
                       KÖZLEMÉ NYE K  
Mágocsy Gáspár tutorságának útja és a református egyház térnyerése Alaghy János lutheránus vár-nagy Abaúj vármegyei birtokain  Kiss Lajos  
Alaghy János és Mágocsy Gáspár Abaúj vármegyében az 1550-es évek második felében A Magyar Királyság északkeleti régiójának politikai helyzete 1556-ban – Izabella királyné Erdélybe történő visszatérését követően – a különböző főúri pártváltások eredményeként válságba került. Ennek következménye-ként a történések polgárháborús helyzet kialakulását és katonai konfliktu-sok sorozatát vonták maguk után. Az Abaúj vármegyében található, mind katonai, mind gazdasági szempontból jelentőssé vált Regéc várának kapi-tányaként Alaghy János a háborús kockázatokat vállalva I. Ferdinánd ki-rály pártján maradt. Politikai állásfoglalásának köszönhetően több ostro-mot kellett megvívnia az ideiglenesen Izabella királyné oldalán harcoló Perényi Gábor, Bebek Ferenc és Némethi Ferenc tokaji várkapitány seregei-vel szemben.1 Másfél éves elszigeteltségében is sikerült megóvnia a király szolgálatában a reá bízott territóriumokat. Hűségének2 köszönhetően szá-mos birtokot nyert a szomszédos főurak és azok familiárisai rovására. A térségben a korábbi birtokviszonyok megváltoztak. A polgárháború alatt I. Ferdinánd több birtokot vett vissza királyi tulajdonba, majd adományo-zott tovább leghűbb embereinek. Perényi Gábor ugyan kegyelmet nyert, viszont ennek ára volt. Jelentősebb birtokokat vesztett, köztük a kisebb kereskedelmi csomópontnak számító Gönc,3 az ekkor már hanyatló bányá-szattal rendelkező Telkibánya4 és Vizsoly5 településeket. Míg Göncöt és Telkibányát a Perényiek riválisának számító Dobó István vette birtokba, addig Vizsolyt Alaghy János és testvérei birtokába iktatták. A térségben azonban megjelentek újabb birtokosok, köztük Mágocsy Gáspár, Gyula korábbi várkapitánya. I. Ferdinánd a hozzá hű főurak, katonatisztek bir-tokba iktatásaival kívánhatta biztosítani a királyság keleti térségének poli-
                                                   
1  Némethi Ferenc 1565-ben bekövetkezett haláláig tartósan Izabella királyné illetve 

János Zsigmond fejedelemnek hűséges katonája maradt. – Istvánffy Miklós 
magyarok dolgairól írt históriája. Tállyai Pál XVII. századi fordításában. Szerk.: 
Benits Péter. II. köt. Bp., 2003. (továbbiakban: Istvánffy, 2003.) 367–373. p. 

2  Alaghy János 1558. március 26-án kelt levelében Ferdinánd király iránti hűségéről 
tett tanúbizonyságot. A levél alapján kiderül, hogy a tokaji vár kapitánya Némethi 
Ferenc Izabella királyné oldalára kívánta megnyerni a regéci vár urát. Alaghy válasza 
alapján azonban ez a kísérlet nem ért célt. – Direcţia Judeţeană Cluj a Arhivelor Na-
ţionale. Fondul familial Eszterházi Nr. 50. (A forrásért külön köszönetem Balogh 
Juditnak és Oborni Teréznek.) 

3  Magyar Nemzeti Levéltár (továbbiakban: MNL.) Adatbázisok: adatbazisokonline.hu / 
Összeírások / Dikális összeírások. – 2016. június.) 

