
[Toldi György és Toldi Miklós találkozása…] 
2. ének, 6–13. 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. 
 

Toldi György nagy úr volt. Sok becses marhája, 
Kincse volt temérdek, s arra büszke mája, 
Sok nemes vitéze, fegyveres szolgája, 
Sok nyerítő méne, nagy sereg kutyája. 
   Látogatni jött most negyvened magával, 
Renyhe sáska népnek pusztitó fajával, 
És a kész haszonnak egy felét fölenni, 
Más felét magának tarsolyába tenni.  
 
György az édesanyját hidegen köszönté, 
Bár ez a lelkét is majd elébe önté! 
„Hát a másik hol van?” fanyalogva kérdi. 
Senki sem hinné, hogy kedves öccsét érti. 
   „Szénát hord szegényke künn a béresekkel, 
Hívatom – ” de György úr ezt rikoltja: „Nem kell!” 
Nem kell! és e két szó úgy esik anyjának, 
Mintha a szivébe nagy kést mártanának.  
 
Nem kell? – Ím azonban kelletlen, hivatlan 
A fiú betoppan; szive égő katlan, 
Belsejét még most is fúrja és faragja 
Szégyenítő búja, búsító haragja. 
   Mégis, mindamellett – mily Isten csodája! – 
Egy zokszót sem ejt ki Toldi Györgyre szája: 
Lelke gyűlölségén erőt vesz valami, 
Valami – nem tudom én azt kimondani.  
 
Amint látja Györgyöt hirtelen, váratlan, 
Karja ölelésre nyílik akaratlan; 
De az eltaszítja testvérét magától, 
Gőgösen fordul el jó atyjafiától. 
   A szegény anyának könny tolul szemébe, 
Kőszívű fiának sírva lép elébe, 
Reszkető ajakkal, keze fejét gyúrván, 
Ott reménykedik, de György korholja durván:  
 
„Úgy anyám! kecsegtesd ölbeli ebedet, 
Ójad fúvó széltül drága gyermekedet; 



Mártsad tejbe-vajba, mit se kímélj tőle, 
Majd derék fajankó válik úgy belőle. 
   Most van a dandárja réten a munkának, 
De foga nem fűlik ahhoz e gazdának; 
Mint kopó, megérzi a zsíros ebédet, 
S tővel-heggyel össze hagyja a cselédet.  
 
Így sirattad mindig, én ha mondtam néha: 
Nem válik belőle semmi, csak nagy léha,  
Hogy parasztnak is rossz, lebzsel készakarva, 
Noha birna dolgot, mert erős, mint marha. 
   Most tehetd ablakba: húsa és kövére 
Szépen nő naponkint anyja örömére...” 
Szóla György s kitoldá a szót egy kacajjal, 
Melyre Miklós felbúg tompa, hosszu jajjal:  
 
„Átok és hazudság minden ige szádban! 
Egy betű való sincs, Toldi György, a vádban. 
Jól tudom, mi lappang bokrodnak megette, 
Úgy szeressen Isten, ahogy engemet te! 
   Rossz vagyok parasztnak, rossz vagyok vitéznek, 
Béresek között is től cudar csihésnek:  
Forr epéd, hogy más is márt veled egy tálba, 
Vesztenél, ha tudnál, egy vizes kanálba.  
 
„Azért, hogy senkinek láb alatt ne legyek, 
Nem bánom én, igen, akár ma elmegyek; 
Száz mérföld a világ, erre is, arra is: 
Nem bánom én, igen, elmegyek én ma is. 
   De ami az enyém, azt elviszem innet: 
Add ki, bátya, tüstént, ami engem illet; 
Add ki a jussomat: pénzt, paripát, fegyvert: 
Azontúl – az Isten áldjon minden embert.”  


