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Bebek György.

A XVI. század derekán alig akadt nálunk 
hatalmasabb és gazdagabb magyar főúr Bebek 
Györgynél. Több mint harminc kővárat és kas
télyt mondhatott a magáénak. Birtokainak s 
gazdaságainak se szeri, se száma nem volt. 
Vadaskertjeinek híre még az ország határán is 
átszállóit. Falkaszámra tartotta a drága va
dászó ebeiket s a vadászatokban felesége és lá
nyai i s . résztvettek. Hópénzes katonája, jar- 
galó * vitéze és szolgáló atyafia (familiáris) 
annyi volt, hogy a maga szakállára is hada
kozhatott. Jó maga bátor és vitéz katona híré
ben állott, aki a félelmet és a veszedelmet nem 
ismerte. A törökök portyázó csatáit (csapatait) 
nem egyszer megugrasztotta, s egyik szép győ
zelméhez még a nádorispán is melegen gratu
lált volt neki. Mint a végbeli vitézek általában, 
Bebek György is mód nélkül szerette a vígan 
való lakást, a bort és a dalt. Szendrő várának 
falai gyakran visszhangoztak a magyar lanto
sok és énekmondók hangjától. Bizony nem egy 
közülök állandó lakója is volt Bebek várainak. 
Az egyik névtelen hegedősünk maga írja, hogy

• Jargaló vitéznek az évi zsoldra (ad annnum 
sallarium) szerződött katonát mondották.
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énekét Bebek várában zengette s nótáját is ott 
pengette.* S hogy jól tartották őt ottan, ki
világlik versének e sorából:

Issza Bebek jó borát,
Köszörüli tarkóját.

A XVI. század legnagyobb költője: Ba
lassa Bálint is megénekelte Beljek Györgynek 
egyik leányát, Juditot. Tudott dolog, hogy Szi
lágyi és Hajmási szép históriáját is Szendrő 
várában szerezte egy ismeretlen hegedős. Ki 
tudja, hány ilyenféle vers és virágének támadt 
még ott, ahol mindég két kézzel fogadták a lan
tosokat és a hegedősöket. Bizony-bizony ezek a 
jó emberek is azokat a helyeket keresték, ahol 
jó borral tartották őket s ahol jól megterített 
asztal várt reájuk. S hol akadhattak ilyesmire, 
ha nem Bebek György váraiban ? Hiszen itt 
a dáridó nap-nap után folyt. S amint a vendég
látásban, úgy az ivásban is alig akadt párja jó 
Bebek Györgyünknek. Torda Zsigmond szám
adásaiban olvassuk, hogy 1559-hen vendégül 
látta Bebek Györgyöt, aki aztán négy nap és 
négy éjjel egyfolytában mulatott. S miután 
négy hordó bort megivott, lóra kapott s mintha 
mi sem történt volna, szépen haza lovagolt.**

Amint ez az eset is mutatja, Bebek a része
gesek közt is jó részeges volt. Azaz, hogy a bor 
soha le nem teperte őt. Mint katona szintén

• E kiadatlan hegedős-ének a Körmendi levélt, 
missllesei közt van.

** Torda Zsigmond számadásai a Közös pénzügyi 
levéltár Hung. 14345. fasc. aTantum vini selecti exhausit 
quatuor rubei et albi. Traxit convivia non tantum per 
dies, séd etiam per noctes. Quint© die discessit.* Tehát 
csupán a kiválóbb borból négy hordóval ivott meg s 
négy napon át éjjel-nappal mulatott.
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helytállt magáért mindemkor. Ha a politikai és 
hadi viszonyok e korban nem állottak volna 
visszájára, őkigyelme bizonyosan vezetősze
repet játszott volna. Azonban birtokainak java
része János Zsigmond fejedelem országa és a 
török hódoltság között feküdt. S mivelhogy 
ezek hadi lábon állottak volt a bécsi királlyal, 
Bebek Györgynek alkalmazkodnia kellett a 
viszonyokhoz, máskülönben a birtokát vetette 
volna kockára. Nem ingadozás, neon állhatatlan- 
ság és pártütés volt ez az ő részéről, hanem a 
saját jól felfogott érdekeinek a követése. János 
Zsigmonddal tartott, mikor ennek hatalma nö
vekedőiéiben volt. A törökhöz szított, mikor 
ennek erejétől kellett a javait féltenie. Ferdi- 
nánd király kegyeit kereste, mikor a királyi 
seregek győzedelmes harcokat vívtak János 
Zsigmond és a török hadaival. Az 1554. évben 
még barátságos leveleket váltogatott a budai 
pasával és segítséget kért tőle Ferdinánd király 
ellen.* Más török urakkal is levelezgetett s jó 
szomszédságot tartott.

