
R U S W O R M G R Ó F «GYÁVA» M A G Y A R J A I . 

AZ E G Y E S nemzetekről a köztudatban élő jellemképek legtöbbnyire 
az illető nemzet ellenségeitől származnak. A földi világ kicsinyes-
ségében az ellenséges, antipátikus vonások sokkal könnyebben ter-

jednek el, mint a vonzalomtól vagy rokonszenvtől festett képek. A mi 
nemzetünkről a rebellis-jellemkép osztrák-német körökből terjedt el, amikor 
valóságban ellenséges viszonyban voltunk egymással: a XVII. század véres 
harcai közepett. Ez a rebellis-kép korábban, mikor az ellentétek csak a fel-
szín alatt fejlődtek, de még nem robbantak ki, szelidebb, kevésbbé kiélezett 
formában élt: a XVI. században a bécsi kormánykörök a magyart csak megbíz-
hatatlannak tartották, akinek hitére nem lehet építeni s aki önhasznáért 
könnyen szavát szegi. A császári udvarból már ekkor ez a jellemkép terjedt 
el Európa országaiban ; terjesztésében nagy szerep jutott a bécsi udvarban 
akkreditált követeknek, akik a magyarokról természetesen azt a képet továb-
bították hazájukba, amelyet Bécsben készen kaptak. Hasonló ellenséges 
indulatú elkeresztelési processzust szemlélhetünk 1918 összeomlása óta. Külső 
és belső ellenségeink: a kisántánt emberei, külföldön ténfergő emigránsaink 
és az osztályharc itthoni hívei ma is mindent megtesznek, hogy a nemzetről 
egy újabb, végletesen ellenszenves jellemképet rögzítsenek meg Nyugat tuda-
tában. 

Az ilyen munkálatoknak azonban határt szab a nemzeteknek tényle-
ges jellege, valóságos, testi-lelki organizmusa. A franciákról a legügyesebb 
propaganda se tudná elhitetni a világgal, hogy tunya, tétlen, gondolattalan 
népség; a spanyol nemzet jellemképébe se lehet belevinni az alacsony, üzle-
ties gondolkodásmódot; hasonlóképen kilátástalan kezdemény volna a ma-
gyart gyávának rajzolni. Erre sem a mult századok osztrák-németjei, sem 
a jelennek cseh-oláh-szerbjei nem vállalkoztak, jól tudván, hogy a tényleges 
nemzeti jellegtől ennyire elütő tulajdonságokat nem lehet Európával elhi-
tetni. Még azok a diplomaták és írók is, akik a XVI. és XVII. században 
a magyar megbízhatatlanságnak hírét elterjesztik, mindnyájan egyforma 
lelkesedéssel emelik ki a magyarság hadi erényeit. Sok rosszat elmondanak 
róla : engedetlen, kegyetlen, pénzsóvár, király és magánosok iránt hitszegő, 
de mindenkor kitünő katona, bátor és vakmerő, ardito e valoroso, ez minden 
ily leírás végén a visszatérő refrén. A Habsburg-monarchia népei közt a ma-
gyart mindig vitéznek rajzolják ezek a velencei követek, vagy pápai nunciu-
sok és legtöbbször csakis a magyart: a németet ritkábban, a csehet sohasem. 

A magyar vitézségnek és bátorságnak ez a fogalma már a XVI. szá-
zadban is egy, a fajban természettől fogva meglevő tulajdonságra vonat-
kozott. A magyarnak testi és lelki konstituciójához lényeges alkatelemként 
hozzátartozott a bátorság — viszont a cseh nép konstituciójához nem tarto-
zott hozzá — ez állapítható meg már e régi megfigyelések alapján is, melyek 
e természetes bátorságtól, a hadi élet zordonságainak szíves elviselésétől 
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megkülönböztetik a katonai képzettséget, az akkori hadi művészetben való 
jártasságot, mely szerintük nincs meg a magyarokban. Ez a tanítható és el-
tanult, exercirozás és drill által kifejleszthető hadi erény hiánya annál bizto-
sabban utal arra, hogy az egykorúak a magyarban természetes, faji adottság-
ban gyökerező vitézséget figyeltek meg. 

