármegyében levő 
ecsedi jószágban, a parochiákhoz ab antiqao rendeltetett kevés 
salarium" elvitelét. 

Kevés salarínm?! Az eesedi jószághoz Szatmár várme-
gyében 52 város és község egészen, hat pedig részben hozzá-
tartozott/ melyeket mind tiszta reformátusok laktak s legtöbb 
helyen paroehia és iskola volt, melyet valószínűleg az ura-
dalomtól járó tized, vagy nyolezad tartott fenn főképen. Óriási 
összeg volt az a proventus, melyet Báthori Zsófia csak ez 
58 helyen betiltott. 

A vármegye — úgy látszik — némileg jogosnak hitte 
Báthori Zsófia azon tettét, hogy saját községeiben, miután 
ő róm. kath. volt, a ref. egyházaktól, papoktól stb. megvonta 
a dézsmát, mert ime, habár az esperes panaszba foglalja 
az egész vármegyében lefoglalt salariumot, még is csak 
azokat helyezik az 1662-iki pozsonyi országgyűlésen a megye 
rendei sérelmek közé, melyek felett Báthori Zsófia nem 
rendelkezhetett, mint pl. azon két falu átvételét, melyet Bethlen 
István az ecsedi gyülekezetnek örökösen adományozott, úgy-
szintén a Bátor városi tized jövedelmet, melyet az ecsedi 
gyülekezet emberemlékezet óta szedett, nemkülönben a ma-
tolcsi malmok szombati jövedelmét, melyet Báthori és Bethlen 
fejedelmek ugyanazon gyülekezetnek örökösen adományoztak.3 

A; Bátor városi tizedjövedelem valószínűleg tévedés, 
miután gróf Bethlen Istvánnak a leleszi káptalan előtt 1635-ben 
tett végrendeletében az ecsedi iskolának1 hagyott javak között 
nem tized, hanem földbirtok foglaltatik.3 

1 1633-iki összeírás szerint az ecsedi uradalomhoz ezek tartoztak: 
eesedi vár, Kis-Bcsed, Fábiánháza, Ecsed-Szent-Márton, Mórk, Váll aj, Szaldó-
bágy, Börvely, Kálmánd, Terem, Vasvári, Majtény, Gilvács, Tagy-nemesi 
ud varhely lyel, Tőke-Terebes, Szent-Mikfós, Dob. Nagy Zsadány, Ombod, 
Amaez, Krassó, Tarpa, Penyige, Matolcs, Nábrád, Géberjén, Oroszi, Kis-
Namény, Kölese. Cseke, Ricse, Udvari. Gyűgye, Csaholez, Nagv Szekeres, 
Sikárló, Iloba, Sebespatak, Bucsák, Bártfalva, Apa, Monostor, Alsó-Misztót-
falu, Szaniszló. Kenéz, Madarász. Gyarmat mezőváros, Sárköz, Lápos-Bánya, 
Görbed, Rerencze, Józsefháza, Lippó, Borhida egész helységek; Encsencs, 
Domahida, Ököritó, Porcsalma, Kis-Ar, Ábrámfalva, máskép Ábrám rész-
jószágok. Aranyos-Megyes mezővárosnak fele Szatmár vármegyében. Báthor 
mezőváros egy részint Szatmárba, más részint Szabolcs vármegyében fekvő, 
Póos, Bakta, Lórántháza, Gyulai, Lugas, Tóth, Királytelke, Vencsellő, Timár, 
Böd, Kis-Falud, Nagy-Létha, Pród, Tedej, Levelek egész helységek, Böször-
mény mezőváros, Nyíregyháza, Fejértó, Rakamaz, Szent-Mihály, Nyir-Adony 
részjószágok Szabolcsban, Csetfalván, részjószág Beregben, Gyöngyös, mező-
város Hevesben, Szikszón 4 szőlő Abaujban, Aszalón szőlő Borsodban. 
Szirmai: Szatmár megye leírása. 

1 Zsilinszky 111. 232. lap. 
8 .Ecsedi egyház levéltárában hiteles másolat. 
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Várallyai Lőrincz esperes s ecsedi pap, lelkiismeretesen 
fogta fel Ecsed ügyét s protestatióját nem késett a leleszi 
káptalannál is elhelyezni.1 

A szatmármegyei papság és maga a vármegye mindent 
megtett, hogy a jogtalanul elfoglalt javakat Báthori Zsófiától 
visszaszerezze, de sikertelenül. Több ízben felszólította Báthori 
Zsófiát eredmény nélkül, mint ezt bejelentik az 1662-iki 
pozsonyi országgyűlésen is. 