Ezek a dolgok, no meg aztán a különféle 
garázdálkodás és erőszakosság Ferdinánd ki
rály híveivel szemben, azt eredményezték, hogy 
Bebek Györgyöt és édesapját, Ferencet, hűtlen- 
ségi pörbe fogták. Az 1556. évi országgyűlés az
tán mindkettőjüket el is ítélte. **

• Bécsi állami levéltár, Turcica: Mehemet basa 
1554. júli 5-én írja például Budáról Bebek Györgynek, 
hogy előbbi levelei a vízbe merültek, do az utóbbit, 
melyben segítséget kér Ferdinánd király ellen, meg
kapta. — Hazzon oda basa ugyanez év júni 27-én ló
szerszámot küldi Bebeknek Pestről, s pompás lovat kiuál 
neki.

*• A 24. törvénycikk szerint »infldelitatis nóta dam- 
nati ct publice proseripti sunt«.



7 0

Az ítéletet könnyebb volt kimondani, mint 
végrehajtani! Különben is ez időtől kezdve 
Bebek Ferdinánd király felé kezdett hajolni. 
A király 1557-ben két kézzel fogadta Bebek 
György látszólagos megtérését.* Még biztos vá
rat is ígért neki és családjának, mert attól tar
tott, hogy a törökök maguknak nyerik meg az 
ingadozó embert s a leikével egyetemben a vá
rait is elhódítják.

Ez időtől kezdve Bebek Györgyöt a harcos 
végbeli vitézek élén találjuk. Portyázgat, lest 
vet, száguld, várt száll, amint az idő és alka
lom magával hozza. Váraiban mindig akadtak 
előkelő török rabok, pompás török lovak. Török 
rabjaival emberségesen bánt. Ilyeneket mások
tól is vásárolt, még pedig igen nagy pénzen. 
Ügy látszik, tudta, hogy a jeles török rab az 
aranynál is többet ér ; mert akadtak magyar 
főrabok, kiket pénzen nem, de előkelő török 
rabbal könnyen lehetett megváltani.

Bebek György a harcon kívül a vadászatot 
és a madarászatot is szenvedéllyel űzte. Abban 
az időben a leghíresebb sólymai, a legjobb va
dászkutyái neki voltak. Az utóbbiakból egész 
falkája volt neki. A vadászatban — amint em
lítők — a felesége s a lányai is résztvettek. 
Családját nagyon szerette, tehát azt minden jó
ban és kellemesben részesítette. Ha abból a 
ragaszkodásból, amit tisztjei és az alkalmazott
jai tanúsítottak iránta, következtetnünk sza
bad, akkor Bebek Györgyöt emberséges jó em
bernek kell tartanunk. A bajban az embert

• Bécsi állami levéltár, Memóriáié, Ferdinánd 
király várat kínál Bebeknek. (»quia si Turca percipiet 
animum dicti Georgii Bebek, quod se inclinasset* etc.)
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még jó barátai is cserben szokták hagyni; 
Bebek Györgyöt a legnagyobb bajában még a 
sz o lg á i sem hagyták el, s magára hagyott csa
ládját úgy védték, mintha a gazdájuk is mellet
tük lett volna.

Bebek György vitézi hírneve a delelőjén 
állott, mikor hirtelenül és váratlanul olyan 
csapás érte őt, amely évekig tartó rabságot zú
dított a nyakába s emellett egész jövőjét tönkre
tette. Az 1562. évben történt ez. Abban az idő
ben, mikor a török és a magyar vitézi élet, a 
lovagias vetélkedés s a kölcsönös lelkesedés 
mindenkit viadalra nógatott, mikor a vitézi 
névnél s hírnél semmit nagyobbra nem tartot
tak, mikor mindenki a zöldbe borult mezőre 
igyekezett. Ez volt akkor a vitézi erények 
iskolája, a lovagias bajviadalok helye. Ide 
vágyott Bebek György is, itt kereste ő is a 
hírt és nevet. Nem is ülhetett otthon, akit 
a lantosok és a hegedősök oly sokszor meg- 
cnekeltek, aki vezetőember volt még a leg
jobb vitézek között is. S Bebek csakugyan 
harcolt, még pedig szerencsével. De hát őki- 
gyelme nem volt eléggé óvatos s így sze
rencséjét hamar elröppentette. Volt Bebek- 
nek egy Török Ferenc (Húszain) nevű pribékje. 
Ez a csalfa ember megszökött tőle s volt gaz
dájánál, Haszán fiileki bégnél talált új otthont. 
Az 1562. évben Török Ferenc ismét visszajött 
Bebekhez s minden módon kedvibe erőlködött 
jutni. Ez sikerült is neki. Bebek megbízott 
benne, bár tudhatta, hogy a pribék ördöggel 
bélelt álnok nemzetség s amit a hídon fogad, 
azt á szárazon meg nem tartja. Az egykorú 
levelek híradása szerint a pribék y>Bebeknek 
szín alatt Fülek várának titkon való megvé
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telét fogadta volt. Rövideden napot és helyt 
hagytak volt, hol várja Bebek a pribék jel- 
tételét.«*

A merész, de biztató kalandra a tiszai ré
szek legnagyobb vitézei jelentkeztek. Megjött a 
hős Mágocsy Gáspár, a vitéz Rákóczi György, 
Balogh Menyhárt, Nagy Gáspár, Básty Zsig- 
mond, aztán az országos hírű Sárközy Mihály 
6 mások. Bebek György öt-hatszáz főből álló, 
válogatott pompás sereggel indult a pribéktől 
kijelölt helyre, hogy lesbe csalja a vitéz Ha
szán béget és seregét. Azonban, ahol a pribék 
Bebeknek a helyt kijelölte volt, ott állította 
föl Haszán bég a török lest. Bebek hadával 
gyanútlanul ment a lesre s ott veszett a serege. 
Hiába küzdöttek ő és vitézei a törökkel ; hasz
talanul próbálták a törökök gyűrűjét áttörni, 
nem sikerült nekik. Kétszáz magyar lovag és 
hatván gyalog elesett, a többi Bebekkel együtt 
jobbára rabbá esett. A 7—8 száz főből álló pom
pás seregnek ez lett a szomorú vége.