Ehhez képest történetünk kútfőiben nem is találunk eseteket, amikor 
a magyart valaki gyávának merte volna nevezni. Nem számíthatjuk ide a 
török nyilatkozatokat; ez a többnyire kevésbbé lovagias ellenfél a magyart 
is, mint minden más keresztény ellenfelét, gyakran szidalmazza gyáva hitet-
lennek, de a török kifejezések, mint tudjuk, mindenkor inkább az izlám val-
lási politikának, semmint a realitásnak a reflexei. Azért, mert a török a magyart 
gyávának szidta, még nem tartotta őt szükségképen annak. 

Van azonban egy eset, tudtommal egyetlen, amikor bátor hadvezér 
tényleg szemébe vágta magyar katonáinak a gyávaság szégyenletes vádját. 
Nem kell hozzátennünk, hogy alaptalanul: az egész esetet a hadvezérnek 
példátlanul magyarellenes magatartása idézte elő, mely ebből a szempont-
ból is unikum-számba megy régebbi történetünkben. Az a publicisztikai 
irány, mely a kútfőktől többé-kevésbbé szabadon politikai szónoklatokat 
szeret tartani, gyakran elmondta már, természetesen kútfői bizonyíték nél-
kül, hogy a császári hadvezérek a magyarokat szántszándékkal szokták bele-
kergetni a veszedelembe, hogy ott elpusztuljanak. Nos, tényleg megtörtént 
egy ily, kútfőileg bizonyítható eset, melynek azonban összes körülményei-
ből kiderül, hogy elszigetelt, előzményekkel és következményekkel nem 
biró eset volt és mint ilyen, egyetlen hadvezér hangulatából, nem pedig valami 
sötét udvari tervből, bécsi ármányból származott. 

A 15 éves török háború vége felé a török már alig bírta a harcot, me-
lyet a császáriak és magyarok évről-évre reákényszeritettek. Keleten a per-
zsákkal kellett harcolnia, Kis-Ázsiában katonai lázadások gyengítették, de 
még a magyar területen levő török várak őrsége is folyton lázongott már. 
Igaz, a keresztény hadvezetés elég tehetetlen volt, de a török még kevésbbé 
tudta az erőket összefogni. Az 1602. hadjáratban Pest a keresztények kezébe 
került, Nádasdy Ferenc és Thurzó György pedig Adonyt, Dunaföldvárt, 
Paksot és Tolnát foglalták el, ezeket a helyeket 1602—3 telén magyar őrség 
szállotta meg. A császári fővezér, Rusworm gróf, Budának késő ősszel meg-
kezdett ostromát a következő évi hadjáratra halasztotta, amikor csakugyan 
sikerült is neki Budavárát három oldalról körülzárnia : a török őrség csak 
délfelé volt érintkezésben a Budafoktól délre megszállt felmentő sereggel. 
A szentendrei sziget, a Csepelsziget és Pest a keresztények kezében az ostrom 
bázisául szolgált, mely a budai parton több véres ütközetben folyt le. 

A császári fővezér legalulról kezdte pályáját: mint vagyontalan nemes 
ifjú a hugenotta hadjáratok német zsoldos ezredeiben szolgált, ahol bátor-
sága és fékezhetetlen indulata gyorsan előre vitte. Szenvedélyein nem tudott 
uralkodni, rögtön kardot rántott s ily civódásokban, saját bevallása szerint, 
tizennyolc embert szúrt le. Egyszer Rudolf császárnak egy haditanácsosát 
szúrta le, a császár megbocsátott neki, csak akkor fogatta el, mikor Prágában 
Belgiojosonak, a fővezérségben elődjének öccsét ölette meg. Ezért a gyilkos-
ságért Rusworm vérpadon végezte életét, miután végigélvezte mindazt, amit 
egy landsknecht-vezérnek, ki a hadjáratban naponta életveszélyben van, 
a rövid élet durva élvezetekben nyujthat. Magyarországi hadjáratai közben 
telente Prágában farsangolt, álarcos meneteket vezetett és az udvarban ragyo-
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gott, a hadjárat alatt sátrában virradatig kockázott s megesett vele, hogy a 
sereg zsoldját is eljátszotta és a nyerőtől kellett kölcsön visszakérnie. Ember-
élettel nem törődött: sem az ellenségével, sem saját katonáiéval, sem a magáé-
val. Egyszer nyolcszáz török foglyot hidegvérrel megöletett, mert seregé-
nek mozgását gátolták volna; fiatal, előkelő származású tisztjei is borza-
dozva nézték végig e kegyetlenséget. 

