
helyükbe másokat kell fogadnom, alázatosan könyörgök Felséged-

nek, hogy az előírt ötezer foríntnyi összegnek legalább egy részét

most megadatni parancsolná, a többit pedig később Nyitra várme-

gye adójából.,,56/Thury György levele 1. Ferdinándhoz; 1559. ápri-

lis 22. Finanz und Hofkammerachiv Hoffinanz Ungarn Akten rote

Nr. 7. 22. ÁpriL 1559. folio 35.-36./ Ha a palotai őrség zsoldját

havi 7- 800 forintnak vesszük, 57 '/A "Létszám- és Zsoldkimutatás

Magyarország, Erdély és Horvátország területéről" Palota várában

1566- ban 150 magyar darabontot és 76 magyar huszárt emlit havi

752 és évi 902. forint zsolddal. Szemelvények a magyar hadtörté-

nelem tanulmányozásához 1. Szerk: Tóth Gyula - Rohonyi Gábor -

Nagy László Bp. 1955. 174. 1./ a kamara ötezer forintos tartozása

azt jelenti, hogya palotai vitézek 6-7 hónapja egyáltalán semmi

zsoldot nem kaptak. A nagy fizetetlenség ellenére a feltünő, hogy

Thury levele szerint csak a gyalogosok lépnek ki a szolgálatból,

a lovaskatonák feltehetően továbbra is megmaradnak Thury György

kardja alatt.
58

·/Szegő Pál: Lrn, 31.1./ Elkeseredetten sürgette Thury

az őrség elmaradt zsoldjának kifizetését, rt ••• mert ez a vár egé-

szen az ellenség torkában van, •.. " irta l"erdinándnak,59'/Thury

Gy. levele 1. Ferdinándhoz 1559. ápr. 22.í " ... adódhat még mód

és alkalom, hogy szolgálatomrnal egy nap, vagy egy óra alatt na-

gyobb nyereséget és hasznot szerezhetnék Felségednek és az or-

szágnak ezer forintnál". 60. /U.a.u.o./ S ezek az órák és napok a

gyakoribbak, hiszen a szüntelen vigyázás, éber őrködés a veszé-

tyeztetett területen különösen fontos. Több alkalommal emlitettem már

a fehérvári bég részéről tapasztalható kisérletet Palota meghóditá-

sára. 1561. juniusában Hamza fehérvári bég fondorlatos tervet eszelt

ki. Hamza bég fizetett kémet tartott Palota várában és az ő segitsé-

gével szerette volna Palotát elfoglalni. A kém azonban nem Hamzá-

nak, hanem éppen Thurynak szerzett hireket. Arról is részletesen

beszámolt Thurynak, hogy Hamza bég "olyféle maszlagot" küldött

neki, "hogy mikor ember róla iszik, olyan leszen, mint egy holt em-

ber harmad napig.,,61. /Ormányi Jósa levele; Sümeg 1561. junius 19.

Történelmi tár 1907. 137-138./

Hamza terve az volt, hogya pribék Thuryt és főtisztjeit lei-

tatja a küldött szerrel, " •.• és osztán az pribék azt mivelheti, az

mit akarna.,,62. !U.a., Uto./ A kém azonban erről is időben értesi-

tette Thuryt, tudtára adva, mit forral ellene Hamza bég. Thury bele
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