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Bebek Ferenc és György. 
Két 16. századi főúr rövid életrajza 

 

   Tanulmányom két főszereplője pelsőczi Bebek Ferenc és fia, 
Bebek György. Mindketten a 16. század hírhedt-híres földesurai vol-
tak. Igazi reneszánsz főurak. Változatos életük során harcoltak a 
Szapolyai család és a Habsburg királyok oldalán, szolgálták Izabella 
királynét, jártak Konstantinápolyban Szulejmán Fényes Portáján, ne-
vükhöz fűződik számtalan pártváltoztatás, árulás, hatalmaskodás. Ha 
kellett, barátkoztak a törökkel, ha érdekük úgy kívánta, harcoltak el-
lenük. Életük nagy részét a harcmezőn töltötték. Számtalan ostrom, 
hadjárat részesei voltak. Természetesen a családi vagyon gátlástalan 
szaporítása, valamint a féktelen hatalomvágy sem volt tőlük idegen. 
Végül mindketten elbuktak.  
   Pelsőczi Bebek Ferenc valószínűleg 1500 körül születhetett, édes-
apja Bebek János, édesanyja Somi Katalin volt. Fivére, Imre egyházi 
pályára lépett, királyi titkárként már Mohács előtt az udvarban szol-
gált, később Szapolyainak, majd özvegyének, Izabellának a szolgála-
tában látott el diplomáciai szolgálatot. A családfán szerepel még egy 
Antal nevű testvér is, de ő még gyermekként meghalt.1 Ferenc úrfiról 
nem tudom, hogy iskoláit hol végezte. A korabeli főúri udvarok szo-
kásai szerint kiskorában biztosan magántanárok tanították meg az 
alapvető ismeretekre és a latin nyelv elemeire. Később a családdal jó 
viszonyban vagy rokonságban lévő főúri udvarban folytatódott a ne-
velése, de minden bizonnyal a királyi udvarban is megfordult. Talán 
egyetemet is járt, hiszen mint látjuk meglehetősen jól eligazodott 
Izabella olaszos, lengyeles műveltségű és nyelvű udvarában. A kora-
beli pletyka szerint még udvarolt is a királynénak, sikertelenül. 
„Fuss parázna Bebek, Mert nem szerettelek” – szólt róla a korabeli 
gúnyvers.2 Aligha hihető, hogy latinul udvarolt, vagy tolmács alkal-
mazásával kellett volna tárgyalnia Izabellával.  
   Apja halála után Ferenc úr megörökölte a családi birtokokat, me-
lyek ekkor főképp Gömör, Borsod és Torna vármegyékben terültek 
el. Három családi vár képezte a birtokok központját: Krasznahorka, 
Kövi és Szendrő. (Ez utóbbi váron nem a dombtetőn mai is látható 
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romokat kell érteni. Az akkori szendrői vár a völgyben helyezkedett 
el, pontos alaprajzát, méretét nem ismerjük.)3 Volt négy mezőváros-
uk és kb. 45 falujuk (1490-es adat).4 Ekkor a Bebekek nem tartozott 
az arisztokrácia élvonalába, sokan megelőzték őket gazdagság, hata-
lom és tekintély dolgában. Elmúltak már a régi szép idők, amikor a 
család hét várral a Zsigmond-kori bárók leggazdagabbjai közé tarto-
zott.  
   A mohácsi vereség után következő zűrzavaros időszak a 
Bebekeknek is új lehetőséget hozott az érvényesülésre és a birtok-
szerzésre.  
   1526. augusztus 29-én a királyi sereg vereséget szenvedett a Moh-
ács melletti mezőn, II. Lajos király maghalt. Szulejmán még Budán 
volt, amikor Várday Pál püspök és Bebek János, valamint a felvidéki 
vármegyék nemessége szeptemberben Miskolcon szervezték a véde-
kezést.5 János úrról többet nem hallani, valószínűleg nem sokkal ké-
sőbb meghalt. A család feje fia, Ferenc lett. 
   A csata után Szapolyai János az egyetlen épségben maradt, számot-
tevő haderővel Tokajba sietett és október 14-ére részgyűlést hirde-
tett, ahol Szerémi és Szalay6 szerint Bebek Ferenc is részt vett. 
Szapolyai itt már királlyá választását készítette elő, mely nem sokkal 
később, 1526. november 11-én, Fehérváron végbe is ment. Bebek 
I. János királynak tett hűséget, hiszen nem találjuk őt a Pozsonyban 
szervezkedő Ferdinánd párti urak között. Habsburg Ferdinánd ugyan-
is decemberben Pozsonyban tartott országgyűlést, ahol híveinek ma-
roknyi serege királlyá választotta. Ha az újdonsült király uralkodni is 
akart, birtokba kellett vennie az országot, amit egyelőre a nyugati ha-
társávot leszámítva I. János uralt. A Habsburg uralkodó összeszedve 
csapatait és pénzét, 1527 júliusában megindította a támadást. 
Szapolyai uralma kártyavárként omlott össze, Ferdinánd augusztus-
ban már Budán volt. Szeptember 27-én Tokaj mellett János király 
csatát veszített. Szerémi György szerint a hírre főemberei, Czibak 
Imre, Erdődy Simon, Pöstyéni Gergely és Bebek elhatározták, hogy 
foglyul ejtik Jánost és elviszik Budára Ferdinándhoz, hogy így nyer-
jenek kegyelmet. Azonban egy gulyás kihallgatta őket és jelentette a 
királynak. Szerémi meglehetősen fantáziadús története szerint a ki-
rály a maga védelmére szolgálatába fogadta a gulyást a társaival 
együtt, így az urak hoppon maradtak.7 
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I. János király 

   A csata után rögvest megindultak a pártváltoztatások. Bebek Fe-
renc is a győztes pártjára tért. Ebben szerepet játszhatott az is, hogy a 
Bebekek megyéjének számító Gömörben nem Ferenc úr kapta a fő-
ispánságot. 1527 novemberétől viszont már ő a főispán egészen 
1556-ig8. 1528-ban a királyi kegy révén már Abaújban is ő az ispán9. 
A visszaszoruló János csapatait a Felvidék keleti felébe űzték. 1527 
végén Bebek Szepes megyében is tevékenykedett, mert Richno várát 
foglalta el a Szapolyai hívektől.10 János párthívei ekkor az ő várát, 
Szendrőt vették ostrom alá, de elűzte őket.11 Válaszul Szádvárt fog-
lalta el árulás révén csapataival, valamint Werbőczy várát, Tornát 
ostromolta sikertelenül, pedig Eperjes csapatai is segítették.12 Wer-
bőczy, a vár tulajdonosa szeptemberben Kassát kérte, hogy ne segít-
sék Bebeket Torna ostromában.13 

   A következő évben (1528) tovább folytak a felvidéken a harcok. 
Szapolyai Szinánál újabb vereséget szenvedett és Lengyelországba 
menekült. Bebek a szinai csata (márc. 20.) után Katzianer, Thurn, 
Pekry Lajos és Serédy Gáspár társaságában részt vett Szepesvár el-
foglalásában. Később Likavát, Zniót és Trencsént vették be.14 Vala-
mikor ekkor került Bebek kezébe Torna vára is. Mivel Werbőczy se-
hogy sem tudja jogait érvényesíteni a váruradalom fölött, inkább le-
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mondott róla. Torna és Szád komoly birtokgyarapodást jelentett a 
családnak.  
   Közben azonban jelentősem megváltozott a hadi helyzet. Szapolyai 
kiszorulva az országból, kényszeredett helyzetében a szultántól kért 
segítséget. Szulejmán nem engedhette meg, hogy Magyarország tel-
jes egészében Ferdinándnak a kezébe kerüljön, hiszen így birodalma 
veszélyes harapófogóba kerülhetett. Részben a Földközi-tenger és 
Észak-Afrika irányából fenyegette veszély, ahol Habsburg V. Ká-
rollyal hadakozott, most pedig új front nyílt Magyarországon is, hi-
szen Ferdinánd V. Károly öccse volt. 
   I. János már 1528 novemberében visszatért Lengyelországból, 
Szulejmán pedig már a következő évi hadjáratára készült, azzal a cél-
lal, hogy kiűzze Ferdinánd csapatait és elfoglalja Bécset. Ha sikerül, 
egész Magyarország a kezébe került volna. Könnyű dolga volt, Fer-
dinándnak elfogyott a pénze és így a katonasága is. János hadvezére 
Athynai Simon még királya hazatérése előtt szétszórta Ferdinánd fel-
vidéki csapatait.  
 

 
I. János aláírása 

   1529 nyarán a diadalmas szultáni sereg megérkezett Magyaror-
szágra. János király hódoló látogatást tett a szultán sátrában. A to-
vább vonuló törökök szinte ellenállás nélkül vették be Budát, kisö-
pörték Ferdinánd seregeit, de Bécs ostroma nem sikerült. Az elfoglalt 
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területeket a szultán Jánosra bízta. Ferdinánd a török seregek kivonu-
lása után ellentámadásba ment át, és az ország nyugati felét az ő hí-
vei tartották ettől kezdve uralmuk alatt. (1530-ban seregei sikertele-
nül ostromolták meg Budát.) A helyzet most vált csak igazán bonyo-
lulttá. Az ország két részre szakadt, mindegyiknek saját királya volt, 
s mindegyik csak idegen támogatással tudta uralmát fenntartani. De 
ami a legfontosabb, egyik fél sem tekintette a helyzetet véglegesnek. 
Teljes volt a megosztottság, az hogy, melyik terület melyik király 
uralma alatt állt, attól függött, hogy a környék legnagyobb földesura 
éppen kit szolgált.15 
 

 
I. Ferdinánd fiatalkori képe 

   Egy kis kitérőt kell tenni ahhoz, hogy megértsük a mohács utáni 
hatalmi helyzetet. Így válik érthetővé Bebek Ferenc cselekedeteinek 
egy része. A korszak legnagyobb tragédiája, hogy az összes fősze-
replő illúziókat kergetett. 
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   Ferdinánd azt ígérte királlyá választása előtt, hogy kiűzi a törökö-
ket, és az egész országot birtokba veszi. Szapolyai Jánost még képes 
volt elűzni, de a törökök az ország nyugati felébe szorították vissza. 
Ennek ellenére egész életében mindent megtett annak érdekében, 
hogy az egész országot uralja.  
   Szulejmánt ugyanez a cél vezette. Az egész országot akarta meg-
kaparintani, hogy utána leszámolhasson legfőbb ellenségeivel, a 
Habsburgokkal. Bécs sikertelen ostromai 1529-ben és 1532-ben rá-
döbbentették, hogy nem elég erős ahhoz, hogy legyőzze a Habsbur-
gokat, sőt még az ország nyugati feléből sem tudta kiűzni őket. 
Szapolyait azért karolta fel, mert érdekében állt az ország megosz-
tottsága, addig, amíg végleg le nem győzi a Habsburgokat. Erre még 
életében sokszor tett hiábavaló kísérletet. 

 
Buda 

   A magyar nemesség álma az egységes Magyarország helyreállítása 
volt. Ezért álltak kezdetben szinte egyöntetűen János, majd a sikere-
sebbnek tűnő Ferdinánd oldalára. A későbbiek folyamán be kellett 
látniuk, hogy egyik fél sem tudja az egész országot birtokba venni. 
De a remény ott élt bennük.16 Minden esetben, amikor úgy látszott, 
hogy valamelyik fél döntésre tudja vinni a dolgot, megindult a párt-
változtatás. Természetesen a pártváltoztatásban nem csak politikai il-
lúziók vezérelték őket, hanem az anyagi haszonszerzés lehetősége is. 
1541, Buda török kézre kerülése után bele kellett törődniük az ország 
három részre szakadásába. 1551 és 1556 között még történt egy si-
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kertelen országegyesítési kísérlet Ferdinánd jogara alatt, utána azon-
ban szépen lassan megkezdődött a XVII. század végéig fennálló ha-
talmi struktúra kialakulása.  
   A kettős megosztottság idején, majd 1541 után, amikor három rész-
re szakadt az ország, a két országrész (Magyar Királyság, Erdélyi Fe-
jedelemség) közötti képlékeny határvonal a Felvidék keleti részén 
húzódott. Valahol ott, ahol a Bebek birtokok elterültek. Az ott élő 
nemesség igyekezett mindig az erősebbnek tűnő, védelmet nyújtó 
uralkodónak hűséget esküdni. 
   1529 júliusában Bebek a János pártjára állt Perényi Péter birtokát, 
Görgőt foglalta el.17 Majd Serédy Gáspárral és Rupert Herbersteinnel 
együtt hadakozott, novemberben pedig Serédyvel együtt Egert vették 
be, de csak pár hónapig sikerül a várat tartani.18 Talán ekkor épültek 
a külső várban a Bebekről elnevezett bástyák. Bár Tinódi Bebek Im-
rének tulajdonította őket. A költő járt Egerben és igen jól értesült 
egyéb dolgokról is.19 
   1530 januárjában már újra Jánosé a vár, Bebek január 17-én tájé-
koztatta Serésdyéket a vár elestéről20, az új várnagy február 6-án tá-
jékoztatta urát, hogy Ferdinánd csapatai, Serédy és Bebek vezetésé-
vel Kassán várakoznak, céljuk Eger megszerzése. A támadásra nem 
kellett sokáig várni. Húsvét másnapjának reggelén, Szarvaskő felől 
támadtak Bebekék, gondolván, hogy meglepik az alvó őrséget. Nem 
így történt. Az ostromlók elszámolták magukat, mert az őrség felké-
szülten várta őket és rövid harc után elűzték a támadókat. Mégsem 
volt teljesen sikertelen az év, júliusban Tokaj várát sikerült elfoglal-
niuk.21 
   Thurzó Elek 1530. márciusi Ferdinándhoz írott emlékiratában pa-
naszkodik, hogy Bebek Ferenc „kassai kapitány” valamint a szepesi 
kapitány az ő jobbágyait fosztogatják. Néhány jobbágyot Bebek fog-
ságba vetett és váltságdíjat követel értük.22 Feledy Lestár is panasz-
kodik ellene hasonló ügyekben.23 
   A Szepességi Krónika lapjain szerepel egy bejegyzés ehhez az év-
hez kapcsolódóan, miszerint, Bebek levelében fenyegette a várost, 
hogy 5000 törökkel jön ellenük és elpusztítja birtokaikat, amiért nem 
akarták elfogadni silány pénzdarabjait. A dolog érdekes, mert hírt 
kapunk belőle Bebek úr pénzhamisításáról, de a törökökkel való fe-
nyegetőzés furcsa, hiszen ekkor Ferdinánd oldalán állt.  
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I. Ferdinánd időskori képe 