1603 szeptember végén Rusworm Budától délre megverte Lala Moham-
med basa, Bocskay későbbi szövetségese seregét és utána megpróbálta, nem 
vethetné-e meg lábát a Csepelszigettel szemközt is a budai oldalon. A Csepel-
sziget nyugati partján levő kis szigetet már török hajóhíd kötötte össze a 
dunántúli parttal; a hajóhidat sajkákon leeresztett lőporos hordókkal fel-
robbanttatta és ezzel egyidejűleg, október 11-én, a sziget elfoglalását magyar 
gyalogosokra, hajdúkra bízta. A Csepelszigetről azonban nem lehetett látni, 
nem rejtőzik-e a kis sziget bozótjában török lovasság, ezért a hajdúk, már 
naszádokba szállva, erősítés gyanánt 50 német lándzsást vagy alabárdost kér-
tek a fővezértől. Rusworm durván visszaüzent nekik: teljesítsék a parancsot, 
melynek végrehajtásáért ő nem fogja landsknechtjeit kockára tenni. A magyarok 
ezen a válaszon annyira felháborodtak, hogy mikor a hajóhíd levegőbe röpült 
s ők elfoglalhatták volna a kis szigetet, melyről a török őrség ész nélkül, Dunába 
ugrálva menekült, ágyúkat hagyva hátra, a hajdúk mindezt csöndesen végig-
nézték s hajóikról még csak puskalövést se eresztettek az úszó törökök után. 

Rusworm német és francia tisztjeivel a Duna partján figyelte e jele-
netet, éktelenül szidalmazva a magyarok gyávaságát és gonoszságát, ezt 
folytatta aznap és másnap is, mikor a magyar csapatok vezetői, Nádasdy 
Ferenc, a «fekete bég», a táborba akkor érkezett Thurzó György, a későbbi 
nádor és az új-magyar Kollonits Szigfrid megjelentek nála. A magyar urak a 
táborban a német vezérkartól külön éltek, a kocka- és kártyajátékban nem 
vettek részt, ekkor még nem hasonultak át életmódjukban nyugati rangtár-
saikhoz, — Rusworm sátrában az éjjeli szerencsejátéknál francia hercegek és 
grófok is voltak jelen, de magyarok nem. A fővezér előttük is gyávának szi-
dalmazta a hajdúságot és fogadkozott, hogy többet ezután semmit se bíz 
rájuk. A magyar urak ezt az üzenetet híven elmondták embereiknek, akik 
erre visszaüzenték Ruswormnak, hogy ők nem gyávaságból nem harcoltak, 
hanem mert ő oly megvetést tanusított irántuk, hogy az ő támogatásukra 
még ötven landsknecht életét sem tartotta érdemesnek kockáztatni. De hogy 
lássa a fővezér, hogy ők nem félnek, felajánlják neki, hogy sajkákon átkelnek 
a Dunán és Buda meg a felmentő sereg tábora közt, a Gellért-hegytől délre 
sáncot hánynak és erődöt emelnek. 

A lágymányosi parton támaszpont szerzése döntő hatással lehetett volna 
Buda ostromára, Rusworm beleegyezett tehát, részben azért is, hadd bünhőd-
jenek a magyarok engedetlenségükért. Rögtön sajkákat, ásókat hozatott és 
egy hadimérnök kíséretében átküldött nyolcszáz magyart a Duna jobb-
partjára, ahol Buda erődítéseitől délre az egész síkságon nem volt török őrség : 
csak a fölmentő seregnek nagy tömegnyi tevéje legelt hajcsárok őrizete alatt. 
A nyolcszáz magyar, részben felváltva, egész éjtszaka ásta, ötven munkás-
sal együtt a sáncokat, reggelre elkészült az árokkal együtt egy alacsony fal, 
kis erőd a török védelmi terület szívében. Világos volt, hogy a török nem 
tűrheti ott a hajdúkat: visszaparancsolta a tevenyájakat a Sashegy-Budafok 
közti dombokra, ahol a sok teve, élő kerítésnek felállítva, mindegyiken színes 
zászlócska, igen élénk látványt nyujtott Rusworm vezérkarának. Rusworm 
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tudta, hogy a magyarokat nem lehet megmenteni; egy éjjel felhányt erőd 
egy nap alatt el kell hogy pusztuljon — mondotta ; de megtett, amit lehetett: 
a Csepelszigeten, szembe a hajdúk erődjével, negyven ágyút állított fel és 
összevont minden rendelkezésre álló naszádot, hogy a magyarokat az utolsó 
pillanatban, ha az erőd nem tartható, átmenthesse a balpartra. Október 13-án, 
vasárnap délután két órakor több nagy török hajó jelent meg az erőd előtt, 
kettő közülök huszonnyolc evezős, utánuk az egész, ötvenkét sajkából álló 
flotta ; az egyik nagy hajóról ágyúlövés dördült el, ez volt a jel, mire a 
síkságba torkolló völgyekből: a lágymányos-budafoki síkság mögül nagy 
tömeg török lovas, egykorú leírás szerint 25.000 tört elő, kivont kardot villog-
tatva magasan feje felett; a tiszta őszi napfényben ez a sok kard tükörként 
verte vissza a túlsó partra a sugarakat. 