4  MNL. OL. (Országos Levéltár) A 57. (= Magyar Kancelláriai Levéltár. Libri regii) 3. 
köt. 489. p. 

5  MNL. OL. A 57. 3. köt. 359. p. 
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tikai stabilitását. A Magyar Királyság északabbi területein, az addig szinte ismeretlen Mágocsy az abaúji Rozgony, Szina, Benyék, Pamlény, Encs és Ináncs birtokokhoz, illetve jelentős Torna vármegyei területekhez jutott 1558-ban6 (Utóbbiak révén Torna vármegye főispánja lett.). A dél-magyar-országi harcteret hátrahagyva, az 1560-as években már egri kapitányként tevékenykedő Mágocsy szépen ívelő karriert futott be a királyság északi részén. Alaghy a polgárháború alatt kevés szövetségessel rendelkezett, mivel – az 1557-ben Munkács alatt, a királyi sereg főtisztjeként elesett – Perényi Mihályon7 kívül alig akadt más baráti-katonai potenciál, aki Ferdinánd szolgálatában állt volna a régióban. Ez természetesen nehéz gazdasági helyzetet eredményezhetett a regéci várnagy számára. A regéci vár renová-lási és kiváltási költségei részének fedezését – a korban nem kirívó esetnek számító – hatalmaskodásokkal próbálta kompenzálni. Fegyveres, majd jogi konfliktusba került Kassa város vezetésével Garadna és Forró települések birtoklásának kérdéseit illetően.8 Ebben a konfliktusban Alaghy számára a legfőbb közvetítő és támasz szerepét Mágocsy Gáspár töltötte be,9 ez te-kinthető az első jelentősebb pontnak a két főúr kapcsolatában. A közös katonai szolgálat mellett kölcsönös gazdasági együttműködés is fennállha-tott. Mágocsy és Alaghy mellett Perényinek is jövedelmet biztosított a hegyaljai borkereskedelem.10 Mindezek mellett jelentősebb kulturális kap-csolat is kialakulhatott köztük. Mágocsy Gáspár ugyanis fölöttébb kedvel-hette a művelt emberek társaságát, noha maga katonaember lévén nem jeleskedhetett kifejezetten a különböző tudományokban és művészetekben. Szabó András Mágocsy Gáspár élettörténetével kapcsolatos kutatásaiban erre több helyen is rámutatott, gyulai kapitányságától kezdve egészen halá-láig. Alaghy János pedig korának egyik legműveltebb ura volt. Tanulmá-nyait Bártfán, Padovában és Wittenbergben folytatta.11 Utóbbi tanulmá-nyok kissé ellentmondásosnak tűnhetnek, hiszen a katolicizmus és a reformáció szellemi bástyáinak otthont adó intézmények teljesen más val-lási felfogást közvetítettek. Alaghy mecénásának, Serédy Gáspárnak – aki a katolikus egyházi karrierje mellett jelentős világi pályát is befutott – nagy tervei lehettek támogatottjával, ennek kivitelezése érdekében pedig a legki-válóbb képzéseket akarta biztosítani számára. Az egyre terjedő protestan-tizmus pedig vélhetőleg nem válhatott a pártfogolt kárára. Serédy Gáspár 1547-es végrendeletében megnevezett örökösének – fivérének, Györgynek – meghagyta, hogy gondoskodjon a kiváló adottságokkal rendelkező Já-nosnak a királyi udvarba való bejuttatásáról, valamint vagyonának kiosztá-
                                                   
6  MNL. OL. A 57. 3. köt. 554–555., 620–621. p. 
7  A Perényi család családfája: Geneology.eu Online: genealogy.euweb.cz / Hungary / 

Perényi – 2016. június. 
8  KEMÉNY LAJOS: Abauj–Torna vármegye története, 1527–1648. In: Történelmi 

Közlemények Abaúj–Torna vármegye és Kassa múltjából, 1913. 4. sz. 212. p. 
9  ILLÉSSY JÁNOS: Az Alaghy család története. In: Nagy Iván családtörténeti értesítő. 

Szerk.: Komáromy András – Pettkó Béla. I. köt. Bp., 1899. (továbbiakban: ILLÉSSY, 
1899.) 133. p. 

10  HANGAY ZOLTÁN: Erdély választott fejedelme, Rákóczi Zsigmond. Debrecen, 1987. 
(továbbiakban: HANGAY, 1987.) 33. p. 

11  ILLÉSSY, 1899. 129. p. 
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sáról.12 Serédy Gáspár 1550-ben bekövetkezett halálával Alaghy János pályájának íve azonban megtorpant. Az 1550-es évektől Serédy György regéci várnaggyá nevezte ki, mely pozíciót haláláig viselte.13 Serédy György halálát követően a regéci uradalmat igyekezett megtartani, annak ellenére, hogy az örökössel, az ifjabb Gáspárral konfliktusba került. Alaghy testvérei pedig nem jelenthettek nagy erejű politikai és katonai (elsősorban védelmi) szövetséget. Ezzel magyarázható, hogy Perényi Mihály14 halálát követően Mágocsy számított a legerősebb szövetségesének. Torna vármegye főispán-jának is jól jöhetett egy katonai szövetség, mivel az 1560-as években a szomszédos Bebekekkel I. Ferdinánd fegyveres összetűzésbe került. A ko-rábban Torna, Abaúj, Bereg vármegyékben jelentős birtokokhoz jutó Má-gocsy katonai szolgálattal tartozott a királynak. Alaghy és Mágocsy kapcsolata mindenképpen barátinak mondható, ezt leginkább Alaghy János 1565-ben Szatmárban keltezett ötödik végrendele-te bizonyítja. Ebben – Draskovics Gáspár és Vékey Ferenc mellett – Mágo-csy Gáspár van megjelölve tanúnak és végrehajtónak.15 Alaghy halálát kö-vetően árvái ellen több birtokpert indítottak.16 A regéci vár uradalmának egyben tartásában hatalmas szerepet játszott a tornai főispán, mint gyám és jogi közbenjáró.  Alaghy és Mágocsy vallási meggyőződése Alaghy János lutheri elveket vallóként nem értett egyet, nem követte az 1560-as években teret hódító helvét irányzatot. Mágocsy azonban jó kap-csolatot alakított ki az új irányzat képviselőivel, és – a regéci várnaggyal ellentétben – egyik jelentős mecénásukká vált. A protestantizmus hirdetői-vel még Patócsy Ferenc szolgálatában találkozhatott. Gyulai várnagysága alatt az iskola rektorai Szegedi Kis István és Szikszai Fabricius Demeter voltak. Mágocsy második feleségének a tanítója pedig az a Sibolti Demeter lett,17 aki 1559 és 1562 között járt a wittenbergi egyetemre.18 A gyulai szol-