   1531-ben csendesedtek a harcok. Az év elején ugyanis a két király 
fegyverszünetet kötött egymással. Bebek felszólítást kapott Ferdi-
nánd királytól, hogy a jogtalanul elvett Thurzó birtokokat adja vissza 
a tulajdonosának.24 

   1532 tavaszán jelentések futottak be a Habsburg udvarba, hogy 
Bebek és Serédy a felső-magyarországi részeken új adókat vetettek 
ki és az ellenséggel egyezkednek.25 Bár áprilisban Bebek még 40 
emberét küldte Szarvaskő elfoglalására, a rajtaütés kudarcot vallott, 
sőt emberei is fogságba estek.26 Az ellenséggel (János királlyal) való 
egyezkedés nem volt álhír, mert az átállás hamarosan megtörtént. Fe-
renc úr pártválásban szerepet játszhatott birtokainak fekvése is, hi-
szen azok János országrészében feküdtek. Birtokait és tisztségeit át-
mentve kezdte meg új ura szolgálatát. Thurzó Elek május 31-i leve-
lében már a Bebek fivérek átállásáról tájékoztatta királyát. Zaklatták 
a király híveit és az ottani megyéket is átpártolásra kényszerítették.27 
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Nyáron Bebek Laskyval a szepességi falvakból szedték össze a ha-
rangokat ágyúöntés céljából, azonban a Ferdinánd pártján álló 
lőcseiek begyűjtötték azokat előlük.28 Júliusban több mint 1000 
Bebektől elhajtott juhot vittek Lőcsére.29  
   Mindeközben a magyarok feje fölött a nagyhatalmak próbáltak új 
helyzetet teremteni. Szulejmán újabb hadjárattal próbálta Bécset el-
foglalni. Ezúttal V. Károly is megerőltette magát és birodalmi sere-
gek élén személyesen érkezett öccse segítségére, de Magyarország 
földjére nem tette a lábát, célja csak Bécs védelme volt. A szultáni 
sereg nem vállalta a megütközést. Maradt minden a régi megosztott-
ságban.  
   1534-ben már újra Ferdinánd oldalán állt Bebek. A király felszólí-
totta, hogy az időközben elfoglalt Rozsnyót adja vissza az esztergomi 
érseknek.30 A várost majd két évtizedig tartja a birtokában, még az 
ötvenes években is folyt a vita és a pereskedés az érsekkel. Ebben az 
évben fogta el Bebek Kauffang Zsigmondot, aki Nedec várából évek 
óta fosztogatta a felső-magyarországi városszövetség birtokait. Ezzel 
nagy szolgálatot tett a városoknak.31  
   1535-ben a harcmezőn találjuk őt, ugyanis János katonái elfoglal-
ták Tokajt. Ferdinánd hadvezérét Leonhard von Velset és Ferenc urat 
küldte a vár visszavételére. Bebekék blokád alá vették a várat és 
Rakamaznál sáncolták el magukat. A kiéheztetett őrség nemsokára 
megadta magát.32  
   1536 júniusában a felvidéki városszövetség (Kassa, Bártfa, Eper-
jes, Lőcse, stb.) Ostrosits Miklós királyi kapitánnyal lépett szövet-
ségre. A megegyezés szerint a városok lőfegyvereket, lőport és kato-
nát adnak, egy esetleges ostromkor a városok és a Perényi Péter, 
Bebek vezette seregek kölcsönösen segítik egymást. A királyi kapi-
tányok pedig megígérték, hogy a városokat, birtokaikat és hegyaljai 
szőlőiket megvédik.33 December 4-én Kassa városa I. János király 
kezébe került. Ez jócskán megváltoztatta a kelet-magyarországi erő-
viszonyokat. Valószínűleg ez vitte rá Bebeket, hogy újra János párt-
jára álljon. Pontosabban még ingadozott egy ideig. Megvárta az aján-
latokat. Ferdinánd Serédyt és Bebeket Eger elfoglalásával bízta meg 
és megígérte nekik, hogy ha sikerül kézre keríteni a várat, akkor az ő 
általuk választott személyt nevezi ki egri püspöknek. Az új püspök 
pedig 30000 forintot fog majd nekik fizetni.34 Bebek, december 9-én 
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még levélben szólította fel a szabad királyi városokat, hogy tartsanak 
ki Ferdinánd hűségén, sőt segítséget is ígért nekik.35  
 

 
I. János aranypecsétje 

   1537 júniusában már úgy írnak róla, hogy János pártjára állt. A le-
vél írója, Héderváry György személyesen is beszélt vele az átállás 
okairól. „Jó atyámfia az én dolgom ebbe vagyon hogy mert 
Ferdinándus király szolgálatomat meg nem fizette, és jószágomba 
meg nem oltalmaz ím látod az ellenséget mely közel vannak hozzám, 
ki ellen én nem állhatok…” – idézi Héderváry Bebeket. Rozsnyót 
sem hajlandó visszaadni az érseknek, mert János király neki adta. 
Miért adná vissza ?36  

   Egy Johann Wesének 1537. augusztus 6-án Váradról írt levél tar-
talmazza az átállás időpontját. E szerint „Perényi Péter uram, Bebek 
Ferenc uram, Báthori András Bona uram ide jöttek, hogy engedel-
mességet fogadjanak. A Királyi Felség őket is megjutalmazva bocsá-
totta el.”37 Bebek, hogy megbízhatóságát bizonyítsa 300 lovast és 
ugyanannyi számszeríjjal felszerelt gyalogost küldött János király-
nak, valamint egy „bámulatos nagyságú és ragyogó kivitelű ágyút is, 
hogy valóban királyi szerszámnak lehetett mondani…” – írta 
Verancsics Antal.38 
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   Közben folytak a harcok. Ferdinánd megpróbálta Kassát visszasze-
rezni. Hadai Serédy és Vels vezetésével júniusban elfoglalták Sárost, 
Perényi várát, majd Eperjeshez vonultak. János király Fráter Györ-
gyöt és Maylád Istvánt küldte Bebekék megsegítésére és Vels hadai-
nak visszaverésére. Ők többször is csatáztak Ferdinánd hadaival, 
majd a vezérek egymás közötti egyenetlenkedése és az Erdélyből ér-
kező rossz hírek visszavonulásra késztették őket. Vels egy levelében 
Bebek hazavonulásáról írt.39 Októberben Ferdinánd hadainak kedve-
zett a szerencse, ez megingatta Bebeket, mert tárgyalásokba kezdett 
az ellenséges fővezérrel az átállásról. Ferdinánd utasította Velset, 
hogy fogadja el Ferenc úr hűségesküjét, és vegye rá őt Fráter György 
megölésére.40 A veszély azonban elmúlt, mert ugyan a visszavonuló 
erdélyieket Tokajnál Vels üldöző hadai legyőzték, és Tokaj is elesett, 
de ezzel a hadjárat kifulladt és véget ért. Bebek megmaradt János ki-
rály oldalán. 
 

 
I. Szulejmán 
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   A belharcokba belefárad, kimerült ország uralkodói 1538-ra belát-
ták, hogy valamilyen formában rendezniük kell a helyzetet. Az or-
szágnak nyugalomra volt szüksége. Február 24-én Váradon a két ki-
rály békét kötött. Immáron szerződés mondta ki az ország megosz-
tottságát. János megígérte, hogy halála után Ferdinánd örökölheti az 
országrészét. A békeszerződést mindkét fél azért írta alá, mert nem 
tekintették véglegesnek azt. Mindenesetre a török előtt titokban tar-
tották. 
   Ekkoriban Bebek egyértelműen Jánost szolgálta. Részt vett a ko-
lozsvári gyűlésen, ahol Erdély védelméről döntöttek, mivel 
Szulejmán a moldvai vajda ellen indított hadat.41 A jászói konvent 
pedig János parancsára beiktatta Szád, Krasznahorka, Szendrő, a le-
rombolt Rákos várának és Edelény, Sajóvámos, Görgő, Berzéte, 
Sajókeresztúr települések urának. Ferdinánd ugyanakkor Szádvárt 
Vingárti Horváth Gáspárnak adta.42  
   1540-ben Erdélyben Balassa Imre és Maylád István János király el-
leni szervezkedésbe fogott, Bebek ekkoriban Egerben tanácskozott 
több más főúrral, és Fráter Györgyöt, aki Mayládot Fogarasban ost-
romolta, arra kérték, hogy hagyjon föl az ostrommal.43  
   Július 22-én meghalt János király. Ez teljesen új politikai helyzetet 
teremtett, hiszen a váradi szerződés révén az a remény ébredt, hogy 
Ferdinánd jogara alatt újra egyesíteni lehet az egész országot. Ferdi-
nánd hívei természetesen ezt akarták. János király újszülött kisfiának 
gyámjai (Fráter György, Török Bálint) azonban halott uruk akarata 
szerint, nem akarták végrehajtani a váradi béke pontjait, hanem a kis 
János Zsigmondot II. János néven szerették volna királlyá tenni. A 
főurak egy másik csoportja a váradi egyezmény végrehajtását szíve-
sen látta volna, de csak akkor, ha a császár (V. Károly) a birodalom 
erejével segít Ferdinándnak megtartani az országot. A szervezkedést 
Perényi Péter kezdte. Frangepán érsekkel tanácskozást hirdetett au-
gusztus elejére Gyöngyösre, amin Balassa Zsigmond, Ráskay István 
és Bebek is részt vett. Felszólították az erdélyi rendeket, hogy csatla-
kozzanak Ferdinándhoz.44 Egerbe átvonulva levelet írtak (aug. 30.) 
V. Károly császárnak: „Attól félünk, hogy a török szultán vagy nyíl-
tan és egyenesen a maga számára foglalja el [az országot] vagy a 
boldogult király fia védelmének ürügyén veszi hatalmába, amit az or-
szágra éppen olyan veszélyesnek tartunk. […] Megítélésünk szerint 
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legfőbb ideje, hogy szent felséged együtt felséges fivérével vagy telje-
sen lemondjon róla vagy valóban komolyan foglalkozzék vele. A kés-
lekedő cselekvés a mi biztos vesztünk.” Ha viszont a császár nem haj-
landó megvédeni vagy nem tudja megóvni az országot, akkor a csá-
szár „parancsolja meg fivérének: járuljon hozzá, hogy az országnak 
az a része, amely birtokában van, a királyság testével egyesülhes-
sen…” A levél aláírói között volt Bebek is.45  
   Augusztusban megindul a tömeges átpártolás. „Még alig ásták el 
János testét, máris hűtlenkednek.” – írta Verancsics Antal.46 Szep-
temberben János Zsigmondot királlyá kiáltották ki a pesti Rákos me-
zőn. Ezt már Ferdinánd sem hagyhatta. Hadai Vels generális vezeté-
sével október 20-án ostrom alá vették Budát. Bebek ekkor már Fer-
dinánd híve lett, novemberben kelt az adománylevél, ami megerősí-
tette eddigi birtokaiban, sőt Rudabányát és Rozsnyót (az érsek birto-
kát) is megkapta.47 Buda ostroma kudarcba fullad, csak Pestet sike-
rült november 14-én elfoglalni. A városban Bebek, Varkocs György 
és idegen csapatok sáncolták el magukat. November 21-én Vels tá-
bort bontott, de Pesten őrséget hagyott.48 
 

 
I. Szulejmán szultán 

 32 



   Buda sikertelen ostroma nem szegte Ferdinánd kedvét, a következő 
évben, 1541. május elején ismét seregei érkeztek Buda alá, ezúttal 
Wilhelm von Roggendorf tábornok vezetésével. A várban volt János 
özvegye, Izabella királyné, a kisfiú és gyámjai, Fráter György, Török 
Bálint. Júniusban Szulejmán elindult Konstantinápolyból felmenteni 
a várat, hiszen nem hagyhatta, hogy a főváros elfoglalásával, esetleg 
a benne lévők fogságba esésével vagy megegyezésével az ország 
Ferdinánd kezére jusson.  
 