Báthori Zsófia a bátor fellépésű esperesen töltötte ki 
bosszúját. Ecsedről elűzte s már 1665-ben mint szatmári lel-
kész szerepel. (Lampe szerint: Laurentius G. Várallyai Etsedino 
A. 1665. adductus, immortali memória dignus, instaurator 
ecclesiae Szatmar.) 

Az anyagi jövedelem elvételével nem ért véget Báthori 
Zsófia törvénytelen eljárása, mert kénytelen volt átlátni, hogy 
részint a vármegye protectiója, részint a kiapadhatlan prot. 
áldozatkészség helyrepótolja, a mit Ő elvett s így a Bécsben 
oly szivesen fogadott ellenreformatiót keresztül nem viheti, 
sőt azzal határozott kudarczot vallott legtöbb helyen, mint 
pl. magában Ecseden is, hol bevitte ugyan az elfoglalt egyházi 
jövedelem élvezésére a kath. pátert, de híveket nem szerez-
hetett. Ezért történhetett az, hogy már 1666. július 4-ikén a 
Szatmár-Németiben tartott közzsinaton az ecsedi egyház ordi-
náltatja kebelébe Körmendi Péter akadémikust, a későbbi 
püspököt.2 

A vármegye a méltatlan üldöztetésekkel szemben nem 
tehetett egyebet, mint hogy ívszámra írta össze a sérelmeket, 
adta az instructiókat követeinek, panaszolt, kérvényezett, 
könyörgött, de hasztalan. 

A vérrel szerzett béke pontjai, az előbbi országgyűlések 
törvényei mind figyelmen kívül hagyattak, németek, jezsuiták 
s természetesen Báthori Zsófia által is, kinek teljesen felsza-
badíttatott a keze minden vallásos üldözésre s átalában az ellen-
reformatio bármily eszközökkel keresztülvitelére, midőn 
1664-ben S.-A.-Ujhelyen, az ország fennálló törvényei szerint 
templomfoglalás miatt elítéltelvén, a fegyveres végrehajtást 
megakadályozta egy udvari mandatum inhibitorium által s 
gróf Csáky Ferencz egyenes királyi parancsot vett, hogy fegy-
veres erővel is akadályozza meg az ítélet végrehajtását.8 

A mit addig csak sejteni lehetett, hogy Báthori Zs. egyik 

1 1662. Act. nro. 14. Lelesz. 
3 Tóth Sámuel: Adalékok a tiszántúli ev.ref. egyházkerület történetéhez. 
d Zsilinszky i. m. 111. 287—288. lap. 
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öntudatos eszköze Bécsnek, ez által világossá vált, valamint 
az is, hogy hiábavaló egyeseknek úgy, mint a vármegyék* 
nek minden törekvése az ő erőszakossága ellen, midőn háta 
megett ott van a legmagasabb hatalom, Bécs és a császár. 

Ily helyzetben az is vigasztalásai szolgálhatott, hogy 
újabb jogtalanságok nem követtettek el. 

Igaz, hogy Báthori Zs. legtöbb idejét a megye határán 
kívül töltötte, de sajnos, ha eltávozott is, nem volt messze, 
legfölebb Munkácson, S.-Patakon, vagy Zborón. 

Néha felcsillámlott a reménynek egy-egy halvány sugára. 
így pl. 1665. január 31-iki levele Szatmár vármegye rendei-
hez1 tartalmaz némi ígéretet, habár nem egészen határozott 
alakban: „az elmúlt 14. praesentis Jankón celebrált kglmtek-
nek törvényszékéből nekünk irott levelet elvévén requsitióját 
s a mellett Rochi Pál nevű nemes atyafia instantiáját is meg-
értettük, mely jól lehet eddig még fairünkkel nem lévén méltó 
volna ecsedi tiszteinktől informatiót vennünk: mindazáltal a 
kgltek requi8itióját méltó tekintetben vévén, parancsoltunk 
ecsedi tiszteinknek ezen dolognak complanatiója felől, kik is 
parancsolatunkat nem fogják elmulatni, készek lévén kglteknek 
egyéb illendő dologban is kedveskednünk". 

