
ket. A környékbeli végvárak és néhány geade.ge.bbkapitány tekIn-

télyes felmentő sereg szervezését kezdik meg Pápán. "Battyány

Ferenc száz lovast, háromszáz gyalogost, Kanizsay Orsolya, né-

hai Nádasdy Tamás nádor felesége 200 lovast, 600 gyalogost

küldött, és Vas vármegyét fegyverbe hMák, a nemeseket fejenként

•••példájukat követték más megyék is egymást buzdltva és ösztö-

nözve. Ehhez csatlakozott még Gyulaffy László a tihanyl őrséggel,

Török Ferenc a pápaival és Nádasdy Kristóf, mintegy 10000 em-

ber gyUlt össze Pápára."95. IForgách F.: Magyar históriája 308-

310.LI

Közben Thury György testvérét, Thury Farkast és Pálffy Fe-

rencet Győrön keresztül Bécsbe küldte, hogya királytól Palota fel-

mentését kérje.96. IIstvánffy M.: Lm, 314.1.1

Miksa császár mintegy 8000 főnyi sereggel rendelkezett és azon-

nal igéretet tett a vár fölmentésére, kiadva az utasitást gróf Salm

Ecknek, hogy Thury Györgynek és palotai vitézeinek nyomban se-

gltséget nyujtson.97. lu.o.1
(
~alatt Arszlán egyre türelmetlenebbül törette Palota falait. Két-

ségbeesve kellett tapasztalnia, hogy a rövidre tervezett ostrom egy-

re hosszabbra nyulik, és egyre kevesebb győzelmi reménnyel ke-

csegtet. Bár Palota falai már alig állnak, a pasa nem meri elszán-

ni magát a végső ostromra. Ebben feltehetően sz~repe volt Thury

György két elfogott katonájának Pap Péternek, és Péter L1tteratus~

nak, akiket a pasa a fehérvári börtönből hozatott maga elé, és a

vár belső elrendezését kivánta tőlük megtudnl. A források szerint

a két bátor vitéz életének kockáztatásával félrevezette Arszlánt -

azt áIliiva, hogya már csaknem rommá lőtt falak mögött ujabb aka-

dályok vannak:9S• iu.«; 315.1.1~ .

A heves ágyutüzet - a lehetőségekhez képest - Palota várá-

ból is viszonozták. Érzékeny veszteséget jelentett Arszlán számá-

ra, hogya Budáról magával hozott két ágyumesterét a palotaiak a

vár előtt lelőtték.99. lu.o. 315.1.1Az ostrom eredménytelensége mel-

lett a felmentő csapatok megérkezés ének lehetősége is egyre több

gondot okozott Arszlánnak.

Tlz napi ostrom után a meglepetésszerü támadás elkerülésére De-

U Luft!agát, a tatai besUa-lovasok parancsnokát, aki a Bakony és

a Vértes utviszonyait j61 ismerte, elküldte Arszlán, hogy fogjon el

valakit 1" nyelvet"l, akitől hireket szerezhet és jelezze, ha vala-
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