
29-én Szulejmán megindul hadseregével, hogy - mint remélte -

Gyula, Szigetvár, Eger komolyabb ostromot nem igénylő elfoglalá-

sa után Komáromon keresztül Bécs felé induljon.88• !Karácson L

jegyzete: Karácson L: Török történetlrók nL 74.1.1

A hadi események már a szultán megérkezése előtt megkezdődtek

Magyarors zágon. Szulejmán már indulása előtt, 1566. április 25-én

utnak inditotta Pertáf pasát, hogy Gyula ostromával kezdje meg a

hadmüveleteket.89. IAcsády L: I.m.V.367.1./ Pertáf pasa junius 4-én

érkezett Gyula alá, amelynek ostromához hoz;z:áis fogott.90. IIst-

vánffy: A magyarok történetéből 320.LI Miközben a szultán fősere-

ge az ország déli határához közeledik, a Portán amugy ls kegy-

vesztés felé közeledő Jáhjáll Arszlán budaI pasa, hogy a Porta

bi:z:almátvisszaszerezze, és a palotalak bátor, harcias helytállá-

sát -. melynek elsősorban a fehérvári török vallotta kárát - meg-

büntesse,91. !Pecsevl lbrahlm Tarikhjából: Karácson Imre: Török

történetIrók Ill., 74-76.1.1 elhatározta, hogy még a fősereg megér-

kezése előtt elfoglalja Palota várát.

íA környékbeli török kézen lévő várak őrségét összeszedve

1566:-Junlus 5-én seregével ostrom' alá fogta Palotát.92• !Istvánffy

M.: A magyarok történetéből 314.1.,Forgách F.: Magyar Históriája

Mori, Hung. Hist.lI.o.XVII.k.Pest 1866. 308.1.1

Thury György Időben tudomást szerzett Arszlán terveiről, és

a mintegy kétszáz főnyi lovasból és gyalogosból álló seregét sl-

került a gr6f. Salm Ecktől kapott puskás századdal és a Pápáról

hozott száz gyalogossal kiegészitenie. Igy mintegy 450 katonával

tudta Arszlán pasa támadását fogadni.93. Ilstvánffy M.: A magya-

rok történetéből 314.1.!A vár felszerelése az 1561~esállapotokt61

aligha térhetett el lényegesen, mindössze arról van tudomásunk,

hogy Thury' az ostrom előtt az őrség létszámát tudta gyarapltan!.

Csupán az őrség teljes odaadására és 6r'lási erőfeszitéseire szá-

míthattak a mintegy tizszeres tulerővel szemben.

Arszlán pasa alighogy junlus 5-én megszállta a várat, azon-

nal lövetni kezdte falait a Budáról és Fehérvárról magával hozott

ágyukkal.94• IArszlán seregének létszáma, 'Istvánffy M.5-8000-re,

Verancsics 8000-re tesz!.! Arra számitott, hogy a vár falai nem

állhatják sokáig az erős ágyuzást, és igy rohamot indithat, amely-

tOl a vár gyors elfoglalását remélte.

Palota ostromának hire hamarosan befutotta a dunántull vége-
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