
[A király rendelkezik a győzelem után] 
12. ének, 4–12. vsz. 

 
A részletet az Arany János kritikai kiadás (Arany János összes művei II. kötet. Sajtó 

alá rendezte: Voinovich Géza, Bp., Akadémiai, 1951.) szövege alapján közöljük. 
 

Mikor pedig Miklós a csehet kiszabta, 
S kisebbik darabját kardján felmutatta, 
Tüstént parancsolá király ő felsége, 
Tizenkét aranyos vitéz menjen érte. 
   El is mentek azok szép zászlós sajkával, 
S vitték a királyhoz Toldit nagy pompával. 
A király szólt: „Bajnok! nyisd fel sisakodat, 
Mondd neved s mutassad vitézi arcodat.”  
 
Térdre esett most a király lábainál 
S így kezdette Miklós: „Oh felséges király! 
Nem vagyok én bajnok, csak egy földönfutó, 
Hogyan lettem azzá? tudj’ a mindentudó. 
   Magam sem tudom hogy’, esém gyilkosságba, 
S elzaklatott bátyám a széles világba: 
Én meg idejöttem feladni tettemet, 
S várni vagy kegyelmet, vagy büntetésemet.”  
 
Ily bátran beszéle Miklós a királynak, 
Felnyomá rostélyát acél sisakjának: 
Halvány is, piros is volt az ábrázatja, 
Mert bánat és öröm osztozának rajta. 
   Tetszett a királynak szép fiatal képe, 
Azért nyájasan ily kérdést tőn elébe: 
„Nemdenem a Toldi Lőrinc fia volnál?” 
Miklós a fejével ráütött e szónál.  
 
Akkor az urakhoz fordult a felséges 
Király s ekkép tartott hatalmas beszédet: 
„Urak! hű vitézim! ide hallgassatok, 
Mert nem tréfaság az, amit most hallotok: 
   Toldi György testvére ez a vitéz gyermek, 
S György azon van, hogyan ásson ennek vermet, 
Hogyan zárhatná ki öccsét örökéből, 
Hogy’ tagadhatná ki a nemzetségéből.  
 
„Tudom minden csínyát, mert végére jártam; 
Azért most szemébe mondom neki bátran: 



Árván maradt öccsét parasztnak nevelte, 
Mert nagy erőt sejtett benne s irígyelte, 
   Mert attól félt, hogy a Miklós erős karja 
Az ő hírét-nevét homályba takarja; 
Mert – de’jszen tudja azt az ő gonosz lelke, 
Öccsét rangja szerint miért nem nevelte.  
 
„Azt is tudom, hogy ő ingerlé a minap, 
S úgy talált megütni egy bosszantó inast; 
Kivallák szolgái, mi módon tartatott 
A testvéröccsére embervadászatot. 
   Nem úgy van, Toldi György? de úgy van! a király 
Minek volna, ha nem tudná, ki mit csinál? 
Egy ilyen testvérre annyi rosszat kenni, 
Ki csupán magától ennyire bírt menni!”  
 
Nagy tetszés követte a király beszédét, 
Zsenge korához ily ritka bölcsességét: 
Toldi György pedig lesüté fejét mélyen, 
Csakhogy a föld alá nem bútt szégyenében. 
   A király most szemét Miklósra vetette. 
Vállát kegyelmesen meg-megveregette; 
És monda nyájasan: „Ifju vitéz, állj fel: 
Eladott a bátyád, de többször nem ád el. 
 
Én neked a földön ím kegyelmet adok; 
Kérd Istent, remélem Isten is adni fog; 
Bírjad békességben birtokod, ha rád száll, 
Nem volt az, mióta megvan, jobb gazdánál. 
   És hogy haragosod ne legyen a szomszéd, 
Íme bátyád önként neked adja részét: 
Vértagadó testvér! nemde úgy van? érted? 
Hogy ősi birtokod öcsédnek igérted?”  
 
György meredt szemeket vetett a királyra, 
Hej dehogy mert nem-et mondani szavára! 
Mert villogott szeme, és iszonyú pogány 
Harag sötétellett a király homlokán. 
   „Jól van”, mond a király, „igen a felelet? 
Jól van! Erről még ma írsz öröklevelet; 
Most pedig, miután így kipróbáltalak, 
Mondom: udvaromnál többé ne lássalak.” 


