
[Miklós és Bence találkozása] 
10. ének, 1–7. 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. 
 

A játszi reménység amidőn imette 
A boldogtalannál hitelét vesztette, 
Álmot küld szemére, kecsegtető álmot, 
Avval édesíti a nyomoruságot. 
   Toldi is álmában csehen győzedelmet 
És nyert a királytól vétkeért kegyelmet; 
Drága gyöngyös fegyver csillogott kezében, 
Drágább örömkönnyü anyja két szemében.  
 
Lódobogás hallék: elrepült az álom, 
Feltekinte Toldi a szép holdvilágon, 
Messze látott volna, hanemhogy nem kellett, 
A lóhátas ott ment a temető mellett. 
   S ki volt a lóhátas? Nem hitt a szemének, 
Midőn abban a vén Bencét ismeré meg: 
„Hé! ki az? hová mész? te vagy, öreg Bence? 
Istenem! nem lehet! milyen nagy szerencse!”  
 
Bezzeg mondhatná is már a tisztes szolga, 
Hogy nem a vén Bence, hanem ez s ez volna, 
Mikor Toldi Miklós letépte lováról 
S minden port lecsókolt ráncos orcájáról! 
   De Bence mindebből egyebet nem értett, 
Csak hogy sírból ugrott reá egy kisértet; 
Hosszasan leckézte Miklós a vén szolgát, 
Míg fel birta fogni a dolog mivoltát.  
 
Hanem mikor aztán felfogta eszével, 
Halála napjáig sem feledheté el; 
Nem feledheté el soha az uradta, 
Mint ijedt meg a nagy örömnek miatta; 
   Mint nem hitt szemének egészen, csak félig; 
Csontjait hogyan megtapogatta végig; 
S hogy’ megeredt a könny két öreg szeméből, 
Mint a záporeső Isten fellegéből.  
 
Az öröm, a panasz jó sokáig tarta, 
Elbeszélte Miklós, ami történt rajta, 



De tudnivaló, hogy nem beszélt folytában: 
Anyját kérdte minden tizedik szavában. 
   Hogy’ van édesanyám? nem beteg-e szegény? 
Búskodik-e nagyon elveszett gyermekén? 
Nála dőzsöl-e még s mit csinál a másik? 
Jaj! szegény anyámmal úgy-e rosszul bánik? 
 
De értésül adta Bence a fiúnak, 
Magát anyja miatt sose adja búnak, 
György sem háborítja, odahagyta másnap, 
Nem is repeszté meg szivét a nagy bánat; 
   Csak látni szeretné Miklóst minden áron, 
És ha feltalálja széles e világon, 
Fölkeresi, bizony-bizonnyal igérte, 
Ha ötven mérföldet kell is menni érte.  
 
„Nem is egyébiránt indított el engem 
Fölkeresni téged, Miklós, édes lelkem, 
Hanem hogy legyek hű ápoló cseléded, 
Gondoskodjam róla, mikor mi szükséged. 
   Akármerre jársz-kelsz, ott legyek sarkadnál, 
Legyek segítségül, ha bajba akadnál...” 
Ezt mondotta Bence s ezenkívül mennyit! 
Ki győzné azt versbe szedni valamennyit!  


