
verso Vienna. E' di figura quadrata bislunga, con intorno
vna fossa piena di aequa vi~a, e vna forte palizzata. La
Fortezza da quattro lati ha quattro 'fortis,simi Bastioni
rotondi; e di dentro la Piazza si alza pure vn Castello
in figura quadra, con mura alte all' antica; e nelli ango-
li vi sono quattro altissime Torri quadrate, con sopraui
l' Artiglieria. Fu assediata que sta Piazza dal Bassa di Bu-
da l' anno 1566. agli 6. di Giugno, hauendo Solimano dichi-
arata querra a Massimiliano. Percossa con 25 pezzi di Ar-
tiglieria, e quasi tutta horamai ridotta alla desolazione,
tu difessa da Giorgio Turi valoroso Capitano, finche li ven-
ne il soccorso aspettato da Giaurino. Imperoche auendo i
Turchi scoperto il soccorso, e credutolo dal gran numero
de' carri, maggiore di quelle era in fatti; dopo otto gior-
ni abbandonarono l' assedio, lasciando addierto per la fret-
ta molte monizioni, e bagaglio ••• "
Bizozeri: Notizia particolare ••• de' Regni D'Ungheria,

Croazia ••• in Bologna M. DC.LXXXVI. 174-175.

Palota 1566. évi ostromának leirása 1686-ból
- az olasz eredeti szöveg ~orditása

Palota egy Veszprémtől körülbelül 2 mérföld távolságra
Bécs felé /igyl/ eső erőd. Szabálytalan négyszög alaku,egy
folyó ~izzel teli árok s egy igen jó palánk veszi körül.Az
erődnek négy oldalán négy igen erős bástya vanj a váron be-
lül a régi szokás szerint egy kiemelkedő s ugyancsak négy-
szögü magas falu kastély vanj a négy sarkán pedig négy igen
magas négyszögletü torony áll, amelyen a tüzérség foglal he-
lyet. A budai basa a vá~at 1566. junius 6-án kezdte ostro-
molni, amikor Szolimán Bzultán hadat üzent Miksa császárnak.
25 nehéz ágyúvallövette, amelyeknek pusztitása majdnem tel-
jesen és örökre lerombolta,ennek ellenére vitéz kapitánya
Thury György mindaddig védte, amig a segitség, amelyet Győr-
ből küídtek neki, megérkezett. Szerencsére a törökök, ami-
kor észrevették a segitséget, mivel a szekerek nagy száma
miatt azt sokkal nagyobbnak hitték, nyolc r.ap után abbahagy-
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