
/Thury György levele Jakosits Ferenc győri kapitányhoz, 1565. au-

gusztus 24. Hadtörténeti Levéltár 349./ Kriegsarchiv Alte Feldakten

1565. 8. ad. 13. Litt.b.lll.í - irja Pápáról Jakosits Ferenc győri kapi-

tánynak. A fehérvári őrség létszámának erős csökkenése feltehető-

en Schwendi Lázár 1565. tavaszán, Tokaj környékén inditott harcai-

val függnek össze.
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• IAcsády 1.: Lrn, 366,1.1 A bécsi udvar azon-

ban, amely a békésnek egyáltalán nem mondható állapotok ellenére

is ellenezte a béke felbontását, és komoly -küzdelmeket vivott János

Zsigmonddal, nem járult hozzá, hogy megpróbálkozzanak Fehérvár

vis s zafoglalás ával. 83. lu.o.1 Igy Fehérvár felszabaditása hosszu idő-

re lekerült a napirendről, és a palotai őrségre is hamarosan nehéz

napok virradtak.

4. 1566. ÉVI VÁRHÁBORÚK - PALOTA OSTROM"'..

1566. tavaszán a hatalma delelőjén már luljutott, de még óriási

erőke! mozgósítani képes török hatalom tehetséges és harcias szul-

tánja, az agg II. Szulejmán vezetésével ujabb hadjáratot indít Ma-

gyarország ellen. A történeti irodalomban - elsősorban a török

nyelvü források alapján - több elképzelés terjed el a hadjárat pon-

tos kezdetét és célját illetően. 84. /Szekfü Gy. jegyzete: Karácson

1.: Török történetirók Ill. Bp. 1916. 71.1. Pecsevl szerint a hadjárat

973. évi Sevvál hó 9-én IKarácson 1. átszámitásában 1566. ápr.

27.-én kezdődött.," A 973. évi Sevvál hó 9-én kezdődött az a had-

járat, amely a győzelmes padisah életének végén történt, mivel e

fényes harcban vett bucsut a mulandóság birodalmától."/ Ami az

utóbbit illeti - a körülmények ismeretében - megállapíthatjuk, hogy

részben a már 1552- ben kitüzött cél, a királyi Magyarország és

Erdély leválasztása a Felvidék elfoglalás ával és távolabbi célként

Bécs elfoglalása. Aligha indokolhatnánk· e hatalmas erőket megmoz-

gató háborut Jáhjálí Arszlán budai pasa panaszaival a végvári ka-

pitányok tevékenysége miatt - mint azt Pecsevi török történetiró

tette.
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. /Pecsevi lbrahim Tharlkhjából: u.o, Karácson 1./
A háborus készü!ödés nem uj. Fegyverszünetek, majd hosz-

szas tárgyalások után 1562-ben 8 évre békét kötöttek,86. IAcsády

1.: Lrn, 364.1./ Török részről 1565- ben már egyre erősebben jelent-

kezik a háborura való felkészülés. 87. /U.o. 364-66.1.1 1566. április
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