Bebek szerencsétlenségének a híre hihetet
lenül gyorsan terjedt el itthon és külföldön. A 
hír nyomában mindenütt rémület támadt, mert 
egész sereg magyar kastély és vár veszítette el 
őrségének a javát s így attól lehetett tartani,! 
hogy a török valamennyit megszállja. Hála ZayJ 
Ferencnek, a kassai főkapitánynak, ő az első 
hír hallatára azonnal intézkedett, hogy a ve-

• Bécsi állami levéltár : Turcica, több jelentés szél 
erről. Draskovich Gáspár például Jászéról írja 1562. júni 
22-én, hogy Török Ferenc árulása nagy csapást hozott, 
e vidékre. Bútul rászedte a mieinket. »Me — írja 
tovább — arduissimae impedierunt causae, cur et ego 
non potuerim interessé, ex isto infel icissimo casu partéé 
istae sunt in gravissimo periculo constitutae, omni 
praesidio et militaribus viris denudatae.«
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szélyeztetett várakba őrség menjen. Záy maga 
nem távozhatván Kassáról, helyettesét: Tör- 
telyi Kún Balázst bízta meg a teendőkkel. Kán 
Balázs június hó 21-én jelenti aztán a király
nak, hogy Bebek, Mágochy Gáspár, Sárközy 
Mihály, Rákóczi György stb. rabságba estek. 
Fülekre négyszáz foglyot és nyolcvan levágott 
fejet vittek. A törökök a levágott fejeket föl
ajánlották Bebeknek. Hír szerint — írja Kún — 
Mágochyt lefejezték. Én Bebek helyett a vitéz 
Kapocsy Pálra bíztam Szendrő várát.

Két nappal későbben Kún Balázs újra írt 
a királynak, hogy most már biztosan tudja, mi 
történt Füleknél. Bebek és Sárközy Fülek vá
rában ülnek vasban. Mágochy Szabatka várá
ban halálos sebében meghalt. (?) Az elhagyott 
várak őrizetét Zolthay Istvánra és Kapocsy 
Pálra bízta.

Ez utóbbiak aztán Torna várából írták Kún 
Balázsnak, hogy csodahíreket hallanak. Bebek 
— írják — hír szerint két kővárat és négy török 
rabot ígért feje váltságáért. »Kérjük az Iste
nért, hogy hova hamarabban lehet, küldje ke
gyelmed az népet. Mágochyné asszonyom jó né
ven veszi kegyelmed jóakaratját, kit meg is 
akar szolgálni mind az ő urával egyetemben, ha 
az Úristen kiszabadítja. . .  Az kiket Bebek uram 
az ő rabjain kiszabadított, ezek : Rákóczi 
György, Balogh Menyhárt, Nagy Gáspár és 
Básthy Zsigmondi

Kún Balázs Malády Mihállyal és Kapocsy 
Pállal Szendrő várába menvén, onnét jelenti, 
hogy Bebeknek Szárd nevű várában Darvas 
György kapitányt óvatosságra intette. Csoda
dolog, — írja tovább — hogy a török Balogh 
Menyhárt szendrői udvarbírót, Rákóczi György
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fővezért több mással egyetemben váltság nélkül 
elbocsátotta. Bebek épp most írt levelet ide 
Szendrő várába Rákóczi Györgynek. A levélben 
a többi közt ezt írta: »Tudod György uram, hogy 
én szabadítottalak ki a rabságból s te idáig 
egyetlen szót sem írtál nekem. Mi dolog ez?«

Különben — írja Kún Balázs — Rákóczi 
György Kávássy László főkapitány és Kapocsy 
Pál kapitány előtt kijelenté, hogy őt megesküd- 
tették Szendrő átadására. Bebek Hidajet agát, 
a budai basa vejét a füleki bégnek ajándékozta. 
Mehmet agát is oda akarja adni, de Bebekné 
nem engedi. *

Amíg ezek a dolgok Bebek váraiban történ
tek, addig ő maga mindent megtett, hogy rab- 
társain segítsen s hogy a maga szabadulását is 
előmozdítsa. Bebek emberségét és áldozatkész
ségét hirdeti, hogy minden erejével és költsé
gével rabtársai szabadonbocsátásán fáradozott.

