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Buda visszafoglalása 
 

A török fölmentő sereg érkezése 
 

Ezzel eltűnt a remény, hogy Buda a felmentő sereg megjötte 
előtt elesik. Károly herceg az új helyzetnek megfelelő intézkedéseket 
tett tehát. Magához rendelte lovasságát, biztosította Pestet, táborát 
meg erősen elsáncolta. Augusztus 8-ikán jelentek meg a császári tá-
bor közelében a nagyvezér előcsapatai. Maga sem sokat tartott sere-
gének értékéről, melyben alig 8–10 000 janicsár s 5000 szpáhi volt, 
míg a többi fegyelmezetlen szedett-vetett nép, mely csak pusztítani 
tudott, de a harctéren értéktelen volt. Szulejmán pasa nem is mert 
Károly herceggel megmérkőzni. Csak tüntetett ellene, csak figyelmét 
akarta lekötni, míg a janicsárok és szpáhik egy részét a várba viszi, 
hol a hosszú harc nagyon megfogyasztotta az őrséget. Augusztus 14-
ikén tette meg az első próbát, mikor valami 9000 szpáhit és janicsárt 
akart a császári tábor erődítményein át Budára juttatni. A törökök 
egy ideig ellenállhatatlan erővel hatoltak előre. De végül a németek 
és a magyarok, kik e napon is kitüntették magukat, lekaszabolták 
legnagyobb részüket. A nagyvezér a tábor elleni többszörös tüntetés 
után augusztus 20-ikán hajnalban ismételte merész kísérletét. Ekkor 
a Lipótmező felől vagy 1200 janicsár igyekezett az erődítményi övön 
át a várba jutni. Lopva nyomultak előre, s egész a Városmajorig ha-
toltak. De valóságos hajtóvadászat folyt ellenük, s a császáriak ide-
oda űzték őket az erődítmények tömkelegében. Mindazáltal vagy 2-
300-nak mégis sikerült a várat elérni, míg a többi oda veszett. 
Szulejmán harmadízben is megtette a próbát. Augusztus 29-ikén haj-
nalban Ó-Buda felől ismét 3000 janicsárt küldött a várba. De majd-
nem mind leölettek, s ezzel kitűnt, hogy Szulejmán Budát nem csak 
fölmenteni, de még megsegíteni sem képes, mert idő közben a vívás 
is egyre inkább előre haladt, a falakon pedig széles rések támadtak.  
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A szeptember 2-iki roham; a vár bevétele 
 

A hadi tanács szeptember 1-jére a vár ellen általános rohamot 
rendelt tehát, mely azonban szeptember 2-ikára maradt. E napon, 
hétfőn, verőfényes őszi időben kellett a kockának eldőlnie. Délben 
még 1200 főnyi svéd segélysereg érkezett Károly herceghez, ki a ro-
ham előkészületeit olyan ügyesen leplezte, hogy az ellenség azt hitte, 
hogy nem a várat, hanem a nagyvezért szándékozik megtámadni. 
Délután négy óra felé azonban megváltozott a tábor képe. A roham-
oszlopok feltűntek a vár közelében, s pontban öt órakor felhangzott a 
támadásra jelt adó hat ágyú szava, mire a roham megkezdődött. El-
lenállhatatlan erővel nyomultak előre a hősök, köztük Fiáth János és 
más tiszteik vezetése alatt a magyar hajdúk. Hasztalan védekezett az 
őrség csodás kitartással. A támadók megmászták a falakat, s bejutot-
tak a város azon részébe, hol ma a Ferdinánd laktanya s az állam-
nyomda állanak. Abdi pasa a mai Iskola-téren gyűjté össze megma-
radt janicsárjait, s harcolva esett el. A város a császáriak kezébe ke-
rült, ámbár a török egy ideig a házakból folytatta az ellenállást. E 
közben a bajorok a tulajdonképpeni várat vívták, de sokkal hevesebb 
ellenállással találkoztak, mint a császáriak. Ezek sikereinek hírére 
azonban ők is előre törtek, s egy kis csapat a 22 éves Pechmann Már-
ton alatt végre bejutott a várba. Esti hat órakor megszűnt az ellenál-
lás, s Buda vára és városa felszabadult a török uralom alól. A város 
lakossága pár órával előbb nem is sejtette, milyen közel áll az eldön-
tés. A zsidók nagy része templomukban imádkozott, midőn hirtelen 
betörték az ajtót, s a győztes németek vágni-ölni kezdték az ájtatos-
kodókat. Az utcákon is folyt az öldöklés, s Károly herceg az akkori 
hadi joghoz képest megengedte katonáinak a rohammal megvett vá-
ros kirablását. E zsákmányolás közben több helyen tűz támadt, s 
minthogy senki sem oltotta, egyre nagyobb kiterjedést vett úgy, hogy 
szeptember 3-ikán reggel Buda lángtengerben állt. A város annyira 



 3

leégett, hogy Károly herceg tanúsága szerint lakóház egyetlen egy 
sem maradt épen. Csak Mátyás király híres egyháza, a Nagyboldog-
asszony temploma, mely a török korszakban mecset volt, s néhány 
raktár nem égett le. Az utcákat vagy 4000 holttest borította, s a tűz 
dacára a katonák folytatták a fosztogatást. Valami 6000 török és zsi-
dó, férfi, asszony, gyermek jutott a katonák kezébe, kik potom áron 
adogatták el foglyaikat. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kép: A lőportorony felrobbantása 
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