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Buda visszafoglalása 
 

A külföld részvétele a hadjáratban 
 

A sereg, mely Károly herceg fővezetése alatt Budát vívni kezd-
te, a magyarok és az önkéntesek nélkül valami 62 000 emberből állt. 
Nagy részét császári zsoldosok tették, de voltak benne bajor, svábeni, 
frankeni hadak, az ostrom folyamán pedig megjött a bradenburgi 
hadtest, sőt végül némi svéd segélyhad is. A magyarok száma szin-
tén igen tekintélyes volt. Ez évben valami 24 000 magyar küzdött a 
királyi lobogó alatt, de különböző hadtestek közt szétosztva; na-
gyobb részük lassankint a budai táborba rendeltetett, mert, mint a 
vezérek mondották, „csak nem hadakozhatunk magyar nélkül török 
ellen”. Számuk a táborban végül valami 15 000-re ment. Voltak Kár-
oly herceg seregében külföldi önkéntesek is, mert az a hír, hogy a ke-
resztény hadak Buda ellen nyomulnak, egész Európában örömöt és 
lelkesedést keltett. Incze pápa keresztes bullát adott ki, és bűnbocsá-
natot hirdetett mindenkinek, a ki tehetségéhez képest elősegíti a vál-
lalat sikerét. A tömegek azonban inkább pénzt adtak, melyet püspö-
keik útján juttattak Bécsbe. De jött Spanyolországból 300, egy olasz 
pap vezetése alatt 20 önkéntes. Mindazáltal az önkéntesek leginkább 
a főrangúak köréből kerültek ki. Hercegek, grófok, bárók siettek 
Francia- és Spanyolországból, a német és olasz fejedelemségekből 
Buda alá. Jöttek angolok és skótok is s egész Európa akkori lovag vi-
lága elküldte képviselőit a császári táborba. Habár az önkéntesek 
száma nem volt nagy, a sereg igazi nemzetközi jelleget nyert, s a leg-
különbözőbb nemzetek fiai halálra szántan versenyeztek egymással 
Buda bevételének véres munkájában Tüzérséggel, ostromszerrel a se-
reg kellően el volt látva. Ellenben a hadmérnöki kar sem számbelileg, 
sem képzettség tekintetében nem állt feladata s korának fejlettsége szín-
vonalán. Az élelmezést gróf Rabatta Rudolf fő hadbiztos avatottan 
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szervezte. Idejében megrakta mindenféle készlettel a közeli várakat, s 
szerződött a debreceni kupecekkel, hogy az Alföldről elég marhát 
hajtsanak Győrbe. Volt is a táborban eleség bőven, ámbár az ostrom 
tovább tartott, mint eleinte hitték. A szállítás szárazföldön, de legin-
kább a Dunán történt a naszádosok oltalma alatt több száz kis és 
nagy hajó segélyével. 
 
A törökök zavarai; a vár védői; Abdi pasa 

 
A török birodalom szintén egész éven át készült a nagy mérkő-

zésre. Csakhogy nem volt vezető szellem, ki a még mindig óriási se-
gélyforrásokat értékesítse. A szultán egymás után ölette meg a nagy-
vezéreket, s minthogy minden vezérváltozás változást okozott a töb-
bi legfőbb állásokban is, a kormányzatban teljes fejetlenség állt be. 
Fokozta a bajt, hogy Arábiában veszélyes fölkelés támadt. A hadse-
reg általában elvesztette önérzetét, s a katonák tömegesen szökdös-
tek el. Ily körülmények közt Szulejmán pasa, az új nagyvezér a leg-
nagyobb aggodalmakkal nézett a döntő hadjárat elé. Gyűjtött ugyan 
sereget, hogy Magyarországba vezesse s Budát fölmentse, de maga 
sem bízott a sikerben. Mikor Szófiából elindult, sírva kérte a francia 
követet, vegye rá urát, segítse meg Törökországot. Kétségbeesetten, 
reménytelenül néztek tehát a jövő elé a porta katonái és politikusai. 
Csupán a budai őrség nem vesztette el bátorságát. A várost valami 
10 000 főnyi had védte Abdi (Abdurrahman) pasa vezetése alatt. A 
pasa, albán születésű, akkor már 70 éves volt, a török sereg egyik 
legvitézebb tábornoka, ki fényes katonai pályát futott meg. Különö-
sen jeles tüzérséggel, hadmérnöki és aknász karral rendelkezett. Mel-
lette mint helyettese Izmail pasa működött, szintén kitűnő katona. A 
vár el volt látva mindennel, hogy több havi ostrommal dacolhasson. 
A lakosság buzgón támogatta az őrséget, s árulásra, megadásra nem 
gondolt. De sejtette, hogy a védelem sikertelen marad. 1684-ben az 
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ostrom meghiúsult ugyan, de a közvélemény ösztönszerűleg érezte, 
hogy az új, a második vívásnak lehetetlen lesz ellentállani. 1684 óta 
szakadatlanul folyt Budáról a kivándorlás, s a ki tehette, az idejében 
menekült, s a kinek féltettebb kincse volt, azt biztosabb helyre szállí-
totta át. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kép: Abdi pasa 
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