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Buda visszafoglalása 
 

A hadjárat célja 
 

Lotharingiai Károly herceg az 1686-iki hadjárat céljává Buda és 
Eszék megvételét tűzte ki s a hadműveleteket kora tavasszal akarta 
megindítani. Az volt a szándéka, hogy Eszék elfoglalásával, Budát a 
török birodalom segélyforrásaitól elzárja s megvívja. Bármi egyszerű 
és kifogástalan volt a herceg terve, hiúság és személyes versengések 
a legnagyobb mértékben akadályozták valósulását. A dicsvágyó 
Miksa Emánuel bajor fejedelem nem akart Károly herceg alatt szol-
gálni. Császári apósától önálló parancsnokságot kért tehát, s Lipóttól 
ez iránt ígéretet is kapott. Ezzel Buda ostroma kérdésessé vált, mert a 
bajor választó csak úgy kaphatott önálló parancsnokságot, ha a főse-
reg ketté osztatik. Hermann badeni őrgróf, a hadügyminiszter csak-
ugyan azt ajánlotta, hogy ne Budát, hanem az egyik sereg Székesfe-
hérvárt, a másik Egert támadja meg. Károly herceg azonban nem 
akarta erejét kisebb várak megvívására. fecsérelni, hanem az egész 
hadat Buda ellen kívánta alkalmazni, mert tudta, hogy Buda után a 
többi török várakat játszva veheti meg. Maga fordult tehát a bajor 
választóhoz, hogy szándéka megmásítására bírja. De az ifjú választó 
hajthatatlan maradt. A herceget az udvari üzelmek végre annyira el-
kedvetlenítették, hogy 1686 elején lemondott a fővezérségről. Lipót 
sürgetéseire megtartotta ugyan állását, de oly feketének látta a hely-
zetet, hogy kijelenté: „én megteszek mindent, a mi tőlem telik, de 
nem remélek semmi jót”. Csakugyan hónapokon át nem tudtak a 
hadi tervben végleg megállapodni, a minek az lett a következménye, 
hogy Eszék elfoglalása ez évről elmaradt. Csak május 31-ikén, mikor 
már méltán attól lehetett félni, hogy a sok tervezgetés és torzsalkodás 
közben a hadműveletekre alkalmas idő egészen kárba vész, dőlt el 
végképen Buda ostromának ügye. Lipót megemberelte magát s júni-
us 9-ikén követe megjelent a párkányi táborban s tudatta az ott levő 
vezérekkel, hogy Buda megvételét kívánja. Határozott parancsának a 
bajor választó is engedelmeskedett.  
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Az első harcok, Bottyán János győzelmei 
 

Június 12-ikén megkezdődött az előnyomulás. A herceg a Duna 
jobb, a választó bal partján haladt előre s Pestet megvéve a Margit-
szigetnél hidat vert, melyen át maga is a budai partra húzódott. Jú-
nius 18-ikán Károly herceg már megszállotta a Budára menő legfőbb 
útvonalakat. A Duna is megélénkült; ellepték a naszádok s minden-
féle hajók, melyek eleséget s másnemű készleteket hoztak s a partra 
kezdték kirakni. Már 19-ikén megindultak a harcok, a török kirohant 
s egy szállítmányt hatalmába igyekezett ejteni, de véres fővel szorít-
tatott vissza erődítményeibe. Ugyanaz nap Bottyán János, az eszter-
gomi huszárok vitéz hadnagya a Fehérvárról Budának igyekvő török 
lovas csapatok hátába került, két tűz közé szorította, s csaknem telje-
sen megsemmisítette a törököket. Másnap Bottyán még merészebb 
tettre vállalkozott. Neszét vette, hogy a budai törökök családjukat és 
kincseiket a Csepel szigetére küldték, honnan a szomszéd palánkok-
ból menekülőkkel katonaság fedezete alatt vízen Belgrádba akartak 
eljutni. Bottyán a győri és esztergomi naszádosokkal s huszárjaival, 
kik a part mentén haladtak, éjjel Csepel szigete felé indult. Míg hu-
szárjai a parton levő török csapatot verték szét, a naszádosok és haj-
dúk a szigetre törtek, az ott levő török férfiakat levágták, s valami 
100 nőt, köztük a budai pasa ifjú nejét, foglyul ejtették s roppant 
zsákmánnyal tértek meg. 
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