
emelve és az ágyúkat előhuzatva azt a kerekbástyát, mely
a kaputól jobbra esik - Móré László épittette, s ezért M6-
ré-bástyának nevezték -, sürü és nagy golyókkal törette.
De mikor azt tapasztalta, hogy annak falai sokkal erősebbek,
semmint, hogy rövid idő alatt le tUQná rombolni, az ágyúkat
a vár keleti részére viteti, s ott gödröket ásatva löveti,
mégpedig oly erővel, hogy a fal, széles nyilás támadva raj-
ta, leomlott, .s az árkot omladékkal és kődarabokkal. betöl töt-
te. Arszlán úgy gondolta, hogy betörhet. De mielőtt a kato-
nákat harcba tüzelte volna, Pap Pétert és egy másik Pétert,
Litteratust, Thuri katonáit, akiket Székesfehérvárott bi-
lincsekben és börtönben tartott, minthogy közel voltak, magá-
hoz vezetteti, s megkérdezi tőlük, vajon be lehet-e nagy erő-
vel venni a várat a ledöntött falnak azon az omladékán át,
s vajon benn sik-e a hely. Ők azonban, akár őszintén, akár
nem, azt válaszolták, hogya kápolna alatt egy tiz-tizenkét
láb mély boltozatos pince van, amelyen azoknak a katonáknak,
akik be akarnak törni a zárt udvarba, át kell hatoln~uk.

Ezalatt Arszlán állandóan ágyuztat, mig ellenben Thuri,
a vár és saját üdvük védelmére, szóval is meg példájával is
lelkesiti övéit, az ágyúkat az ellenség sáncaira irányitja;
a kiváló vezérnek és a bátor közkatonának kötelességét egya-
ránt teljesiti. E hadmüveletek alatt Arszlán két ágyúmeste-
rét, akiket Budár61 hozott magával, elvesziti; mindkettőt
'á,gyúgolyó találta el. Ott temettette el őket, fehér lepelbe
burkolva.

Már tiz nap mul t e.l a hiábavaló ostrom óta, amikor ha-
ragos fájdalmában Del{ Luf tit, aki Tatán a beslia-lovasoknak
- ezek azok, akik egyetlen lóval katonáskOdnak - volt pa-
rancsnoka, s aki a Bakony és a Vértes erdőségeiben Győr és
pápa felé a legrövidebb utat ismerve, magához hivatta, s
megparancsolt a neki; hogy menjen Győr felé, s kémlelje ki,
jön-e Thurinak és az ostromlottaknak valahonnan segitség.Deli
junius lJ-án negyven lovasával még az éjjel a Győrtől nem
messze lévő Ménfő falunál lesbe áll, sThurinak és a palotai-
aknak nagy szerencséjére az történt, hogy gr6f Salm Eck, aki-
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