De hogy ennek a complanatiónak semmi eredménye nem 
lett, mutatja az, hogy a szamosközi papság ugyanezen évben 
beterjesztvén gravameneit a megyéhez, azok között felsorolják 
(6-ik gravamen): „a matolcsi malomból is a minemű jöve-
delme járt a prédikátornak az idvezült és boldog emlékezetű 
méltóságos Bethlen fejedelmek és urak idejében, mind az 
ifjú Rákóczi György méltóságos fejedelem idejéig, mostan 
az ecsedi tisztek a fejedelem-asszony és Rákóczi Ferencz úr 
ő Nga parancsolatjából mind az matolcsi sedecimával együtt 
elfogták. Hasonlóképen a Szamos és Tisza (? vagy Tur? 
olvashatlan) mellett való jószágokban ki nem adják, sőt a 
mely faluknak dézsmái az ecsedi várhoz régenten constaltat-
tak, azokból is soha sem decimát, sem penig az 8-át, mit 
régi urak idejekben, hogy fogyatkozás nélkül a prédikátorok-
nak kiszolgáltattak, ki nem adják".2 

Ugyancsak ez évben, aug 31-ikén Gyulafy László, Kende 
András és Daróczi Sámuel részére adott instructióba befog-
lalta a megye: „az ecsedi parochiához és scholához a néhai 
méltóságos Bethlen urak a minő pro ven tusokat adtanak és 
donatióval ő folségétől is confirmáltak, azokat is fejedelem-

1 Sz. m. levéltára. 1665. act. 81. 
9 Sz. m. levéltára, act. nro 80. 
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asszony ő Nga subtrahalta, azoknak is megadását el ne mu-
lassák. 2 

Báthori Zs. Ígérete tehát a megyéhez nem volt egyéb, 
mint a folytonos kérelemnek és panasznak néhány hónapra 
beszüntetése, de arra gondolni sem lehet, hogy azt komolyan 
tette s egyátalában gondolt volna annak csak részbeni bevál-
tására is. 

A panaszok, mint az egész országból, úgy Szatmárme-
gyéből is folyton s évenkint újabb sérelmekkel szaporodva 
hangzottak fel sikertelenül.* 

Újabb remény csillámlott fel 1669-ben, midőn Zrínyi 
Péter ösztönzésére Rákóczi Ferencz kibékült a felvidéki 13 
megyével, Sárospataknak visszaadta az anyja által elvett 
jövedelmeket s megígérte, hogy annak idején az ccsedit is 
kiadja.3 Ez történt április 29-én s már május 20-án Eperjes-
ről írja Szatmár vármegyének örömre hangoló tartalommal; 
„Kegyelmetek ide küldött becsületes követ atyafiai kívánván 
in generalitate restituáltatni az ecsedi és más helyekben való 
parochialis proventust, teljes informatiot nem adhatván benne, 
úgy accordaltunk, hogy praefectusunk. nemzetes és vitézlő 
Szalai Pál uram ő kegyelme teljes plenipotentiával Ecsedben 
menvén, comperta mera rei veritati, diebus 25, et 26 affuturi 
mensis junii. a mely parochialis proventus kglmes Asszonyunk 
Anyánk ő Nga vagy magunk által elfoglaltatott, azont com-
planáltatjuk, kirül kgltek böcsületes követ atyafiai is infor-
málni fogják kglteket bővebben.1 

Végre tehát örömmel lélekzett fel a német & magyar 
hadak által koldus szegénynyé vált Szatmármegye, mert íme 
I. Rákóc*i F. tette az Ígéretet, hogy a legfájóbb sebet begyó-
gyítja! 

Korai volt ez az öröm; az igéret nemcsak teljesedésbe 
nem ment, sőt az előbbinél sokkal rosszabb állapot követ-
kezett. 

Báthori Zsófiának nem tetszett fiának kibékülése a felső 
megyékkel, annyival kevésbbé Ígérete s nem ő rajta mult, hogy 
azt megakadályozza; de követe elkésett a tanácskozásról s 
fiát más útra nem terelhette, mert már az Sárospatakon meg-
kötötte az egyezséget, melyet ő „meggondolatlan cselekedet-
nek" nevezett. 

Befolyása fiára azonban ezután is a legnagyobb mérték-

1 U. o. fasc. 12. act. nro. 18. 
8 Zsilinszky i. m. III. 305. lap. 
8 Sz. m. leváltára 1669. act. pub. pol. nro. 9. 
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ben megmaradt, sőt még növekedett, midőn Rákóczi felkelése 
nem sikerülvén, ő mentette meg Zrínyi és társai sorsától. „Te 
rossz fiú — mondá neki korholólag Munkácson, midőn oda 
menekült hozzá — szövetséget kötöttél az eretnekekkel, fegy-
vert fogtál oktalan ipad tanácsára királyod ellen, a háború-
nak vége, ne gondolj annak további folytatására. Váramban 
vagy, hol én parancsolok s neked engedelmeskedned kell".1 

Jellemző Báthori Zsófiára nézve, hogy ő volt az első, ki 
az egész felkelést a protestánsok rebelliójának nevezte, holott 
annak intézői katholikusok voltak s így részben e fanatikus 
nőnek köszönheté az ország a pozsonyi vértörvényszék fel-
állítását. 

