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Buda visszafoglalása 
 

Az első magyar zászló a vár fokán 
 

Az ostromló hadak elhelyezése a vár körül az 1684-iki tapaszta-
latok alapján történt. Minthogy nagy számú lovasságát a vívásnál 
nem használhatta Károly herceg, valami 3500 fő kivételével Fejérvár 
vidékére küldötte. Ellenben a bajor és a szász hadak a Gellért- és a 
Naphegy táján a tulajdonképpeni vár körül félkörben helyezkedtek 
el. Itt az ostromot Miksa Emánuel bajor választó vezette, bizalmas 
barátjával, az ifjú Lajos badeni őrgróffal, míg Károly herceg serege ív 
alakban szállta meg a várheggyel szemben levő többi magaslatokat a 
Dunáig, a mostani Lujza-malom tájáig. Az ostrom egész ereje a vár-
hegy két végső széle ellen irányult. A bajorok a Gellért felől a tulaj-
donképpeni vár, a császáriak a várhegy északnyugati részén levő vá-
ros ellen működtek. A várhegy alján levő külváros, melyet szintén fal 
övezett, a mai vízi város, rövid harc után, még június 24-ikén a csá-
száriak kezébe került, kik ott nyomban elsáncolták magukat. Június 
25-ikén éjjel kezdődött a vízárkok ásása, s az ostromlók közeledni 
igyekeztek a várhegy erődítményeihez. Az ütegek is hatalmasul ron-
tották a falakat, de azért minden lépésnyi tért nehéz áldozattal kellett 
megvenni. E közben megérkeztek a svábeni, frankeni és branden-
burgi segélyhadak, s igen buzgó részt vettek a munkában. Különösen 
kitett magáért a kitűnően felszerelt és szervezett brandenburgi had-
test, mely Schöning János Ádám vezetése alatt 8269 emberből állt. 
Szükség is volt e segítségre, mert Károly herceg már július 5-ike óta 
tudta, a miben különben soha sem kételkedhetett, hogy a nagyvezér 
fölmentő sereggel igyekszik Buda alá. Mielőbb törésre akarta tehát a 
dolgot juttatni, s július 13-ikán este rohamot intézett a várhegy ellen. 
De a csapatok minden hősiessége megtört a török ellenállásán. A ro-
ham 1200 főnyi veszteséggel visszaveretett, s kivált tiszt és önkéntes 
veszté nagy számmal életét. Noha csakhamar a bajorok egy fontos 
védművet hatalmukba ejtettek, s július 22-ikén a várban 8000 mázsa 
puskapor a levegőbe repült, mely alkalommal 1500 török veszett el, 
noha Tüzes Gábor barát a jeles pirotechnikus új szerkezetű bombáival 
a török paliszádok egy részét felgyújtotta, Abdi pasa halálra szántan 
folytatta az ellenállást. Az ostromlók július 27-ikén újabb általános 
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rohamot próbáltak. A támadók esti hat órakor csodás elszántsággal 
vetették magukat az útjukban eső török védművekre. De a török még 
csodálatraméltóbban védekezett, s a falakról zsákokban dobálta le a 
lőport, mely meggyulladva borzasztó pusztítást okozott az ostrom-
lók sorában. Egyik ponton azonban egy magyar csapatnak, s a vele 
küzdő brandenburgiaknak sikerült a vár fokára jutni. Egy magyar 
hős már ki is tűzte a magyar zászlót, néhány katona meg a várba ha-
tolt, s több ágyút beszegezett. De noha több külső védmű került a 
császáriak kezébe, tulajdonképpeni célját a roham nem érte el. Buda 
maga a töröké maradt, s 600 magyar és 4500 német lett a harc áldoza-
ta. E küzdelmekben, valamint betegségek miatt a harcképes gyalog-
ság száma nagyon leapadt, s Károly herceg sürgősen magához ren-
delte az Erdélyben és Eger vidékén tevékenykedő hadakat. Abdi pa-
sát is megadásra szólította fel, a ki azt felelte, hogy átadja Budát, de 
csak az esetre, ha Lipót békét köt a szultánnal. Minthogy ez óhajtását 
teljesíteni nem lehetett, másrészt a török fölmentő sereg egyre köze-
lebb jött, Károly herceg augusztus 3-ikán újra általános rohamot inté-
zett, mely azonban ismét meghiúsult. Egy nyíllövés a fiatal Jenő, 
savoyai herceget is megsebesíté, de nem súlyosan. 
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