Haszán, a győztes füleki bég előkelő fog
lyaival igen emberségesen bánt. Bebek sem 
vesztette el a fejét s azonnal intézkedett várai 
dolgában s a rabok kiszabadítása ügyében. Irt 
a feleségének, pénzt, élelmet és ruhaneműt ho
zatott a maga és társai számára Fülek várába. 
Majd meghagyta otthon lévő tisztjeinek, hogy 
fő török rabjait azonnal bocsássák szabadon. A 
fő török rabok elbocsátásának csakhamar meg
lett az eredménye. Zay Ferenc főkapitány 1562 
július 24-én Kassáról már azt jelenti a király
nak, hogy Bebek főtisztjeit a török mind sza
badon bocsátotta, még pedig váltság nélkül. így  
szabadult meg Rákóczi György, a Perényiek 
hadának csatavezető kapitánya, Balogh Meny-

* E levelek mind a bécsi állami levéltár Turcica 
és Hungarica gyűjteményében vannak.
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hárt szendrői udvarbíró, Básty Zsigmondi Nagy 
Gáspár, stb. Ezek az urak — írja Zay — saját 
ruhájukban, lovaikon, fegyveresen jöttek haza, 
ami eddig a rabok történetében soha elő nem 
fordult. Valami nagy dolog rejlik e mögött. Rá
kóczi György nem is titkolja, hogy egyedül Be- 
beknek köszönhetik a szabadulásukat. #

Ezen év őszén a súlyosan megsebesült Má- 
gocsy Gáspár is kiszabadult. A sarca fejében 
azonban roppant összeget, tizennégyezer ara
nyat kellett fizetnie. Mivel ilyen összeggel ab
ban az időben sem ő, sem más nem rendelkezett, 
Debrecen, Szikszó és Rimaszombat városok ad
tak érette a töröknek kezeslevelet. Mágocsyt 
— írja Zay — a törökök szerették volna a ma
guk ügyének megnyerni, de ő inkább választó 
a halált, mint a hűtlenséget. **

A végbeli szokástörvény szerint az elfogott 
török pasák, szandsákbégek és bégek a magyar 
királyt illették. Ez a szokás a törököknél is 
járta; nekik ugyanis a magyar főrabokat a 
szultánnak kellett küldeniök. Bebek és társai 
imigyen Konstantinápolyba kerültek. Augerius 
Busbeck császári orátor (követ) 1562 július 
21-én jelenti a portáról Bécsbe, hogy Bebeknek 
és társainak gyászos bevonulása e hó 11-én tör
tént. Az aják-diván előtt a nagyvezér kemé
nyen megdorgálta Bebeket és társait. íme — 
mondá — ti magyarok így tartjátok meg a bé
kességet ! ##*

Bebekkel együtt hozták Konstantinápolyba

• Ugyanott.
*• Ugyanott.

**• Busbeck azt is megírta Bécsbe, hogy Bebek 
valószínűleg áttér a török hitre. (»Hungaris — írja — 
infeetoe eese Oermanos, Garmanis Hungaros.«)
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Sárközy Mihályt, Ajnácskő és Boldogkő várai
nak az urát is. Erről a főárról Istvánffy Miklós 
történetírónk azt állítja, hogy Haszán bég mind
járt az elfogatásakor kegyetlenül kivégeztette. 
Ez az állítás azonban valótlan. Ilyen bolondot 
Haszán bég sohasem mívelt. Hiszen az előkelő 
rab nagy értéket képviselt s az ilyen értéket 
még a törökök sem szokták az ablakon kivetni ! 
Különben Sárközy uram még 1566-ban is jó 
egészségben raboskodott s éppen ez évben ígért 
maga helyett hat török főrabot és 600 tallért.

Bebek György konstantinápolyi rabsága 
igazában nem is volt rabság. Vagy legalább is 
nem olyan volt, amilyennek a török rabságot 
itthon képzelték. Levelezhetett ismerőseivel; 
látogatókat fogadhatott; pénzt küldethetett ma
gának. A törökök úgy bántak vele, ahogy egy 
fővitézzel szokás volt. Mivel egykoron igen jó 
lábon állott a török urakkal, szentül hitte, hogy 
hamarosan kiszabadul fogságából. Hiú remény 
volt e z ! Bebeknek harminckét vára volt. 
Ezekre a török nagyon áhítozott. A nagyvezér 
és a díván tehát azon fáradozott, hogy Bebeket 
törökké tegyék. A konstantinápolyi követ 1562 
november 14-én azt jelenti róla Bécsbe, hogy a 
Fekete-tenger tornyában (in turri maris nigri) 
őrzik őt Krusics János főkapitánnyal együtt, 
azonban e hó végével Konstantinápolyba hoz
zák őt. Az erdélyi fejedelem — írja az orátor — 
minden követ megmozdít kiszabadítása ügyé
ben. Bebek 15.000 aranyat, az erdélyi fejedelem 
8000-et ígér sarca fejében Hally pasának. Ez 
azonban hevesen követeli Bebek körülmetélte- 
tését. Azt is kívánja, hogy Bebek összes birto
kát mint török szandzsákságot kapja vissza. A 
szerencsétlen Bebek ide-oda kapkod ; maga sem
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tudja mit csináljon ! Egyszer felségedet kéri ki
szabadítására, máskor az erdélyi fejedelem tá
mogatásáért könyörög, ö  maga mondja, hogy 
a hajótörötthöz hasonló, aki minden szálacska 
után kapkod, hogy a partra vergődhessék. Bi
zonyos dolog, hogy Bebek fölötte állhatatlan és 
ingadozó ember. A minap Miksa királynak is 
írt.*