 
Buda elfoglalása (1541) egy török miniatúrán 
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   Bebek ismét az ostromló seregben tartózkodott. A vár elhúzódó 
ostroma akkor kecsegtetett némi sikerrel, amikor a várbeli polgárok 
egy csoportja (a megijedt Izabella tudtával) Bornemissza Tamás ve-
zetésével titokban tárgyalásokba kezdett a vár átadásáról. A feltéte-
lek szerint mindenki kegyelmet kap, jószágát megtarthatja, a magyar 
urak Perényi, Serédy, Bebek, Nyáry Ferenc, Révay Ferenc pedig hit-
tel fogadják, hogy az átadáskor először mennek a várba és megaka-
dályozzák a németek fosztogatását, dúlását. Roggendorf mégis né-
meteket küldött, de a német katonák hamar feltűnést keltettek az éj-
szakában és a várbeliek csúfosan kiverték őket.49 Az elkövetkező 
harcokban Roggendorf seregei fokozatosan felmorzsolódtak, mire jú-
lius 21-én a szultán előőrsei Buda alá értek az ostromlók már tábort 
bontottak. Augusztus 29-én Buda ormára török zászlók kerültek. Az 
ország most már három részre szakadt.  
   Ferdinánd hívei elkeseredetten látták, hogy uruk megint a gyen-
gébbik fél szerepébe jutott. A megélénkülő Szapolyai párt elleni vé-
dekezés hozta össze a felvidéki urakat Eperjesen, majd Tokajban, 
(többek mellett Bebeket is), ahol elhatározták, hogy Göncre részgyű-
lést fognak összehívni.50  
   1542-ben Bebek újra a Budát megszálló seregben van51, sőt a vár 
elfoglalását javalló főurak között is említik a nevét. Az ostrom 
(Joachim brandenburgi herceg parancsnoksága alatt) az előző évihez 
hasonlóan kudarccal végződött. A visszavonulás során a király pa-
rancsot adott Perényi Péter letartóztatására. A hírre Bebek, Balassa 
Zsigmond, Báthori András, Ráskay István nyomban távoztak a tá-
borból. A vád Perényi ellen – többek között – az volt, hogy valami-
lyen „ligát és összeesküvést” szervezett, amiben gyaníthatóan a fenti 
urak is benne voltak.52 Perényi a fogságban tett vallomásában úgy 
magyarázta a dolgot, hogy 1541-ben Serédy, Fráter György, Balassa 
Zsigmond, Basó Mátyás összeesküdtek ellene és más főurak ellen, és 
már „megrohanták Bebeket, kifosztották a házát, megostromolták a 
kastélyát”. Ezért több főúr összejött Sárospatakon és védelmi ligát 
kötöttek egymással. Semmi támadó szándék és uralkodó ellenesség 
nem volt a terveik között.53  
   A Budára magát befészkelő török az elkövetkező években kiszéle-
sítette a hódoltság területét. 1543-ban a szultáni sereg elfoglalta 
Valpót, Siklóst, Pécset, Székesfehérvárt, Esztergomot. A következő 
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évben a budai pasa megszerezte Hatvant, Nógrádot és Visegrád vá-
rát. Ferdinánd király pedig tehetetlenül tűrte ezt. A törökök már 
Bebek birtokait is veszélyeztették és hódoltatták. Valószínűleg ez 
vezethette Ferenc urat arra, hogy ismét uralkodót váltson.54 1543. jú-
nius 31-én Fráter György Derecskére hívott össze gyűlést, ahol 
Bebek is megjelent Serédy és Báthori társaságában. Felolvasták 
Szulejmán levelét, amelyben élelem szállítására adott parancsot a 
Dunántúlon hadakozó seregeinek. Némi vita után az összegyűlt ren-
dek megszavazták az élelem elküldését a törököktől való féltükben. 
   Közben folytatódott a Rozsnyó körüli huzavona. Bebek hajlandó-
nak mutatkozott lemondani 30000 forintos követeléséről és a város-
ról, valamint hűséget ígért Ferdinándnak, ha megkapja Salgó várát és 
uradalmát.55 Rozsnyót azonban nem adta át az érseknek. Ezért 
Várday érsek 1544 novemberében újfent tiltakozott a királynál.56 
1545 őszén Fráter György és Báthori András próbálták elrendezni az 
ügyet, és békét szereztek Ferenc úr valamint az érsek között.57  
   1544 nyarán Fráter György Eger és a felvidéki megyék védelme 
érdekében Sajószentpéterre hívott össze gyűlést, ahol a résztvevők 
elhatározták, hogy Egert meg kell erősíteni és a várhoz tartozó jöve-
delmeket vissza kell szerezni és azt a várra kell fordítani. Bebek és a 
Balassa testvérek fogadkoztak, hogy fegyverrel is készek a határoza-
tokat végrehajtatni.58 Különösen a tizedekkel volt gond. A korabeli 
szokás szerint a püspökök bérbe adták a tized beszedésének jogát egy 
adott összegért a püspökség területén birtokos földesuraknak. Azok 
összegyűjtötték a pénz, de nem mindig fizették meg a kialkudott ösz-
szeget a püspöknek. Bebeket is érték ilyen vádak. A következő évben 
ugyanott tartott gyűlésen már Bebek hatalmaskodásai ellen kerestek 
összefogást a megyék. 1545-ben a Balassa fivérek, Imre és Menyhért 
terveztek támadást Bebek szendrői vára ellen, mivel híre járt, hogy 
kevés benne az élelem és ő sincs otthon.59  
   1546-ban Ferdinánd megpróbálta a fogságban lévő Perényi katoná-
itól elvenni Egert. Dobó Istvánt bízta meg a vár bevételével, de az 
még csak Sárospataknál járt, amikor Perényi és Bebek katonái rájuk 
támadtak és megverték őket. A következő évben Dobó újra próbál-
kozott, ekkor Ferenc úr már neki segített, mert időközben átállt Fer-
dinánd pártjára.60 A jutalom nem is maradt el, 1548-ban újabb ado-
mánnyal gyarapodott a Bebek vagyon, felesége Ráskay Dorottya ré-
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vén megszerezte az egykori Ráskay uradalmakat, így három vár ke-
rült a birtokába, Fülek, Salgó, Csővár.61 Valószínűleg már előbb is 
birtokolta őket, nem éppen törvényes módon, de most adományleve-
let kapott rájuk. Salgót eladta, a csővári várat megtartotta. Csővár 
1551-ig, török kézre kerüléséig a birtokában lehetett. Talán az ő ne-
véhez köthetők a várban folytatott utolsó erődítési munkálatok.62  
   Gazdagság tekintetében ekkor volt Ferenc úr a csúcson. Birtokolta 
Borsod vármegye északi részén a szendrői uradalmat a várral, 
Edelény és Rudabánya mezővárosokkal, valamint még 23 faluban 
voltak portái.63 Gömörben ő volt a legnagyobb birtokos a pelsőci-
csetneki uradalommal, itt 41 helységben voltak portái.64 A kis Torna 
megye területének a nagy része is az övé volt. A szádvári vár körül 
17 faluban birtokolt.65 A nógrádi Fülek körül pedig 24 településen 
voltak érdekeltségei.66 Testvére, Imre pedig Ferdinánd 1541-ben kelt 
adománya alapján Csorbakő várát kapta meg.67  
   1549-ben még érvényben volt a törökökkel 1547-ben megkötött 
drinápolyi béke. Mindez nem szüntette meg az ellenséges felek kö-
zötti harcokat. Ferdinánd augusztusban követe útján tett panaszt a tö-
rökök békeszegései ellen a budai pasánál. A pasa visszavágott, mi-
szerint a magyarok sem tartják magukat a frigyhez. „A fegyverszünet 
módját – idézi a követ a pasát – ti csodálatosan tartjátok meg. Mert 
Csév [Csővár] várából Bebek, Lossonczy és Balassa titkon gyakran 
konspirálnak az egriekkel s hitemre mondom… kiütnek a falvakra.”68  
   Ebben az évben Ferdinánd Niklas Graf zu Salm generálist bízta 
meg a felvidéki hatalmaskodó főurak megfékezésére. A cél nem csak 
a rend helyreállítása volt, hanem a jogtalanul kézben tartott uradal-
mak visszaszerzésével a király a Kamara jövedelmeit is gyarapítani 
szándékozott. A hadjárat fő célpontjai Balassa Menyhárt három vára, 
Léva, Szitnya, Csábrág, valamint a hírhedt rablólovag Basó Mátyás 
erőssége, Murány volt. Ez utóbbi Bebek birtokai közelében feküdt, 
Bebeknek is érdekében állt a zabolátlan szomszédságtól megszaba-
dulni.  
   Az uralkodó április elején megparancsolta, hogy magánhadseregé-
vel és a vármegyei hadakkal vonuljon a Murányhoz és a vár körülzá-
rásával készítse elő az ostromot. „S történt, hogy Bebek épp akkor 
ért Murány vára alá, midőn Basó Mátyás felesége és egyik fia az 
egyik Basó lány lakodalmába igyekezett, és Bebek azonmód foglyul 
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ejtette mindkettőjüket…”69 Ferenc úr május 25-én körülzárta az erős-
séget és két kis erődöt épített a várba vezető utakat elzárva. Így meg 
lehetett akadályozni a védők kitörését, és azt is, hogy segítség vagy 
élelem jusson a várba. Salm június 30-án, alvezére Aldana, július 6-
án érkeztek meg. Szemlét tartottak, majd felszólították Basót a vár 
átadására, de ő erre nem volt hajlandó. Salm megkérte Bebeket, hogy 
közeli váraiból hozasson ostromágyúkat. Ezek július 20-a körül értek 
a vár alá. „Ámbátor azok a pattantyúk semmire se voltak jók, hacsak 
arra nem, hogy felrobbanván megöljék tüzéreiket.” – írta Aldana az 
emlékirataiban.70 Nagyjából kétheti lövetés után megtörtént az első 
roham. Bár ez nem sikerült, az ostromlók mégis egyre közelebb ju-
tottak a várhoz. Bebek magyarjai a vár mögötti sziklás meredélyre 
másztak fel.71 Basó tárgyalni kezdett, de feltételeit nem fogadták el, 
ezért újra megkezdődött az ágyúzás. „Meglátván ezt Bebek, azzal állt 
elő, hogy kerít ő majd elég ágyúgolyót, holott annak előtte mindig el-
zárkózott a kérés elől, mondván, hogy nincs neki lőszere, csakhogy 
ekkor észbe kapott, hogy többé már nem egyezkednek Basó Mátyás-
sal… azonmód megadott mindennemű segítséget, hiszen végtére is a 
halálos ellenségéről volt szó.”72 Ekkor már Basó emberei is a vár át-
adásán gondolkoztak, ezért jobbnak látta megszökni a várból. Vesz-
tére, mert hamar elfogták. A várbeli katonák egy csoportja, hogy ke-
gyelmet szerezzen, éjjel kinyitotta a kapukat Salm katonái előtt, így a 
vár elesett.73 Aldana és Bebek összekülönböztek a foglyul ejtett fő-
emberek sorsán, mert az utóbbi ki akarta végeztetni őket.74  
   A vár elfoglalása után, az uradalom a királyi Kamara igazgatása alá 
került, bár Bebek Murányra és Rákos várára is bejelentette az igé-
nyét. Kompromisszumként a király Rákosról lemondott Bebek javá-
ra.75 Az elkövetkező években a vár élére kinevezett tisztviselők fo-
lyamatosan panaszkodtak Bebekre, hogy az uradalom egyes részeit 
birtokában tartja és nem hajlandó azokat visszaadni. Egy jelentésben 
olvasható, hogy falvakat, vasércbányákat, több hutát és hámort is el-
vett, és azokat Rákos várához csatolta.76  
   Szeptemberben fontos tárgyalásokra került sor Nyírbátorban. A 
magyar nemesség és az érdekelt felek még mindig nem adták föl a 
reményt, hogy egyesíthetik a szétszakadt országot. A keleti ország-
rész tényleges vezetője Fráter György egyezett meg Ferdinánd köve-
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teivel az országrész átadásáról. A birtokbavétel csak két év múlva 
következett be, rengeteg szenvedést és bajt zúdítva az országra. 
   1550 augusztusában zajlott Kapitán György hollókői vitéz híres 
párviadala Hubiár agával a Buják vára alatti mezőn. Az összecsapást 
Tinódi örökítette meg. Elbeszélése szerint a viadalon megjelentek 
Balassi János, Zay Ferenc, Losonczi István és Ferenc úr fia, György 
is „sok jó legínnyel”.77  
   Ennél sokkal fontosabb hadi esemény volt Szolnok várának felépí-
tése. A mohácsi csata teljesen új helyzetet jelentett a magyarországi 
védelmi rendszer történetében. 1520-as években, illetve a mohácsi 
csata után a déli védelmi rendszer várai török kézre kerültek, ahon-
nan a hódítók ugrásra készen, bármikor támadást intézhettek a telje-
sen védtelen belső területek ellen. Buda és a környező várak elesté-
vel a megmaradt országrész még súlyosabb helyzetbe került. Egy új 
védelmi vonal kiépítése vált sürgősen szükségessé. A helyzet azon-
ban sokkal kedvezőtlenebb volt, hiszen a régi határszéli védelmi 
rendszert a természeti akadályok (Duna, Száva, mocsarak, hegysé-
gek) is segítették. Az ország belsejében jóval kedvezőtlenebb volt a 
helyzet. A Dunántúlon leginkább a Zala, Balaton és környékük mo-
csárvilágára, valamint a Dunántúli-középhegység vonalára lehetett 
támaszkodni. Az Alföldtől északra szintén csak a hegységek képez-
tek természetes akadályt. Várak voltak itt, de elavultnak számítottak 
a tűzfegyverek korában. Ugyan ki gondolt volna a korszerűsítésükre ? 
Ki gondolta, hogy a török egyszer az ország közepén fog regnálni ? 
A gyorsan terjeszkedő oszmán hadak könnyen hódították meg az Al-
földet, hiszen a sík, kőben szűkölködő tájon szinte nem volt erődít-
mény, ami megakadályozta volna ebben őket. Ez persze nekik is 
gondot okozott, hiszen az általuk birtokolt területeket meg kellett vé-
deni. 1550-ben a törökök Szolnokon készültek várat építeni.  
   Bécsben gyorsan megszületett a döntés: meg kell előzni a törökö-
ket, megvédve így a tiszántúli és felvidéki megyéket.  
   A Helytartótanács augusztusban levélben szólította fel Bebeket és a 
felvidéki főurakat, hogy katonáikkal szükség esetén csatlakozzon 
Báthori András főkapitányhoz, valamint Salm főhadparancsnokhoz, 
akiknek a feladata az építkezés biztosítása volt, hiszen számítani le-
hetett rá, hogy a törökök ellenlépéseket tesznek. Egy tanácsosi véle-
mény szerint „Bebek is sok ágyúval rendelkezik, ezeket Egerbe kéne 
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szállítani”,78 így fokozva a környék védelmét. Bebek szeptember 10-
én Losonczi István, Nyáry Ferenc társaságában Szolnokra érkezett.79  
   A vár az idő, pénz, és kőanyag hiányában csak palánkból épült, ke-
rek bástyákkal. Ez már a maga korában is elavultnak számított, hi-
szen ekkor már az Itáliából elterjedt, ún. olasz rendszer szerint építet-
ték a korszerű erődítményeket. A tűzfegyverek rohamos terjedésével 
ugyanis a középkori magas, vékony falakkal épült várak nem tudtak 
ellenállni az ágyútűznek. Ezért a korszerű várak már alacsony, vastag 
falakkal épültek, lehetőleg szabályos alaprajzzal, a kiszögelléseken 
szögletes bástyákkal (olaszbástya, fülesbástya), amelyek elhelyezke-
dése lehetővé tette, hogy a védők a vár és a bástyák összes falát olda-
lazó tűzzel védhessék. Egy ilyen korszerű vár megépítése természe-
tesen igen sok pénzbe került, valamint szakavatott mérnökökre is 
szükség volt. A feltételek nem csak Szolnok esetében hiányoztak, 
hanem sok más magyar vár épült meg úgy, hogy nélkülözni voltak 
kénytelenek a korszerű erődépítészet vívmányait. Magyarországon 
legkorábban a Győrt, Komáromot, Érsekújvárt és Váradot építették 
át a kor követelményeinek megfelelően, de a külső védőművek 
(glacis, contrascarpa, stb.), e váraknál sem épültek meg.  
   Szolnok felépült, Bebek októberben tért haza, mert a török 
Szécsény felé portyázott. 
   Ebben az évben kegyes adományra is sor került. Ferenc úr és fia 
Licze faluban lévő birtokukat adományozták a gombaszögi pálos ko-
lostornak.80 Itt merül fel a kérdés, hogy Ferenc úr szimpatizált-e a re-
formáció eszméivel? A pontos választ nem tudom, de fia már való-
színűleg igen, mert Mélius Juhász Péter egyik patrónusa volt. Egy 
biztos, Ferenc úr a krasznahorkai vár falairól taszíttatta a mélybe 
Fischer András anabaptista prédikátort 1540-ben.81  
   1551 nyarára a királyné és Fráter György közötti belháborút köve-
tően eljött az ideje a nyírbátori egyezmény végrehajtásának. Fráter 
György erőszakkal rávette a királynét, hogy elfogadja a megegyezés 
feltételeit. Ferdinánd követeket küldött Erdély átvételére némi hadse-
reggel. Bebek egy erdélyi úrnak megüzente, hogy Izabella „Nádasdy 
követségének szavaival ne hidjen, mert átverik bármit ígérnek.”82 
1551. július 19-én Izabella aláírta a rákényszerített megállapodást, 
majd fiával együtt elhagyta az országot. Mindez kiváltotta az elkö-
vetkező évek nagy török hadjáratait és újabb foglalásait. 1551-ben 
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(hogy csak a fontosabbakat említsem) Becse, Becskerek, Lippa, Te-
mesvár, 1552-ben Veszprém, Szolnok, valamint a nógrádi várak ke-
rültek török kézre. 
 

