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által veszélyeztetett vidéket. Hogy erre mekkora szükség volt,azt

szemléletes en mutatja az állandóan Magyarország területén tartóz-

kodó 45 - 50000 főnyi török és 12 - 15000 főnyi magyar vég-

vári hadak számaránya. Bizonyos mértékben enyhitették ezt a tö-

röknek Perzsiában folytatott, tetemes áldozatokat igénylő harcai,

amelyek különös en 1548 után lettek mind nagyobb jelentőségüek.

A végvári rendszer várai közötti a z.oro e együttmüködés tet-

te lehetővé, hogy a védelmi rendszer egésze igen. érzékenyen

reagáljon a török támadásaira, s az egyik vár ellen intézett tá-

madás es etén azt a védelmi vonal másik pontján inditott ellentá-

madással lehessen ellensulyozni.

A védelmi vonal délről, a tengerpartról indult ki. Horvátor-

szágon, Szlavónián keresztül nyult át a Dunántulra, meredeken

emelkedve észak felé, majd az ország keleti felén a Felvidéktől

az ország déli határáig nyulott vissza; főbb várai: Szigetvár, Ka-

nizsa, Veszprém, Pápa, Palota, Győr, Tata, Komárom, Érsekujvár,

Eger, Tokaj, Kálló Szatmár, Várad, Gyula, Jenő, Lippa, Temesvár.

A védelmi rendszer állandósága mellett a rendszer összeté-

tele - különösen az l570-es évekig - többször változott, s a

korszakban mindig Magyarország rovására.
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II. Szulejmán szultán 1543.- ban elfoglalta a Pécs - Esztergom

közé eső sávot. E hadjárat keretében került kézre heves ostrom

után 1543. szeptember 4.- én a Palotával szomszédos Fehérvár.
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A szultán nem érezte biztonságban magát az 1541-ben szin-

tén ölébe hullott Buda vára birtoklását illetően, s ezért igyekezett

Budát ujabb hóditásokkal biztositani. Teljesen megalapozott az a

feltevése, hogy a Habsburgok próbálkozása 1540- ben, 1541-ben és

1542- ben siettette a török terjeszkedését.

Pécs, Simontornya, Ozora és Fehérvár 1543- ban történt eles-

tével a dunántuli védelmi vonal jelentős mértékben visszas.zorult

nyugatra. Veszprémtől Pápa, Tata, Győr, Komárom irányába huzó-

dott. Ezzel Palota vára - ekkor még Podmaniczky János és Pod-

maniczky Ráfáei magánváraként - része lett a dunántuli végvári
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