November hó 28-án az őrá tor már azt je
lenti, hogy Bebek Konstantinápolyba érkezett, 
ahol levelek vártak reá feleségétől és kapitá
nyaitól. Az erdélyi követ és Ferenc diák erősen 
dolgoznak kiszabadítása dolgában. Bebekné 
pompás arany serleget küldött Hally pasának.

Ezenközben Bebek egyik levelet a másik 
után írja a királynak ; •* örök hűséget ígér 
neki, ha fogságából kiszabadítja- Ugyanígy iro
gat az erdélyi fejedelemnek is. Bár mind az er
délyi fejedelem, mind a király megkísérlé Be
bek kiszabadítását, sehogysem sikerült az. Me- 
hemed nagyvezér ugyanis csak a frigytörőt 
látta Bebekben, aki békesség idején is hadat 
indított a törökök ellen. Bebeknek a neve —

• Albertus de Wyss ex Constantinopoli 1562. nov. 
14. (»Hally pássá vehementer sollicitat, ut Bebekus cir- 
cumcieus fiat Turca atque omnia sua fortalitia in prin- 
cipis Turcarum potestatem tradat et poetea more Tur- 
cico accipiat zanchyachatum ipse Bebekus in partes 
rapitur varias atque om n ia tentat, nunc majestatis 
opem implorat, nunc apud Transilvanum auxilium 
querit« etc. A követi jelentés szerint Bebek maga 
mondja, hogy ő olyan mint a hajótörött, aki minden 
szálba kapaszkodik, hogy a partra juthasson.)

•• Bécsi állami levélt. Turcica. Az 1562. év okt. 
26-án (in novo castro penes Nykra) azt írja a király
nak, hogy sok rosszakaratú ember van, akik az ő rab
sága alatt gonosz híreket terjesztgetnek róla.
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mondá Mehemed nagyvezér — a magyar etimo
lógia szerint az ebektől származik. Ki kell ir
tani az olyan embereket, akik örökösen hadat 
és mozgalmat támasztanak.

Mehemed nagyvezér haragjához járult még 
az is, hogy a szokásos adó és ajándék megérke
zését hiába várták Konstantinápolyban. S mi
vel az előbbi évben elbocsátott előkelő spanyol 
rabok sem küldték meg a sarcukat, Bebek ki
szabadításáról egyelőre szó sem lehetett. Vissza
vitték őt a Fekete-tenger mellett lévő új to
ronyba s azontúl onnét (ex Bokoz Kezy penef 
nykra maré) Írogatja leveleit.

Időközben a felesége is minden követ meg
mozdított ura kiszabadítására. Két lányával 
felment Bécsbe is, hogy személyesen kérje a 
király támogatását. Bécsben udvariasan letar
tóztatták őt a leányaival együtt s ezalatt 
Szendrő várába német őrséget vetettek.*

Meghallván ezt Bebek, 1563 január 23-án a 
Fekete-tenger mellől írt levelében megható 
sorokkal kéri a királyt, bocsássa szabadon az ő 
legkedvesebb feleségét és szeretett gyermekeit.**

Kérése meghallgatásra talált. Maga a ki
rály levelet írt Bebeknek, melyet Molnár Mi
hály komáromi vajda vitt Konstantinápolyba. 
Május hó 1-én Bebek köszöni a királynak köz
benjárását s egyúttal védelmébe ajánlja magára 
hagyatott feleségét s gyermekeit. Május 11-én

* A király 1562. dec. . 13-án ezt irta a szultánnak 
Bebekről: sne patiotur dictum Bebekum sollicitarl vei 
simulari ad faciendnra aliquid, quod conditionibns pacis 
repugnet.*

•• Dátum ex turri Bokoz Kezy penes nykra maré 
(»dimittat carissimam uxorem et liberó* meos«).
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pedig De Wyss Albert orátor jelenti, hogy őfel
sége levelét átadta Bebeknek.*

A király parancsára De Wyss is, meg az 
erdélyi fejedelem is folyton tárgyalt és tanács
kozott a pasákkal Bebek kiszabadítása ügyé
ben. Nehezen megy a dolog, — írja ápril 28-án 
De Wyss — mert sem az adó, sem az ajándék 
nem jön. Bebekkel együtt van fogva Krusics 
János, Koháry Imre, Doncsy Ambrus és Sár- 
közy Mihály. Ezeken kívül jelentéktelenebb 
rabok is voltak ott. De Wyss ugyanis azt jelenté 
Bécsbe, hogy Bebek 50 török rab szabadon bo
csátását és 10.000 aranyat ígért sarca fejében. 
Erdély is hajlandó 8000 arannyal hozzájárulni. 
A Fekete-tenger tornyában most 24 rab van. 
Ezek a szultánnak 6000 aranyat, Hally pasának 
pedig 2000 aranyat ígértek az ajándékokon 
kívül.**

