
küzdenek, és több alkalommal foglyokat is ejtenek. 27. /Nádasdy

Tamás levele 1555. jan. 3. Podmaniczky Okl.t.IV. 614-616. 1./ Egyut-

tal gyakoriak a végvidéken szokásos párviadalok, amelyek kiala-

kult szokások szerint folynak le. Hogy a bajvivás terül etén me rry-.

nyire számitott Thury György szaktekintélynek a török előtt is,

azt beszédes en bizonyit ja a budai Ibraliom bégnek Magyar Bálint-

hoz 1555. március 12- én intézett levele, melyben értesitést kér, "

••• hogy tudjam meg hol akarod az vivást, ha Palotán akarod,

avagy Tatán, mert én kész vagyok rá mindenkor, most is ugya-

naz az ember vagyok, e két várnál egyebütt nem akarom,,28./ A

budai basák magyar nyelvü levelezése 1.3.1./

A mindannapi fegyveres harcok mellett a palotai őrségnek

egyre fontosabb szerepe lett a török hadmozdulatainak, készülő-

déseinek szemmeltartása. A török közelsége mind Fehérvár, mind

Veszprém felől lehetővé tette a török megfigyelését. Sőt nem is

csupán a két emlitett vár török őrségének állandó figyelését tet-

te lehetövé, hanem egész hirszerző rendszer kiépítését is, ami

Palota vára és az egész Észak-Kelet-Dunántul számra életbe-

vágóan fontos is.

Thury György eddig előkerült katonai tárgyu levelei alapján

a következő rendszert lehet rekonstruálni. Az 1550- es évek má-

sodik felében, az 1552- es várháboruk következtében egy ujabb

védelmi vonal alakult ki a Balaton vonalától Észak-Nyugatra. En-

nek te'gv ár-ai: Sümeg, Tihany, Vázsony, Devecser, Pápa, Szent-

márton, Győr és Komárom kivétel nélkül PalotátóI nyugatra he-

lyezkedett el - egyelőre még távol a török terjeszkedés vonalá-

tól. Palota vára jelentette a töröktéil megszállt Fehérvár és Veszp-

rém között beékelődve az akkori végvári rendszer legveszélye-

sebb bástyáját. Palota volt a meg nem hóditott Magyarország kes-

keny félszigete - mindhárom oldalról hódoltatott területtel körülvé-

ve. Az állandó veszélyeztetettséggel együtt ez azt is jelentette,

hogy Palota vitézei az ellenség torkában könnyen szemmel tart-

hatták a török készülődéseit. A rendszert abból állapithatjuk meg,

hogya magyar kézen lévő végvárak közül, melyekkel volt Thury

Györgynek szorosabb kapcsolata. Thury levelei alapján azt is

nyomon követhetjük: honnan szerezte a törökről szóló értesülé-

seit. Legfontosabb - és legközelebbi - szemmel tartandó erősség

Fehérvár volt. A fehérváriakon kivül azonban gyakran szerepel-

nek jelentéseiben a Buda, Battyán, Polgárdi, Szekszárd, Simon-
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