 
Izabella királyné 

   1552-ben az újabb török hadjárat hírére július 18-án a felső-
magyarországi rendek részgyűlést tartottak Szikszón Eger megsegí-
tése ügyében. Bebek négy ágyút ajánlott föl a várnak, vagy az azt 
felmentő hadjárat számára. Dobó István később kérte is a segítséget. 
Nem tudom, elküldte-e Bebek az ágyúkat, katonákat viszont nem 
küldött a várba. Temesvár ostromának hírére Dobó a hadisegély 
azonnali kiállítására kérte Bebeket.83  
   Ali budai pasa július folyamán sorra foglalta el a kis nógrádi vára-
kat. A királyi sereg kapitánya Erasmus Teuffel azt a parancsot kapta, 
hogy foglalja vissza azokat, miután egyesült a Fülek alatt táborozó 
nemesi felkelők seregével. Valószínűleg Bebek is Füleken volt ek-
kor. Teuffel ahelyett, hogy egyesült volna a füleki hadakkal és bevár-
ta volna a további erősítéseket, Palást mezején augusztus 10-én meg-
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ütközött Ali pasa seregeivel és csúfos vereséget szenvedett.84 Bebek 
azt a feladatot kapta, hogy a vesztes csatából menekülő katonákat 
szedje össze.85 Eger ostroma idején Szász Móric fejedelem őt kérte 
meg, hogy tájékoztassa az ostrom állapotáról.86  
   A nógrádi várak török kézre kerülésével a hódoltság mélyen beéke-
lődött a Felvidék középső sávjába. Most már Bebek is érezhette a tö-
rök veszély nagyságát. Birtokai igen közel kerültek a török végvá-
rakhoz, az onnan kicsapó, hódoltató, portyázó, égető, fosztogató csa-
patok Bebek birtokain is komoly pusztításokat végeztek. A nógrádi 
várak elestével a család tulajdonát képező Fülek vált a környék leg-
fontosabb erősségévé. Ferenc úr rögvest belekezdett a kitűnő helyen 
fekvő vár megerősítésébe. A források szerint megrakta ágyúkkal, va-
lamint építkezésekbe is kezdett a vár megerősítése érdekében. Már 
eddig is feltűnhetett Bebek különös vonzalma az ágyúkhoz. Még ma 
is látható Krasznahorka várában pár ágyú, melyet ő öntetett, ezt bi-
zonyítják az ágyúkon látható címerei. 1642-ben a sárospataki várban 
felvett inventáriumban szerepel egy „Bebek ágyu, két gyék /gyík/ raj-
ta, 10 fontos glóbissal járó…” Felirata: „Magnificus Franciscus 
Bebek de Pelse anno 1551”, „czímer rajta”87 Tekintélyes magánka-
tonasággal is rendelkezett a gömöri főúr. A földesúri szervitorok tö-
mege állhatott a szolgálatában. Ezek a szervitorok a környék kisne-
mességéből verbuválódtak. A kisnemesség számára egy gazdag föl-
desúr szolgálata jelentette a biztos megélhetés és a felemelkedést. A 
szolgálatért rendszeres ellátmányt kaptak a tisztviselők és a katonák, 
részben készpénzben, gyakrabban terményben, ellátásban. Az egy 
évre elszegődött katonák ún. jargalópénzt kaptak, melyet táborozás-
kor „hópénzzel„ is kiegészítettek. A fizetés részét képezte a lovak 
takarmánya is. A főember szolgák, azaz a legrangosabbak, az úrral 
együtt, de külön asztalnál étkezhettek az „uraim asztalánál”.  
   A korabeli katonaság leggyakoribb fegyverei a kopja és a szablya 
voltak. A könnyűlovas harcmodor követelményeinek megfelelően 
ezt egy könnyű mell-, ill. hátvért és sisak egészítette ki. Nem hiá-
nyozhatott a könnyű tárcsapajzs és a hegyestőr sem. A gyalogság kö-
rében egyre gyakoribb volt a kanócos puska. Ebben a korban már 
egyértelműen a lőfegyverrel ellátott gyalogság vette át a páncélos lo-
vagoktól a csatatéren az uralmat. Nagy tömegben a lőfegyverrel ellá-
tott gyalogság már hatásosnak bizonyult. A páncélos lovagi harcmo-
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dor háttérbe szorulását elősegítette a törökök könnyűlovas harcmo-
dora is, mely ellen legjobb védelem a hasonló könnyűlovas harcmo-
dor volt. Ennek következménye volt a huszárság kialakulása. 
 

 
Fülek vára 

   Visszatérve a füleki várhoz, valószínűleg villámcsapásként érhette 
Ferenc urat a vár veszedelmének híre. E várát Bebek „nagy igyeke-
zettel úgy megerősítette, és ágyúkkal úgy megrakta, hogy szinte nem 
is lehetett volna többet kívánni. Mert Bebek Ferenc valahány ma-
gyarországi kiskirály közül bronzágyúk dolgában magának követelte 
a legfőbb dicsőséget, de éppen ebbe a várba hordatta össze a legtöb-
bet, mert ezt tartotta a legerősebbnek valamennyi közül” – írta a kor-
társ Forgách Ferenc. Történt azonban 1554 szeptemberében, hogy a 
felső várban foglyokat őriztek, és egy fogoly pap és egy török rab 
közösen kimesterkedték, hogyan foglalhatnák el a várat. Megfigyel-
ték, hogy az egyik bástyán volt egy kis ablak (lőrés), amelyen némi 
sziklamászás után be lehetett jutni kívülről a várba. Miután a pap ki-
szabadult, Kara Hamza szécsényi béghez menve elárulta a várba ju-
tás lehetőségét. Istvánffy szerint egy rab szerecsen volt az, aki elárul-
ta a bégnek a dolgot.88 Márton deák és Keresztúri Kristóf a közeli 
Kékkő várában szeptember 9-én úgy tudták, hogy „az derék várban 
valami drabantok voltak benne, árulók, s azok éjjel vonták fel az kő 
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szikláról őket…”(azaz a törököket).89 Akárhogy is volt, Hamza bég 
kapva kapott az alkalmon, és Ali hatvani bég segítségével a megbe-
szélt napon megmászva a sziklákat, létra segítségével bejuttatták ka-
tonáikat a felső várba. „Minekutána a várba behágának, osztán 
trombitálni, nagyon kiáltani, az felső kapukat elfoglalni és az 
lövőszerszámokat, melyek nagy részére ott tartatnak vala, az alsó 
várra s az oltalmazókra forgatni kezdék és lövöldözék. Az mieink az 
véletlen esettel és hirtelen való szörnyű zengéssel felserkentetvén, az 
részegség miatt való főfájást és lankadást kivervén magokból fegy-
vert fognak, s az alatt lévő lövőszerszámokkal is, s mind puskagolyó-
bisokkal az ellenséget az lemenéstől megtartóztatják, és míg megvi-
lágosodnék, távolról harcolván magokat és az várat serényül oltal-
mazzák…”90 Ez a furcsa helyzet napokon keresztül fennállt. 
Thelekessy Imre szeptember 11-én kelt leveléből tudjuk, hogy felső 
várban törökök voltak, az alsó várban magyarok, Bebek pedig bejut-
tatott valamennyi katonát, és segítséget várt mindenhonnan.91 A 
csábrágiak is így tudták: „az terek foglyok az felső várat megvették 
volna… még az közép várban magyarok vannak, az terekek igen 
gyűlnek segítségül…”92 
 

 
Thelekessy Imre aláírása 

   Bebek az egyre rosszabb hírek hallatán Várgede alatt gyűjtötte ösz-
sze hadait, de egyedül kevésnek érezvén az erejét, segítségül hívta 
Perényi Gábort, valamint Balassa Jánost. Hamza elfogta Bebek éle-
lemszedőit, tőlük tudta meg, hogy jön a felmentő sereg. Jól megrakta 
őrséggel a felső várat, és visszavonult Szécsénybe. Ugyanakkor 
Tujgún budai pasától kért segítséget. Miután csapaterősítést kapott, 
visszatért a várhoz. Időközben megérkezett Perényi, Balassa pedig 
Divénynél várakozott. Balassa kétfelől akarta megtámadni a törökö-
ket, Bebekék az erők egyesítését akarták. Végül egyesítették csapata-
ikat és estére a vár közelébe értek. Balassa az azonnali támadást ja-
vasolta, de Bebek és Perényi másnapra halasztották az akciót. Ez hi-
ba volt, mert másnap híre jött, hogy Tujgún pasa seregei már 
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Szécsényhez közelednek. Bebek és Perényi az azonnali visszavonu-
lást javasolták, Balassa mindenképpen meg akart ütközni, mondván 
„ha magukat féltik, húzódjanak meg az egy mérföldnyire levő 
Ajnácskő várában, és várják meg ott a csata kimenetelét; csak neki 
tegyék lehetővé, hogy embereikkel, akik jószántukból akarnak har-
colni, megtámadhassa az ellenséget…” Az érvek hatástalanok ma-
radtak, a felmentő seregek szétoszlottak, sőt Bebek még a hazame-
néshez is Balassától kért segítséget félelmében.93  
   Fülek elveszte nem csak neki, hanem az egész ország számára sú-
lyos veszteség volt. E vár volt ugyanis a bányavárosok legfőbb vé-
delmezője. 
   Közben Erdélyben egyre nőtt az elégedetlenség Ferdinánd uralmá-
val szemben. A Tartomány folyamatos védelemre szorult. A király 
Báthori Andrást bízta meg, hogy hadakat küldjön Erdélybe. Báthori 
tervei szerint a két Bebek 200 lovast küldött volna. Ők azonban ki-
mentették magukat.94  
   1555-ben nagy fordulatot vetettek az országos események. A szul-
tán nem mondott le Erdély visszaszerzésének vágyáról. A Ferdinánd 
uralmát egyre nehezebben viselő erdélyi rendek a lemondott Izabella 
és János Zsigmond visszahívásán gondolkodtak. Ezt a szultán egye-
nesen követelte tőlük. Novemberig adott haladékot a királynak, hogy 
feladja Erdélyt. A decemberben összegyűlt országgyűlés megüzente 
az uralkodónak: „…vagy akkora erővel segít meg minket felséged, mi 
Szulejmánnak ellenállhat – vagy eskünk alól feloldozni kegyesked-
jék.” Ferdinánd nem tudott segíteni. Az 1556. január végére összehí-
vott tordai országgyűlés kimondta a királyné visszahívását, a későbbi 
szászsebesi diéta megerősítette ezt. Az özvegyért és fiáért követség 
indult Lengyelországba.  
 

