
[A bika megfékezése] 
9. ének, 3–12. 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. 
 

Hirtelen nagy lárma, nagy sikoltás támad: 
Tűz van-é vagy árvíz, vagy víják a várat? 
Nincsen tűz sem árvíz, nem is jő ellenség, 
Hanem van egy másik rémítő jelenség: 
   Egy nagy szilaj bika fut a keskeny utcán, 
Valahogyan vágóhidrul szabadulván; 
Bömböl és sikangat, és a vért szagolja, 
Mely füléből ömlik s szügyét végig folyja.  
 
Mészáros legények merre láttak, széjjel 
Iramodtak egy-egy hurkoló kötéllel, 
És míg magok biztos helyre nem jutának, 
Addig rá sem értek szólni a kutyának. 
   Volt pedig a hídnál hat erős szelindek, 
Utána uszíták a bikának mindet, 
A kutyák szaladtak, nem is voltak restek, 
A bika fülének és marjának estek.  
 
Mihelyt egyik kutya a fülét megvérzé 
S fülében a bika a fájdalmat érzé, 
Elbődüle szörnyen és lerázta őket, 
Elszórá füléről a fülönfüggőket. 
   Hullottak az ebek, hogy jobban sem kellett, 
Nagyokat püffentek a házfalak mellett, 
Egy-egy darab fül, hús ha maradt szájokban, 
Agyarkodva rágták kínos haragjokban.  
 
A vágólegények csak kiálták: „fogd, fogd!” 
De a veszett állat karikára forgott, 
S amely kutya egyszer hozzá közelített, 
Annak ő szarvával repülni segített. 
   Egyiket bedobta a szomszéd udvarra, 
Másiknak a bélit ontotta ki szarva, 
A vágók pedig, hisz’ mit tehettek másat? 
Biztaták keményen a – döglött kutyákat.  
 
A bika azonban, mint a zúgó szélvész, 
Nem nézte az útnak sem hosszát, sem szélét: 



Annak tartott, akit elül-utol talált, 
Futá minden ember a bizonyos halált. 
   Sikolt a fehérnép, esve már kétségbe; 
Férfiak kiáltják: elébe, elébe! 
De egy sincsen, aki elébe fordulna, 
Hanem még a fúru-lyukba is bebúna.  
 
Toldi nem futott el, csak felállott szépen, 
S a bikát bevárta az utcaközépen. 
„Mit akarsz te fickó! tán bolond vagy? nem ládd 
A dühös bikát, hogy jön egyenesen rád?” 
   Látta Miklós bizony, hogyne látta volna? 
„Csak kiáltozzatok” – magában gondolta, 
S elbocsátá a szót a két füle mellett, 
Minthogy látni mármost a bikához kellett.  
 
Mert alighogy Miklóst a bika meglátta, 
Rémitőt sikkantott és a port kapálta, 
Azután úgy szórta a földet szarvával, 
Mintha szérűn pelyvát forgatna villával. 
   Egyszersmind erősen nekirugaszkodva 
Szarvát öklelőre nagy-le bocsátotta. 
„Odavan! vége van! jaj, jaj!” sikoltának 
Minden ablakából a pesti utcának.  
 
Dehogy van! lábával elébe toppantott, 
Rémitő szavával erősen kurjantott: 
E fogással visszahökkenté a marhát, 
S azon pillanatban megragadta szarvát, 
   Vágószékre voná két szarvánál fogva, 
A mészárosokat előkiáltotta, 
Nagy-sokára el is jöttek azok oztán, 
Erős köteleket és pányvákat hozván.  
 
Megköték a bikát vastag gerendához, 
Szarvát lenyügözték az első lábához; 
A nép széjjeloszlott; a vágó legények 
Egy kis házikóba fekünni menének. 
   Miklós meg leült a vágóhid szélére, 
Ott akarván tanyát fogni azon éjre; 
Fejének párnája a szín ágasa volt, 
Lepedőt sugárból terített rá a hold.  
 



De a mészárosok nem engedék neki, 
Hogy a vágószínben magát pihenje ki, 
Egy jó darab májat kilöktek elébe, 
S menjen onnan, mondák, „anyja keservébe.” 
   „Ez hát a jutalma száz meg száz életnek, 
Hogy a megmentőnek alamizsnát vetnek –” 
Gondolá s a májat ott a földön hagyta, 
Jött egy éhes kutya, annak odaadta.  