Ez időtől kezdve, ha nem lett volna is többé Báthori 
Zsófia, kínos emlékfivé tette ez évtizedet s a következőt a 
gályarabok keserves kínzása s Karaffa epeijesi mészárlása. 

Báthori Zs. is ki akarta a maga részét venni a protes-
táns papok elleni kegyetlenkedésből s miután a pozsonyi tör-
vényszék hatása nem igen terjedhetett ki Szatmármegyére, 
gondoskodott ő róla, hogy ha nem is gályával, de börtön- s 
más büntetéssel bosszút álljon az ártatlan ref. papságon. Vele 
együtt vérszemet kaptak a jezsuiták s németek is. 

Nem volt elég a Szatmár várbeli rablósereg, Báthori 
Zs. behozza Ecsedre is a németeket, hogy a Szamos másik 
oldalán s a Nyíren megmaradt ínséges községek is pusztákká 
tétessenek. 

Érdemeket akart szerezni Bécsben, fia megkegyelmezte-
tését akarta meghálálni s mindezt a protestánsok és papjaik 
üldöztetése s bebörtönöztetése által. 

ígéretben, biztosító iratban nem volt hiány ez időben 
sem, de megtartásának, beteljesítésének semmi nyoma. 

A jövedelmétől megfosztott Ecsed megragadja az alkal-
mat, midőn 1670-ben a vár és város átadatik ő felségének 
s a német katonaságnak, hogy minden oldalról biztosítsa 
jogait és az egyház régebbi jövedelmeit visszaszerezze. Szinte 
csudálkozni lehet a sok hazudozó nagy pecsétes iratokon, 
melyekre nem sajnálták a fejedelmi személyek a papirt, tintát 
s óriási pecséteket, holott tudták, hogy azokból semmit sem 
fognak beteljesíteni, s bámulni lehet, mily biztos kézzel írja 
alá „Sofia Batori" nevét a kötelező okiratnak, holott esze 
ágában sem volt, hogy annak a ref. egyházra vonatkozó részé-
ből egy hajszálnyit is beváltson. 

Rákóczi F. és Zrínyi Ilona 1670. július első napján 

1 Zsilinszky i. m. III. 347 . lap 
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Munkácson adják ki az assecuratat, hogy „megtartassanak 
ecsedi templom, schola, parochia, praedikator, scholamester, 
deákok azoknak eddig járt fizetésök, jövedelmek és susten-
tatiójok ezután is.1 Szóról szóra ugyanezt írja alá Báthori 
Zsófia július 13-ikán Matolcson.1 

Mintha gúnyt is tartalmaznának e biztosító iratok, mi-
után tudva van, hogy már egy évtizeddel előbb elfoglaltatott 
minden fizetés, jövedelem, sustentatio, sőt maga a templom 
is épen Báthori Zs. által s ezután sem adatott az vissza. 
Köszönettel vehette N.-Ecsed, hogy megengedtetett ideiglenes 
templomában papot tartatni saját áldozatkészségén. 

A vallásüldözést, nem vallotta be nyiltan Báthori Zsófia, 
hanem igyekezett a református papok üldözésének más czímet 
adni. Erre nézve két_ ízben is kifejti okoskodását a megye előtt. 
Először 1673. aug. 24-ikén írja a megye rendeihez: „írja 
kegyelmetek levelében, hogy az istentelen és az Istentől elsza-
kadt, pogánynyal béllelt rebellisek mind az mi szolgánknak 
s mind Fiunk szolgájának károkat töttek Szamosközben, kire 
nézve, hogy azon károkat a praedicatorokon meg ne vétessük, 
kér kgltek levelében. Istennel bizonyítunk, mi nekünk az izet-
lenség és veszekedés nem kell, kívánnánk csak az egy csen-
dességet és békességben való megmaradást, de viszontag, 
hogy ha vagy magunk, vagy hozzánk tartozó egyházi s világi 
embereink, vagy jószágunk háborgattatnak, annak megorvos-
lására valamit el tudunk követni, tehetségünkkel azon vagyunk. 
És mivel hogy foganatosabb módot nem találhattunk, az mit 
patenses kiadott levelünkben feltöttünk, csak elkövetjük s 
kgltek nek sem adhatunk más választ, hanem a minemöt 
adtunk tegnap előtt Bereg vármegyében levő praedicatorok-
nak, kit úgy tudjuk a kgltek vármegyéjében is vagyon. Föl-
találják a praedikatorok, kit kell megkeresni ezen dolog 
végett, kik hatalmában áll azon istentelen pusztítók megzabo-
lázása. Valameddig hozzánk tartozók közül, akár egyházi, 
s akár világi szolgáink legyenek azok, személyekben meg 
nem háboríttatnak, addig életeket a praedikatorok ne féltsék 
tőllünk. Jószágunkban és hozzánk tartozók javaiban rebellisek 
által elkövetett károkat pedig, Magyarországban akárhol levő 
praedicatorok javaiból kipótoltatjuk, a minthogy (hogy ne 
láttassunk hirtelenkedni) várakozunk még vagy egy hetet, ha 
meg nem lészen felül megirt szolgáink kára, meg lesz a 
praedicatorok javaiból." 2 