A hajdúerődnek sorsa el is dőlt ezzel. Vasárnap délután lévén, Rusworm 
tüzérei részegek voltak, a fővezér maga is az ágyukhoz állott, de a negyven 
szigeti ágyú nem tudta feltartóztatni a török lovasságot, mely egy pillanat 
alatt elérte az erődöt, a törökök egymás hegyén-hátán felkapaszkodtak a fa-
lakra, háromszáz magyar vitéz ott esett el, a többi, Kollonitssal együtt, készen-
tartott sajkákon menekült, a török hajóhad ágyútüzében. A török lovasság 
lendülete olyan nagy volt, hogy több lovas a Dunába rohant, a magyar sajkák 
után, néhányat a hajdúk megfogtak és a pesti partra magukkal vittek.* 

Ez volt Rusworm utolsó kísérlete, hogy Budát elszakítsa a felmentő 
seregtől, az ostromnak vége volt, nemsokára rá Pest is elveszett, a következő 
évben jött Bocskay felkelése és vele új korszak : az erdélyi-magyar-török 
szövetség kora. A régi törökverő generáció két nagy hőse, Nádasdy Ferenc 
és Zrínyi György, még ez évben meghalt, az előbbi mindjárt Buda ostroma 
után, utánuk Zrínyi Miklósig nem támadt a törökverő magyar tradiciónak hoz-
zájuk hasonló vitéz képviselője. A testvérharc ekkor kezdődött, mely ismét két-
három nemzedékre lehetetlenné tette a folyton gyengülő török kiűzését. 

De nem ezért elevenítjük fel ezt a régi történetet. Ez egyedülálló eset-
ben, mikor a magyar katonát vezére nem átalta gyávának nevezni, az igazság 
a magyar részen volt s mégis a magyar fizette meg, önként, életével. A lands-
knecht vezért szíve a landsknechtekhez vonta, saját népével józanul, a magyar-
ral brutális kegyetlenséggel bánt. A magyar önérzet kiegyenesedett, de aztán 
elégtételkérés helyett önfeláldozóan hajolt meg a fővezér előtt, aki ezt nem 
várta, nem is érdemelte, nem is méltányolta. Feltünő a magyar vezérek maga-
tartása, akik pedig ismerték népüket s tudhatták, mi lesz abból, ha szó szerint 
viszik meg neki a fővezér durva üzenetét. Megvitték szó szerint és azután 
visszavitték a fővezérnek az önfeláldozás ajánlatát. Régi, tapasztalt katonák, 
lehetetlenség, hogy ne látták volna az erődépítés kilátástalan, gyümölcstelenül 
vakmerő voltát. Thurzó György utólag sajnálkozott a hajdúk vesztén : «Anélkül 
is kevés a magyar nemzetség, így hamarább elfogynak, ha mind így kezde-
nek cselekedni». Mégis beleegyeztek, semmit meg nem próbálva, hogy ezt a 
néhány száz jó magyar vitézt megtartsák az életnek. Azt nem tarthatjuk 
valószinűnek, hogy a korábbi fegyelemsértés, a parancs végrehajtásának meg-
tagadása az ő szemükben is olyan bűn lett volna, melynek megtorlására Rus-

