
goróczy Vincét, illetve Gall Ádámot szólitva fel annak végrehajtá-

sára.
48

• /U.o./ Gregoróczy Vince fel is szólitja 'I'hury Györgyöt

- most már mint Palota vára kapitányát
49

·/'I'hury György előbb

várnagyként /praefectus/ müködik Palotán, várnagyi tisztét felte-

hetően 1556. julius 19.- e után tette le, ekkor lép ugyanis a Pod-

maniczkyak szolgálatába Ujfalussy Ferenc, akit ezután a források

palotai várnagynak, udvarbirónak /paefectus provisor/ emlegetnek.

Podmaniczky OkIt, V. 27./, hogy a várat adja át a királynak. 'I'hu-

ry - Podmaniczky Ráiáelnénak tett esküjére hivatkozva a várat

nem hajlandó átadni, arra kéri a királyt, várja meg, mig az öz-

vegy őt esküje alól feloldja, s akkor a várat a királyi kézre ad-

ja.
50

·/'I'hury György levele 1. Ferdinándhoz 1559. február 23. Fi-

naz und Hofkammerearchiv Hoffinanz Ungarn Akten rote Nr. 13.

23. febr. 1559. folio 221-222./ Közben a vár átvételére a magyar

kancellária által kiküldött Gregoróczy Vince összeállitja a vár pon

tos leltárát. A leltár szerint a várban található összesen kIlenc

ágyu, kettő nagyobb és két "solyómágyu", mintegy százötven /147/

szakállas és más kézipuska nem kelti az erős vár benyomását.

Különösen kevésnek tünik az ágyukhoz és puskához használan-

dó golyók mennyisége.
5
I. /Palota vára hadifelszereléseinek össze-

irása Gregoróczy Vince császári és 'I'hury György várkapitány

által: 1559. március 29./ Ennek ellenére a várőrség harca a török

ellen nem szüneteIt. A várleltár pontosan számba veszi a várban

található török foglyokat is. A várban fogva tartott nyolc török fo-

goly közül a leltár név szerint kiemel egy székesfehérvári!, egy

veszprémit, egy endrédi!, - továbbá bizonyos Zeffer agát - aki

fele részben devecseri Choron János
52

• /Choron Jánosra: O kit.

V.36., 95., 102., 170./ rabja.
53

·/U.o./ Ami arra enged következtet-

ni, hogya török aga feltehetően egy, a devecseriekkel közösen

lebonyolitott lesvetés során került a palotaiak fogságába az ugyan-

csak Palotán raboskodó társával együtt.
54

·/U.o./ Valószinü, hogya:

endrédi török néven emlitett is magasabb rangu tiszt lehetett, mert

várható váltságdijként 300 forintot emlit a leltár. 55. /U.o./

A vár tulajdonosának megváltozásával együtt az őrség egy

része is készül elhagyni Palotát. Thury, akit a király továbbra is

meghagyott kapitányi tisztében, 1559. április 22.- ilevelében 5000

forintnyi zsoldhátralékuk megfizetését kérte a királytól, " ••• mivel

a várban lévő gyalogosok nagy része kilép a szolgálatból, tehát
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