
elhatározta, hogy még a szultán megérkezése elott megkezdi
a háborút, arra gondolva, hogy ezze.L a készségével Szolimán
kegyét ki fogja érdemelni. Miután tehát elovontatta a budai
fegyvertárból az ágyukat, s város szerte és faluszerte a sze-
kerek és igavonó állatok r.agy ~zámát odaparancsolta a nagy
tömegü vasgolyó és lopor szállitására - a loport nem kis hor-
dókba~ vagy edényekben tartják a törökök, mint a mieink, ha-
nem borzsákokban -, s midőn parancsot adott, hogy ezekkel
Székesfehérvárott jöjjenek össze, elhatározta, hogy Palotát
ostr-ommaL elfoglalja.

Nem kerülte el Thury Györgynek, a kiváló katonának, aki
annak a helynek a parancsnoka volt, a figyelmét Arszlán szán-
déka; ez ugyanis azt gondolta, hogy mivel vakmerő észjárá-
sú volt - nem kell ebből titkot csinálnia; a paraszti nép is
saját fülével hallotta, hogy Thurit és a palotai rablókat megy
megbesszulni. Ezért Thuri gróf Salm Ecktől egy század puskás
gyalogost kért és kapott Izdenczi István öreg hadnagy vezeté-
se alatt, a pápai őrségtől pedig egy másik század, minthogy
rendes őrsége kétszázötven válogatott lovasból és gyaloéosból
állott csak. Ezzel a segélycsapattal várta felkészülve Arsz-
lán jöve'telét.

Ezalatt testvérét, Thury Farkast, s vele Pálffy Ferencet
akit kivert fogáról a katonák Csorbának neveztek, s aki jÓl
ismerte ,a helyeket és utakat, Győrbe, s onnan Bécsbe küldte,
hogy segitséget kérjenek. Éppen nagyon alkalomszerüen jött,
hogy ugyanazon a napon érkezett Bécsbe Farkas és Csorba,ami-
kor a császár Aug abu.r-gbó L a Dunán lefelé hajózva, ott 'kikötött.
Két nap mulva két, négy-négy ezer katonából álló sereg, melyek
egyiket Helfenstein György, a másikat pedig Haldistadt tobor-
zott Németországnak a Rajnához közel eső vidékein, hajókon
odaérkezett. A császár Thury Farkast visszaküldte, igérve ne-
ki, hogy a két sereget haladéktalanul Győrbe küldi, s utasit-
ja Salm Ecket, legyen rajta, hogy TI~uri Györgynek és a palota-
iaknak gyors segitséget vigyen.

Ezalatt Arszlán nyolc- vagy tizezer tör'ökkel és négy
nagy s ugyanannyi kis skorpióágyuval oda elonyomulva, sáncokat
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