Mivel a rendek is sürgették Bebek kiszaba
dítását s mivel az erdélyi fejedelem is erősen 
dolgozott ez ügyben, Ferdinánd király is utasí
tásul adta portai követének, hogy minden követ 
megmozdítson Bebek szabadulása érdekében; 
mert ha az erdélyi fejedelem szabadítja őt ki, 
bizonyára az ő pártjára áll. A többi rab kisza
badítása ügyében — írja a király — csak az

* Konstantinápoly, 1563. május 11. Tanácskoztam 
Hally basával — írja De Wyss — s talán sikerül Kru- 
sicsot és Bebeket kiszabadítanom. Fölséged levelét át
adtam Bebeknek.

•• De Wyss írja a többi közt: »Deprecatus sum 
etiam pro Georgio Bebek et aliis captivis in turri moris 
nigrk etc. Most — úgymond — Hally és Mehemet basák 
sok jó indulattal vannak, talán sikerül a kiszabadítá
suk. Október hó 15-én újra jelentést küldött De Wyss 
Bécsbe ezen ügyben.
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esetben tégy meg mindent, ha ez költségünk 
nélkül megeshetik.* (1564 június 28.)

Mivel arról szó sem lehetett, hogy a törökök 
Bebeket sarc nélkül bocsássák el, Ferdinánd ki
rálynak és követének fáradozása teljesen célta
lan és haszontalan dolog volt. Az erdélyi feje
delem — amint említők — már kezdetben nagy 
összeget ajánlott fel Bebekért. Az 1564. évi de
cember 2-án a szultánhoz bocsátott levelében 
még kezességet is vállal Bebek sarca és hűsége 
ügyében. Amíg a sarcát ki nem fizeti, — írja a 
fejedelem — őriztetni fogom őt. Eddig is gon
dom volt a családjára s a tisztjeit is folyton 
buzdítottam, hogy a várakat át ne engedjék a 
németeknek.**

Az erdélyi fejedelem levelének megvolt a 
hatása. Bebek már szabadon járhatott Konstan
tinápolyban s maga szőhette tovább szabadu
lása fonalát. Az 1565. év március 2-án az orátor 
már jelenti Bécsbe, hogy Bebek hosszasan tár
gyalt Hally pasával. Vidáman mosolyogva tért 
vissza házába. Fölséged — írja az orátor — 
bizonyára elfoglaltatta már ez állhatatlan em
ber várait s így nem sokat árthat majd otthon. 
Itt ugyanis megfogadta, hogy mindig hű marad

• Ferdinánd király De Wyes Alberthoz 1564. júni 
28. Bécs : »Omnem lapidlem moveas ut Georgius Bebek 
non ad instantiam Alii quondam Johannis. . .  séd nostri 
intuitu una cum ipso Krusithio liberetur et ambo cum 
nunciis nostris ad nos liberi remittantur.< Ha — írja 
tovább a király — Kohári Imrét, Sárközy Mihályt és 
Doncs Ambrust költség nélkül kiszabadíthatod, tedd 
meg.

•• Álba Júlia, 1564. dec. 2. »Ego enim — írja a feje
delem — pro ipsius fldelitate et adimplendis pro miséié 
sponsor faetus sum, quod ex manibus nunquam dimit- 
tetur, nisi promissis satisfeceriU etc. (Bécsi állami 
levélt. Turc'lca.)
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az erdélyi fejedelemhez és a törökhöz. Az Isten 
büntesse meg ezt az álnok embert !*

Néhány nappal későbben (március 8-án) a 
követ már azt jelenti, hogy a szultán fölséges 
paripát küldött Bebeknek, gyönyörű szerszám
mal és egy tízezer oszporát tartalmazó erszény
nyel. Bebek március 6-án vont arany ruhában 
megjelent a díván előtt s megcsókolta a szultán 
kezét. E pillanattól kezdve szabad ember volt. 
A vezérek és a pasa még négy pompás lovat s 
egyéb drágaságot adtak neki ajándékul. Bebek 
megfogadta itt, hogy megbosszulja a Tokajban 
megölt magyarokat, akiket Schwendi katonái 
hánytak kardra< Az Isten verje meg ezt az is
tentelen Bebeket, akiben a hűségnek és az okos
ságnak nyoma sincsen.**

Március 13-án Bebek már Erdély felé in
dult. János Zsigmond fejedelem április 15-én 
köszönte meg a szultánnak, hogy Bebek Györ
gyöt neki ajándékozta.***

Ha igazat adhatunk a konstantinápolyi je
lentéseknek, úgy Bebek rettentő árt fizetett a 
szabadságáért. A török foglyokon kívül ugyanis 
30.000 aranyban állapították meg a sarcát. Oly 
összeg volt ez abban az időben, hogy egy ország 
egész adója is kitelt volna belőle. És ez össze
gért az erdélyi fejedelem jótálló it! ****

• Ugyanott.
•• Ugyanott.

