
[Párbaj a cseh vitézzel] 
11. ének, 11–20. 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. 
 

Egyszer jön a nagy cseh Buda vára felől, 
Táncol nagy lovával a korláton belől; 
Káromkodik csúnyán, a magyart böcsmérli: 
Hogy nincs, aki merje magát vele mérni. 
   De imé hirtelen a pesti oldalon 
Nagy örömzaj támad és nagy riadalom: 
Ismeretlen bajnok fekete paripán 
Vágtat a zászlóhoz és mérkőzni kíván. 
 
Sisakellenzője le vagyon bocsátva, 
Csúcsáról fehér toll libeg-lobog hátra; 
Toldi (mert hisz’ ő volt) a tollat levészi, 
Mindjárt ott teremnek a király vitézi, 
   S eveznek a tollal, mint hogy tisztök tartja, 
A cseh bajvívóhoz a budai partra; 
Vérszín a cseh tolla, fölcseréli vele: 
A bajra hívásnak volt e dolog jele. 
 
Ezalatt a várba gyors híradók mentek. 
A király lejött és sok nagyúri rendek, 
A két bajnok pedig csónakon egyszerre 
Indult s érkezett meg a bajvívó helyre. 
   Ott Miklós, mihelyest partot ért a lába, 
Csónakát berúgta a széles Dunába: 
Mintha korcsolyázna, futott az a habon, 
Partba vágta orrát a pesti oldalon. 
 
Cseh vitéz kérdezé: miért cselekedte, 
Hajóját a Dunán hogy eleresztette? 
„Nem egyébért, vitéz” Miklós így felelt meg, 
„Hanem hogy egy csónak elég egy embernek: 
   Egyikünknek itt ma gyászos lesz a vége, 
S nem lesz a halottnak hajóra szüksége.” 
Monda Toldi, avval kezét összetette, 
Buzgón fohászkodva Istent említette. 
 
Azután így szóla: „Vitéz! addsza kezed: 
Te sem bántál soha, én sem sértettelek; 



Ha haragunnál is, egy órád sincs hátra, 
S a halálos ágyon ki meg nem bocsátna?” 
   Erre a cseh nyujtá vaskesztyűs tenyerét, 
Hogy összeroppantsa vele Miklós kezét; 
Észrevette Miklós a dolgot előre, 
S a cseh barátságát jókor megelőzte. 
 
Összeszedte Toldi roppant nagy erejét, 
S megszorítá szörnyen a bajnok tenyerét; 
Engedett a kesztyű és összelapúla, 
Kihasadozott a csehnek minden újja.  
   S mint mikor tavasszal, ha lágy idő fordul, 
A házak ereszén a jégcsap megcsordul: 
Úgy csordúlt ki a vér minden ujja végén. 
Elszörnyedt a bajnok Toldi erősségén. 
 
Aztán megragadta Toldi csak úgy kézzel, 
Rángatta a csehet szörnyü erejével, 
Ropogott keze közt, elolvadt a teste; 
Végre így könyörgött a cseh térdre esve: 
   „Kérlek édes fiam! ne kivánd halálom, 
Minden vagyonomat ím neked ajánlom, 
,Tizenkét vitéznek drága sok marháját, 
Vitézlő magammal minden apródságát.‘” 
 
Toldinak a szíve hajlott a kérésen, 
„Legyen úgy” felelte, „marhádat elvészem, 
De azt is korántsem magamnak kivánom, 
Két vitézt megöltél: az anyjoknak szánom. 
   Most, mint alamizsnát, megadom életed. 
Hanem tégy hit alatt erős igéretet: 
Hogy habár mély tenger nyelné el hazádat, 
A mi országunkra mégsem teszed lábad.” 
 
Mindent felfogadott a bajnok ijedten, 
S békével mentek a csónak felé ketten: 
Hát egyszer a nagy cseh, nekihúzakodva, 
Toldihoz hátulról hozzávág orozva. 
   Szerencse, hogy Toldi a Duna tükrében 
Meglátta s megkapá a kardot kezében. 
Leborult a nagy cseh: „Kegyelem! irgalom!” 
„Eredj, kérd Istentől: útad megmutatom.” 
 



S amely kardot ő az álnok csehtől elvett, 
Avval adott néki örökös kegyelmet. 
Íziben elmetszé fejét a testétől, 
Piros lett a nagy kard gazdája vérétől. 
   Toldi felmutatja a fejet a kardon, 
Nagy rivalgás támad kétfelől a parton: 
Tapsolnak, kiáltnak, zászlót lobogtatnak; 
Buda nagy hegyei visszakurjongatnak. 


