
tornya, Pécs várakban állomásozó törökök is. Minthogy Fehérvár-

ra a szomszédos hódoltsági községek parasztjai, birái is gyakran

bejártak, a meglehetosen szigoru ellenőrzés mellett is sikerült

kapcsolatot teremteni a fehérvári polgárokkal és értesüléseket sze-

rezni a fehérvári, sőt a budai katonai tervekről, megmozdulásokról.

Ugyanez a szervezés a másik oldalon is megvolt. Hamza fehérvá-

ri bég pl. dicsekedve irta: "Énnekem hat esztendeje, hogy Bécs-

be lakik kérnem, kinek felesége, gyermeke vagyon ott, ki ha akar-

ja misét mond, ha akarja deák, ha akarja német, ,ha akarja magyar,

ha akarja jó kapás, ha akarja katona, ha akarja sántál, ha akarja

ilyen ép lábon jár mint te és minden nyelven jól tud. Azért, ha

akarja az ti királyotok, keresse meg .3écsben.,,29. /Takáts Sándor:

Régi magyar 'ce.pítérryo k és generálisok 2. kiadás 80.- 81. lapon/,

Hamza bég a fegyveres harcok mellett etéren is méltó ellenfelet

talált Thury Györgyben.

5 hogyahirszerzés területén sem maradtak el a palotaI vi-

tézek a török megott, azt jól mutatja Mednyánszky János 1556. má-

jus 25-én Palotán kelt levele, melyben tudatja Gall Ádám győri

főkapitánnyal, hogya törökök között "az a hir járja, hogy Szige-

tet szállják meg. Nekik már azt is beszélik, hogy megszállották

vOlna.,,30. /Mednyánszky János levele ••• Hadtörténelmi Levéltár

210., Kriegsarchiv Alte Feldakten 1556. 5. ad. 1./ A hirszerzés

jelentőségét illetően nem érdektelen megjegyezni, hogy Ali budai

pasa junius 10- én vette ostrom alá a Horváth Márk által védett

Szigetvárt. Ezuttal eredményes volt az idejében való figyelmezte-

tés, aminek következtében Nádasdy Tamás nádor, Zrinyi Miklós

és Thelekessy Imre lévai kapitány Szigetvár felmentésére - illet-

ve tehermentesitésére - megtámadta az akkor már török kézen

lévő Babocsa várát. Ali pasa valóban fel is hagyott Sziget ost-

romával, hogy Babocsát megtarthassa, amit azonban a magyar ha-

dak julius 23-án eUogle.ltak.31. /Acsády 1.: Lm, 334.1./

Nem egy esetben találunk példát arra, hogy Thury György

éppen a török bizalmasaitói szerzi értesüléseit. Röviden említést

kell itt tennünk azoknak a magyar iródeákoknak nem kis csoport-

járól, "••• akik to rc k kenyéren tengették életüket s török zsoldban

is magyar érdekeket szolgáltak.,,32. /Takáts 5.: A magyar és tö-

rök iródeákok - Miivelődéstörténeti tanulmányok a XVI-XVII. sz.-

ból Bp. 1961.147./ Szolgálatuk általában azt jelentette, hogy a tö-

rök háborus készülődéseit, t~mad~i terveit - nem egyszer éle-
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