                                                   
12  Uo. 
13  PÁLFFY GÉZA: Kerületi és végvidéki főkapitányok és főkapitány-helyettesek 

Magyarországon a 16–17. században. In: Történelmi Szemle, 1997. 2. sz. Elektronikus 
Periodika Archívum: epa.oszk.hu – 2016. június. 

14  Perényi Mihály Zemplén vármegye főispánja, Ferdinánd hűséges alattvalója volt 
annak ellenére, hogy testvére János Izabella királynénak volt az embere. 1557-ben 
Munkács ostrománál esett el, melyet a királynő jobbkezének számító Petrovics Péter 
védett. KOMÁROMY ANDRÁS: Forgách Imre naplója. In: Turul, 1889. 72–73. p. Perényi 
Mihály és Alaghy János régóta ismerték egymást. Szabó András kutatásai alapján 
Bártfán tanultak mindketten a Révay fivérekkel együtt Stöckel Lénártnál. SZABÓ 
ANDRÁS: Egy elfelejtett Luther követő főúr: Alaghy János. In: Tanulmányok a lutheri 
reformáció történetéből. Luther Márton születésének 500. évfordulójára. Szerk.: 
Fabiny Tibor. Bp., 1984. 211–221. p. (továbbiakban: SZABÓ, 1984.) 211. p. 

15  MNL. OL. E 148. (= Magyar Kamarai Levéltár. Nova Regestrata Acta) fasc. 354. Nr. 43. 
16  ILLÉSSY, 1899. 137. p. illetve, MNL. OL. A 57. 3. köt. 927–928. p. 
17  SZABÓ ANDRÁS: Mágocsy Gáspár és udvara. In: Magyar reneszánsz udvari kultúra. 

Szerk.: R. Várkonyi Ágnes. Bp., 1987. (továbbiakban: SZABÓ, 1987.) 264–266. p. 
18  Sibolti Demeter. In: ZOVÁNYI JENŐ: Magyarországi protestáns egyháztörténeti 

lexikon. Szerk.: Ladányi Sándor. Bp., 1977. (3. jav. kiad.) Online: Debreceni 
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gálat alatt azonban a helvét és a lutheri irányzat között még nem történhe-tett meg az a szakadás, melyet Ribiny János a 18. században a tarcali zsina-tok időpontjával határozott meg.19 Mágocsy tornai főispáni tevékenysége alatt azonban olyan jeles prédikátorok szolgálták udvarát, mint Balogh Ferenc és Szegedi Gergely.20 Mindezek mellett pártfogolta unokaöccsét, Andrást is, aki az 1550-es évek második felében a wittenbergi egyetemen folytatta tanulmányait. Az ifjú Mágocsy itt a helvét irányzat később olyan kiemelkedő képviselőivel ismerkedett meg, mint Szikszai Fabricius Deme-ter gyulai rektor öccsével, Balázzsal, Károlyi Gáspárral és Kaprophontes Ferenccel. Utóbbit azért érdemes megemlíteni, mert egyik Kálvinhoz írt levelében azt javasolta a genfi prédikátornak, hogy a Stancaro ellen írt könyvét ajánlja Mágocsy Gáspárnak.21 Szikszai Fabricius Balázs pedig, miután 1561-ben hazatért Wittenbergből, rövid ideig a Mágocsy családnál volt szolgálatban, egészen sárospataki rektori kinevezéséig.22 Mágocsy áthelyezését követően egyre feljebb került a katonai és a tár-sadalmi ranglétrán. 1563 és 1564 között az egri kapitányi pozíciót viselte, amely az egyik legkiemelkedőbb, több juttatással járó végvári tisztség volt a tárgyalt időszakban.23 Egri kapitánysága alatt Mágocsy hozzáadta unoka-húgát, Magdolnát az egri vicekapitányhoz, Káthay Ferenchez. A férj katoli-kus vallású volt, a ceremónia azonban mégis református szertartás szerint zajlott, melyet Méliusz Juhász Péter vezethetett le. Alaghy János is tisztele-tét tette a rendezvényen, és mint tudós végzettségű, lutheri elveket követő főúr, szót emelt Méliusz Juhász Péternek a református irányzat úrvacsora osztásainak gyakorlata ellen,24 melyet heves vita közepette tárgyalt meg a prédikátorral. Alaghy tájékozottságát a témában az is jelzi, hogy konkrétan Mathias Hebler25 evangélikus püspök hitvallására hivatkozott.26 Ezzel az 
                                                                                                               