1 N.-Ecsed levéltára. 
8 Szatmármegye levéltára 1673. nro. 66. 
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Tehát Báthori Zsófia még mindig a protánsok rebellió-
ját látja minden mozgalomban. 

A szatmári, ecsedi s munkácsi németek szabadon garáz-
dálkodhattak, de ha a szegény üldözöttek összeállva ellene ál-
lottak, vagy visszatorolni merészelték a vett sérelmeket s a 
hol lehetett, a gyűlölt Báthori Zsófia birtokain is kitöltötték 
bosszújokat: úgy ennek egyedüli okai a praedikatorok voltak 
Báthori Zsófia szerint, ki el sem tudta képzelni, hogy ha az 
ő kedves jezsuitái a németekkel karöltve minden erőszakos-
ságra, törvénytelenségre készek: a ref papság is hasonlót ne 
tegyen s ne az irányítsa a rebellisek mozgalmát. 

Kifejezi ezt a nézetet világosan az 1678-ik év október 
5-ikén Munkácsról a Szatmár vármegyében lakó evangélikus 
statushoz írt levelében: „Kegyelmetek bölcsen megítélheti, ha 
a kuruczok táborában levő praedicatorok nem vihetnék-e 
véghez azt, hogy az egyházi embereket ne üldöznék és a 
templomokkal mocskosan ne bánnának. Hadgyanak békét 
nekünk s mi sem bántunk senkit. Ugyan adattunk vissza a 
marhákban, kegyelmetek is adlaboráljon, hogy olyan isten-
telenségeket ne kövessenek el azok a kóborlók". 

Szegény evangélikus status! Mily fájdalmas mosoly jöhe-
tett ajkaikra, midőn a szokásos frázist olvasták Báthori Zsófia 
levelében, melylyel kezdte s végezte: ,,Isten kegyelmeteket 
hogy minden jókkal áldja s látogassa kívánjuk" s záradékul: 
„Ezek után Isten gondviselésében ajánljuk kegyelmeteket 
mind fejenkint. Kgltek jó akarója Sofia Batori". 

Báthori Zsófia minden törvénytelen tettei daczára azt 
kívánta volna, hogy pártján legyen s vele érezzen a vár-
megye. Sérelemnek tekinti, hogy a lakosság a rebelliseknek 
menhelyet ad s el nem árulja őket az ő felsége erősségeibe, 
ha pedig a németek (ő felsége hívei) kimennek Szatmárról, 
vagy Munkácsról, az tartja magát boldogabbnak, ki a hírt 
a rebelliseknek megviheti.1 

Hogy úgy történt mindez, kétségbe vonni nem lehet, 
így volt ez az egész országban; azokat a rebelliseket az 
elnyomott lakosság a szabadság bajnokainak nézte, a német 
katonaságot pedig, mely nagyobb zsarolást és pusztítást vitt 
véghez a pogány töröknél, gyűlölte. Kurucz és labancz halá-
los ellenségei voltak egymásnak s a kettő viszálkodásának 
keserű gyümölcsét elvették a protestáns papok is, kik termé-
szetesen inkább vonzódtak a szabadságot és vallásukat védel-
mező „rebelliség"-hez, mint a németekhez. 

1 Szatmármegye levéltára 1673. nro. 66. 
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Mint általában a r. katholikusok által felhozott panaszok, 
úgy a Báthori Zsófiáé is átalánosságban van oda vetve, 
de biztos tényt nemj említ. Vájjon hol is bánthatták volna 
Szatmár megyében a róm. kath. egyházi férfiakat? Hiszen 
róm. kath. pap ez időben csak Szatmáron (jezsuiták) és Ecse-
den volt (később Fehér-Gyarmaton is) s mindkét helyen királyi 
őrség, mely megvédelmezte őket. 

