
Továbbá ezen ember is ilyen hirt mond, hogy Hamza
bék készen vagyon mind lovaggal, mind gyaloggal, mert im-
már befogták lovokat, de nem· tudja mel felé akar menni,
az lajtoryák/at/ is szemével látta ez ember az szekereken.

Ugyanezen ember Palotán is volt mast, mert én hattam
vala neki, hogy betérjen, mert ott vagyon egy atyámfia,an-
nak izentem vala tüle. Ilyen hirt mond az ember, hegy ott
Palotán vagyon egy pribék9• /pribék = kém, hirszerző, a
XVI. század hadászati viszonyaiban nagy szerepük volt -
lásd abevezető tanulmányt/, ki Twry Gyergy urammal jól
vagyon, kinek immár sokulta fogva titkon irogatott Hamza
bék leveleket, hogy valamiképen Palotát elárulhatná. Sok-
féle praktikával irt neki mindenkor Hamza bék és ez elmult
napokban titkon küldött volt Hamzabég az pribékr_ek olyféle
maszlakot, hogy mikor ember róla iszik, olyan leszen mint
egy holt ember harmad n.apig. Azt irta volt az pribéknek,
hogy mikor Thury Gyergy az ott való vitézekkel vigan lakik,
meg agya innia Thury Gyergynek és az ott való vitézeknek,
kik ha meg isszák, olyanok lesznek harmad napig, mint holt
emberek és osztán az pribék mind azt mÍvelheti, az mit akar-
na. Ez féle sok irogatást és praktikát az pribék, ki keresz-
tyén,titkon mind megjelentett volt Tury Gyergy uramnak,asz-
tán Tury uram minden dolgot értvén, és az pribékkel titkon
egymást értvén, ugy várta Hamza békét oda Palotára, hogy
már we jövél leszen Palota.

Tury Gyergy mindenképpen ahhoz tartotta, magát,amire
Hamzabék az pribéket tanétotta volt, de azért az árokba egy
nehan negellO·/negel = /négely, légely/ = hordó, puskaport
vagy golyót tartottak benne/ port szerzet volt, ki miatt sok
tereknek kellett volna el veszni. Az hagyott napon Palota
alá ment volt Hamza bék, nagy sokan és sok lajtorjával és az
várat mind környül állották volt a tereknek, az várból pedig
csak egy szózat sem v·olt akkor éjjel, de azért· mindenképen
készen voltak, csak várták, hogy az árokban szálljanak, az
árok szélén meg volt szerezve az por, de soha semmiképpen az
árokba nem mertek szállni, osztán Hamzabék le is vágot bennek,
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