*** Az erdélyi fejedelem 1565. aug. 13-án írja a szul
tánnak, hogy Bebek nagyon beteg s most Gyulafehór- 
várott gyógyittatja magát.

**** De Wyss követ 1566. márc. 14-én kelt jelentésé
ben élesen kikel Bebek ellen. Végtelenül bánt engem, — 
írja — hogy e gonosz ember életét annyi fáradsággal 
igyekeztem megmenteni.

T&kéts: Régi idők, rég i emberek. tí
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Bebek tehát kiszabadult, de szabad azért 
mégsem volt. Előbb ugyanis a sarcát kellett 
megfizetni. Az erdélyi fejedelem mint jótálló, 
őriztette Bebeket. A török mint hitelező tar
totta őt szemmel, a király pedig mint nyilt 
ellenségére katonáit bocsátá. Bebek tehát moz
dulni is alig tudott. Hogy Erdélyből hazajöhes
sen, két felnőtt leányát volt kénytelen Erdélybe 
küldeni túszokul. Ez is nehezen ment. Bebek a 
két leányát Saffarits Péter nevű kapitányával 
és 25 válogatott lovaggal küldé Erdélybe. Meg
tudván ezt Schwendi Lázár fővezér, német 
lovasokat küldött reájuk, akik Debrecen mel
lett, éjjeli szállásukon megtámadták őket. A né
metek 17 lovast elfogtak. A két Bebek kisasz- 
szony azonban a legjobb lovasokkal egyetem
ben megmenekült s száguldva Debrecenbe érke
zett. Onnét aztán szerencsésen Erdélybe ért. *

Bebek Erdélyből Váradra, onnét Debre
cenbe utazott. Szádváron fogadták őt tisztjei 
és hű katonái. Bebeket mindenütt török lovasok 
kísérték. Szádvárról Hatvan, Széchen és Fülek 
felé igyekezett. Az utóbbi helyen meg akarta 
látogatni Haszán béget, aki őt négy év előtt el
fogta. Schwendi Lázár azt ajánlotta Károly fő
hercegnek, hogy égettesse föl Bebek birtokait 
és pusztíttassa el várait, mert e veszedelmes 
embert csak így lehet ártalmatlanná tenni. Ezt 
a barbár tervet azonban még Károly főherceg 
is ellenezte.**

• Ugyanott, Schwendi Lázár fővezér jelentése 
1566. január 27. E jelentés szerint Bebek Schwenditől 
salvus conductus-t kért volt, hogy birtokaira mehessen.

•* Károly főherceg 1566. febr. 23-án írt levelében 
ajánlja a királynak, hogy nagyon vigyáztasson Be
liekre ; most őkigyelme jobban bízik a törökben, mint
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Bebek egyáltalában nem titkolta, hogy az 
erdélyi fejedelemhez szít. Hiszen az szabadí
totta öt ki a rabságából. Azt sem tagadta, hogy 
úgy szegről-végről a töröknek is jóakarója 
volna. De azért senki sem vethet követ reá ; 
mert ha a szavát meg nem tartja, az életénél 
is drágább becsülete megyen veszendőbe. Ilye
tén állapotát föltárta a király előtt is, s kérve- 
kérte őt, adná neki vissza Szendrő várát. Ké
rése természetesen siket fülre talált. Erre 
aztán ő is fenyegetőzni kezdett. Csak a török 
és az erdélyi hadak megérkezését várom, — 
mondotta híveinek — aztán majd megmuta
tom mit tudok.*

Schwendi Lázár fővezér, aki mód nélkül 
gyűlölte Bebeket, azt jelenté róla Bécsbe, hogy 
Krasznahorka alatt lévő faluját erősíteni kezdi. 
Nem kéne ezt tűrni ; mivel ez erősségből sok 
kárt okozhat az állhatatlan ember.

Bebek fenyegetőzése s a törökökkel való 
praktikái végre az udvart is arra bírták, hogy 
Schwendi terveibe beleegyezzék. Az 1567. év 
elején aztán Schwendi fővezér valóságos had
járatot indított Bebek és várai ellen. A vesze
delem arra bírta Bebeket, hogy Budán és Füle
ken a töröknél keressen segítséget. Míg ő a 
seregét gyűjtögető és szervező, Schwendi For- 
gách Simonnal együtt körülfogta Szádvárát, 
Bebekné tartózkodási helyét. Ez a vár jól fel
szerelt és sok ágyúval ellátott erősség volt. 
Schwendi azonban azt hitte, hogy a megrémült 
Bebekné (Patócsi Zsófia) fenyegető felszólításra 
is feladja a várat. Azonban keserűen csalatkoz-
őfelségében. Ugyanő márc. 5-én még korainak tartja 
Bebek várainak és jószágainak elpusztítását.

• Bericht von Bebek, 1566.
6
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nia kellett. Az eszes és bátor Patócsi Zsófia 
ugyanis hallani sem akart a feladásról. Schwen- 
dinek azt felelte, hogy még az erdei vad is védi 
a fészkét, annál inkább védenie kell neki. ő  
ugyan asszony s így a hadviseléshez nem ért, 
de még sem olyan gyáva, hogy üres fenyege
téstől megrémüljön s a várat védelem nélkül 
átadja !