A vármegye még megpróbálja az ő felsége elé viendő 
panaszszal eltéríteni Báthori Zsófiát a prot. papság üldözésé-
től, de ha nem tudta is, több mint egy évtized sikertelen fel-
iratai után. hogy semmi eredményre és orvoslásra nem talál-
hat fent, felvilágosította Báthori Zsófia 1673-iki levelében : 
„hogy pedig kgltek azt írja levelének vége felé, ne kellessék 
kglteknek kedvetlenségünkre lenni e felől való nagy emberek 
busításában: már onnan a mi követünk régen megjött, ne 
fáradjon kgltek, mert mi minden cselekedetünknek okát szok-
tuk adni hamar Bécsben44.1 

Fehér Gyarmat is azon szerencsétlen helyek közé tar-
tozott, melyek az özvegy fejedelem-asszony vallásüldözését 
keservesen megérezték. Még 1672. előtt elfoglaltatta a tem-
plomot, kitetszik ez onnan, mert 1672 márcz. 20-ikán a vár-
megye instructióban adja Rajki János követének a gyarmati 
templom ügyét is, hogy pro sua dexteritate promovealja. Sőt 
ez idő tájban r. katholikus papot is vitetett be Gyarmatra, 
mint patrónus s 1673. márcz. 6-ikán kelt levelében fenyegeti 
a gyarmatiakat, kik nem valami jó néven vették a katholikus 
plébános oda helyezését. „Ti Istentelen pogánynál alább valók, 
pápistákat üldöző Gyarmatiak, kik közül minapiban négyen 
két katholica leánynak házára menvén fegyveres kézzel, igaz 
vallásunk ellen való gyülölségtől viseltetvén, fejeket akartá-
tok szedni; abbeli istentelenségteket nem akarván semmiképen 
elszenvednünk, parancsoljuk te neked gyarmati birónak, fejed 
vesztése alatt, azt a négy bátor legényt, akárki jobbágya 
legyen, mindjárt megfogassad és Munkács várában küldjed 
úgy pedig, hogy ha az útban elszaladnak, úgy is a te fejed 
fizet érettek. Azt is igen erősen parancsoljuk, az ott való 
páter plebanusra ő kegyelmére oly vigyázásod legyen, az 
városnak is, hogy ha valamely istentelen emberek miatt vala-
mit szenvedne a páter, te is a várossal együtt lakolni fogsz 
és valamennyi calvinista praedikatort, kiküldvén mindenfelé 
szolgáinkat, béhozhatnak Munkács várába, azt elkövetni el 
nem mulatjuk, eztet bizonynyal ott az egész tartományban 

1 1673. act. nro. 66. 
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elhirdejhetitek: sőt ha másutt is akármely jószágunkbeli pap-
nak is valami bántódása esnék, úgy is azt fogjuk elkövet-
tetni. Az egyházi dolgokban mindenben a pátertől ő kglmé-
től függjetek, mint igaz lelkipásztortól s ebben a nemesek se 
álljanak keresztül, mert azok titeket a mi kezünkből ki nem 
mentenek, ti nektek nem is parancsolnak. Azonban őket is 
meg tudjuk mi találni. Ezen levelünk eontinentiáját jól az 
homlokotokra róvjátok gyarmatiak14.J 

A szegény ref papságon csakugyan beteljesítette Báthori 
Zs. fenyegetéseit, ezt mutatja Kökényesdi György kérvénye a 
császárhoz 1675-ben: „Sed tíacratissiiua et Caesarea Majestas ! 
eheu, qualiter res se habét! Celsissima Priucipissa Domina 
Sophia Báthori non solum in propriis, verum aliorum etiam 
Bonis per suos deputatos stipendiarios ne an libertinos prae-
dicantes persequendo bonis ipsos expilatos in carceres detru-
sos aut in arestum sumptos absque ulla justa causa in Arce 
Munkács in vinculis et captivitate acerba detinet".3 Valamint 
1679-ben Püsköki János követ részére adott utasítás: \,most 
is ő nagysága minden igaz ok nélkül nyolcz vagy több pré-
dikátorainkat fogva tartja Munkácson". 

Kik voltak ezek a martirok, nem tudhatjuk. 
A gyarmatiak mindenfelé esedeznek szorult helyzetök-

ben, így levelet küldenek a vármegyéhez is: „Az evangélium 
szerint való Christus nyája lelki soványságában már jó időtül 
fogva elepedvén, isteni tanácstól indíttatott és országunk 
kegyelmes királyához küldettetett becsületes követ uraimékat 
kegyes válaszszal mindenfelől körünkbe megtérvén, midőn 
várnánk, az ő kegyelmek követségének némely dolgokban 
megelőző gyümölcsit látnók, mi is, hogy lelki szabadságunk 
kívánásában legutolsóbbak nem lehetvén praedikator hivatal-
jában s közinkbe hozásában munkálkodtunk, reménységgel 
várván tovább templomunkhoz való jutásunkat is, kglmes 
királyunk békeségünkre atyaiképen hajlandó gratiajából, mely 
dolognak elkövetésén, a mint közhírrel értjük, bizonyos mél-
tóságú személyeket is rendelt ő felsége, kinek boldog végben 
vitelét adja Isten örömmel megérnünk és valósággal meg-
tapasztalnunk. De a békeséggyfilölő s ez hazában lelkiszabad-
ságot üldöző Tanács nem tudjuk micsoda tekintetből ösztö-
nözvén Báthori Sófia fejedelem-asszonyt Ő ngát maga keze 
Írásával javallott és confirmalt pecsétes levelet városunk 
birájának intitulálva küldötte, kiben harmadnap alatt kitaka-

