
Az 1559. évi leltárral összevetve az ágyu!< száma eggyel

nőtt, ez alkalommal egy nagy és kilenc kisebb és nagyobb ágyut

emUta leltár. Ugyancsak bizonyos növekedés tapasztalható a lő-

fegyverekhez használandó golyókat illetően, itt a leltár is megje-

gyezte, hogy ezeknek •••••számát a parancsnok nem csökkentet-

te, hanem növelte."72. !U.o.!

Mírrd err egybevetve a vár felszerelése ez alkalommal is igen sze-

gényes, pedig a török egyre gyakrabban és hevesebben törekszik

a vár elfoglalására.

1562. márciusában Hamza bég ismét nagy vállalkozást készi-

tett eiő. Előbb maga ment Budára, majd serege egy részét is ma-

ga után rendelte. 'I'hury értesülései szerint a fehérvári bég helyét

távolléte alatt a szekszárdi· és asimontornyai bég tölti be. Az ese-

ményekről azonban tudósUja Szécheny Mihály pápai kapitányt és

gróf Sa1mEckehard győri főparancsnokot. 73. ('I'hury György levele

Szécheny MihályhozI 1562. márc. 14. O.L. Kamarai Levéltár Missi-

les, 'I'hury György levele gróf Salmhoz, 1562. márc. 14. O.L. Kama-

rai Levéltár Mlssiles.f Négy nappal később, 1562. március 18.-án

- ugyancsak Salm grófhoz intézett levelében - előbbi közléselt

pontosabb adatokkal egésziti ki; eszerint Hamza bég mintegy 500

főnyi sereget vitt magával Budára, és kopJásaival Pestre akar át-

kelni. A simontornyai bég 150 lovassal Jön Hamza bég helyébe

Fehérvárra. A fehérváriak közUl egy aga maradt otthon, emberei-

vel a vár őrzésére. A veszprémi török őrség mirltegy 100 lovaso.

és 40 gyalogosa. akiket korábban szintén Fehérvárra rendeltek,

visszatért Veszprémbe a vár őrzésére.74• !'I'hury György levele

gróf Salmhoz, 1562. mér-c,18. O.L., Kamarai Levéltár Misslles./

Egy nappal később ezt a jelentését is kiegészitette egy török rab-

jától kapott hirekkel, akit kIfejezetten értesWések szerzésére kUl-

dött Fehérvárra. A hirszerző "hiteltérdemlően beszéll, hogy a bu-

dai paö;a a környékbeli végvérakból való néppel Szolnok alatt lesz

táborban mindaddig, amig 6. szUkség adja és mutatja, hogy vissza-

térjen, vagy Erdély felé a többi nép mellé segítségnek menjen.·75•

/Thury György levele gróf Salmhoz, 1562. március 18. O.L. Kama-

rai Levéltár Misslles.! A levél szerint Pertáp pasa és a Uppai

bég hatvanezer emberrel "••• János király flo. mellé mentek."76.

/Thury György levele gróf Salmhoz, 1562. március 19. u.o.! Igy tor-

kollik a fehérvári bég megmozdulása egy országos jelentőségü
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