
[Toldi Miklós és édesanyja búcsúja] 
6. ének, 8–11., 13–15., 16. (első 4 sor) vsz. és 17. (második 4 sor)–18. 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. 
 

Hasztalan leskődött ott az édes álom, 
Nem birt általtörni a szomoruságon, 
És utoljára is csalással ejté meg, 
Köntösét elkérte a hideglelésnek; 
   Úgy furá magát be tarkójába hátul, 
Futkosott sarkáig s vissza a sarkátul, 
Összezsibbasztotta, megrészegítette: 
Ennyibe került, míg elszenderíthette.  
 
Még így sem sokáig tartott szunnyadása: 
Elrebbenté Miklós csendes kopogása; 
Felriadt az asszony, mihelyt meghallotta, 
De Miklós előre így bátorította: 
   „Édes anyámasszony, ne féljen kegyelmed: 
Nem hozok a házra semmi veszedelmet, 
Jóllehet, hogy éjjel járok, mint a lélek, 
De ha nappal jőnék, tudja, megölnének.”  
 
Nem is félt az özvegy, amint ezt hallotta, 
Karjával a fiát általszorította, 
Egy fillér kis darab, de annyi hely sincsen, 
Hová az orcáján csókvetést ne hintsen. 
   „Jaj, hát látlak ismét! be sose gondoltam, 
Majd kétségbeestem, érted majd megholtam, 
De Istenem! minek beszélek oly nagyon: 
Bátyádurad itt a másik házban vagyon.”  
 
Ennyit mondott anyja; többet nem is szólna, 
Ha mindjárt a széles Hortobágyon volna, 
Ott is úgy ölelné, szíve elfogódnék, 
Szája hosszu néma csókra kulcsolódnék. 
   Érzi Miklós, hogy mint reszket az ölében, 
Tán lerogyna, ha ő nem tartaná szépen; 
Pedig ő is szörnyen meg vala indulva, 
Nem is felelt mindjárt, csak jó idő mulva.  
 
[…] 
 



Végre szivét Miklós megkeményítette, 
Szemét anyja őszes hajához értette, 
Összeszedte magát s fölegyenesedvén, 
Valahogy erőt vett rínivaló kedvén. 
   És szólott anyjához következő szókkal: 
„Hagyjon fel kegyelmed kicsinyég a csókkal; 
Szakmány módra van rám mérve minden óra: 
Jöttem kegyelmedhez búcsuvevő szóra.  
 
Nem remélem, hogy itt maradásom legyen 
György miá, kit Isten akárhová tegyen; 
Végre még gyilkosa lennék, attól félek... 
Nem! az sosem leszek – arról nem beszélek, – 
   Hanem annyit mondok: ne busuljon kelmed; 
Vesse ki szivéből azt a nagy félelmet: 
Nem azért megyek el, hogy vissza ne jőjek; 
Hiszem a teremtőt, még addig nem öl meg.  
 
Nagy erőt érezek mind a két karomban, 
Nem vesztegetem azt szérűn és malomban; 
Édesapámnak is hallám vitézségét: 
Hát csak én gyaláznám meg a nemzetségét? 
   Felmegyek Budára bajnok katonának, 
Mutatok valamit ottan a királynak, 
Olyat, ami nem lesz bátyám szégyenére, 
Sőt irígység miatt megszakad a lépe.  
 
Azért szépen kérem, édes anyámasszony, 
Sohase aggódjék, sohase sirasson; 
Aki meg se halt még, minek azt siratni, 
Mikor a halott sem fog halott maradni...?”[…] 
 
„Nincs időm továbbra hogy maradjak itten, 
Kegyelmedet pedig áldja meg az Isten; 
Áldja meg az Isten ezen a világon: 
Még a másikon is, szivemből kivánom.”  
 
„Áldjon meg, áldjon meg!”...anyja eddig mondta, 
Hogy ki áldjon? vagy kit? azt csak úgy gondolta; 
Tudta, hogy az, aki a szivet vizsgálja, 
Minden kívánságát benne megtalálja. 
   Hát mikor melléről elszakadt a gyermek! 
Kínját elbeszélni nyelve nincs embernek: 



Lelke volt talán a lánc közöttük, aki 
Nem kikapcsolódott: tövestül szakadt ki.  