Református Kollégium Nagykönyvtára, Elektronikus Könyvtár: digit.drk.hu – 2016. 
június. (továbbiakban: ZOVÁNYI, 1977.) 

19  RIBINY JÁNOS: Memorabilia Augustanae Confessionis in Regno Hungaria. Posonii, 
1787. I. 166. p. 

20  SZABÓ, 1987. 271. p. 
21  SZABÓ, 1987. 266. p. 
22  ZOVÁNYI, 1977. 601. p. 
23  Urbáriumok és összeírások a Magyar Országos Levéltárban. (Urbaria et Conscriptio-

nes.) Bp., 2009. [DVD. Arcanum] Regestrata. UC 4:48. 
24  Az ostyával történő úrvacsoraosztást a helvét irányzat szigorúan elvetette. Az 1566-os 

gönci református zsinaton szóba került Thuri Farkas Pál ügye, aki inkább távozott a 
Perényi Gábor fennhatósága alá tartozó településekről, minthogy ostyával vagy – 
ahogy fogalmaztak – „pápista ostyával”, „gonosz kenyérrel” szolgáltassa az 
úrvacsorát. Perényi Gábor ugyanis nem volt hajlandó engedményt tenni a helvét 
irányzatot gyakorlók részére, így ha valamelyik prédikátor a predesztináció elvét 
hirdette, vagy az úrvacsorát kovászolt kenyérrel szolgáltatta, arra súlyos (akár halál-) 
büntetést szabhattak ki birtokain. KISS ÁRON: A XVI. században tartott magyar 
református zsinatok végzései. Bp., 1881. (Protestáns theológiai könyvtár, XV.) 
Elektronikus kiadás: Németh Ferenc, 2008. Online: Németh Ferenc honlapja: 
leporollak.hu / Egyháztörténet. – 2016. július. 

25  Korponai születésű, nagyszebeni prédikátor, majd evangélikus püspök. Ld.: Hebler 
Mátyás. In: ZOVÁNYI, 1977. 

26  SZABÓ, 1984. 217. p. 
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eseménnyel párhuzamosan zajlott le Perényi Gábor füzéri várában a „tőke-terebesi hitvita” néven ismert zsinat, amelynek központi témája hasonló volt.27 Az 1560-as években megtartott helvét irányt erősítő zsinatokat más nézőponton keresztül látta a két főúr. Alaghy az evangélikus irányzat hely-zetét erősítette birtokain. Különböző evangélikus tanítókat alkalmazott iskolamestereknek, prédikátoroknak. Támogatott diákokat, fizette azok külföldi tanulmányait, így egykori tanítójának, Stöckel Lénártnak fiát, Jánost is.28 Mágocsy Gáspár ezzel szemben a református irányzat lelkes híveként támogatta az új irányzatot, a mecenatúra mellett meg kell említeni Károlyi Gáspárral való kiváló kapcsolatát, ami vélhetőleg hozzájárult a gönci pré-dikátor bibliafordítási vállalkozásának kezdeti finanszírozásához.29 A vallá-si különbözőség azonban nem jelenthetett konfliktust Alaghy és Mágocsy között. A folyamatos hadi vállalkozásokkal való elfoglaltságaik és Mágocsy magasabb rangja is visszatartó tényező lehetett egy esetleges vallási konf-liktus kialakulásához kettőjük között.  Alaghy András gyámságának kérdése, Mágocsy térnyerése Werbőczy Hármaskönyve szerint minden serdületlen korú gyermeknek gyámság alatt kellett állnia, a felügyeletet csak teljes korában (huszonnégy éves korára) mellőzhette, azaz lehetett teljesen önálló.30 Alaghy András édesapja halálakor hatéves lehetett, azaz törvénytelen korú volt, ami azt jelentette, hogy még nem avatkozhatott a birtokvitákba megbízott ügyvé-dekkel sem. A regéci várkapitány utolsó, 1565-ös végrendeletében gyerme-keire hagyja Regécet, a testvéreivel megszerzett birtokok jelentős részét fivéreire bízta. Alaghy János halála után, annak idősebb öccsét, Györgyöt nevezte ki Miksa király a félárvák gyámjává.31 Az 1568-as év azonban szá-mos változást hozott Alaghy András és húga, Judit életében. Elhunyt a gyámjuk, továbbá édesanyjuk, Pásztóhy Katalin újra férjhez ment. Alaghy András mostohaapja, tallóci Bánffy Bálint, a szatmári vár magyar seregei-nek kapitánya lett.32 Horn Ildikó kutatásai szerint egy hasonló esetben az öröklésben érdekelt rokonok igyekeztek a mostohaapa gyámságát megaka-dályozni.33 Ebben az esetben erről nem beszélhetünk, mivel az ambiciózu-sabb Alaghy fivér ebben az évben elhunyt. Alaghy János másik öccséről, Menyhértről Illéssy János annyit közöl, hogy visszahúzódóbb volt, a politi-kai közéletben nem vett részt, felemelkedése és birtokainak gyarapodása fivéreinek volt köszönhető. Miksa király ugyan őt nevezte ki Alaghy András és Judit gyámjává, jelentősebb lépéseket nem tudott tenni és nem sokkal ezt követően, 1570-ben meghalt.34 Így közelebbi rokonok híján a teljes 
                                                   
