
ügybe, hiszen ezuttal arról a kétoldalu török támadásról van szó,

amelyet a török 1562. tavaszán a saját hivei által is szorongatott

János Zsigmond megsegitésére inditott. 77. /Acsády L: r. rn, 1896.
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Thury Györgyöt azonban az egész vállalkozás ból l<'ehérvár

érdekelte. Értesülése szerint ekkor Fehérvárott mindössze 300

török lovas - beslia - van, ennek fele a szekszárdi bég katonái-

ból került ki, ugyanis közben a simontornyai béget is hadba szál-

litották. A szomszédos Veszprémben 150 gyalogost, Hegyesdben

40 gyalogost említ, E helyzetkép után jegyzi meg Thury, •••••ha

inditani akar valamit Nagyságod, most volna helye annak •••78·/ThU_

ry Gy. levele gróf Salmhoz; 1562. márc. 19., O.L. Kamarai Levéltár

Missiles./ E' levél szerint is feltehető, hogy Thury már ekkor is

foglalkozott Fehérvár visszafoglalásának tervévei, és a török őr-

ség ilyen nagymérvü megfogyatkozását alkalmasnak is találta a

vállalkozás véghezvitelére. Az alkalom azonban - a fehérváriak

és a palotaiak részéről egyaránt meglévő erős akarat ellenére is -

váratott magára.

1565. augusztusában aztán igen hirtelen jelentkezett. A fehér-

vári polgárok maguk is erősen hozzáláttak a szervezkedéshez, a

fegyveres harcra is elszánták magukat, és a kedvező alkalom meg-

jöttével siettek Thury Györgyöt arról értesiteni. A levél szerint

rendszeres kapcsolat állt fenn a Fejér Lőrinc biró vezetésével

szervezkedő polgárság és Thury György között. 1565. augusztus

22.-én sietve értesitik Thury Györgyöt, hogy" ••• most volna ideje

annak, a dolognak .•• mert a városban igen kevés a török. A szpá-

hik is minden marhájukkal együtt mentek el, akik elmentek. Kétség

nélkül üzente, hogy csak volna valami bizodalmuk Kegyelmed biz-

tatná őket, ámennyi török van, ők maguk is birhatnának velük, és

kézre adnák a várost ."
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• /Thury Farkas levele Thury Györgyhóz;

1565. augusztus 22. Hadtörténeti Levéltál' 348. Kriegsarchiv Alte

Feldakten 1565. 8. ad. 13. Litt. C.II./

A fehérváriak sürgős utasitást, biztatást, segitséget vártak.

Thury ekkor éppen Pápán tartózkodott, oda küldte utána a fehér-

vári polgárok levelét öccse Thury Farkas.
80

·/U.o./ A Pápán tar-

tózkodó Thury azonnal siet a végvári rendszer többi várkapitá-

nyainak is tudtára adni a ragyogó lehetőséget, hogy "a simontor-

nyai bég .riírrc s, Fehérvárott, Fehérvárott igen kevés tö'rök van,,,8L
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