1 1673. nro. 59. fasc. 19. 
1 1675. act. nro 68. 
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rodásra kényszeríti prédikátorunkat, indulatjához nem találván 
szebb s hathatóbb szó formáját, kiből kitetszik kglmes király 
urunk szent intentiója ellen, hazánk egyességét mennyire segélje 
és elő vinni igyekezze ő nga! ujabb haddal nagy szám szerint 
ellenünk közönségesen fegyvert izen, csak város birájának 
intitulált levelében ő nga, melyet in specie kglteknek békül-
döttük olvasni és meglátni, futuram ad cautelam megtartván, 
kérjük azon kglteket az jövendő gyűlésig mennél hamarabb 
ügyünket Commendans ur ő ngával, mint jóra igyekező kglmes 
királyunk hívével közölvén, ha mód volna benne admoneal-
tatná Munkácson írása által, ez iránt haza leendő békességé-
ben keresztül állásától a fejedelem-asszony ő ngát. Hogy az 
ő ngá szolgáit hordják a male contentusok, mi úgy nem te-
hetünk arról, mint ő nga a calvinisták és több evangélikusok 
károsításokról. (? ezt ha írták is, de nem hitték!) kglmetek 
Commendans urammal ezen dolog közléséről s a maga tet-
széséről elvárván jó válaszát, mindnyájan maradunk kgtek 
köteles szolgái Gyarmat városának nemes és közönséges la-
kosai. 1675. 5. maji".1 

Közbeveti magát a vármegye s levelet ír Báthori Zsófiá-
hoz, de a válasz nem sok vigasztalást tartalmaz: „Nem levén 
a dolog közönséges, nem is kellett volna vármegyéstül írnia 
kglteknek. A jus patronatusságot Gyarmaton másnak nem 
engedjük, valameddig ő felsége magános parancsolatját nem 
látjuk, addig semmiképen ebben nem kedvezhetünk kglteknek. 
Ha azért a hívatlan vendégen valami esik, tulajdonítsa ma-
gának, kit okvetlen el sem kerül! Mi senkit nem erőltetünk, 
hogy vallását változtassa, más emberek jószágában sem dis-
ponalunk olyan dologi ul, hanem az holott birodalmunk vagyon, 
szabadok vagyunk, mely dolgot az mi Eleink igen bőven 
elkövettek magok jószágában, semmi újságot az iránt nem 
cselekeszünk. Más illendő dolgokban örömest kedveskednénk 
a nemes vármegyének stb. Dátum in Arce nostra Munkács 
die 3. Maii A. 1677.-

Bátori Zsófia lelkét terhelheti a penyigei templom elfog-
laltatása is, melyet a vármegye 1681-ben is a sérelmek közé 
soroz.8 De erről nem tudunk határozottan egyebet. 

Meg kell emlékeznünk még a pozsonyi vértörvényszék-
ről is, melynek csak egy dörgedelmes vészfellege zúgott 
keresztül Szamártmegyén. a nélkül, hogy komolyabb veszélyt 

1 1675. aet. nro 47. 
2 U. o. 1677 évről szám nélkül. 
3 Zsilinszky i. m. 
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idézett volna elő. Püspöki János követnek 1679-ben kiadott uta-
sítás 1 bizonyságot tesz arról, hogy „egy leleszi konventbeli sze-
mélyírása által" a szatmármegyei prédikátorok, seholamesterek 
és deákok is mind megidéztettek Pozsonyba összeesküvés vádja 
miatt, „holott az mi predikatorink affélében magokat nem avat-
ják, levén az ő tisztjök az evangéliom prédikálása. Erre nézve 
instálni kell ő felségét, hogy azon helytelen citaciót abalie-
nalni parancsolja ; mivel az mi prédikátoraink, annyival inkább 
iskolamestereink oly alávaló állapotban, szegénységben van-
nak, hogy sokaknak csak egy darab kenyerök alig vagyon, 
nem hogy Pozsonyba mehetnének, mely költség nélkül nem 

A vármegye levéltárában nincs adat, hogy a szatmár-
megyi papok, tanítók, vagy diákok közül valaki megjelent, 
vagy elítélve szenvedett volna e rettenetes vértörvényszéktol, 
hiszen volt módjokban — szerencsétlenségökre — itthon is 
szenvedni németektől, Báthori Zs. tisztjeitől s a jezsuitáktól. 

