
Az uj v íez.oriyok feltétlenül szükség~ssé tették, hogy a vár védel-

mét Podmaniczky Rátáel a kiváló törökverő hősre bizza. A fehér-

vári bég részéről ugyanis egyre gyakrabban volt tapasztalható a

Palota elfoglalására irányuló törekvés. 1554. október l7-én "••• az

éjszakai félhomályban elfoglalta a várhoz tartozó megerősitett pa-

lánkot ••' és mind lovaink, mind hadi szereink és egyéb dolgaink

a török kezére jutottak, olyannyira, hogyegyeseknek közülünk

csak két lovuk, másoknak csak egy, meglehetős en soknak pedig

egyáltalán nem maradt lova" - irta Thury György Podmfiniczky

Ráfáelnek.
22
·/Thury György idézett levele/. A mezei harcokhoz

szokott palotai vitézeken a török a lehető legérzékenyebb sebet

ejtette, hiszen ••. kor haditechnikájában a lovak hiánya A vár egész

őrségét megbénitotta. Az amugy is nyomorgó várőrség ",in den tul-

ZM nélkül irhatta Podmaniczky Ráfáelnek, "•.. ha ugyAnis selll Nagy-

ságod nem jön segítségünkre, sem fizetségünket fIIeg nem adják,

nemcsak Nagyságod szolgálatára leszünk képtelenek, de még na-

gyobb szegénységre és koldus botra Jutunk."23,/U.o. Thury György

levele Podmaniczky Ráfáelhez; 1554. okt. 18. Országos Levéltár Ka-

marai Levéltár Missiles; Podmaniczky-Okl. tl.591/ Thury ekkor me-

rész lépésre szánta el magát Podmaniczky Ráfáellel szemben is,

Azt ajánlotta Podmaniczkynek, hogya várhoz tartoz6 birtokokat

osztaná fel a vár őrsége között. mert enélkül" ••, nem tudjuk, mi

módon m••••radunk ltt,,24,/U.o./ - irta Podmaniczkynek. Merész lépés-

nek kell ezt tekintenünk a XVI. század viszonyai között. Ezált4l

e.zcrrbe n nem csupán A vitézek anyagi helyzetén lehetett volna ja-

vitAnI. de szoros4bban a várhoz is köthette volna őket - biztosit-

va ezáltal a vidék védelmét is. Podmaniczky Ráfáelnek a javasolt

földosztás irán'- ••• nem volt érzéke, mint ahogyan másnak sem

lett volna hozzá érzéke ebben a korszakban, de a Thurytól ka-

pott jelenté. hatására azonnal megsürgette aközben
25
. /1554.áp-

riU•• 15./ nádorrá választott Nádasdy Tamásnál nemcsak az elma-

radt zsold küizetését, hanem az őrség látszámának növelését is,

mert ellenkező esetben könnyen veszendőbe mehet ez a fontos

végvár •••,,26. /Lukinich Imre: A Podmaniczky-cs. tört.231.L/ Az őr-

ség létszámának emeléséről és a zsoldhátralék kifizetésérEsI nincs

tudomásunk, az őrségre azonban egyre nagyobb feladatok hárul-

nak, az 1554-1555-ös években egyre szaporodnak Palota körül a

törökkel vivott harcok, melyekben a palotai vitézek is derekasan
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