 
Izabella királyné aláírása 
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   Bebek fia, György már 1554 nyarán a törökökkel levelezett, köl-
csönös ajándékozgatás után Ferdinánd ellen kért segítséget. Apa és 
fia nyíltan színt vallott, 1555 novemberében Ferenc úr seregével 
Lengyelország felé indult, december folyamán már Lőcsét szólította 
fel az átállásra.95 Következő év februárjában a király erősítést küldött 
a városba, mert Bebek György azzal fenyegetőzött, hogy tűzzel-
vassal pusztítja el a várost.96  
   Az 1556. évi januári országgyűlés hűtlenség vádja miatt megidézte 
Bebekéket. Természetesen nem mentek el. Ferenc úr ezt azzal indo-
kolta, hogy Ferdinánd nem képes az országot megvédeni, ezért elpár-
tolásukat a végső veszedelem indokolta. Nyíltan megírta: „Én mind 
addig ő felségének híven és igazán szolgáltam, meddig ismertem, 
hogy ő felsége az szegény nyomorult országot meg akarja oltalmazni. 
De most immár látom az ő felsége erőtlen voltát, és hogy ő felsége 
után az ellenség az határra szinte bennünket szorított, ő felsége csak 
paisnak tart bennünket.”97 Az országgyűlés hűtlenség bűnében elma-
rasztalta és „levelesítette” őket, azaz előírta üldözésüket.98 Az ítéletet 
végrehajtani nem lehet, hiszen ekkorra már Kelet-Magyarország leg-
gazdagabb földesurai, Perényi Gábor, Perényi Ferenc, Tárczay 
György János Zsigmond pártján álltak. Csak Kassa és a fontosabb 
városok maradtak meg a király hűségén.  
   Március 23-án Bebek a Királyi Kamara tulajdonát képező Murányt 
támadta meg. Törökökkel kiegészült több, mint ezerfős seregével és 
kisebb ágyúkkal felfegyverkezve a vár alatti kastélyra támadt és el-
pusztította a majorságot, a malmot és a sörfőző házat.99 Ezt követően 
szinte megbénult a murányi uradalom, sok lakos a Szepességbe me-
nekült, leálltak a vashuták és a hámorok. Bebekék megerősítették a 
környező váraikat, Kövit, Pelsőcöt, Rákost.100  
   Áprilisban Kassán tűz ütött ki, a város megszerzésén munkálkodó 
Bebek György mindezt Rozsnyón tudta meg. Másnap a Kassa közeli 
Nagyidára ment a hadaival, onnan Kassára, de a várost védhető álla-
potban, bezárt kapukkal találta.101  
   Alaghy János regéci várában az Izabellához pártoltak miatt keser-
gett. „Mi bizony nem különbül vagyunk itt, mint megszállás alatt, 
közrefogva Sárospataktól és Füzérből Perényi Gábortól, a tokajiak-
tól, akik szintén Perényi pártján vannak, és a Bebek uraktól meg 
Perényi Ferenctől, akik Boldogkőből, Gagyról és Nagyidáról fenye-
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getnek bennünket.”102 Boldogkő ekkor felesége révén Bebek György 
birtoka volt.  
   Közben Ferdinánd is ellentámadásba lendült, hiszen Erdély elvesz-
tését még csak elviselte, de Felső-Magyarországot nem engedhette át 
ellenfelének. Két hadvezérét, Wolf von Puchaim és Dietrich tábor-
nokot küldte hadakkal Felső-Magyarországra, melléjük adva Forgách 
Simont, azzal a céllal, hogy megfékezzék a lázadást. Miután a királyi 
csapatok Nagyidát bevették, Krasznahorka ellen indultak. A vár 
Bebekék családi vára volt. Az elmúlt évek törökökkel való együtt-
működése most hozta meg a gyümölcsét, mert Ali budai pasa kb, 
1000 főnyi segélycsapatot küldött. Az összecsapás első napján csak 
nyugtalanították az ostromlókat Bebekék, másnap (szept. 1.) azonban 
csatára került sor. Az ellenfél lovasai sikeresen rohamoztak, de a 
német vezérek valami oknál fogva a gyalogságot nem merték bevet-
ni, sőt elvonulást rendeltek el. A már megfutó török lovasok ekkor 
visszafordultak és megrohamozták a menekülő királyi csapatokat, sőt 
ágyúval is lőtték őket. Sikerült ugyan minden felszerelésükkel az est 
homályában Rozsnyóra vonulniuk, de nem mervén tovább vinni a 
lassan vontatható ágyúkat, azokat egy völgyben zsákmányul hagy-
ták.103 

 
Izabella pénze 

   Nem sokkal ezután szeptemberben Bebek György önállósította 
magát és apját kizárta Szádvárról, de Szendrőnél sem járt jobban Fe-
renc úr, mert Takaró Mihály hírei szerint „Zöndörőből az felesége 
kirekesztette, nem akarja bebocsátni és az fia is Szádvárában nem 
bocsátja be.”104 Nem csoda, hogy októberben már Erdélyben talál-

 46 



juk, ahová már megérkezett Lengyelországból a királyné és fia János 
Zsigmond. 1556. október 27-én Izabella kinevezte a legfontosabb 
tisztségviselőket, valamint tanácsosait, akik közt helyet kapott Bebek 
Ferenc is.105  
   A királyné úgy alakította ki a hatalmi struktúrát, hogy a fia nevé-
ben, mint gyám, a saját kezében összpontosított minden hatalmat. A 
kinevezett tanácsosoknak és az országgyűlésnek nem sok beleszólást 
akart engedni az ország ügyeibe. Legmegbízhatóbb híve a Szapolyai 
családdal rokon Petrovics Péter tanácsúr volt. Ez a hatalmi rendszer 
igen gyenge lábakon állt. Az erdélyi rendeket zavarta, hogy Izabella 
mellett a lassan nagykorúvá váló János Zsigmond csak mellékszerep-
lő. A nőuralomnak nem igazán voltak hagyományai a magyar törté-
nelemben. A tősgyökeres erdélyi politikusok úgy érezték, hogy hát-
térbe szorultak a magyarországi származású tanácsurak (pl.: Bebek, 
Balassa Menyhért, Perényi Gábor) mellett. A magyarországiak szol-
gálatuk, pártváltásuk miatt több anyagi hasznot és nagyobb hatalmat 
igényeltek. Tetézte még az ellentéteket az erdélyi és partiumi nemes-
ség közötti ellentét. Ez a törékeny rendszer nem állhatott fenn sokáig. 
1557 februárjában megtörtént az első kísérlet Izabella hatalmának 
visszaszorítására. A kezdeményező Bebek volt.106  
   Izgága, hatalomvágyó természete nem sokáig hagyta nyugodni. A 
gyulafehérvári országgyűlésen vajdai kinevezést követelt magának, 
de mivel ezt nem kapta meg, Kolozsmonostort és Gyalut kérte bir-
tokadományul, valamint a királyfi nevelése fölött szeretett volna ha-
talmat nyerni. Ekkor merült fel benne, hogy feleségül is vehetné az 
özvegy királynét. Izabella és hívei, leginkább az öreg Petrovics 
azonban megakadályozták tervei keresztülvitelében.107 Mivel belső 
támogatókat nem talált, a sértett Bebek a törökökhöz fordult. 1557. 
január 16-án már Budán volt a pasánál. Meglehetősen nagy tisztes-
séggel fogadták. „Az Bebek szent Antal estéjén be jőve Budára nagy 
glóriával, az császár zászlaját meg adák neki szent Antal napján, 
mondhatatlan nagy gazdagsággal és pompával…” – írta a szemta-
nú.108 Miután megkapta az engedélyt, innen indult a török Portára 
február végén, míg fia Erdélybe ment. A portán is kedvező fogadta-
tásra talált. Rüsztem pasánál bevádolta Petrovicsot és Erdély kor-
mányzóságát kérte. Valószínűleg azzal érvelt, hogy a királyné, mint 
gyenge asszony katonai dolgokban nem jártas, a királyfi még nem 
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elég érett, Petrovics pedig már túl öreg a feladathoz. Szulejmán ápri-
lis 5-én fogadta, rövid kihallgatás után ajándékokat kapott a szultán-
tól. Két nap múlva Bebek mindent megkapott, amit kért. Kinevezték 
János Zsigmond tanácsosává és Erdély kormányzójává. Erről értesí-
tették a királynét is.109 Siegler krónikája Bebek szájába a következő 
szavakat adta: „Noha Izabella királynénak az ország kormányzása 
néhány esztendőre megengedhető, de semmi sincs jobban kitéve a te-
hetetlenségnek vagy az idegen akaratnak, mint az asszonyi uralom. 
Beszéde másik részében kifejti, hogy őt Erdély főembereinek közös 
szavazata kormányzóvá választotta a gyermekkirály megfelelő és 
érett koráig, ennek tehát tisztes megerősítését kéri.”110  
   Bebek Budára, ill. Konstantinápolyba utazása megrémítette a ki-
rálynét, ezért sietve ő is követeket küldött a Portára. A követséggel 
ment az éppen Erdélyben tartózkodó Mahmud csausz is, aki amolyan 
Erdély szakértőnek számított. Izabella azonban nem bízott benne, 
ezért egyik követének meghagyta, hogy a Portán eszközölje ki, hogy 
ezután erdélyi ügyekben ne Mahmudra hallgassanak. Miután ez a 
csausz tudomására jutott, ő sértődöttségében a királyné ellen beszélte 
teli a pasák fülét. Ez Bebeknek igen jól jött.111 Április 12-én indult 
haza Moldva felé, de bemenni Erdélybe mégsem mert, még június-
ban is ott volt.112 Magyarországon úgy tudták, hogy a „császár 
Bebeknek atta vala Erdélben az gubernatorságot, kit az erdéliek igen 
bánnak és nem akarnak is bebocsátani.”113 Az idő pedig Izabellának 
dolgozott, követei végül sikerrel jártak. 
 

 
Izabella és fia együttes aláírása 

   A június 1-jei tordai országgyűlés mindenben Bebek ellen foglalt 
állást és sikerült a császár csauszait is meggyőzni Bebek hamis üzel-
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meiről.114 A szultán visszavonta a kinevezést. Ferenc urat végül vasra 
verve vitték haza és elzárták Almás várába, de a moldvai vajda köz-
benjárására a királyné megkegyelmezett neki és birtokait is vissza-
kapta.115  
   Ezek után igyekezett hálás lenni és decemberben más ismét a harc-
mezőkön szolgálta ifjú urát és a királynét. A november 24-i kolozs-
vári tábori országgyűlésen Bebeket és Balassa Menyhértet nevezték 
ki az erdélyi hadak fővezérének. A budai pasa is küldött 2000 kato-
nát. 1557 őszén ugyanis Ferdinánd főparancsnoka, az öreg Telekessy 
Imre sikeres hadműveleteket hajtott végre Felső-Magyarországon. 
Megszállta Munkácsot, elfoglalta Kovászót, bevette Nagyszőlős vá-
rát, ahol fogságába került Perényi Ferenc, akinek a felesége Bebek 
Katalin volt. A császári hadak már Szatmárt ostromolták és Husztot 
is fenyegették.116 Decemberben Balassa és Bebek vezetésével meg-
indult a had a veszélyeztetett környékre. Telekessy hamar föladta 
Szatmár ostromát, mivel a folyók befagytak, hadai is fizetetlenek 
voltak, ezért inkább visszavonult. Munkács őrsége derekasan tartotta 
magát az erdélyiek megérkezéséig. Telekessy egy kis huszárvárba te-
lepítette a várat ostromló csapatait. Ezt a harmadik roham után felad-
ták a benne lévők. Ezután Bebekék megpróbálták kifüstölni Ferdi-
nánd népét Nagyszőlősről. Ostromlókból azonban ostromlottak let-
tek. Telekessy összegyűjtve a hadait a szőlősi vár felmentésére in-
dult. Itt átadom a szót Istvánffy Miklósnak. „Bebek és Balassi min-
den éléstől s táplálásoktól elrekesztetvén, s minden szükséges dol-
goknak megfogyatkozásával lévén az onnét való szabad elmenés- és 
bizonyos frigykérésre kénszeríttetnének. Úgy tudniillik, hogy azok el-
hagyván Szőlős megszállását, bátorságos helyre mennének…”117 
Mindez 1558. január 13-án történt. Egy heti fegyverszünet után az 
erdélyiek újra Munkács alá vonultak, ahol időközben a királyiak ost-
romsáncokat építettek. 
   Elkövetkezett a Bebekre nézve végzetes 1558. év. Előző évben 
meghalt Petrovics Péter, aki Izabella leghűségesebb, legnagyobb ha-
talmú hívének számított. Megüresedett helyéért ketten vetélkedtek, 
Bebek és Balassa Menyhért. Kialakult két hatalmi csoportosulás. Az 
átrendeződött viszonyok között Bebek legfőbb szövetségesei a 
Kendy fivérek lettek.118 A királynét sértette, hogy Bebek a tudta és 
engedélye nélkül járatja követeit a Portára.119 Sőt, hírek szállingóztak 
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arról, hogy a rendi ellenzék vezéreinek számító Kendy és Bebek Fer-
dinánddal is kapcsolatot tartottak. A júniusi országgyűlésen akcióba 
léptek a Kendy fivérek. Megpróbálták rávenni a gyűlést, hogy mond-
ja ki Izabella Váradra költöztetését, így az ifjú király felett nagyobb 
hatalmat tudnának gyakorolni, valamint a kincstár kezelésébe is több 
beleszólásuk lehetne. Terveiket nem sikerült keresztül vinni, de Iza-
bella haragját igen alaposan magukra vonták ezzel. Bebek nem ment 
el az országgyűlésre, de a rendek kérésére bocsánatot nyert.120 Ami 
nem sikerült az országgyűlésen azt a Portán próbálták elérni a rendi 
ellenzék vezetői. Bebek emberei elhíresztelték a Portán, hogy a ki-
rályné Ferdinánddal tárgyal és előbb-utóbb a németekhez fog állni. 
(Magyarországon közben az a hír terjedt el, hogy Bebek mérget ka-
pott a szultántól, – írta Pethő János – hogy azzal tegye el láb alól a 
királynét, a fiát és a fontosabb főurakat, de végül ő maga ette meg 
azt. Június 17-i levelében már módosítja a híreket, amiket Bebek 
György is megkapott az apjáról. Az új hír szerint Ferenc úr tényleg 
öngyilkos akart lenni, de inkább a román vajdaságokba szökött. On-
nan akar „hadat támasztani.”)121 Izabellának ugyan sikerült a vádak 
alól tisztáznia magát, azonban betelt nála a pohár. A kialakult hatal-
mi válságot a legradikálisabb módon oldotta meg. Saját hatalmának 
megőrzése érdekében szövetkezett Balassával, és elhatározta, hogy 
megöleti Bebekéket. Balassa szívesen vállalkozott ellenfelei kiiktatá-
sára. A királyné szeptember 1-jén tanácskozásra hívta meg Bebeket 
és a Kendy fivéreket Gyulafehérvárra, ugyanakkor meghagyta Balas-
sának, hogy az éj folyamán katonáit összeszedve gyilkolja meg őket. 
Így is lett, először Kendy Ferenccel végeztek, majd Bebek szobájá-
hoz mentek, azt mondván neki, hogy a királyné hívatja. Ő először 
fegyveréhez kapott, de amikor a katonák elhitették vele, hogy igazat 
beszélnek, kiment közéjük. Amikor meglátta, hogy mi a helyzet, 
földre rogyott és rimánkodni kezdett, de ez már nem segített rajta. 
Kegyetlenül fejét vették, testét darabokra szabdalták. Hasonlóan járt 
Kendy Antal is.122  
   Az országgyűlés sérelmezte, hogy a törvényt megszegve, ítélet nél-
kül megtörtént meg a kivégzésük, de félve a királynétól, készségesen 
megszavazták a büntetés jóváhagyását és végrehajtását. 
   Így ért véget e hírhedt-híres főúr élete. Tevékenysége és működése 
komoly nyomot hagyott kortársaiban és az utókorban, mert Balassával 
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együtt az árulás, pártoskodás, hatalmaskodás, hűtlenség emlegetett 
mintapéldái lettek. Forgách Ferenc így értékelte személyét: „Bebek 
Ferenc az árulás kárhozatos bélyegén kívül sok szörnyű bűn közepet-
te élte le egész életét. Egyike volt azoknak a főuraknak, akik szegény 
Magyarországot könnyelműségükkel, akármelyik párt hűtlen elha-
gyásával széthúzták, elgyengítették, tönkretették; Fülek várát pedig 
hanyagságával és kapzsiságával elveszítette.”123 
   Ferenc úrnak volt egy testvére, Imre. Róla kevesebbet lehet tudni. 
A székesfehérvári Szent Miklós prépostság prépostja volt. Mivel ta-
nult, iskolázott egyházi volt, korán elkezdték foglalkoztatni a refor-
máció eszméi.  
   1534-ben megházasodott, amivel komoly botrányt okozott Budán. 
Egy városbeli görög aranyműves – a leírás szerint – szegény és elég-
gé csúnya lányát vette feleségül. Már maga a házasság is visszatet-
szést keltett, de az esketéskor Imre úr a pap szavába vágott: nem a 
római szent egyház szertartása, hanem az evangélium szerint lép há-
zasságba. E miatt fogságba vetették és csak Erdődy püspök kezessé-
gére bocsátották őt szabadon.124 1535-ben, az első magyar reformáto-
rok között számon tartott Dévai Bíró Mátyás neki ajánlotta egyik 
művét. „Ítéljétek meg te és az összes testvérek keresztyéni vizsgálás-
sal a művemet. Élj boldogul Krisztusban feleségeddel együtt, akiért, 
Isten Igéjétől megtanítva, inkább le akartál mondani minden atyai 
örökségedről, mint hogy, egyesek szokása szerint, kóbor kurvákkal, 
tisztességgel legyen mondva, henteregj.” – írta neki levelében Dé-
vai.125 A fentiek, úgy látszik nem törték derékba a karrierjét, a ké-
sőbbiekben diplomáciai feladatokat látott el. 1538-ban Lengyelor-
szágba utazott Zsigmond királyhoz, békét közvetíteni Péter moldvai 
vajda és a lengyelek között.126 1540-ben, I. János király halála után 
Verancsics Antal és Bebek vitték a holttestet, a szent koronát és a ki-
rályi kincseket Budára.127 Még ez év őszén visszaküldte őt a királyné 
Erdélybe, hogy biztosítsa a szászok hűségét a maga részére. Bebek 
Szebenben tanácskozásra hívta össze a szász vezetőket, akik egyelő-
re a kivárást választották. Azt válaszolták, hogy azt a királyt ismerik 
el uruknak, aki Budát bírja. (Ferdinánd csapatai éppen Budát ostro-
molták.)128 Megpróbálta Maylád Istvánt is Izabella hűségére téríteni, 
de nem ért el eredményt.129  
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   1541 januárjában újabb fontos feladatot kapott. Ferdinánd udvará-
ba küldték követként, ahol leginkább időhúzás céljából kellett tár-
gyalnia. Fráter György (a kis királyfi gyámja) tisztában volt azzal, 
hogy az előző évi sikertelen ostrom után Ferdinánd hadai újabb kí-
sérletet fognak tenni az ország és a főváros elfoglalására. (Pesten ott 
állomásozott Ferdinánd serege, az egyik parancsnok pont Bebek Fe-
renc volt.) Bebek Imre Ferdinándnak előadta, hogy Izabella mindent 
megtesz a béke érdekében, Budát is hajlandó átadni, de ehhez előbb 
ki kell kérnie szülei véleményét. Ezért Bebek még Lengyelországba 
is el fog menni. Bebek tárgyalt az átadás feltételeiről. Részletesen 
előadta a királyné kívánságait, hogy milyen birtokok, mennyi pénz, 
stb. jár kárpótlásul neki és fiának. A tárgyalások alatt Imre úr némi-
leg túllépte a hatáskörét, emiatt nem mert visszamenni jelentéstételre 
a királynéhoz, hanem Visegrádról írásban küldte el a jelentést Budá-
ra. A királynő valóban megneheztelt rá. Időközben Bebek véleménye 
megváltozott. Meggyőződésévé vált, hogy Izabellának minden idő-
húzás nélkül át kellene adnia az országrésze feletti uralmat Ferdi-
nándnak. Így egyesülhetne az ország és Izabella is méltányos kárpót-
lást kapna.130 Március 9-én már Lengyelországban volt Izabella apjá-
nál. Arra próbálta rávenni a királyt, hogy nyújtson segítséget Izabel-
lának. Ezt a lengyel király visszautasította, nem árulva el, hogy már 
semlegességet ígért Ferdinándnak.131  
 

