
honnan felmentő csapat érkezne.
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• lu.o. 315.1.1

A Salm gróf hadában személyesen is jelen lévő Forgách Si-

mon nyomán maradt ránk annak története, hogy miként segitette elő

ez a tény Palota megmenekülését. "••• hajtatott volt gróf Eck Csal-

Iók o z bő l közel 200 vagy 300 kocsit, hogy kik vesszőt, karót hor-

danának, miért, hogy még nem volt kész a győri épület. És hogy

az kocsik az Bakonyra mentek, német és magyar gyalogok Győr-

bő l mentek velek őrizet okáért. Deli Lufti ütött reájok, de azok lö-

véssel oltalmazták magokat, és elment nyelvet nem fogván. Éjjel az

pasához jutott pe Iote i táborba, és azt mondta, hogy széle hossza,

száma nincs, mennyi kocsira ütött volt, kik az vár segitségére men-

nek. Az pasa éjszaka elszaladott, futva ment, sátorokat, élést, szer-

számokat ott hagyván, még taraszkot is egyet."IOI. IForgách Simon

jegyzete: Forgách F. Magyar históriája 309-310.1.1

Arszlánnak ez a sikertelenség röviddel később fejébe került~02

IVerancsics: Memoria Rerum: 1\ on. Hung. Hist. Ilvo, lll.k. Pest, 1857.

112.1.1

A junius 16- án mintegy 14000 főnyi seregével Palota alá érke-

ző Salm gróf már csak a török hült helyét találta.l03• (Szelaniki tö-

rök történetiró leirása a Idvégzésről, Karácson 1.: Török történetirók

Ill. 75-76.1.1 Thury elérkezettnek látta az időt, hogya kedvező elke.l

mat kihasználva néhány szomszédos várat visszafoglaljanak a tor-ok-

tő l. Igy került sor Veszprém, Tata, Vitány és Gesztes visszafoglalá-

sára. A hadi események ilyen váratlan alakulása a hadjárat gyors

győzelmeit váró Portát komoly mértékben megrémitette. Ennek áldo-

zatául esett Ie Arszlán pasa feje is a sikertelen ostrom után. A ha-

di hírek ••••• Konstantinápolyban valóságos rémületet keltettek. A me-

esetekben mindennap közimákat tartottak s áldozatokat hoztak •••l04.

IAcsády 1.: Lrn, V. 369.1.1

Az 1566-os várháboruk számunkra kedvező szakasza azonban

ezzel véget is ért. Thury György - most már végérvényesen - le-

mondott Palota kapitányságáról, és a király győri táborába vonult.105,

/Istvánffy IV.: A magyarok történetéből 316.1.1 Palota azonban ujabb

néhány évtizedre mentes ült a török veszélytől. S - jól tudjuk - Pa-

lota megvédése egyben a vidék megvédését is jelentette. Az 1566-05

hadjáratban a török hóditó ereje hosszu időre megtört. A tehetséges

Il. Szulejmán Szigetvár alatt meghalt. t, tóda, II. Szelim a roppant bi-

rodalmat összetartani is alig tudta, nernhog'y előde hóditásait folytat-

ni tudta volna.
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