* A hajduk esetét Bassompierre maréchal mémoirejaiból ismerjük (első kiadása 
Köln, 1665, 1. köt. 91 s köv. 1.), felhasználta már Albrecht Stauffer, Herman Christof Graf 
v. Rusworm, München 1884; az 1602. és 1603. budai események pontos leírását l. Hadtör-
ténelmi közlemények 1910, 52. és 388. l. Veress Endre tollából, aki Stauffer nyomán 
Bassompierre előadását részben használja; a sziget megtámadását későbbre teszi. 
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wormmal együtt ők is szántszándékkal taszították volna a hajdúkat a nyilván-
való pusztulásba. Hogyan magyarázzuk e két talpig magyar vezérnek maga-
tartását? 

Az emberélet kétségtelenül olcsó volt, de talán még olcsóbb, mint egy 
emberöltővel korábban. Az előbbi generáció emberei harcban is meggondolt, 
óvatosan számító vezérek voltak. Nádasdy Tamás, mint nádor, oly formalitás-
sal tart haditanácsot, akár egy német hadvezér, aki a század divatjához képest 
a kifárasztó és nem a megsemmisítő stratégia híve. Zrínyi Miklóst hiába utasítja 
a király, mikor Fráter György Erdélyt átadta és a törökkel harcba került, 
hogy egyidejűleg a Dunántúl támadjon ; Zrínyi visszaírja, hogy ő Fráter György 
támadásának semmi hatását nem látja, a dunántúli végekről a barát miatt 
egy katonát se vont el a török, így ő nem is fog támadni, még ha megneheztel 
is rá a király. Mindkét magyar hős tudta, mikor kívánja király és nemzet az 
áldozatot. Budavárát Nádasdy 1529-ben esküjéhez híven védte, míg katonái 
összekötözve ki nem szolgáltatták a töröknek és Zápolyai Jánosnak; Zrínyi 
meg bement Szigetvárba, mikor Szolimán jött, pedig ez nemcsak nem volt 
kötelessége, de utóbb törvénybe is iktatott magyar szokás volt, hogy a fő-
kapitány ostrom esetén ne zárkózzék be várába, mint egy egérlyukba. De Zrínyi 
ekkor érezte, mondta is : hogy hívja az «édes haza». 

A század végére, a sok nyomorúságban, mi a végekre nehezedik s a bécsi 
haditanács nyomása alatt, a magyar vezérek szinte elvidékiesednek. Nádasdy 
Tamásnak még idegen vezérek vannak alárendelve, fia, Ferenc már csak 
alvezér idegenek alatt, mert ekkor már a magyarországi fővezéri kinevezés a 
haditanácstól függ és ott a magyart már megbízhatatlannak tartják. Nagy-
szerű expediciókat vezetnek mélyen be a török területre, ami a terep pontos 
ismeretét, óriási körültekintést, egyes csapatrészek összejátszását igényli; hősie-
sen kockára teszik életüket naponta, de nem hadvezérek többé, csak csapatveze-
tők, alárendelve annak, kinek áttekintése van. A megmerevedett végvonalat, 
ezt a nagy félholdat, az Adriától és Drávától Szatmárig és Kálióig, senki se tudja 
többé a magyarok közül áttekinteni, csak egyes szeletekre vannak főkapitá-
nyok, de nem az egészre. Senki nem tud többé az egésszel rendelkezni, erőviszo-
nyok ismerete és felhasználása kiesik a magyarság kezéből, mely ott vérzik nap-
ról-napra, jövőt nem látva, tegnapra alig emlékezve. Meddig tart ez a folyto-
nos végbeli küzdelem? Senki se tudja megmondani, de nem is gondol rá többé 
senki: a védelem végnélküli, mert az országot nem lehet többé visszaszerezni. 

így aztán ez a végnélküli védelem napi tények tömegére bomlik. 
Minden új hadiévadnak megvannak a maga zsákmányoló hadjáratai, nagy 
portyázásai, lesvetései, alföldi vásárfelverései, párviadalai, a személyes bátor-
ság nagy eseményei, melyek mindig újak és mindig a régiek, mindig ugyan-
azok. Nagy horderejű célok nincsenek többé, ilyenek nélkül pusztul az ember-
élet Európa bástyájának jövőjétvesztett, reménytelen védelmében. Halál-
megvetés, virtus tovább munkálják, hogy a nemzet jóneve fennmaradjon, 
mindenkorra, de nincs többé Mátyás király, nincs még Nádasdy Tamás se, 
aki nagy célokra összefoglalja a nemzeti vitéz akaratot és megakadályozza 
a céltalan legénykedést. 