27  SZABÓ, 1987. 270. p. 
28  SZABÓ, 1984. 215–218. p. 
29  SZABÓ, 1987. 263–278. p. 
30  WERBŐCZY ISTVÁN: Tripartitum. A dicsőséges Magyar Királyság szokásjogának 

hármaskönyve. Bp., 1990. 238–239. p. 
31  ILLÉSSY, 1899. 136. p. 
32  Uo. 
33  HORN ILDIKÓ: Nemesi árvák. In: Gyermek a kora újkori Magyarországon. Szerk.: 

Péter Katalin. Bp., 1996. 72. p. 
34  ILLÉSSY, 1899. 140., 185. p. 
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gyámság Bánffy Bálint kezében maradt, aki a kortársak elmondása szerint agresszív, iszákos ember volt, durván bánt mostohagyermekeivel és nejé-vel.35 Mágocsy Gáspár – aki jól ismerhette a kapitányt36 – mint a végrende-let végrehajtója megmozgatta kapcsolatrendszerét: a királyhoz fordulva kérte Bánffy elmozdítását az Alaghy-árvák gyámjának pozíciójából. Ennek elintézése ekkor már könnyen mehetett a tornai főispán számára, mivel egy 1570-es birtokadomány szerint királyi tanácsosi ranggal rendelkezett.37 Miksa király 1571.február 18-án kelt levelében felhatalmazott egy öt főből álló bizottságot, hogy az árvák gyámságát és birtokait Mágocsyra ruházzák át. A bizottság elnöke Bornemissza Gergely csanádi püspök38 lett, tagjai: Rueber János felső-magyarországi főkapitány, Kolonics János Bertalan Tokaj várkapitánya, Fejérvári János, a Szepesi Kamara tanácsosa, Réghi Kelemen királyi biztos.39 A bizottság munkájának befejezése után a tízéves András és Judit húga Mágocsy gyámsága alá került. A király döntése pedig megfellebbezhetetlennek bizonyult. A gyámsággal kapcsolatos eljárás gyors lezárása tallóci Bánffy Bálint kapcsolati hálózatának gyengeségére utal. A tornai főispán szabad kezet kapott a kiskorú gyermekek birtokainak igazgatása felett, mely a református irányzat előretörését is eredményezte a környéken. Az Alaghy család szakrális központjának tekinthető szántói (abaújszántói) templomban 1570-től a korábban elüldözött Thuri Farkas Pál prédikált,40 bár kétségtelen, hogy ekkor még nem volt teljesen egyér-telmű Mágocsy hatalma az Alaghy birtokokon. Érdekeinek érvényesítése azonban a királyi határozat meghozatala előtt megkezdődött, így az is könnyen lehet, hogy a tornai főispán – élve kegyúri jogkörével – hívta visz-sza a prédikátort. Az árvák birtokainak ellenőrzése kétségtelenül a Tokaj-hegyalja térség legbefolyásosabb főurává tette Mágocsy Gáspárt mind a birtokok mérete, mind a jövedelmek tekintetében. Alaghy János öröksége a birtokpereket is magában foglalta. A Hármaskönyv szerint az ifjú nemes 12 éves koráig nem fogadhatott ügyvédet és nem pereskedhetett. Ez esetben Alaghy And-rásnak nem volt szüksége külön védőre, gyámja a perekben képviselhette érdekeit. A perlők elsősorban a Serédyek foglalásai idején (1530-as, 1540-es évek), illetve Alaghy János hatalmaskodásai révén kárt szenvedett köz-nemesek (Bozinkai, Chelei, Bejczi, Golopi, Vitéz Bonaventura családok) voltak, akik a polgárháborús időszak alatt az ellenséges urak, többnyire 