És Patócsi Zsófia hősiesen védte Szádvá
rát. Segítségére voltak Saffarits Péter (Bebélel 
hű kapitánya) és Vesselényi Farkas (a lovasok' 
hadnagya). Hasztalan kísérlett meg Schwendi 
minden lehetőt, semmire sem ment. Patócsi 
Zsófia Schwendinek három ízben újra épített 
ostromsáncait ízzé-porrá lövette s embereiben 
is nagy kárt tett. Később azonban sikerült 
Schwendinek a várfalakon hatalmas rést ütnie, 
Ekkor — tarthatatlan lévén a várbeliek hely
zete — Bebeknó alkudozásba bocsátkozott 
Schwendivel. Az egyességet hamar megkötötték 
és Bebekné embereivel s minden javával sza
badon elvonulhatott Tornára.

Ezalatt Bebele György is megindúlt fel
mentő hadával. Azonban még Szádvár közelébe 
sem ért, mikor hírül vette, hogy Schwendinek 
sikerült a várat elfoglalnia- Így állván a do
log, felesége után sietett s Bajomban találko
zott hőslelkű asszonyával. Aztán együttesei 
Erdélybe mentek.

Bebek azonban itt sem nyugodott. Bősszé 
után vágyódott. Meg is támadta Nagybányái 
és Kővárt. Ezek elfoglalásával aztán vissza
adta a kölcsönt Miksa királynak. Sikerének 
azonban nem sokáig örvendhetett. Az 1567. év
ben meghalt. A Bebek-család férfiága benne 
kihalt.
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Erre aztán az uralkodó és az udvari ka
mara Bebek minden várát és jószágát elkoboz- 
tatta. Még azt sem vették figyelembe, hogy a 
javak egy része az özvegy tulajdona volt s hogy 
négy leánya maradt, akiknek semmi vétkük 
sem volt. Patócsi Zsófia több ízben folyamo
dott a királyhoz a birtokai visszaadásáért, de 
minden eredmény nélkül. Még 1571-ben is kérve 
kérte az uralkodót, adatná vissza jószágait és 
várait. Fölséged — írja az özvegy — azt felelte, 
hogy nem adhatja vissza, mert elfoglalásuk 
sok költségbe került s fenntartásuk is sokat 
emészt föl.* Igen ám ! de én és négy lányom 
semminek okai nem vagyunk. Aztán az én 
hozományom (jegyruhám) is a lefoglalt Bebek- 
féle javak közt van ! **

A visszautasítás után a szegény asszony 
útra övezte fel magát s Bécsbe ment az ural
kodóhoz. Ügy látszik, a könyörgése sem sokat 
használt; mert elkeseredve írta : száz mérföld
nél hosszabb utat tettem Erdélyből idáig s négy 
hónapja, hogy itt Bécsben vajuszom. .Ne enged
jenek minden vigasz nélkül hazatérnem.

A szegény asszony segélykiáltása min
denütt siket fülekre talált. Vigasz nélkül bo
csátották haza. Az 1572. év elején újra írt őfel
ségének. Megható levelében elmondja, meny
nyit szenvedett a számkivetésben, mennyit kel
lett tűrnie, mikor szabadságától is megfosztot
ták. S nemcsak szabadságát, de legkedvesebb 
férjét is elvesztette. S mindent méltatlanul 
kellett szenvednie ; mert boldogult férje elpár
tolásának az oka nem a vakmerőség, hanem a

• »Quod raagnis sumptibus sínt occupata, tűm 
etiam quod non roinoribus conserventur.*

•• Köz. pénz. levélt. Hung. 14359. 1571. Eperjes.



86

kényszerűség volt, melyet rabsága vont maga 
után. S hogy — írja tovább — én őt követtem, 
annak csakis a hitvesi hűségem és kötelessé
gem volt az oka.*

A magyar kamara e folyamodás ügyében 
február 27-én írta volt a királynak: fölséged 
meghagyta nékünk, hogy szimatoljuk ki, van-e 
Bebeknének valami vagyonkája ? Megtettük. 
Mi úgy látjuk, hogy Bebekné nem oly szegény, 
mint ahogy ő írja. Mikor ugyanis Schwendi 
Lázár Szádvárat elfoglalta, az asszonynak 
megengedte, hogy minden ruhaneműjét és ék
szerét magával vigye. így  állván a dolog, Be
beknének évi segítséget nem lehet adni ; de ha 
fölséged ajándékot akarna néki adni, tetszése 
szerint megteheti.**

Bebek György roppant vagyonából az öz
vegyének és négy árvájának tehát mit sem 
adtak. így  mérték akkor az igazságot.

* U. o. nMariti mei disiunctionis et translationis 
cansa non voluntaria, neque temeraria fűit, séd coacta 
ex causali et insperata captivitate sic quoque meae 
commigrationis causa fűit fldes et vinculum conjugik 
ctc. (1572. felír.)

•• U. o. 1572. febr. 27. A magyar kamara őfelségé
hez.