Ebben a légkörben történt meg, hogy a brutális provokációra a hajdúk 
ily céltalan önfeláldozással válaszoltak, melynek a vezetők, a magyar fő-
kapitányok nem tudták elejét venni. Hasonló esetben Zrínyi Miklós vagy elég-
tételt vett volna magának a csapatait ért durva sértésért, vagy pedig, ha erre 
a császári fővezér hadaival szemben nem lett volna elég ereje, bizonyára fakép-
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nél hagyta volna Ruswormot és hazavezette volna hajdúit teljes számban, 
sértetlenül. Utódainál ugyanazon vitézség már nem tudta megvédeni több 
mint háromszáz hajdúnak életét. 

Ezeréves történetünkben folytonosan változó formában jelentkeznek 
ugyanazon alapanyagok, különböző színekben bukkannak fel ugyanazon 
alapszövetek. Igy találkozunk különböző árnyalataival a magyar hadierény-
nek is, mely azonban mindig ugyanazon alapszövete a nemzeti egyéniségnek, 
a X. század kalandozásaitól kezdve egész a XX. századba be, a világháborúban 
megbizonyított magyar katonai vitézségig. Ez az alapszövet az, ami mindenki-
nek, minden korban, szemébe ötlik s ami egyedülállóvá, pillanatnyi, előd és 
utód nélküli eltévelyedéssé bélyegezi Rusworm császári fővezérnek a magyar 
vitézséget gyalázó szavait. 

Szekfű Gyula. 

KAMASZOK. 
Még este szent a Rend, Család, a Miatyánk s a Hiszekegy. 
S egy reggel fáj az ébredés, a rácsos gyermekágy rövid, 
a ruha szűk, cipő szorít; szemrebbenés: nő láb, ököl; 
szemrebbenés: nő agy, kebel, a lélek éhes szája nő, 
a vérnek árja gáttalan, bilincstelen, bánattalan, 
szűk lett a műhely, iskola, szűk a Család, az ég-bura, 
hajrá ! a gyémánt nyúl után, hajrá ! a boldogság után, 
hajrá mezők, hajrá hegyek, mindent szabad, mindent lehet ! 
Hopp, szakadék ! ugorjuk át ! Hopp, drótsövény ! szakítsuk át ! 
Hopp, lesvetés, farkasverem: a Rend, a Törvény tőrei ! 
Hajrá ! a gyémánt nyúl után, hajrá ! a boldogság után ! 
Igy puszta kézzel mégse megy: mert millió bozótja van 
és millió miért-kökény szúrós, kuszált sűrűje van ! 
És hull a vérük hencegőn, kacag az izmuk hencegőn, 
lihegve Istent keresik, fölényesen és hencegőn, 
hogy megölik, ha meglelik, mert ő a Törvény, ő a Rend ! 
A nyerserő, ez kell nekik, villámparipa kell nekik, 
forgószéllel kötődnek ők, vulkán pipán pipálnak ők, 
a lelkük éhes gőzkazán, könyvekkel fűtik, etetik. 
. . . S egy éjjel vérük megvadul, nem kell erő, nem kell tudás, 
valami mást keresnek ők: a testi szépség templomát, 
hol vetkőzik a Szerelem . . . Bozóton, drótsövényen át, 
át farkasvermen, tűzkörön, át poklon, törvény tőrein, 
vacogó foggal, véresen rátörnek titkos éjeken 
és tolvaj kulccsal feltörik a testi szépség templomát. . . 
. . . Egy észrevétlen hajnalon a vér partos mederbe tér. 
Lelkük fattyúhajtásait cirokseprőnek lenyesik 
és leseprik az utakról a buja sziromhavazást. 
Az erdőirtást átveszik, a hídépítést átveszik, 
hajók kormányát átveszik, az ekét, malmot átveszik, 
a régi Fáklyát átveszik, az Istent megsüvegelik, 
mert ők lettek a Rend, Család, a Miatyánk s a Hiszekegy. 

Mécs László. 
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