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,,Szulejmán szultán a kormércéi szerint elaggott korban, 7z évesen indult - mint utóbb kideriilt - utolsó hadjáratára. Na5lbeteg volt, de ri5l érezte, tartozikmagának és hadseregé.nek.azzal, ho5l rendet t9r.e]nt a mas/arországi teriilet_eken, amelyeket tobb ér,tizedes, nehéz harcoikal .7".r.tt ,o"j a birodalomnak,de amelyeket az utóbbi id kben a ma5lar végvári harcosokt. u *ug}u. (ttircik szemmel: bécsi; király seregei fol}amatosan támadtak.

1566. április z9-én kelt űtra azza| a céllal, ho , az oszmán birtokokat_ leginkább veszélyet három mas/ar ,,f vár'': Szigetvár, Eger és Gyula kcizril minélttibbet elfoglaljon, s hogy egyszer s mindenkóira stabilizálja a védntiksé"gCt et""ra n.a'eil.i n"l"d"t"-séget. Edirne után már nem tudott lóra iilni, ezértkocsin tette meg a hátralév utat. Augusztus 9-én ért Szigetvárra, díszes sáiorvárosát a vartól keietre találh]ató semlékhe5li-zsibóti (ma turbéki) sz l he5lenverték fel, ahonnan jó rálátás nllt a várra. Innen !ryil", aho l katonái irtózatos er feszítés_sel lépésr l lépésre hatolnak el re a négy részb l álló és egymesterséges tó ktizepén elnfrló Sziget városában és kiils váraban. Minél nagyobb részt tudhatoti -agaeiák á ,ra.lOt, annál jobbai fo$lott az ereie. Aktivetkez h,ónap elején már csak hálni járt belé a lélek, s szeptember 7-én éjjeleg és két óra ktjz<jtt - uio$, r.Wanrry nainO. -u5ru. ttjrténet író tudta -
"betegse8t l s vérrségt l is megnehezedvén, s megveszett els8 szárcsontjánaÉ ral&t-ano, hasa folyása is ája érkezvén. s51155un*.eghalt. A sors ezírttal
netn volt kegyes hozzá, nem élvezhette még e5rszér a siker izét. Adiadai u5ranis, amelyik tizenharmadit r,uája.utat koronázta (volna) meg, kicsit kés bb,
déltájban ktivetkezett be, miután Zdnyi Mifuói, a szigetvári vár kapitánya miradéi< t<atonái élén kirontott a lánlokban álló bels i,árból, és h si halált halt a
vár hídján."

Azon a helyen, ahol Szigetvár 1566. évi ostroma idején a szultán sátrát felverték és ahol a vár elfoglalása el tt néhány órával elhunyt uralkodó holtteste 4znapig fekíidt a fcildben, az l.s7o-es évek ktizepén emlékttirbét (sírkápolnát) építettek Szulejmáln tiszteletére. Hamarosan trjabb eptileteket (rnecsetet,
derviskolostort, kaszárnyát, véd palánkot) emeliek ktirtiltitte, és az e5rkori táborhtlyb l u, osrÁárvilág e ,ik kedvelt ke l- és zarándothelye lett.'

Az osztnán-t<ir<jkok kiverése után a ke5rhely elpusztult, de a hellek sokáig emlékeztek rá, s jószerivel csak a hr-rszadik században feleitették el, hol is volt
egykor. Az utóbbi évek t<irténeti, tcirténeti fóldrajzi, geofizikai, ktirnyezettcirténeti kutatásai és régészeti ásatásai nyomán ez a lnaga korában ktiltinleges hely
e5,te jobban feltárulkozik el ttiink.

A ,,Tiirbeváros" létreho_zásának k<irtilményeibe, m k<jdésébe és mindennapi életébe nyrijtanak betekintést azok a t6-l7. századi oszmán-tcjrtik források,
amelyek a ktitetben eredetiben és ma$lar fordításban olvashatók.
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