 
Bebek Imre aláírása 

   Érdekes módon még követjárásai alkalmával íródott az az oklevél, 
ami arról szólt, hogy Imre úr Ferdinánd hűségére tért, ezért birtok-
adományban részesült. Megkapta Csorbakő várát és megerősítették 
préposti tisztségében, valamint budai házának tulajdonjogában.132 
Lehet, hogy nem csak a királyné érdekeit képviselte a követsége so-
rán? Vagy arra a meggyőződésre jutott, hogy Ferdinánd hamarosan 
az egész országot megszerzi, és akkor jobb, ha bebiztosítja magát?  
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   Csorbakő várában az ásatások során egy pénzhamisító műhely ke-
rült elő. Imre úr 1553-ban halt meg. A várat ezután Bebek Ferenc le-
romboltatta, sőt fel is gyújthatták, mert a romok között égés nyomo-
kat találtak.133  
   Bebek Ferenc két utódot hagyott hátra, Györgyöt és Katalint. Kata 
Perényi Ferenc felesége lett. György valamikor az 1530-as évek táján 
születhetett, édesanyja valószínűleg Ráskay Dorottya volt. A család-
fán Ferenc úr első feleségeként szerepel még Warkocs Margit is, de 
róla nem tudok semmit. 
   Fent már olvashattuk, hogy 1550-ben György részt vett Kapitán 
György híres párviadalán. 1552-ben Bebek tagja volt annak az ifjú 
főurakból összeállított küldöttségnek, amely Ferdinánd fiát, Miksát 
kísérte haza Genovából Bécsbe. Balassi János vezette a csapatot, tag-
jai Báthori Miklós, Országh Kristóf, Perényi Gábor, Bánffy István és 
László voltak. Nagy szenzációt keltett, hogy egy hatalmas indiai ele-
fántot hozott magával a főherceg.134 Ennek az évnek az elején 
György úr Gyulán tartózkodott. Talán nem sokkal előbb vehette fele-
ségül a várúr, Patócsy Ferenc lányát, Zsófiát. Patócsy ekkoriban 
egyezkedett a király megbízottjával Castaldóval a vár átadásáról. A 
feltételek szerint, cserébe megkapta Boldogkő várát és 13000 forin-
tot. Castaldó a szerződés mielőbbi jóváhagyását kérte az uralkodótól, 
mert Bebek Ferenc 40000 forintot ígért az uradalomért. A király jó-
váhagyta a szerződést, de ezt Patócsy már nem élte meg, április 11-
én haláláról Bebek György értesítette Castaldót. A hadvezér 
Bernardo de Aldanát küldte a vár átvételére.135 Aldana Gyulára ment, 
megalkudott Bebekkel, aki „kénytelen-kelletlen” anyósával, felesé-
gével elhagyta Gyulát136 A fenti egyezmény alapján az özvegy és lá-
nya vették birtokba Boldogkőt, ami felesége révén később György úr 
birtokába jutott. 1560-ig birtokolta, abban az évben elcserélte a várat 
egy fogságba esett magas rangú török főtisztre. A várban folytatott 
ásatások egy kis kohó maradványait találták meg különböző ércma-
radványokkal együtt, amiből az ásató az itt folytatott hamispénzve-
résre gyanakodott, összefüggésbe hozva azt a Bebekek ismert hamis-
pénzverésével.137  
   Az év végén a török hadjáratok befejeztével december 29-én a fel-
vidéki vármegyék Göncön részgyűlést tartottak, ahol saját védelmük 
érdekében elhatározták, hogy Egerben saját költségükön 200 lovast 
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fognak tartani, s ennek kapitányául Bebek Györgyöt választották.138 
A dolog azonban csak terv maradhatott, mert Bebek sohasem szol-
gált Egerben. 1555-56 folyamán apjával együtt Izabella királyné 
visszatérését készítették elő, és az ő érdekében hadakoztak, mint fen-
tebb olvasható. Az országgyűlés György urat is hűtlenség bűnében 
marasztalta el. 
 

 
Izabella érméi 

   1556. november 28-án Bebek a megerődített csetneki templomból 
küldte embereit Murány megtámadására. A támadók között törökök 
is voltak. A vár alatti kastélyt támadták meg, ezt látva a várkapitány 
embereivel lejött a várból és bekapcsolódott a küzdelembe. A táma-
dókat legyőzték, az elfogott török tisztet, a levágott 60 orrot és a 
zsákmányolt négy zászlót a kapitány elküldte az uralkodónak Bécs-
be. A csata után két nappal a murányiak visszavágtak. Megtámadták 
a csetneki erődtemplomot, ahol Bebek is jelen volt, ugyan elfoglalni 
nem tudták, de több katonát levágtak és lovakat zsákmányoltak.139  
   1557 nyarára már egyértelmű volt, hogy apja nem járt sikerrel Er-
délyben a kormányzóság megszerzésével, sőt a család ottani helyzete 
meggyengült, a Felvidéken pedig Ferdinánd csapatai lendültek táma-
dásba. Ezért augusztus 10-én György úr Ferdinándnak fogadott hű-
séget.140 Ettől kezdve a Felvidéken a „német párt” legaktívabb embe-
rei közé tartozott. A királytól megbízást kapott, hogy 400 lovast és 
200 gyalogost tartson a király szolgálatára.141 Decemberben levélben 
szólította föl Némethy Ferencet, Tokaj kapitányát az átállásra. A ki-
rály nevében ígérte neki, hogy ha átpártol, szabadon birtokolhatja 
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Szerencset. Némethy válaszában megírta, hogy ő kitart János Zsig-
mond mellett, és Bebek sem áll jó oldalon. „Azért Nagyságodnak is 
bizony jó volna meggondolni és ez magyar nemzettől el nem szakad-
ni, hanem együtt vele megmaradni, mert azt Nagyságod meglátta 
immár, hogy az idegen nemzetnek mind Magyarországot s mind 
Erdélt kezibe adták, de mind veszten elvesztette; fílek rajta, hogy ha 
Nagyságod az magyartúl az idegen nemzethez szakadand, hogy 
Nagyságodat veszedelembe ne hozza”142  
   1558. július 26-án a zétényi ostrommal egy időben Pethő János 
kassai kapitány és Bebek György (1557-től Gömör vármegye főis-
pánja)143 hadai, kiegészülve a vármegyék seregeivel Tokajt vették 
ostrom alá. Egy hajnalon azonban az őrség hanyagságát kihasználva 
Némethy Ferenc lovasaival és gyalogosaival kirohant a várból és 
szétverte az ostromlókat. Megsebesült Bebek és Pethő is. A kassai 
kapitány később minden felelősséget alvezéreire és Bebekre hárí-
tott.144  
   Októberben a törökök Velicsán bég vezetésével Kassa körül por-
tyáztak. Felgyújtották és kifosztották a gazdag Szikszó mezővárost 
is. A zsákmánnyal, rabokkal megrakodva hazafelé tartottak, amikor a 
magyarok Telekessy Imre parancsnoksága alatt Sajókazánál (október 
13-án) szembeszálltak velük. Forgách Ferenc a harc idejét egy ködös 
hajnalra teszi,145 de testvére Simon, belejavított fivére leírásába, ő 
ugyanis résztvevője volt az ütközetnek. Ezért az ő leírása hitelesebb. 
Napnyugta előtt két órával kezdődött a csata, melyet megelőzött egy 
kis záporeső. A seregekhez nemrég csatlakozott Bebek is. Az elöljá-
rókat a török visszanyomta, Bebek ötven puskása is ott veszett, mivel 
elázott puskájukat nem tudták használni. Utána maga György úr tá-
madta meg hadaival az ellenséget, de őket is megugrasztották. Pethő 
János kassai kapitány hadait ugyancsak. Végül Telekessy s Forgách 
hadai megtörték a törökök erejét és megfutamították őket. Erre a 
megvert magyar hadak is újrarendezték soraikat és teljes erővel bele-
szorították a törököket a Sajó vizébe. A sötétség beállta vetett véget 
az üldözésnek. Sok rabot szabadítottak ki, akik „térden állva 
köszönék meg. Sokat a nemesasszonyokba és leányokba, apró gyer-
mekekbe lovaink hátán vittünk Putnokig.” Sok rabságba esett szeren-
csétlen rab ezt már nem érhette meg, mert „Hogy előszer az törek 
Kazánál az mi seregeinket meglátá, le kezdte vala vágni az rabokat; 
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félesztendős gyerekeket is láttam, kiket kettévágtak, kinek kezét vagy 
lábát vágták el; szép lányokat, gyermekeket, kit mi látván hogy le ne 
vághassák szegényeket, megizenénk az első járónak, hogy siessenek 
reájok menni…” – írta Forgách.146 A szép győzelem híre hamar be-
járta az országot, nem kevés dicsőséget adva a résztvevő főtisztek-
nek. Bebek ugyan némi foltot ejtett a hírnevén, mert a vezérek meg-
egyeztek a csata előtt, hogy a nyereségen közösen, egyenlően osz-
toznak, ennek ellenére Bebek, akinek a „jobbágyi kezébe sok rab, 
sok nyereség esett vala, kiktől mind elvette, és annyival több volt az ő 
nyeresége. De azért semmit elő nem ada a kótyavetyére, noha hitére 
választig emlékezteténk.”147  
   Szüretkor Pethő János rávette Bebeket, hogy támadják meg Sze-
rencset, az Izabella pártján álló Némethy Ferenc várát. „A várakkal 
aztán keveset törődnek, szokás szerint késő éjszakáig nyakalják a 
bort, mitől sem tartanak, mintha játék volna úgy katonáskodnak.” 
Némethy ezt kihasználva hajnalban megtámadta őket. Csúfos vere-
ség lett az eredmény, Bebek a homlokán sebesült meg, Pethő fogság-
ba esett, bár a csata forgatagában később kiszabadult. Az ágyúk is 
odavesztek. 148  

