
dica- jövedelmeket rendszeresen lefoglalja, komoly veszélyesetén

- mint például 1546- ban - hajlandó volt megengedni, hogy a vár

hadászati fontosságára való tekintettel Podmaníczky Ráfáel a bir-

tok e in beszedett adót Palota vára fenntartására forditsa.I6• /U.o.!

Mindez arra mutat, hogy a Podmaníczkyak igy sem tudtak kellően

gondoskodni a vár fenntartásáról. A vár fontosságára való tekin-

tettel a kamara felajánlotta annak átvételét. Podmaníczky Ráfáel

számára a vár egyre több terhet jelentett, igy hajlott a kamara

javaslatára, s 1549 julius 3- án létrejött a megegyezés a vár át-

adásáról - teljes felszerelésével és fél évre elegendő élelemmel.

A vár átadása azonban eddig ismeretlen okok miatt ekkor elma-

radt. Podmaníczky Ráfáel továbbra is a régi módon igyekezett

előteremteni a vár fenntartási költségeit, egyre-másra ostromolta

a kamarát az adóengedményekért és egyéb kedvezményekért. Az

őrséget azonban továbbra is sajátjából volt kénytelen fizetni.
l8
·

!Lukiních 1.: A Podmaninl Podmaníczky- cs. tört.229.1.! Egyre ke-

vésbé ragaszkodott a várhoz. Fivére, János halála után maga is

Besztercéra költözött - Palota védelmét tisztjeire bizva.
19
. /U.o.!

1553. szeptember l-én Nádasdy Tamás országbiró előtt Bécsben

Podmaníczky Ráfáel ismét kijelentette, hogy bizonyos feltételek

mellett hajlandó Palotát a királynak átadni, a vár átadása azonban

ezuttal sem történt meg. 20. /U.o.230.1./

A vár zilált anyagi helyzete és a fehérvári bég egyre növek-

vő vá~a Palota megszerzésére mind nehezebb feladat elé állitot-

ták Palota védőit. Ezekben a nehéz időkben tünt fel Palotán a

kor egyik leghiresebb törökverője Thury György. Előbb mint sági

főlegény, majd mint lévai kapitány szerepel a forrásokban. 1552.

augusztus ll- én Jakusits Ferenccel együtt ő is részt vett Teuffel

Erasmus vezetésével a palásti csatában, ahol jelentős szerepe

volt az olasz csapatok megmentésében. Egyelőre nem ismeretes,

mikor került Thury György Palotára, mindenesetre 1554. október

17. előtt.
2
1./Istvánffy M.: A magya:ok történetéből Bp. 1962. 258.1.

Ellentétben Szij Rezső megállapitásával, amely szerint 1558. szep-

tember 8- án foglalta volna el hivatalát, Szij Rezső: Várpalota Gon-

dokt 1960. 75.1., 1554. október 18-án kelt levelét már Palotáról ir-

ta Podmaniczky Ráfáelnek. O.L. Kamarai Levéltár Missiles Thury

György levele Podmaniczky Ráfáelnek Palota, 1554. okt.18. Kiad-

ta: Podmaniczky-Oklt.IV.591-592.
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