Báthori Zsófia 1676-ban elvesztvén fiát s előzvén köré-
ből menyét, a szintén katholikus Zrínyi Ilonát, ki embersé-
gesebb bánásmódot ajánlott neki a prot. jobbágyakkal szem-
ben, egészen kedvelt jezsuitái befolyása alá jutott, kik közül 
Kiss Imre nevű teljesen uralkodott felette. Ez okozhatta azt, 
hogy élete végén még dühösebben üldözte a protestáns papo-
kat, kiket fogva tartott Munkács várában, sőt birtokairól végre 
a protestáns híveket is kezdte elűzetni. 

Kétségkívül több helyen végrehajtotta ezt s hogy Szat-
mármegyében a protestánsoknak még siralmasabb helyzete 
nem lett. az annak köszönhető, hogy 1680. június 14-ikén 
Báthori Zsófia meghalván Munkácson, egyik legfélelmesebb 
üldözőjöktől megszabadította őket a gondviselés. 

Jezsuiták ez időszakban csak Szatmáron voltak. Ha csak 
azt tekintenők. hogy ők tettleg mennyire folytak be a refor-
mátusok üldözésébe, vagy hogy a fentmaradt iratok szerint 
mik tulajdoníthatók nekiek: úgy ez igen kevés volna, mert 
ők természetökhöz hiven ritkán harcoltak nyilt sisakkal. 
Kezdve a Szatmár vári templom elfoglaltatásától, a papok 
munkácsi bebörtönöztetéseig, alattomban a jezsuiták működtek; 
egyes esetekben, mint pl. Berencze elfoglalásánál nyíltan 
vádolják őket a többeknél is nagyon feltehető befolyásuk. 

A szatmári németek felbujtogatói a vallásüldözésre, kik 
lehettek inkább, mint a védelmök alatt álló jezsuiták, Báthori 

1 Kiss Kálmán a szatmári ref. egyházmegye története 127. lap. A 
megye levéltárában nem találtam. 

lehet.44 
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Zsófiáról pedig biztosan tudva van, hogy míg férje élt s ő 
a református vallást színleg felvette, addig is titkon érintke-
sett Lojola utódival, később pedig folyton azok környezetében 
és befolyása alatt volt. Bátran állíthatjuk azért, hogy a szat-
márvármegyei két évtizedes üldöztetésnek, mely a protestánsok 
ellen irányult, értelmi szerzői a titkon, de annál veszedelme-
sebben működő jezsuiták voltak. 

Leírásunk kezdetén azt vitattuk, hogy 1660-ban Szatmár 
vármegyében nem volt róm. kath. plébános és parochia. 

A csaknem tiszta református vármegye két évtized súlyos 
üldöztetése alatt látszólag nem sokat veszített. 1680-ban 
ugyanis Szatmáron, Ecseden, Nagy-Bányán, Fehérgyarmaton 
vetette meg lábát a róm. katholicismus, a mennyiben erőszak-
kal felállíttatott ezen helyeken a róm. kath. parochia, elfog-
laltatván mindenütt a reformátusoktól templom, paplak, iskola 
s ezek jövedelmei. 

Ez időben azonban a fegyveres erő, vagy fenyegető 
parancsszó volt egyedüli gyámola a r. kath. egyházaknak, 
mert hívek alig akadtak egy-egy helyen néhányan, kiknek 
a misét szolgáltatták volna a plébánosaik. 

Ez azonban csak látszólag kedvező eredmény, mert a 
valóságban a községekkel együtt véginségre, pusztulásra jutott 
a ref. egyház legtöbb helyen. Ha megvolt is templomjok és 
keserves fáradságos munkájokkal s végső erejök megfeszíté-
sével fentartották egyházaikat, a duló török-tatár és német 
hadak nyomán a megtizedelt magyarság csekély töredéke 
éhségtől gyötörtetve, rongyokban zengette gyászos zsoltárait. 

Erdőd, Bobád, Soós, Szaldobágy, Alsó- és Felső-Boldád, 
Verend, Portelek, Fény, Bürgezd, Esztró, Gilvács, Terem, 
Vállaj, N.-Peleske s még számos községek, mikor támad fel 
határaitokon az ez idő tájban megrongált s ugyanakkor, 
vagy később sírba temetett református egyház? 

Némelyiknek neve is feledésbe ment, legtöbb pedig 
róm. katholikusokkal telepíttetett be. 

Berey József\ 
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