                                                   
35  ILLÉSSY, 1899. 136–137. p. 
36  Az 1565-ös Erdély elleni hadjárat során együtt szolgáltak. Mágocsy jelen volt Bánffy 

egy Karalikocs nevű török katona elleni párviadalánál. Istvánffy, 2003. II. 386. p. 
37  MNL. OL. A 57. 3. köt. 971–972. p. 
38  Bornemissza Gergely 1568-ig Oláh Miklós esztergomi érsek titkára volt. 1561-től 

szepesi prépost és tornai főesperes. HORVÁTH LÁSZLÓ OPRAEM.: Bornemissza Gergely. 
In: Magyar Katolikus Lexikon. II. Szerk.: Diós István. Bp., 1998. Online: 
lexikon.katolikus.hu – 2016. június. Botta István kutatásai alapján rokoni szálak 
fűzték a debreceni prédikátor Méliusz Juhász Péterhez. BOTTA ISTVÁN: Melius Péter 
ifjúsága. Bp., 1978. 32. p. 

39  MNL. OL. E 148. 549.15. (Mikrofilm sz.: 5994.) 
40  SZABÓ, 1984. 218. p. 
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Perényi Gábor familiárisaiként szolgáltak.41 Ugyanakkor a pereskedők körében megtalálhatóak az elit tagjai is, mint Dobó Ferenc (az erdőbényei erdők ügyében),42 ecsedi Báthori Miklós (a füzéri és a regéci várak között elhelyezkedő erdők miatt) és a neves humanista Zsámboki János is.43 Má-gocsy Gáspár birtokstratégiája azonban könnyen vette ezeket az akadályo-kat, ugyanis a birtokszerzést tekintve jelentős előrelépéseket tett családja és gyámjai érdekében. 1575-ben sikerült megszereznie a korábban Alaghy János birtokaihoz tartozó Vizsolyt, Kisbényét és Nagybényét.44 Alaghy András ekkor már törvényes korú, részt vehetett az ügyek intézésében, természetesen csak gyámjának felügyelete alatt. A teljes önállósodás a szokásjog alapján, illetve az Alaghy család kiterjedt kapcsolati hálózata hiányában nem jöhetett számításba. Az Alaghy gyermekek számára az egyetlen megoldás a Mágocsy családdal való jó viszony megőrzése volt. A különböző bíráskodási feladatok dolga is a gyámra hárult. Példa erre egy 1578-ban zajló tizedfizetési vita Gönc mezővárosa és a regéci vár uradalma között bizonyos erdőrészekért. Mágocsyt a fennmaradt iratok az ifjú regéci várúr „tutoraként”, tehát gyámként, pártfogóként említik: „Ez esztendőbe Magoczy Gáspár űnagysága tutorságba bírta Regecz várát Alaghy András képébe.”45 Az ifjú Alaghy András neveltetését illetően csak találgatni tudunk. Ha Mágocsy Gáspár hasonló nevelést biztosított Alaghy András számára, mint pár évtizeddel korábban Serédy Gáspár Alaghy Jánosnak, akkor az elsődle-ges célja az ifjú főúrnak az országos elitbe való bejuttatása lehetett. A másik lehetőség pedig, hogy gyámja Alaghy Andrást katonai pályára szánta, ahogy az Mágocsy ifjúkorát illetően is elmondható (A kérdés tisztázásához további adatok nem állnak rendelkezésre.). Mindenesetre alap- és középfo-kú tanulmányait református prédikátorok és tanítók tanítványaként végez-hette, könnyen lehet, hogy Mágocsy András szárnyai alatt, aki Wittenberg-ben számos neves prédikátor társaságában végezte el tanulmányait. Az viszont tény, hogy az ifjú Alaghy András a 20. életévét sem élte meg, 1580 körül, közel 19 évesen elhunyt. Mágocsy Gáspár pedig szűk egy éven belül unokaöccsét összeházasította Judittal, így irányította a két családot és azok birtokait. Az idős tornai főispánnak arra is sikerült rávenni az újdonsült rokon hölgyet, hogy Regéc várát és annak uradalmát elcserélje Torna vár-megyével, illetve annak uradalmával. Valószínű, hogy ezzel a lépéssel uno-kaöccse örököseit szerette volna látni a regéci vár uradalmának birtokosai-ként, ez viszont Alaghy György leszármazottaival történő konfliktushoz és hosszú pereskedéshez vezetett.46  A református egyház térnyerése Abaújban A Némethi Ferenc által támogatott tarcali református zsinatokon a helvét irányzatot követő prédikátorok elfogadták Kálvin genfi utódjának, Theodo-
                                                   
