
ment a játékba, rögtön fel is használta azt egy Hamzáénál még ra-

vaszabb les vetésére. Minden ugy történt, amint azt Hamza kivánta..

Hamza meg is jelent csapatával a vár alatt, "•.• az várból pedig

csak egy szózat sem vOlt."63. !U.a., u.o.! 'i'hury azonban olyan

csapdával várta a fehérvári törököt, "ki miatt sok tereknek kellett

volna elvesznl.,,64. Iu.o.! A török sereg azonban valami módon cselt

szimatol!, és nem mert hozzáfogni a vár eUoglalásához, hiába kény-

szeritette őket Hamza, sőt ".•• le is vágott bennek, meg is sebési-

lett bennek egynéhányat.,,65. A lesvetés mindkét részről eredmény-

telenül végződött. A török visszatakarodása után Thury levélben

adja Hamza bég tudtára, hogy"... im megértettem, morrd, hogy itt

ez vár alatt voltál, de nem vettem volt eszembe, mert az vitézek-

kel annyira Ittam volt, hogy harmadnapig sem voltam jól bele, mond,

de ha hlremmel lett volna, mond, nem mentél volna olyan békén vls2

sza •••"66.! U.o.! Hamza bég megjce.pv a Thury levelét továbbra sem

kételkedett kérne hUségében, aki ezután is szorgalmasan gyüjtötte

értesüléseit Thury György számára.
67

. Iu.o.!
A szomszédos török őrségek szemmeltartása is változatlan

- sőt egyre fokozódó - hevességgel folyik. Nem csupán a török

ra blási előkészületeit, de hadianyaggal, élelmiszerrel való eilátott-

ságáról ls értesitIk egymást és a haditanácsot. l561. julius il.-én

Thury arról értesIti Szécheny Mihály pápai lovaskapitányt, hogy

Hamza fehérvári bég Battyánból és Polgárdiból husz szekeret kül-

dött Adonyba löporért. Thury szerint a haditlnyagot vagy Budáról,

vagy dél felől szállithatták Adonyba.
68

• !O.L. Thury György levele

Szécheny Mihályhoz, 156L jul. lL! A hadianyag gyarapitása arra

enged következtetn;. hogy a fehérvári tÖl'ök valami rajtaütésre ké-

szUL Thury értesülés ei szerint Pápát, vagy Tihanyt aka.rnák eUog-

lalni.
69

. lu.6.! Fokozott óvatosságra inti Szécheny Mihályt, és igé-

ri. It ••• ha valamiről értesülök, én is megirom Kegyelmednek.'t 70.

!u.o.1
l56L julius 20- 29. között ismét számbaveszik Palota vára erő-

it. Az ekkor felvett vádeltár szerint a várban 100 lovas, 94 gya-

logos és 2 pattantyus szolgál. A lovasság vicekapitánya Tibók Mi-

hály, a gyalogosoké Borbély János.
71

. IPaiota várának felszerelési

invenkt.l'luma, lovas 6s gyalogos katonáinak [egyz éjce, Hadtörténeti

levéltár 299. o. 1561. jut, 28.1
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