   1559-ben meghívót kapott Nádasdytól Szluni Frangepán Anna me-
nyegzőjére149 Máskor Szendrő várából írt feleségének a lőcsei borok-
ról, dicsérve azokat.150 1560-ban a füleki törökök próbálták lesre 
csalni Bebeket. A szendrői vár alá mentek, a bég lesben állt, egy csa-
patot pedig előre küldött csaléteknek. A vár ura azonban résen volt, 
nem sétált bele a csapdába.151  
   A hatalmaskodás, törvénytelen birtokfoglalás György úrtól sem állt 
távol. 1560-ban meglátogatta Mondolai Péter nevű familiárisát 
felsőgagyi kastélyában, majd kiűzte onnan családjával együtt, a bir-
tokot pedig elfoglalta. 1564-ben felesége akadályozta meg a birtok 
visszaadását a jogos tulajdonosának.152  
   1561 tavaszán Bebek kifosztotta és feldúlta Debrecen városát. Ta-
lán a városba szökött jobbágyait akarta visszaszerezni vagy a törökö-
kön próbált így bosszút állni, de lehet, hogy egyszerűen csak a pénz-
szerzés vágya sarkallta. A király október 26-án Bécsben kelt rendele-
tében megparancsolta Bebeknek, hogy Kassán Zay Ferenc főkapi-
tány előtt adjon számot a debreceni polgároknak okozott károkról.153  
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   1562-ben Balassi János elhatározta, hogy megtámadja Szécsényt. 
Összeszedte a bányavidéki főkapitányság végvári katonaságát és ost-
rom alá vette a várat. Bebek is elindult „ezer számú vitézlő néppel” 
és két ökrök vontatta ágyúval, hogy csatlakozzon az ostromlókhoz. 
Hasszán füleki bég azonban gyorsabb volt, nem várta meg, hogy 
György úr is csatlakozzon Balassiékhoz, hanem Szécsény alá sietett 
és egy gyors támadással súlyos vereséget mért a magyarokra. Bebek 
a vesztes ütközet hallatán hazavonult.154  
   Nem kísérte szerencse ebben az évben György urat. Júniusban 
olyan dolog történt, ami egész hátralévő életét meghatározta. Ettől 
kezdve haláláig egyre tragikusabb kényszerpályán kellett mozognia. 
   Hasszán füleki bégnek volt egy Husszein nevű tisztje, aki sok évvel 
régebben Bebekhez szökött és áttért a keresztény hitre. Később még-
is visszatért török földre és ott Szabadka palánk kapitánya lett. Most 
Hasszán bég tudtával levelet írt Bebeknek, elhitetvén vele, hogy 
megbánta visszatérését és jóvá akarja azt tenni. Felajánlotta György 
úrnak, hogy tőrbe csalja Hasszán béget és a kezébe adja. A parancs-
nok nélkül maradó Fülek vára pedig így könnyen Bebek kezébe ke-
rülhet. György úr mindent elhitt a pribéknek. A megbeszélt terv sze-
rint Husszein kicsalja a füleki béget katonáival együtt a Balog vára 
alatti erdőbe, ahol a magyarok lest vetnek a töröknek és elfogják. 
Bebek összehívta a környék földesurait és híres vitézeit, Mágócsy 
Gáspárt, Sárközy Mihályt, Rákóczi Györgyöt. Az éjjelre megbeszélt 
akció csúfos vereséggel ért véget. Nem a magyarok vetettek lest a tö-
röknek, hanem ők sétáltak bele több száz török csapdájába. A megle-
petésszerű támadás után a magyarok lényegében küzdelem nélkül fu-
tásnak eredtek, a vezérek pedig mind fogságba estek. Bebek alól a 
lovat kopjával kiöklelték, így ló nélkül maradva nem tudott elmene-
külni. György urat pár hónapig Füleken tartották fogságban, ez idő 
alatt elengedte értékes török rabjait, remélve, hogy talán azokért cse-
rébe őt is szabadon engedik, de csak a kisebb rangú tiszteket sikerült 
kiváltania. Végbeli szokás szerint a főrabok az uralkodót illették, így 
Bebeket is Konstantinápolyba vitték.155  
   Július 11-én érkeztek Bebek és társai a török fővárosba. A nagyve-
zír keményen megdorgálta György urat a béke be nem tartása miatt. 
Ezután valószínűleg a Héttoronyba került, a Habsburg követ leg-
alábbis a Fekete-tenger tornyát említi jelentésében. Természetesen 

 57



nem egy sötét földalatti tömlöcben tartották őt fogva, hanem vi-
szonylag kényelmes körülmények között. Levelezhetett, látogatókat 
fogadhatott. Bebek a király és az erdélyi fejedelem segítségét kérte 
szabadulásához. Örök hűséget ígért. Különösen a fejedelem igyeke-
zett őt kiszabadítani, hiszen ha ez sikerül, akkor Bebek neki lesz há-
lás, az ő pártjára áll, ami azt jelentette volna, hogy Bebek birtokai, 
várai az erdélyieket erősítették volna. György úr 15000 aranyat, a fe-
jedelem 8000 aranyat ígért váltságként. Halil pasa azonban Bebek 
körülmetélését követelte. Mehmed nagyvezír sem támogatta a szaba-
dulását, mert a bécsi udvar késett az éves adó beküldésével. Felesége 
közben leveleket küldött neki és ajándékokat a török pasáknak. Hiá-
ba. Így telt el az 1563-as, 1564-es év. Ferdinánd megírta a követé-
nek, hogy tegyen meg mindent Bebek kiszabadítása ügyében, ha ez 
költségek nélkül megtehető. Márpedig sarc nélkül nem engedték el 
György urat. János Zsigmond viszont hajlandó volt fizetni, sőt ke-
zességet vállalni érte.  
 

 
János Zsigmond aláírása 

   A fordulat 1565 tavaszán következett be, amikor a szultáni tanács 
újra foglalkozni kezdett Bebek ügyével, ugyanis I. Miksa király is 
kérte Bebek kiszabadítását. Nem válaszoltak neki, de a tanács úgy 
határozott, hogy szabadon engedik, ha várait Miksa odaadja János 
Zsigmondnak. Mindez része volt a két uralkodó között éppen folyó 
tárgyalásoknak és területi vitáknak.156 A március 4-i határozat már 
Bebek szabadon bocsátásáról és hazaküldéséről szólt. A fejedelem-
nek meghagyták, hogy „Amikor megérkezik, Bebek révén nyerje meg 
a vele tartó magyar urakat, vetesse rá őket a szolgálatra és vitézke-
désre…”157 6-án parancs ment a havasalföldi vajdának, hogy Bebek 
és az őt kísérő Mehmed udvari csaus mellé illő kíséretet adjon.158  
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   A Habsburg követ szerint Bebek hosszasan beszélt Halil pasával és 
mosolyogva tért vissza a házába. A követ március 8-i jelentésében 
már arról számolt be, hogy György úr pompás paripát kapott a szul-
tántól és egy pénzzel teli erszényt, 6-án megjelent a dívánban és ke-
zet csókolt a szultánnak. Ettől kezdve szabad volt. Most ő kapott 
ajándékokat a pasáktól. Március 13-án megindult Erdélybe. 30000 
aranyforintért szabadult, amiért a fejedelem vállalt kezességet. Való-
jában mégsem mondhatta szabadnak magát. Miksa király ellenség-
ként kezelte, a törökök és a fejedelem pedig árgus szemekkel figyel-
ték minden lépését. Minden, amit csinált, ettől kezdve gyanús volt az 
érdekeltek szemében, senki nem bízott és bízhatott benne.  
   Magyarországon pedig mindenféle fals hírek keringtek róla. 
Kerecsényi László úgy tudta, hogy a „vajda utóda lesz”, azaz János 
Zsigmond utóda.159 A nyár folyamán nagyon beteg volt és Gyulafe-
hérváron gyógyíttatta magát.160 Novemberben viszont már olyan hí-
reket hallani felőle, hogy megromlott a viszonya a fejedelemmel bi-
zonyos birtokügyek miatt, szökni próbált, ezért letartóztatták, kérdés, 
hogy lefejezték-e már.161 Birtok ügyekben mindenesetre nem kellett 
hálátlannak lennie, mert szabadulása után a fejedelemtől megkapta 
Bajom és Dézna várát, legalábbis Istvánffy szerint.162  
   Mindeközben Erdély és a Magyar Királyság határán 1565-ben is-
mét kiújultak a harcok. Fentebb már olvashattunk arról, hogy Ma-
gyarországon az 1550-es évekre gyakorlatilag kiépült a török elleni 
határvédelmi rendszert. A bécsi udvar számára azonban a keleti határ 
védelme is fontos volt, hiszen itt a török vazallus Erdélyi Fejedelem-
séggel állt szemben. Mindkét fél nagyobb területet szeretett volna 
birtokolni a stratégiailag fontos erősségek birtokbavételével a másik 
rovására. A harcok kisebb szüneteket, fegyverszüneteket leszámítva 
folyamatosan zajlottak.  
   1564 szeptemberében Báthori István váradi főkapitány seregei el-
foglalták a fontos Szatmár várát és a bányáiról híres Nagybányát. Ez 
komoly veszteséget jelentett Miksa királynak. Még ezen év decem-
berében kinevezte felső-magyarországi főkapitánnyá Lazarus 
Freiherr von Schwendi tábornokot. Rövid idő alatt fordulat követke-
zett be. A hadvezér és az alárendelt magyar parancsnokok ellentáma-
dásba lendültek. 1565 elején indított támadás során elfoglalták To-
kajt, Szerencset, Nagybányát, Szatmárt, Erdődöt. Már Erdély határán 
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jártak. János Zsigmond március 13-án Nagybányán fegyverszünetet 
kötött, azonban az nem léphetett érvénybe, mert Szulejmán szultán 
bíztatására János hamarosan felmondta azt. Erre ösztönözte a feje-
delmet Bekes és Bebek is, aki „ígérgette, hogy ő ebben a háborúban 
Pozsonynál és a Duna mentén fogja megvonni az ország határait.”163 
A szultán már ekkor elhatározta, hogy megsegíti János Zsigmondot, 
valamint a megélénkülő Habsburg támadások ellensúlyozására bün-
tető hadjáratot indít a Magyar Királyság ellen. 1565 őszén Hasszán 
temesvári pasa avatkozott a harcokba, visszaszorította Schwendi csa-
patait, de döntő győzelmet nem sikerült aratnia.164  
   A kiszabadult Bebek, hogy hazamehessen magyarországi birtokaira 
a feleségéhez, két lányát volt kénytelen Erdélybe küldeni. Megtudva 
ezt Schwendi, 1566 januárjában megpróbálta Debrecen mellett el-
fogni őket, de szerencsére ez nem sikerült.165 Talán erre az esetre vo-
natkozik a Verancsics gyűjtemény bejegyzése, hogy János haza 
eresztette Erdélyből Szádvárra”mind az két keze csonka konthnaklos, 
(lecsüngő, lehajló) de méges allam(olyan) lator mint azelett, kész 
terök, kísz lator.”166  
   1566-ban a szultán személyesen érkezett az országba, a főerőkkel 
Szigetvárt vette ostrom alá, a mellékhadszíntereken Gyula megszál-
lására került sor, János Zsigmond pedig Tokajt fogta ostromgyűrűbe. 
Szigetvár és Gyula elestével, és a szultán halálával a török seregek 
hazavonultak. Csak ekkor indult újra a keleti hadszíntéren a küzde-
lem. Az év végén Schwendi felmentette Tokajt és csellel bevette 
Bebek várát, Szendrőt.167 Ura fogsága idején ugyanis Bebekné elfo-
gadta, hogy a vár alatti kastélyban 200 királyi lovas állomásozzon. 
1563-ban egy összeírásban megállapították, hogy a Bebek családnak 
Szendrőn kívül még Szádvár, Krasznahorka, Csetnek, Pelsőc, Gom-
baszög és Putnok erődítményeket kellett saját jövedelmükből fenn-
tartaniuk.168 Tehát Schwendi Szendrőnél „Reáküldvén az vitézlő né-
pet, mely az alatta lévő várasban császár fizetésén tartatik vala, kik-
nek szabad vala beléje menni, nem nagy dologgal kihányván belőle 
az őrizőköt, elfoglaltatá”169 Bebek a törökhöz fordult segítségért. A 
törökök a nógrádi, füleki, szécsényi bégek vezetésével Szabadka 
mellett táboroztak. Schwendi és Forgách Simon hadai valahol Rima-
szombat környékén megütköztek velük és legyőzték őket, sőt Sza-
badka palánkot is felégették. Közben ráakadtak Bebek levelére, 
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melyben a törököket és tatárokat a királyiak körülzárására szólította 
fel. Erre Bebek várait Pelsőcöt, Gombaszeget és Gagyot ostromolni 
kezdték, de azok megadták magukat. Schwendi visszament Kassa 
védelmére, Forgách pedig októberben Krasznahorka megostromlásá-
ra indult. „Vakmerőnek látszott ez a terv, amikor Bebek már feltüzel-
te a harcra különben is kész törököket és tatárokat: reményüket még-
is a gyorsaságba, ágyúik erejébe és katonáik vitézségébe vetették.” 
Még az éjjel felállították az ágyúkat, másnap pedig megkezdődött a 
vár lövetése. Miután két bástyát kellőképp meggyengítettek, az ost-
romlók rohamra készültek, de ezt látva a védők szabad elvonulás re-
ményében feladták a várat.170  