41  MNL. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár (továbbiakban: BAZmLt.) 

Mikrofilmtár. Abaúj vármegye jegyzőkönyve. 
42  MNL. BAZmLt. V. 151. (= Gönc nagyközség iratai) 26. köt. 127. 
43  ILLÉSSY, 1899. 137. p. 
44  MNL. OL. A 57. 3. köt. 1111-1112. p. 
45  MNL. BAZmLt. V. 151. Göncz mezőváros történeti jegyzőkönyve, 1562–1848. 3–4. p. 
46  ILLÉSSY, 1899. 137–138. p. 
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re de Béze-nek a vallási tételeit. A zsinat vezéregyéniségeit, Thuri Farkas Pált és Kopácsi Istvánt47 kezdetben Perényi Gábor által háttérbe tudták szorítani. Zoványi Jenő kutatásai szerint abban, hogy a helvét irányzatot követő prédikátorok üldöztetése nem radikalizálódott tovább, nagy szerepe lehetett a kegyúr kapcsolati hálójának is. Thuri Farkas Pál védelmére kelt ugyanis két magas rangú asszony, nevezetesen Bebek György és Mágocsy Gáspár hitvesei.48 A helvét irányzat terjedése nem torpant meg, hanem egyre inkább erősödött. A tarcali zsinatokat és a „tőketerebesi hitvitát” követően új vezéregyéniségek jelentek meg, köztük a legkiemelkedőbb Károlyi Gáspár. A gönci prédikátor egyházszervezési feladatokat látott el, zsinatokat hivatott össze, mindezek mellett pedig gondot fordított a refor-mátus prédikátorok minél magasabb fokú képzésére.49 Az evangélikus prédikátorok helyzete a zsinatok időszakában egyre kilátástalanabbá vált Alaghy birtokain. Bár jóllehet, hogy az 1564-es események („tőketerebesi hitvita”, Thuriék elmenekülése) a lutheránusok számára ideiglenes győ-zelmeket hoztak, ezek hosszabb távon nem tudták visszaszorítani a helvét irányzat térhódítását. Igaz a felvidék nagyobb és északi, főként németek lakta területein a református térnyerés nem volt olyan mértékű, mint a magyar lakta mezővárosokban. Szabó András kutatásai azonban már azt mutatják, hogy az 1566-os évben a lutheránus irányzat utolsó próbálkozá-sai voltak a fennmaradás érdekében a tárgyalt térségben. Perényi Patakra hívta Sztárai Mihályt,50 Alaghy János környezetében pedig szintén evangé-likus lelkipásztorok tevékenykedtek. Ha a főurak udvarát megvizsgáljuk, a humanizmus időszakában pezsgő, tudományos életet találhatunk ott. Patak ugyan Zemplén vármegyéhez tartozik – több kilométer távolságra a tár-gyalt területekről –, azonban stratégiai és az oktatásban betöltött szerepe jelentős. Az iskola mellett Perényi Gábor udvara is itt volt, ahol a familiári-sainak és más nemes uraknak (vélhetőleg szövetségeseinek) leányai tanul-hattak,51 és fiaikat nevelték katonai pályára.52 Az udvarban tartózkodó nemesi ifjak vélhetően a katonai ismeretek elsajátítása mellett vallási neve-lést is kaphattak, mely a főúr meggyőződésének irányvonalát követte. Peré-nyi 1567-ben bekövetkezett halálával kihalt a terebesi Perényiek („nádori”) ága. A pataki vár urának birtokai – örökösök nem lévén, a terebesi urada-lom kivételével – halálát követően az uralkodóra szálltak vissza.53 Az ural-kodó pedig a reformátusnak számító Dobóknak és az ecsedi Báthoriaknak adományozta Perényi Gábor birtokainak jelentős részét. Alaghy birtokait vizsgálva, Perényi Gáboron kívül református birtokszomszédok vették körül, mint Dobó István, Mágocsy Gáspár vagy az ecsedi Báthoryak. A református prédikátorok számára ezentúl az antitrinitarizmus elterjedésé-nek megfékezése jelentette a legnagyobb kihívást. Ebben az időszakban szilárdították meg a református egyház intézményi alapjait. Az 1566-os 
                                                   
47  ZOVÁNYI JENŐ: A reformáczió Magyarországon 1565-ig. Bp., 1921. 416–420. p. 
48  Uo. 
49  SZABÓ ANDRÁS: Károlyi Gáspár. (1530k. – 1591) Bp., 1984. 39. p. 
50  SZABÓ, 1984. 217–218. p. 
51  HANGAY, 1987. 19. p. 
52  HANGAY, 1987. 13. p. 
53  RADVÁNSZKY BÉLA: Magyar családélet és háztartás a XVI. és XVII. században. III. köt. 

