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Krúdy Gyula 
 

Harang György, a kuruc vezér 
 

Ma már csak romba dőlt falak jelzik a tokaji kopasz hegy 
alatt azt a híres várat, amely védője volt egykor az egész 
Hegyaljának. A Hegyalja Magyarország kincsesháza volt száza-
dokon át. Itt termett a szőlőtőkén az a híres bor, amely mindig 
olyan drága volt, hogy arannyal fizették. Hej, hordókba hevert 
ott az arany, amely máshol még a tarisznya fenekén sem akadt. 

Mindamellett nem volt valami nagy erősség a tokaji vár. 
Különösen akkor szállt le a dicsősége, mikor a német birtokába 
került, és lusta zsoldoskatonák ásítoztak sáncain. A zsoldosok 
kapitánya, bizonyos Wallmöden lovag unalmában egész nap a 
csizmaszárát ütögette. 

Így múlott el az idő a tokaji vár fölött. Hej, sokan vissza-
kívánták azt az időt, mikor Thököly vitéz hajdúi lakták még a 
várat. De a hajdúk elszéledtek, mikor vége volt a háborúnak. 
Igaz, hogy nem mentek valami nagyon messzire. Ott maradtak 
a környéken, Szabolcsban, Hajdú megyében. Csakhogy a kar-
dot immár rég letették, és megfogták az eke szarvát. 

– Majd megtanítjuk még kesztyűbe dudálni a tokaji várpa-
rancsnokot, csak itt legyen az ideje – mondogatták. 

Egyszer különös esemény híre futott szét, amely minden 
igazi hajdúnak megdobogtatta a szívét. 

Rákóczi Ferenc átlépte a Beszkidet! 
Szállt a hír végig az országon a vihar gyorsaságával. És 

ahová eljutott, ott kipirultak az arcok, és megdobbantak a 
szívek. 
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Harang György, aki a szabolcsi hajdúk kapitánya volt 
valamikor, nagyon öreg ember volt már. 

De ha háromszor olyan öreg lett volna is Harang György, 
mint amilyen volt, akkor is fölugrott volna a kemence mellől a 
Rákóczi hírére. 

– Hol a kedves lovam, hol a kedves kardom? – kiáltotta. 
A ház népe összefutott az öreg kiabálására. 
– Ugyan ne bomoljék kend, nagyapó – mondta a legkisebb 

unokája. – Az ilyen öregembernek nem való már se paripa, se 
kard. 

De bizony az öregnek hiába beszéltek. Elő kellett hozni a 
padlásról azt a vén kardot. Az istállóban pedig fölnyergelték a 
legkedvesebb lovát, a vén Fátyolt. 

Az öreg pedig felkötötte oldalára a kardot, fölült lovára, 
aztán elnyargalt, hogy csak úgy porzott utána az út. 

Nyargalt pedig egyenesen a régi cimboráihoz, régi pajtá-
saihoz, az egykori hajdúkhoz. 

– Emberek, hajdúk! – kiáltott be a házakba, amerre 
elnyargalt. – Keljetek föl álmotokból! Jön Rákóczi Ferenc! 

A hajdúk pedig látván egykori vezérüket, az öreg Harang 
Györgyöt nyargalni, mind összeszedelőzködtek. Elővették a 
régi kardokat, a rozsdás puskákat. Aztán mentek arra, amerre 
az öreg Harang György vezette őket. 

Mikor már együtt volt egy nagy csapat hajdú, azon kezdett 
gondolkodni az öreg Harang, hogy mit csináljon ő most már 
vitézeivel. Hol van az ellenség, akit meg lehet verni? 

Hol lett volna máshol, mint a tokaji várban! Ott 
gunnyasztott harminckét idegen zsoldos a kapitányával. 

– Menjünk Tokajba! – adta ki a jelszót az öreg. 
A hajdúk pedig mentek, mint a förgeteg. 
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Úgy kiverték a várból az idegen katonákat, hogy azok 
ijedtükben még a fegyvereiket is ott feledték. 

Wallmöden kapitány volt az első, aki elszaladt. 
Az öreg Harang György kiválasztott három vitéz hajdút. 
– Ti pedig, fiaim, menjetek Rákóczi Ferenc fejedelmünk elé, 

és jelentsétek neki, hogy a Hegyalja immáron az övé. Itt várjuk 
őt, hódoló szolgái. 

 
  
      