 
Krasznahorka vára 

   Szendrő elvesztése után Bebek tárgyalásokba kezdett Schwendivel. 
A hadvezér Gyulai Zsigmond kamarai tanácsost küldte Bebekhez. 
György úr azt ígérte, hogy ha visszakapja Szendrőt, akkor hűséget 
fogad Miksa királynak és a pártjára áll. Miksa ebbe nem egyezett be-
le, mert ismerte György úr állhatatlanságát. Amikor Bebek ezt meg-
tudta, Gyulait az adott hitlevél ellenére fogságba vetette. Ekkor 
Schwendi parancsot kapott Szádvár elfoglalására is. Két erősséget 
építtetett a vár körül, egyet Jablonca közelében, egyet pedig Szögli-
geten, hogy ne lehessen se be, se kijutni a várból. Gondolta, így 
könnyen megadásra kényszerítheti Bebek feleségét Patócsy Zsófiát, 
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aki gyermekeivel együtt a várban tartózkodott vagy átpártolásra 
kényszerítheti a férjét. Bebek a veszélyt érezve Balai Kálmán nevű 
emberét küldte Schwendihez tárgyalni. Átállásáért cserébe azt kérte, 
hogy adják neki vissza Szendrőt, kapja adományba a határszéli 
Szakolca városát, valamint, hogy Miksa fizesse ki azt a 40000 ara-
nyat, amit János Zsigmond fizetett a törököknek a szabadulásáért. 
Schwendi nem volt hajlandó tárgyalni, amíg Gyalui Zsigmondot 
Bebek szabadon nem engedi. Ezt gyorsan megtette, és kijött Erdély-
ből a „bajoni várába”, majd újabb követet küldött Schwendihez. 
Lorántffy László útján azt üzente, hogy elszánta magát a király párt-
jára állni, kérte, hogy Schwendi bontassa el az ostromra készített pa-
lánkokat, valamint menlevelet kért, hogy Kassára vagy Tokajba me-
hessen személyesen tárgyalni a királyi seregek parancsnokával. 
Mindez elég hiteltelennek tűnt, mivel időközben Budára ment a pa-
sához, akihez állítólag János Zsigmond küldte. Schwendi nem volt 
hajlandó menlevelet adni neki. Megkezdődött a komolyabb ostrom. 
Schwendi Forgách Simont, Rueber János és Bornemissza János ha-
dait küldte a vár alá. Nemsokára a balogvári kapitány jelentette, hogy 
Bebek 300 lovassal Füleken van, és azon mesterkedik, hogy segítsé-
get jutasson be a várba. El is indult, azonban három kalauza az ellen-
ség kezébe került, ami visszafordulásra kényszerítette. Felesége köz-
ben a megadást javasló felszólítást utasította vissza, mondván: „Nem 
annyira asszonyi lelkű teremtés, hogy egy levéltől megijedve rögvest 
rá lehetne venni a megadásra.” 1567. január 6-án megérkezett 
Schwendi is az ágyúkkal. Az első ágyúállás megválasztása nem volt 
szerencsés, mert a várbeliek szétlőtték azt. Másnap kis híján a vezé-
rek is áldozatul estek a várbeliek ágyútüzének, mert a várat borító 
felhők vagy köd takarásában túl közel merészkedtek a falakhoz, de 
amikor felszakadozott a köd, a várbeliek azonnal lőni kezdtek. 
Schwendi és Forgách egymás felé fordulva beszélgettek, amikor egy 
ágyúgolyó repült el a homlokuk között. Mindez nem hátráltatta az 
ostromot, az új ágyúállások elkészültével megkezdődött a vár löveté-
se. Négy nap múlva már komoly sérülések mutatkoztak a falakon, 
egyes helyen le is dőltek a védőfalak. Az ötödik napon a várból 
Pethő Pétert küldték ki, hogy Forgách menjen be az átadási feltételek 
megbeszélésére. Ebben az ostromlók valami cselt gyanítottak, ezért a 
kérést elutasították. Ezután ment ki Wesselényi Farkas, aki azt kérte, 
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hogy Bebekné minden arany-ezüst holmiján kívül férje dolgait is ki-
vihesse, valamint a szolganép is lovastól, fegyverestől hagyhassa el a 
várat. Ezt Schwendi nem akarta megengedni, de Forgách rábeszélé-
sére mégis úgy döntött, hogy „az ostromlott asszonynak gyermekei-
vel együtt bántatlanságot biztosított, ugyanakkor megengedte, hogy 
minden aranyát, ezüstjét, selymét és egyéb anyagát kivihesse, csak a 
katonai felszerelést és a katonai lovakat nem.” A kezesek cseréje 
után, Wesselényi úrnője nevében aláírta a kapitulációs okmányt. A 
kivonulókat békében kísérték Torna várába. Bebek ekkor török se-
gélycsapatokkal Rimaszombatban volt, de a vár feladásának hírére 
kénytelen volt visszavonulni Fülekre.171 Nemsokára odament Patócsy 
Zsófia is, és onnan mindketten Erdélybe mentek.  
   Szádvár elestével a Bebek család összes magyarországi birtoka 
odaveszett, királyi kézre került. Ettől kezdve Erdélyben élt a család, 
ott kellett újra kezdeni mindent, bár erre György úrnak már csak ke-
vés ideje volt hátra, de ezt ő nem tudhatta.  
   1566-ban Szulejmán halálával és Szigetvár elfoglalásával nem ért 
véget a Habsburgok és a törökök, valamint az erdélyiek és a Habs-
burgok közötti háború. A fejedelem most már jobban megbízhatott 
Bebekben és őt is hajthatta a bosszúállás a birtokainak elvesztése mi-
att. Hadiügyekben a fejedelem Bekes Gáspár és az ő tanácsaira hall-
gatott. A két főúr azt tanácsolta János Zsigmondnak, hogy a háborút 
török segítséggel folytassák.172 Hasszán bég Eger és Tokaj felé tá-
madjon, míg az erdélyiek Kővár várát vegyék ostrom alá. Tehát az 
erdélyi seregek 1567 tavaszán megtámadták Kővárt. E vár ostromá-
nál Bebek is parancsnokként vitézkedett. Nem volt könnyű viadal. 
Miután a külsővár egyik bástyája az ágyúzástól leomlott, Bebek ro-
hamot rendelt el, de a védők azt visszaverték. Ezért Bebek egy másik 
rész lövetését is elrendelte. Nem sokkal később puskaporrobbanás 
miatt az egyik várkapitány súlyosan megsebesült, az elcsigázott vé-
dősereg figyelme pedig ellankadt. Ezt észrevette két ostromló katona, 
akik a várfalak közelébe merészkedtek kémlelődni. Szóltak a fejede-
lemnek és Bebeknek, akik azonnal parancsot adtak, hogy csendben, 
dobok és trombitaszó nélkül induljon támadásra az erdélyi sereg. Így 
a vár 13 napi ostrom után elesett.173 Innen a sereg Nagybányához 
ment, ahol a város megadta magát, de a vár nem. A fejedelem 
Bebekre bízta a főparancsnokságot. Ő szabad elvonulást ígért a vé-
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dőknek, de mivel azok nem álltak rá, felgyújtatta a palánkfalakat és 
szabályos ostromba kezdett. Az erdélyieket segítette, hogy e várban 
is lőporrobbanás történt, amely megölte a védők nagy részét, vala-
mint kigyulladt a vár. Az ostromlók azonnal támadásba kezdtek, de 
kétszer is visszaverték őket. János Zsigmond már a visszavonuláson 
gondolkodott, látva a nagy emberveszteséget, de Bebek és több had-
nagy rávette őt a további támadásra. Ez megpecsételte a vár további 
sorsát.174 János Zsigmond szerette volna folytatni a sikeres hadjáratot 
Kassa felé, de megbetegedett, így a folytatás abbamaradt. 
   A fejedelem súlyos betegsége azonnal felvetette az utódlás kérdé-
sét. Hírek szerint a fejedelem fő emberei, Bekes Gáspár, Hagymássy 
Kristóf, Csáky Mihály és Bebek már az egész országot lekenyerezték 
a maguk számára. Zay Ferenc augusztusi levele szerint titkon „ma-
guknak működnek”, de fejedelemnek Török Bálintot ajánlották. Az 
utolsó adatom Bebekről szeptemberből van, a hír szerint, mivel nem 
lehet fejedelem – János Zsigmond időközben felgyógyult – Bebek 
Miksa király kegyelmét kérte, de nem kapta meg. Valamikor 1567 
őszén halt meg, vele férfiágon kihalt a Bebek család.175  
   Forgách így jellemezte őt: „A fiú nem csak utolérte, hanem felül is 
múlta apja bűneit. […]apai örökségét oktalanul elvesztegetvén, 
semmivel sem élt különben: jó katona volt, de nyelve, életmódja és 
erkölcsei miatt mindenki másnál hitványabb.”176 
 

 

Bebek György aláírása 

   Bebek Györgynek négy lánya volt. Zsuzsanna 1580. június 26-án 
ment férjhez Küküllővárban somlyói Báthori Istvánhoz. Fennmaradt 
a vőlegény és az anya esküvői meghívó levele Beszterce város-
ának.177 Hét gyermeke született, de csak kettő élte meg a felnőttkort, 
Báthori Gábor, a későbbi erdélyi fejedelem és Anna. 1595-ben halt 
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meg. Bebek Judit 1582. szeptember 23-án esküdött örök hűséget 
Kendy Ferencnek. Házasságukból egy kislány Zsófia született.178 
Bebek Anna Báthori István testvéréhez, Gáborhoz ment feleségül. 
Gábor a család fekete báránya volt, mert a katolikus Báthoriak közül 
ő protestánssá lett.179 1586-ban hunyt el feleségével együtt pestis-
ben.180 A negyedik lány, Zsófia valószínűleg fiatalon meghalt. 
Patócsy Zsófia férje halála után, 1571-ben próbálta visszaszerezni a 
magyarországi birtokokat, de hiába könyörgött a maga és négy lánya 
nevében.181 Zsófia asszony nem ment többet férjhez, 1583-ban halt 
meg, Külüllőváron temették el.  
 
Mi maradt a Bebekek után ?  
   A rossz hírük bizonyosan: „Sok hadakozók, vérontók, nyúzók, fosz-
tók, kik sok szörnyű dolgot műveltek ez előtt húsz esztendő felé is 
csak Magyarországban is: Török Bálint, Móré László, Basó, 
Bebekek, Balassiak, Homonnaiak, és többek: egyik másikra törvén 
kevélységükben, irigységükben, bosszúállásukban és fösvénységük-
ben.” – látta a kortárs Bornemissza Péter.182  
 
   De a jó hírük is fenn maradt.  

„ Egészségöm tudjátok, 
Ha krónikámat halljátok, 
Szendörői gallyában, 
Bebek Ferenc házában. 
 
Az ínöket zengettem, 
Az nótáját pengettem, 
Issza Bebek jó borát, 
Törölgeti tarkóját. 
 
Isten lássa jovával, 
Az két szép magzatjával, 
És ű asszontársával, 
Vitézlő jámborokkal!”  (részlet) 

 
   Az ismeretlen szerző valamikor az 1530-as években írta költemé-
nyét Bebek szendrői várában. Ugyanitt született 1561-ben már Bebek 
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György idejében, a magyar irodalomban Szendrei Névtelenként is-
mert költő műve a Szilágyi Mihály és Hagymási László históriája 
című költemény.183 Melius Juhász Péter pedig két teológiai témájú 
könyvét ajánlotta Bebeknek és nejének Patócsy Zsófiának.184 Bebek 
Judit Balassi Bálintot ihlette egy szerelmes vers megírására. A Nem-
zeti Múzeumban nézelődve pedig felfedezhetjük György úr aranyos-
ezüstös szablyáját, egy valahol török földön készült remekművet, 
markolatgombjában ott a címer és a G(eorgius) B(ebek) monog-
ram.185 
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ról. Harmadik könyv Erdély, Moldávia és Havasalföld fekvéséről (1538-
1539). In: Krónikáink magyarul. III./3. Bp., 2008. 96. o. 

127 Veress 84-85. o. 
128 Veress 100-101. o. 
129 Majláth Béla: Maylád István 1502-1550. Magyar Történeti Életrajzok. 

Bp., 1889. 95-96. o. 
130 Veress 128-132. o. 
131 Veress 135-137. o. 
132 Monumenta III. 528. o. 
133 Szuhogy-Csorbakő vára. In: Nováki Gyula-Sárközy Sebestyén-Feld István: 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye várai az őskortól a kuruc korig. Buda-
pest-Miskolc, 2007. 120-121. o. a továbbiakban: Zemplén megye várai 

134 Istvánffy I/2. 180. o. 
135 Csorba Csaba: Vég-Gyula várának históriája. Bp., 1985. 99. o. 
136 Aldana 204. o. 
137 K. Végh Katalin: Boldogkő. In: Várépítészetünk. Szerk.: Gerő László 

Bp., 1975. 116, 119. o. 
138 Szederkényi 
139 Sarusi Kiss 94-95. o. 
140 HK 1895. 400. o. 
141 Demkó Kálmán: Magyarország hadiereje a XVI. században. HK 1916. 

30. o. 
142 Németi Ferenc Bebek Györgynek 1557. dec. 11. Idézi: Veress 450. o. 
143 Fallenbüchl Zoltán: Magyarország főispánjai 1526-1848. Budapest, 

1994. 77. o. 
144 Csorba Csaba: Várak a Hegyalján. Bp., 1980. 53. o. 
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146 Forgách 356-358. o. 
147 Forgách 356. o. 
148 Forgách 163. o. 
149 Nádasdy Tamás levele Kanizsai Orsolyának 1559. nov. 16. In: „Szerel-

mes Orsikám” A Nádasdyak és Szegedi Körös Gáspár levelezése. Ma-
gyar levelestár. Bp., 1988. 245. o. 

150 Bebek György levele nejének 1559. dec. 8. In: H. Németh 407. o. 
151 Dávid Géza-Fodor Pál: „Ez az ügy fölöttébb fontos” A szultáni tanács 

Magyarországra vonatkozó rendeletei (1559-1560, 1564-1565). Bp., 
2009. 133. o a továbbiakban: Dávid-Fodor 

152 Felsőgagy-castellum. In: Zemplén megye várai 144. o. 
153 Botta István: Huszár Gál élete, művei és kora (1512?-1575). Bp., 1991. 

212. o. 
154 Istvánffy I/2. 321-322. o. 
155 Istvánffy I/2. 325-326. o. 
156 Dávid-Fodor 201. o. 
157 Dávid-Fodor 230. o. 
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159 Marczali Henrik: Regesták a külföldi levéltárakból. Bp., 1882. 66. o. 
160 Takáts Sándor: Bebek György. In: Takáts Sándor: Régi idők, régi embe-
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161 Marczali Henrik: Regesták a külföldi levéltárakból Bp., 1882. 72. o. 
162 Istvánffy 1/2. 437. o. 
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164 Pálffy Géza: Egy meghatározó kapcsolat Európa és Magyarország kö-
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(1522-1583). In: Egy emberöltő Kőszeg szabad királyi város levéltárá-
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 (Forrás: A Szádvárért Baráti Kör honlapja. Közzétéve: 2014. július 29.) 
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