Bp., 1879. 99. p. 
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gönci zsinatot követően Károlyi Gáspárnak és prédikátortársainak sikerült megszervezniük a Kassavölgyi Református Egyházkerületet, melynek élére magát a gönci prédikátort választották. Gönc ekkoriban az Alaghy birtokok közvetlen szomszédságához tartozott, a város ura pedig 1558 óta Dobó István, majd annak halálát követően fia, Dobó Ferenc volt. Az Alaghy bir-tokokon az evangélikus irányzatot hirdető, gyakorló prédikátorok elszigete-lődtek, így például az 1565-ben Tállya mezővárosába került Ilosvai Bene-dek54 vagy a szomszédos Szántón tevékenykedő Károlyi András.55 1566-ban ugyan visszatért Wittenbergből Szántai Festő Lukács és Hejcei Balta Bálint a lutheránus irányzatot hirdetők számának erősítésére, a patrónus halála miatt azonban tevékenységük nem bizonyult tartósnak.56 A helvét irányzat kiépülésével számos prédikátor hirdette az igét református szellemben. Károlyi Gáspár kapcsolatban állt több iskolamesterrel és prédikátorral. Alaghy és Perényi utolsó éveit a különböző katonai feladatok ellátása jelle-mezte (1565-ös hadjárat Erdély ellen, 1566-ban Erdély és az Oszmán Biro-dalom bosszúhadjárata). Perényi – Báthori András halálát követően – megkapta az uralkodótól az országbírói kinevezését.57 Halálukat követően a patrónusi pozíciót református vallású urak töltötték be. A helvét irányzat képviselői szervezettebben, eredményesebben működtek ebben az időben. Ez azt eredményezte, hogy a lutheri elveket képviselő prédikátorok elszige-telődtek, majd egy részük áttért (mint például Ilosvai Benedek58), vagy pedig olyan településen működött tovább, ahol nem voltak jelen, vagy csak kevésbé lehettek szervezettek a helvét irányzat képviselői. Abaújszántón – az Alaghy család temetkezési helyén – előbb a szám-űzött Thuri Farkas Pál, majd halálát (1574) követően annak öccse, Mátyás lett a prédikátor. Thuri Farkas Pált abban a templomba temették el, mely-ben Alaghy Jánost.59 Ez kétségtelenül azt mutathatja, hogy a lakosság nem mutathatott nagy ellenállást a protestáns irányzat módosulását illetően. A lakosság nagyobb részét a jobbágyság alkotta, akik a birtokos felekezeti hovatartozását követték. Péter Katalin felvetése alapján ez nem feltétlenül érvényesült, ugyanis a földesurak a vallásra való tekintet nélkül voltak a birtokaikon lévő templomok patrónusai. Viszont a különböző felekezeti irányzatok terjedésében jelentős szerepet játszhattak azáltal, hogy például a saját hitvallását képviselő prédikátort helyezhette el egy-egy településen, ezzel irányítva a jobbágyok és a település felekezeti irányultságát.60 Ugyan a tizedjegyzékek adatai szerint csak néhány prédikátor neve maradt fenn ebből az időszakból, közülük néhány mégis kiemelendő. Az Abaújszántón szolgáló Thuri fivérek mellett meg kell említeni Czeglédi János nevét, aki Vizsolyban és Hejcén szolgált. Tornalji Miklós Hernád-szentandráson, Ináncson és Encsen tevékenykedett, utóbbiak Mágocsy 
                                                   
54  Ilosvai Benedek. In: ZOVÁNYI, 1977. 
55  SZABÓ, 1984. 216–218. p. 
56  Uo. 
57  A magyar arisztokrácia családi kapcsolatrendszere a 16-17. században. Kutatási 

program honlapja: archivum.piar.hu/arisztokrata – 2016. július. 
58  Ilosvai Benedek. In: ZOVÁNYI, 1977. 
59  SZABÓ, 1984. 216–218. p. 
60  PÉTER KATALIN: Papok és nemesek. Magyar művelődéstörténeti tanulmányok a 

reformációval kezdődő másfél évszázadból. Bp., 1995. 22. p. 
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birtokai voltak. A szintén Mágocsy birtok Rozgonyban és Benyéken Szik-szai Ábrahám István volt a prédikátor. 1578-ban a szintén az Alaghyak érdekszférájába tartozó Vilmányban, illetve a szomszédos Kisfalud telepü-lésen Károlyi István szolgált. Az Alaghy érdekeltséghez tartozó Széplakon Csuka Lőrinc vezette a szertartásokat az 1570-es évek második felében.61 

                                                   
61  MNL. BAZmLt. XV. 32. (= Mikrofilmgyűjtemény.) 306–315. sz. tek. 


