
Salamon Ferenc: Magyarország a török hóditás korában 2. kiad.

143.1.1S a háboru - békében és azon kivUl - szakadatlanul folyt.

A nagyon is egyenlőtlen erőviszonyok mellett a fizetetlenség a

magyar végvári őrséget óriási mértékben gyengitette. A mintegy

5-600000 forintot kitevő országos jövedelemből a külföldI. szom-

szédos országok segitségével egyUtt sem futotta a végvárak örsé-

gének fizetésére39• IAcsády 1.: V. 359.1./, különösen mivel a jöve-

delemnek csak egy részét forditotta az udvar katonai, honvédelmi

célokra. A nagy fizeteUenség közben a király néha-néha megcsil-

lant]a a palotai vitézek előtt is a fizetség reményét, mint az 1557.

január 30- án40. IPod"'!aniczky Oklt. V. 35.1 és április 12-én tette:tI.

fu.o. 43-44.1./

1558. junius 29-én a király végre intézkedik, .hogy 2000 Ft-

ot haladéktalanul fizessenek ki - ha a harmincadokból nem telne,

akkor kölcsön kell venni - mert a vár helyzete sulyos és nem

tUr halasztást. 42. lu.«. 95- 96.1 A flzetetlenség ellenére a veszé-

lyeztetett várat védeni, erősíteni kellett. 1557. február 25-i leve-

lében Mehemet veszprémi bég tiltakozIk amiatt, hogy - mint leve-

l~ben irta: nA fehérvári Veli bég irta vala az pasának, hogy pa-

16nkotakarsz cslnáltatni Palota körül, kiben katonákat, gyalogo-

kat akarnál tartani ••• tudjuk, hogy lopó helynek csináltátok

azért, ha azt akarod, hogy az faluk rabbá ne essenek, az pa-

lánkcsinálásnak békét hagyj.,,43. lu.o. 57.1
Folyte.ttáka hirszerzést is, 1557. szeptember ll-én U]falusi

Ferenc palotai várnagy értesiti Nádasdy Tamás nádoM, Kászon,

az uj budai pasa Pécs felől közeledik.44• to,«; 52:1 1558. juniu-

sában maga Gall Ádám györi főkapitány kéri a palotaiakat, hogy

a török készü!ődéséröl kapott hireket azonnal közöljék vele.45.

lu.o. 88-90.1

1558. augusztus 17-én L Ferdinánd utasitJa a palotai őrsé-

get, hogya török garázdáikodásainak és támadásainak vlssza-

verésére küldött Gall Ádám györi fökapitánynak mindenben se-

gitségére legyenek.46• lu.o./ 1559-ben komoly változások mentek

végbe Palota vára életében. 1559. február 9. körül meghalt a vár

birtokosa, Podmanlczky Ráfáel.47• lu.o. 257.1./A magyar kancel-

lária és a magyar kamara - Podmaniczky halálát be sem várva -

egyaránt meglndltotta az eljárást Palota várának és vártartomá-

nyainak mint a koronára szállt javaknak bekebeleztetését - Gre-
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