
Palota vára 1566. évi ostromának leírása
_ Forgách Ferenc és a gróf Salm seregében harcoló Forgách
Simon nyomán

Arslan bassa ergo Nonis Junii Palotam obsedit; namque
Georgius Turi prefectus presidii iisdem diebus Albae Regalis
Turcas clade affecerat. Auxilium externum longiquum erat,et
princeps absens; at periculum et metus cunctationem demserat.
Igitur proceres, quorum res agebatur, Franciscus Batthyany
equites centum, pedites trecentos, Ursula de Canisa conjux
quondam Thomae Nadasdini palatini equites CC, pedi tes DC ex-
pedivere, et comitatum Castriferrei in arma convivere, nobi-
les viritim, paganos secundum numerum census regii; horum
exemplum sequuti et alii comitatus alter alterum hortantes,
et certatim impellentes. Ad haec Ladislaus Giulaffy cum prae~
sidio tichoniensi, Franciscus Teorek cum papensi, ac Chris-
tophorus Nadasdinus aggregantur, gloria mili tari insignes, et
belli duces, ad decem millia homjnum Papam confluxerant. In-
terea ArsIanus murum quamvis validissimum ac latissimum tor-
mentis uno in loco patefecerat, fossam materia oppleverat,
et acriter oppugnabat53'/Forgách S. jegyzete: Ott volt, s fő
volt abba az hadba grof .Eck, grof "Helfenstain is, és Claus
von Haldstadt, 12 ezer német gyalogval, azaz két regimenttel,
és ugy indultak Palota segitségére. Tury György nem volt se~
bes. De az törek immár, azaz Arszlán bassa elment volt alóla;
mely elmenése igy történt, hogy kildte volt Palota alól az
táborból Arszlán bassa csatára az tatai kalauzt, Deli Luffit,
Győr felé nyelvet fogni.54·/Nyelvet fogni azt jelentette,hogy
az ellenség egy katonáját elfogták, akitől adatokat szerez-
hettek az ellenfél nagyságáról, céljáról, stb./ És hajtatott
volt grof Eck Csallóközből közel 200 vagy 300 kocsit, hogy
kik karót hordanának, miért hogy még nem volt kész az győ ri
épület. És hogy az kocsik az Bakonra mentek,német és ma"gyar
gyalogok Győrről mentek velek őrizet okáért. Deli Luffit ü-
tött reájok, de azok lövéssel oltalmazták magokat, és elment
nyelvet nem fogván. Éjjel az passához jutott Palotai táborba,
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